
  مالحظات توضيحية
  حول إحصاءات التجارة اخلارجية

  :مفاهيم عامة : أوالً 
إحصاءات التجارة اخلارجية هي رصد وإحصاء  حلركة السلع مع دول العامل سواء كانت من إنتاج البلد أو معاد                   : التعريف .1

  .تصديرها أو مستورده وذلك خالل فترة زمنية معينة
  :مصادر البيانات .2

  -:مصلحة اجلمارك •
تمد بيانات إحصاءات التجارة اخلارجية بشكل أساسي على صورة البيان اجلمركي اليت يستلمها مـوظفي               تع

احلصول عليهـا    البيانات اآللية اليت يتم      إىلباإلضافة  ، اجلهاز املركزي لإلحصاء يف املكاتب واملنافذ اجلمركية      
  . عرب نظام األسيكودا

 -:وزارة النفط والثروات املعدنية •
ل على بيانات صادرات النفط اخلام بالتعاون مع اإلدارة العامة لتسويق النفط وشركة مصايف عدن               يتم احلصو 

من خالل استمارة تفريغ للبيانات صممت جلمع البيانات شهرياً عن صادرات احلكومة إضافة إىل كـشوفات                
تقات النفطيـة عـرب     وأيضاً واردات وصادرات النفط اخلام واملش     .. صادرات شركات النفط املختلفة شهرياً    

شركة مصايف عدن ، حيث تتضمن تلك البيانات الكميات املصدرة شهرياً بالربميل والطن والقيمة بالـدوالر                
األمريكي لكل شحنة وبلد الشريك التجاري  املصدر إليه وجتري عملية حتويل القيمة من الدوالر األمريكـي                 

  .هري يف السوق الصادر عن البنك املركزي اليمينإىل الريال اليمين باستخدام متوسط سعر الدوالر الش
  :األسس واملصطلحات .3

املستوردة واليت توضع لالستهالك سواء لدى ورودها مباشرة مـن          ) البضائع(  تتضمن السلع  :جتارة االسترياد  •
  .اخلارج أو بعد قبوهلا حتت وضع االسترياد املؤقت

والبضائع ذات املنشأ األجنيب املعـاد      ) صادرات( ج وتتضمن صادرات البضائع الوطنية للخار     :جتارة التصدير  •
تصديرها إىل اخلارج بعد أن قد سجلت كواردات سواء  أعفيت من الرسوم اجلمركية أو اكتسبت الـصفة                  

 .الوطنية بدفع رسوم االسترياد
  .ايعرب عن الوزن الصايف الي سلعة او شحنة جلميع البضائع املستوردة واملصدرة واملعاد تصديره: الوزن •
 هو بلد اإلنتاج فيما يتعلق باملنتجات  الزراعية واحليوانية ، وهو البلد اليت متت فيه مراحـل                  :بلد املنشأ  •

  .الصنع األخرية فيما يتعلق باملنتجات الصناعية
 . يقصد به البلد املصدر اليه البضاعة كمحطة هنائية :بلد املقصد •
 استرياد البضاعة منه مباشرة بغض النظر عن بلـد           وهو الشريك التجاري املباشر الذي يتم      :بلد املصدر  •

 .منشأ البضاعة
 
  
  
 



 التقييم .  4
 بالعملة اليمنية يف مكان اإلرسال مضافاً إليها        قيمة البضائع أي  ) CIF( احتساب قيمة االسترياد على أساس      - أ

ـ       إىلأجور النقل والتأمني وكافة املصاريف األخرى حىت وصوهلا          ا الرسـوم    مجرك التخليص وال تـدخل فيه
 .اجلمركية

مبا فيها املـصاريف حـىت      ) FOB( كما مت احتساب القيمة للصادرات وإعادة الصادرات على أساس سعر            -ب
  ).بدون تكاليف النقل و التأمني( منفذ التصدير

 191.42، 184.78، 183.45، 175.62، 168.69:ج ـ  متوسط سعر الريال مقابل الدوالر األمريكـي  
 ). م على التوايل2001-2005خالل السنوات 

  تصنيف السلع  .  5
 HSإن البيانات الواردة يف نشرة إحصاءات التجارة اخلارجية تعتمد على التعرفة اجلمركية وفقاً للنظام املنـسق                 

