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 مقدمة

 

في ظل التغيرات االقتصادية المتالحقة تأتي ضرورة توفير مؤشرات مختلفة تعكس واقع 
أهم المؤشرات االقتصادية  أحدوتعتبر األرقام القياسية للتجارة الخارجية  .االقتصاديةالتطورات 

 .والمصدرةالتي تقيس طبيعة التغيرات في قيم وكميات السلع المستوردة 

كما أن األرقام القياسية للتجارة الخارجية من أهم المؤشرات االقتصادية التي تقيس 
التطورات من قيم وكميات السلع المصدرة والمستوردة وتأثير تلك التطورات على متغيرات 

هذا اإلصدار  وتأتي أهمية .المدفوعاتالكلي السيما تلك المرتبطة بمكونات ميزان  االقتصاد
في ظل تنامي دور إحصاءات التجارة الخارجية في االقتصاد السعودي وتنامي البدائل أمام 

لتي تعظم العائد المخططين بشأن توجيه مسارات تلك التجارة وتطوير هيكلها السلعي بالكيفية ا
 .ااالقتصادي منه

لذا يسر الهيئة العامة لإلحصاء أن تقدم هذه النشرة لألرقام القياسية إلحصاءات التجارة 
الخارجية التي تتضمن سلسلة األرقام القياسية للصادرات الوطنية والواردات حسب األقسام 

م 1021)سنة  بأساس( م1026-1021)الرئيسة وفقا لتصنيف النظام المنسق وذلك للسنوات 
 .المستفيدينأن تفي هذه النشرة باحتياجات  وتأمل( 200=

  

 .النشرةكما يسعدها تلقي أي مالحظات أو مقترحات تهدف لتطوير هذه 

 

 وهللا الموفق ،،،

 

 الهيئة العامة لإلحصاء 

 إدارة إحصاءات التجارة الخارجية 

  22482الرياض  3735ب .ص

Info@stats.gov.sa mail:-E 
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 :القياسيةمنهجية إعداد األرقام  -أوال
 

 والمصدرة،توفر قاعدة إحصاءات التجارة الخارجية بيانات تفصيلية عن كميات وقيم السلع المستوردة 
سلعة ( 7000)مصنفة حسب النظام المنسق لتصنيف السلع الدولي على مستوى الحد الثامن ألكثر من 

وتعتمد في األساس على كشوفات االستيراد  زمنية، السلع لسلسلةمصنفة حسب أقسام وفصول 
وألهمية بناء أرقام قياسية لقيم وكميات الصادرات  .الجماركوالتصدير التي ُتعد من قبل مصلحة 

والواردات السلعية فقد تم اختيار المنهجية المناسبة بناءًا على المعطيات المتاحة والتي تعتمد في 
البيانات المتوفرة حيث تم إعداد األرقام القياسية إلحصاءات التجارة الخارجية بطريقة األساس على قاعدة 

القيمة المتوسطة للواردات والصادرات التي تعتمد على المعالجة الخاصة للبيانات في إطار إحصاءات 
                        .الخارجيةالتجارة 

على توفير عدد من المكونات لحساب تلك  يعتمد عامكما أن أسلوب بناء األرقام القياسية بشكل 
 .ومعادلة بناء الرقم القياسي النسبية،األهميات  ،األساسوهي بيانات سنة  األرقام،

 

 :األساسسنة _ أ 

كسنة أساس لحساب األرقام القياسية للصادرات والواردات بهدف توحيد  م1021لقد تم اختيار عام 
سنة األساس لمختلف األرقام القياسية التي تصدرها الهيئة العامة لإلحصاء وأهمها تقديرات الحسابات 

  .المعيشةالقومية لألسعار الثابتة واألرقام القياسية لتكاليف 

السنة أساسا لحساب األرقام القياسية  تلكقيم وعليه فقد حددت قيم وكميات ومتوسطات 
 .لسلسلة السنوات الالحقة

 

 (:الترجيح)األهمية النسبية _ ب 

عند بناء الرقم القياسي لمتوسط قيمة الوحدة تم استخدام كميات سنة المقارنة للترجيح وذلك وفق 
ة األساس للترجيح استخدمت متوسطات قيم سن للكميات فقدأما عند بناء الرقم القياسي . أسلوب باش

 .وذلك وفق أسلوب السبير التجميعي

 