   .الثامنواخلاص بتصنيف وتبويب السلع حىت مستوى الرقم 
  الشمول.  6

  -: تشتمل إحصاءات التجارة اخلارجية على
  .والصادرات وإعادة الصادرات جلميع القطاعات االقتصاديةكافة الواردات  -1
 .تتضمن البيانات مجيع الواردات والصادرات لشركات النفط ضمن جتارة اجلمهورية  -2
 .كما تتضمن جتارة اجلمهورية مجيع واردات وصادرات وإعادة صادرات الشركات األجنبية -3
 .وتتضمن البيانات مجيع السلع الواردة مبوجب القروض -4
 .واردات من املعونات العينيةال -5
 .الذهب املستخدم كحلي -6
 .احلاويات واسطوانات الغاز واألوعية األخرى اليت معبأة بالبضائع أو املواد اليت تعاد إىل بلدها فارغة -7

  : إحصاءات التجارة اخلارجيةااحلاالت اليت ال تشمله
 ).الذهب النقدي( السبائك والنقود الذهبية اخلام وفضالته  -1
 املستوردة لغرض عرضها فقط ويتم إعادهتا كاألفالم السينمائية والبضائع للعـرض واملطلـوب              السلع -2

 .إعادهتا إىل مصدرها
 .أمتعة السائحني والزائرين مبا يف ذلك سياراهتم -3
 .البضائع املصادرة مبوجب القوانني واملباعة باملزاد العلين -4
 .بضائع الترانزيت -5
 .  ضمانالسلع املسترجعة بعد إصالحها مبوجب -6

  :مالحظات فنية : ثانياً 
 -) :يف الداخل واخلارج ( أهم األسباب اليت تؤدي اىل اختالف بيانات التجارة اخلارجية مع مصادر النشر االخرى  .1

  . من السلع بيانات إحصاءات التجارة اخلارجيةدرجة الشمول يفاختالف  •
 احصائي وبني عملية التقييم عند تركيب ميزان         الصادرات والواردات بني كوهنا عملية رصد       تقييم  طرق   اختالف •

  .)اخل ..  للتوصل اىل تكاليف خدمات النقل والتامني FOBاىل  CIFحتويل قيم الواردات من (املدفوعات 



  .اخل...املشاكل الفنية للبيانات اجلمركية اليدوية واآللية  وخاصة يف القيم واألوزان والوحدات الفرعية  •
  . جلهات املصدرية عن عملية التحديث للبيانات االولية اليت قامت بنشرها عدم االشارة من بعض ا •
  ) .بلد مرسل منه او بلد املنشأ ( اختالف طرق احتساب الدول الشريكة  •
  .اختالف زمن رصد البضائع الواردة والصادرة بني الشركاء التجاريني  •
  ) .HS او STIC (اختالف التصانيف املستخدمة يف تصنيف وتبويب السلع والبضائع  •
  ) .نظام التجارة العام ونظام التجارة اخلاص ( اختالف االنظمة التجارية املعمول هبا بني الدول  •
  ) .التهريب ( عدم القدرة على رصد البضائع اليت تنتقل من او اىل البلد بطريقة غري قانونية  •

  :االعتبارات الفنية اخلاصة بالنشر  .2
 واليت مل تكـن     م2005-1998 لألعوامت النفط من تصدير النفط اخلام       تشمل بيانات الصادرات حصة شركا     •

 .مشمولة يف السنوات السابقة 
 على ضوء استخدام متوسط سعر الـصرف الـشهري مقابـل الـدوالر              م2005مت تقييم صادرات النفط لعام       •

 .االمريكي الصادر عن البنك املركزي اليمين 
 . النفط اخلام عاملياً أسعاربب اخنفاض م ناتج بس1998اخنفاض قيمة الصادرات لعام  •
 .م ناتج بسبب ارتفاع أسعار النفط اخلام عامليا2005ًارتفاع قيمة الصادرات لعام  •
 البيانـات   هنايـة يف  ) سلع اخرى   ( هناك بضائع يف الواردات تقل قيمتها عن مائة الف ريال ، وقد مت وضعها يف                 •

 .ر هبدف اختصار النشرة واتساقها مع أساليب النش
، يرجع اىل صعوبة تبويبها     ) لعدة سنوات   ( هناك بعض  اجلداول اخلاصة بالصادرات او الواردات عن فترة زمنية             •

 ) .HS(مع التصنيف احلايل  ) STIC(وتصنيفها خاصة مع اختالف التصانيف التجارية السابقة 
فية يف العامل على الدليل الدويل الـصادر        مت االعتماد يف تصنيف التكتالت االقتصادية الدولية ودول املناطق اجلغرا          •

اإلسالمية الـيت مل يـشملها       ، باإلضافة اىل التكتالت االقتصادية اإلقليمية العربية و        1999من االمم املتحدة عام     
 .الدليل

  .   مشاكل فنية خاصة بالبيان اجلمركي عدم النشر وفق بلد املنشأ يعود اساساً اىل إن •
  



Explanatory notes on foreign trade statistics 
 
1st:general concepts: 

1. Definition: foreign trade statistics is the monitoring action of good-
exchange activities with the world's countries, wither such goods were 
produced locally, imported, or re-exported, during a fixed period of time. 

2. Data sources: 
• Customs authority: 

The  foreign trade statistics depend primarily on the CSO'S copy of 
the customs form that is transferred from custom points directly to 
the cso. In addition, there is limited electronic data transfer from the 
automated asycuda system. This became available only in 2004. 

• The ministry of oil and mineral resources: 
The data on raw oil exports is gathered in cooperation with the 
general department of oil marketing and the Aden refinery company 
through a form that was designed for monthly data  collection of 
government exports, in addition to monthly export lists issued by oil 
companies. The data on imports and exports of raw oil and 
derivatives through the Aden refinery company is  also collected 
through monthly forms that show monthly export quantities in 
barrels and tones, the us$ value for each shipment, and the 
destination country. The us$ value is later transformed, into yr using 
the average monthly us$ to yr exchange rate published by the 
central bank of Yemen. 

3. Terminology and basics: 
• Import trade: 

Includes imported goods put for consumption, wether right after 
reaching the country or as they are accepted as re-export goods.  

• Export trade: 
Is the export of local goods and goods of foreign origin being re-
exported after being entered as imports, both custom cleared and 
otherwise.  

• Weight: 
Is the net weight of any good wether imported, exported, or re-
exported.  

• Country of origin: 
Is the country of production for agricultural and animal goods, and 
the country where the last production phases took place for 
industrial goods.  

• Country of destination: 
Is the last destination country of exported goods.  

4. Evaluation: 



A. Import value are calculated on (CIF) basis, i.e. good value in 
yr at origin plus transport, insurance, and other fees to 
destination custom port, excluding custom fees. 

B. Export and re-export values are calculated on (FOB) 
basis,i.e. good value in yr including all costs to port of 
export, and excluding transport and insurance cost. 

C. Average yr value in us$: (1/161.73- 1/168.69-1/175.62-
1/183.45) for the years 2000-2004, respectively. 

5. Classification of goods: 
All data in the foreign trade bulletin is classified using the HS to the sixth 
and eighth level. 

6. Comprehensiveness: 
A. All imports, exports, and re-exports for all economic sectors. 
B. All oil imports and exports for oil companies within the 

national trade. 
C. All imports, exports, and re-exports of foreign companies, 

within national trade. 
D. All goods imported on credit. 
E. All in – kind aid goods. 
F. All gold imports for jewelry. 
G. Containers, gas bottles, and other good-packaging 

containers, including the empty re-exported containers that 
go back to the originating destination. 

Foreign trade data does not cover: 
A. Gold, golden currency, and raw gold or residue. 
B. Goods exported for demonstration / exhibition purposes and 

re-exported later such as cinema films or exhibit goods. 
C. Tourist and visitors goods, including automobiles. 
D. Goods confiscated by law and sold in auctions. 
E. Transit goods. 
F. Goods re-claimed after being replaced or repaired under 

warranties. 
 

2 nd: technical notes: 
A. main causes for discrepancies between foreign trade statistics 

and other data sources (local and foreign): 
• Degree of coverage and comprehensiveness of data. 
• Variance between import/ export evaluation methods as 

a statistical activity and the evaluation method used to 
compute the bop, where imports are recalculated on fop 
basis rather than CIF to cover transport and insurance 
costs and other costs. 



• Technical difficulties arising from use of paper customs 
forms with automated forms, especially in values, 
weights, and units. 

• Delays in releasing updated data from some source 
agencies. 

• Variance of evaluation methods between countries ( 
destination countries versus origin countries). 

• Variance of reference dates for imports/exports between 
trade partners. 

• Variance of reference period used for monitoring imports 
and exports between trade partners. 

• Use of different classification systems such as Sitc and 
HS. 

• Differences in used trade systems from country to 
another ( public/private trade systems). 

• Inability to monitor illegal traffieng of goods (smuggling). 
B. Dissemination technicalities: 

• Export data include oil-company-data of oil exports for 
the years 1998-2004, which were not included in 
pervious bulletins. 

• Oil export values were calculated based on the monthly 
average us$ -yr exchange rate published by the central 
bank of Yemen. 

• Total value of exports slumped in 1998 because of low 
oil prices internationally. 

• Import shipment of values less than 100.000 yr entered 
as "other goods" to control the bulletin size and to keep 
in – line with standard dissemination practices. 

• International economic blocks were classified to the 
international guide issued by the un in 1999, adding 
regional Arab and Islamic blocks that were not included 
in the guide. 

• No data was published by country of origin due to 
technical difficulties caused by custom forms. 

 