 :القياسيةالصيغ الرياضية المستخدمة في حساب األرقام _ ج 

 :عند بناء الرقم القياسي لقيم الصادرات والواردات فقد استخدمت الصيغ التالية
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 Value Indexللقيمة القياسي  الرقم -2

 نمج ق          
 :حيث أن                    011×      =                  ق 

 1مج ق           
 القيمة في سنة األساس 1ق       سنة المقارنة القيمة في نق        الرقم القياسي للقيمة ق

 

 Volume Indexالقياسي للكميات    الرقم -1

 نو (1ق م)مج              
 :حيث أن        011× =                                ك 

 1مج ق                 
 الكمية في سنة المقارنة نو سط قيمة الوحدة في سنة األساسمتو (1م ق) الرقم القياسي للكمية ك

 

  Unit Value Indexالقياسي لمتوسط قيمة الوحدة  الرقم -3

 نمج ق                    
 :حيث أن          011×                                =   مق 

 نو (1ق م)مج               
 الرقم القياسي لمتوسط قيمة الوحدة  مق

 

 

  =معدل التبادل التجاري الصافي  -4
 يمة وحدة الصادراتقالرقم القياسي لمتوسط 

x011 
 يمة وحدة الوارداتقالرقم القياسي لمتوسط 

 

  =معدل التبادل التجاري اإلجمالي  -5
 القياسي لكمية الصادراتالرقم 

x011 
 الرقم القياسي لكمية الواردات
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 الرقم القياسي لقيمة الصادرات
x011 

 الرقم القياسي لمتوسط قيمة وحدة الواردات
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 مستويات النشر_ د 

لقد جاء بناء األرقام القياسية وفق األسلوب التجميعي وعلى مستوى السلعة الواحدة وعلى 
مستوى الفصول داخل القسم الواحد مما يتيح إعداد وتجميع أرقام قياسية على مستوى األقسام الرئيسة 

 . وقد تم نشر األرقام القياسية على مستوى األقسام الرئيسة المنسق،حسب تصنيف النظام 

 

 تحليلي للنتائج ملخص -ثانيا
 

في  الموضحة)سمية في التجارة الخارجية اال والكمية التغيراتيقسم حساب الرقم القياسي للقيمة 
لذلك يتم استبعاد التغيرات في  الكمية،إلى عنصر القيمة وعنصر  (والكميات يامقاألشكل تغيرات في 

 .األساساألقيام أو التغيرات في الكميات منذ سنة 

ماذا ستكون الصادرات أو الواردات لو ظل متوسط سعر " :يوضححساب الرقم القياسي للكميات  إن
فالكمية تصف التطور الحقيقي في التجارة الخارجية بالمقارنة مع  ،"األساس؟الوحدة دون تغيير منذ سنة 

لكمية، يتم أيضًا باإلضافة إلى الكمية والرقم القياسي ل. سنة األساس بمعزل عن أي تغيرات في األسعار
ويهدف حساب الرقم القياسي . حساب الرقم القياسي للقيمة والرقم القياسي لمتوسط قيمة الوحدة

وبذلك  .فقطلمتوسط قيمة الوحدة إلى استبعاد التغيرات الكمية وتوضيح التطور في متوسط األقيام 
المتداولة دون تغيير منذ سنة  ماذا ستكون أقيام الصادرات أو الواردات إذا ظلت كميات السلع" :يتضح

 ."األساس؟

 

 الخارجية يوضحالرقم القياسي لمتوسط قيمة الوحدة عبارة عن نوع من المؤشرات السعرية للتجارة  إن
كما يتم حساب  فقط العالقة بين األقيام االسمية لفترة المقارنة مع األقيام االسمية لفترة األساس،

 .الخارجيمعدالت التبادل التجاري التي تعكس العالقة الحقيقية للتبادل التجاري مع العالم 

 : الخارجيةوفيما يلي ملخص ألهم نتائج حساب األرقام القياسية للتجارة 
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 الواردات (2)

 :الوارداتالرقم القياسي العام لقيمة _ أ 

 انخفاضا سجلان الرقم القياسي لقيمة الواردات (م1026-1021) فترةالخالل ( 1)الجدول رقم يوضح 
 %(29.9) له خالل هذه الفترة بنسبة انخفاض مستوى وهو ادنى م1026في عام ( 90)واضحا عند مستوى

وكان االتجاه العام  .  (221.3)والتي كانت االعلى قيمة خالل هذه الفترة عند مستوى.1025مقارنة بعام 
 (.2)للرقم القياسي العام لقيمة الواردات تصاعدي خالل تلك الفترة كما هو موضح بالشكل رقم 

 :للوارداتالرقم القياسي العام لمتوسط قيمة الوحدة _ ب

أن الرقم القياسي العام لمتوسط قيمة الوحدة للواردات خالل ( 1)كما يالحظ أيضا في الجدول رقم 
ومن ثم االنخفاض . م1021قد سجل أعلى مستوى له عند سنة االساس في عام (م1026-1021)الفترة 

اذ كانت  .على التوالي مقارنة بسنة األساس%(10.7)و%( 25.5)و%( 5.3)و%( 1)بنسبة  1026حتى سنة 
 (. 3)كما هو موضح بالشكل رقم .1026في عام ( 79.3)أدنى قيمة له عند 

 :الوارداتمية الرقم القياسي العام لك_ ج 

أن هناك ارتفاعا واضحا في الرقم القياسي العام لكمية الواردات خالل الفترة ( 1)ويوضح الجدول رقم 
ومن ثم ارتفع بشكل مطرد . م1021عام  في سنة االساسسجل أدنى قيمة له عند  إذ( م1021-1026)

 1026لعام (223.5)ليسجلومن ثم انخفض . م1025عام  في( 231.9)ليصل إلى أعلى قيمه له عند 
وكان االتجاه العام للرقم القياسي لكميات الواردات بشكل عام تصاعدي ، 1025مقارنة بعام %(24.6)بنسبة

 (.1)كما هو موضح بالشكل رقم 

 

 الصادرات( 1) 

 :الصادرات العام لقيمةالرقم القياسي _ أ 

إذ  (.م1026-1021)الفترة خالل  تراجعا (4)الصادرات في الجدول رقم  العام لقيمةالقياسي  شهد الرقم
الالحقة  االنخفاض للسنوات، ومن ثم عاود م 1021عام  األساس فيعند سنة  مستوى لهأعلى سجل 

 1026قيمة له نهاية تلك الفترة في عام  أدنيكانت  اذ. التواليعلى ( 49.9)و( 86.9)و( 96.4)قيمة ليسجل 
ويوضح الشكل رقم  ،(5)كما هو موضح في جدول رقم . 1025م عن عا%( 20.6)منخفضا بنسبة ( 44.6)عند 

 .الفترةاالتجاه العام للرقم القياسي العام لقيمة الصادرات خالل تلك ( 2)
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 .الفترةاالتجاه العام للرقم القياسي العام لقيمة الصادرات خالل تلك ( 2)
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 .للصادراتللرقم القياسي العام لمتوسط قيمة الوحدة 

 

 :الصادراتالرقم القياسي العام لكمية _ ج 

( م1026-1021)على الرقم القياسي العام لكمية الصادرات يتضح أن هناك تذبذبا خالل الفترة  باالطالع
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مقارنة بعام %(6.9)بنسبة نمو  وهو اعلى مستوى له خالل هذه الفترة(204.7)عند  1026عام الفترة 

وكذلك حركة االتجاه العام للرقم القياسي العام لكميات ( 5)، (4)جدولي ويتضح ذلك من خالل  .م1025
   (.1)الصادرات بالشكل رقم 

 

 

 

( 5)ويرتبط المؤشر العام لصادرات المملكة ارتباطا وثيقا بمؤشر المنتجات المعدنية فقد شكل القسم 
يليه في األهمية  .م1026من إجمالي قيمة صادرات المملكة خالل عام %( 77.8)المنتجات المعدنية 

نتجات الصناعات م (6) ثم القسم، %(8.4) بنسبة لدائن ومطاط ومصنوعاتهما( 7)النسبية القسم 
، ومن هنا يتضح مدى تأثير هذه 1-2كما هو موضح بجدول رقم %( 7.5) بنسبة الكيماوية وما يتصل بها

األقسام على مؤشر الرقم القياسي العام لقيمة الصادرات أو الرقم القياسي العام لمتوسط قيمة 
 .م1026الوحدة للصادرات في عام 
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من %( 93.7)و  %(94.3)والتي تمثل ما نسبته  اً الرئيسة األكثر تأثيراألقسام ويوضح الجدول التالي 
   .التواليم على 1026 ،1025إجمالي قيمة الصادرات لعامي 

 القسم

 النسبة من إجمالي
 قيمة الصادرات

 الرقم القياسي
 قيمة الوحدة لمتوسط

2015 2016 2015 2016 

 45.9 45.9 77.8 78.6 المنتجات المعدنية

 77.8 87 8.4 7.8 ومطاط ومصنوعاتهمالدائن 

 65.4 78.5 7.5 7.9 منتجات الصناعة الكيماوية وما يتصل بها

 

 نسبة إجمالي األقسام
 الرقم القياسي العام

 قيمة الوحدة لمتوسط

 

94.3 93.7 51 42.6 

 

 

وعلى العكس من ذلك ال يتأثر الرقم القياسي العام للكمية بالرقم القياسي لكميات المنتجات 
قل من الرقم القياسي العام أ ما يكونالمعدنية فالرقم القياسي لكميات المنتجات المعدنية دائما 

الواضح إن غالبية األقسام  فمن. األخرىإذ إن الرقم القياسي العام للكمية يتأثر باألقسام  للكمية،
للفترة العامة للكمية  األرقام القياسيةالرئيسية األخرى تقريبا تظهر أرقام قياسية للكميات تزيد كثيرا عن 

أحجام الصادرات المتزايدة إلى تزايد كمية السلع المصدرة في معظم األقسام  وتستند( م1021-1026)
يرة لألرقام القياسية للكميات في بعض األقسام الرئيسية وكما الرئيسية تقريبا، وقد تركزت الزيادة الكب

   (.4)هو موضح بجدول رقم 
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 :الصافيالتبادل التجاري  معـدل (1)

قد ( م1036-1031)نجد أن معدل التبادل التجاري الصافي خالل الفترة ( 6)باالطالع على جدول رقم 
( 31.7)مستوى عند  حتى نهاية الفترة ليستقر السنوات الالحقةو سنة االساس من بداية الفترة نخفضا

ويالحظ ان معدالت التبادل التجاري . م1033مقارنة بعام % 33قدرها  انخفاض م بنسبة1036في عام 
القدرة وهذا يعطي مؤشر سلبي لضعف . حتى نهايتها خالل الفترة نخفاضإلاتتجه الى  الصافي

 . الرتفاع التكاليف الحقيقية للواردات االستيرادية

 

 :اإلجماليالتبادل التجاري  معـدل (4) 

أعلى  سجل( م1036-1031)أتضح أن معدل التبادل التجاري اإلجمالي خالل الفترة ( 7)بالجدول رقم 
ثم أنخفض في السنوات الالحقة ليصل ألدنى مستوى له  ومن سنة االساسمستوى له في بدايتها عند 

بعام (21.1)ومن ثم ارتد ليسجلم،1034بعام مقارنة%(33.1)قدرها بنسبة،(71.6)م ليسجل 1033في عام 
 كان يتجه نحو اإليجابية ولكن عكسسنة األساس بعد  المؤشر الحظ انيو. %(13.1)بنسبة ارتفاع .1036

ويعني أنه مقابل كمية معينة من الصادرات أمكن الحصول على قدر . 1036نحو السلبية في عام  اتجاهه
 .أكبر من الواردات

 

 :الدخليالتبادل التجاري  معدل (3) 

نجد أن معدل التبادل التجاري  (م1036-1031)خالل السنوات ( 8)بالجدول رقم  باستعراض البيانات
ومن ثم  1033مقارنة بعام %( 1.4) بنسبة نمو 1031الدخلي قد بلغ ذروة ارتفاعه في سنة االساس عام 

 انخفاض بنسبة( 36.1)ليسجل 1036في عام وصل الى أدنى مستوى له حيث  متسارع،عاود هبوطه بشكل 
ماعدا سنة  300بادل التجاري الدخلي اقل من أن جميع معدالت الت وحيث. م1033مقارنة بعام %( 4.7)

ات، ويوضح الشكل رقم فهذا يعطي مؤشرا سلبي وعدم المقدرة على االستيراد مقابل الصادر األساس،
 .العام لمعدل التبادل التجاري الدخلي االتجاه(6)
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Figure (6) : Income Terms of trade  تطور معدل التبادل التجاري الدخلي ( 6)شكل رقم  

Income Terms of trade  تطور معدل التبادل التجاري الدخلي 
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Figure (5) : Gross barter Terms of trade  تطور معدل التبادل التجاري اإلجمالي ( : 5)شكل رقم  
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Figure (4) : Net Barter Terms of trade  تطور معدل التبادل التجاري الصافي ( : 4)شكل رقم  

Net Barter Terms of trade  تطور معدل التبادل التجاري الصافي 
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