
  المقدمة
شهدت إحصاءات التجارة نقالت كبيرة و متسارعة سواءً في اعتماد أنظمة حديثـة ومتطـورة أو               
في تحديث التصانيف الدولية المعتمدة وتطوير طرق الحصول على البيانات لمواكبة التطور الهائـل            

 األنـشطة و كان لتطـور التكنولوجيـا الحديثـة وأسـاليب انتقالهـا ودخولهـا مختلـف           . في هذا النشاط  
والفعاليات دوراً أساسياً في تطوير العمل اإلحصائي والذي أخذ بعداً كبيراً فيمـا يخـص أسـلوب الـربط                

  .المباشر عن طريق التقنيات الحديثة والمتطورة
لذا فان أهمية القيام بتطـوير إحـصاءات التجـارة تنبـع مـن الحاجـة الملحـة إلـى تـوفير بيانـات                        

ومؤشــرات التجــارة الخارجيــة مــع الــشركاء التجــاريين فــي العــالم دقيقــة تــسهم فــي تحديــد اتجاهــات 
  .الخارجي ومعرفة أهم السلع الصادرة والواردة من والى البلد

وتــساعد هــذه المؤشــرات فــي عمليــة التخطــيط الــسليم والتنبــؤات المــستقبلية بــشأنها والتــي       
 مـع    التجاريـة  ستوى العالقات تستدعي وضع السياسات االقتصادية والتجارية المالئمة والتعرف على م        

 المؤشـرات وبالتـالي اتخـاذ سياسـات مناسـبة لتطـوير مـستوى               التعـرف علـى هـذه     بلدان العالم من خالل     
  .  التكتالت اإلقليمية والدوليةالتبادل التجاري مع 

ت في وقتنا الحالي حيث أصبحت تـشكل عـامالً رئيـسياً    أن أهمية التجارة الخارجية ازداد كما  
 اسـتخدام قوتهـا التجاريـة       إلـى حيث تسعى الـدول     ، تيجية االقتصادية والسياسية ألي بلد    في اإلسترا 

في تحقيق أغراضها السياسية واالقتـصادية سـواء فـي الـداخل أو الخـارج ، فعلـى المـستوى الخـارجي ،              
 فـي الـسياسة الخارجيـة ، أمـا علـى المـستوى الـداخلي، فتقـوم         تتخذها بعض الدول كأداة لتوجهاتهـا     

ــن المنافــسة           ــئة م ــصناعات الناش ــة ال ــصادية كحماي ــدافها االقت ــذ أه ــي تنفي ــتخدامها ف ــدول باس ال
 ، وتنمية اإلنتاج المحلي لتغطية      االقتصاديةاألجنبية ، وتوفير العمالت األجنبية لتحقيق التنمية        

  .لى أغراض التصديرحاجة السوق الداخلي باإلضافة إ
فـإن الجهـاز المركـزي لإلحـصاء     ، إنطالقاً من األهمية التـي تكتـسبها إحـصاءات التجـارة الخارجيـة             و

ومــن تلــك ، يعمــل علــى تــوفير تلــك البيانــات مــن خــالل عــدة إصــدارات تلبــي مختلــف االحتياجــات    
 علــى احتــوت الــذيو م2005نــشرة إحــصاءات التجــارة الخارجيــة لعــام اإلصــدارات نــضع بــين أيــديكم 

  . في قطاع التجارة الخارجية الهامةالعديد من المؤشرات
نأمــل مــن  و، نتــوخى  أن يــسهم هــذا اإلصــدار فــي رفــد المكتبــة اإلحــصائية بالمؤشــرات المطلوبــة      

تطـوير  موافاة الجهاز المركزي لإلحصاء بأي مقترحات تفيد وتخدم عملية          مستخدمي تلك البيانات    
  .إحصاءات التجارة الخارجية

  

  ،،،واهللا الموفق
  

   األرحبيإسماعيلعبد الكريم 
  وزير التخطيط والتعاون الدولي



 
 
Preface  
 
The trade statistics has recently undergone much of 
development process either in applying modern systems or in 
using up to- date classifications and in the collection of data. 
The importance of improving the 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 could be stetted 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 orientation, The Central statistical organization 
exerted its efforts to make such data in hand through different 
publications that fulfill all the needs .One of this publication is 
the foreign trade statistics 2005 which contain variety of 
indications on the foreign trade sector      
 
 
We hope this publication will contribute to enhance the 
statistical library with the required data; also we welcome any 
remarks and suggestions that aimed at improving of foreign 
trade statistics in the future 
 
 
 
 
 
 

                             Dr .Abdul Kareem Ismaeel al-arhabe   
                                                             Minister  
                                 Ministry of planning and inter. cooperation
   

 



  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  تقديم

لوحـدة التـراب ووحـدة الـشعب وإعـالن دولـة            تزامناً مع احتفاالت شـعبنا اليمنـي بالعيـد الـسادس عـشر              
يسر الجهاز المركزي لإلحصاء ان يصدر نشرة إحصاءات       ،م1990الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو        

 مؤشـرات عـن حجـم التبـادل التجـاري للجمهوريـة اليمنيـة مـع              التي تحتوي على   م2005التجارة الخارجية لعام    
  .دول العالم المختلفة 

 بتطـوير آليـة جمـع وتجهيـز         فقـد قـام الجهـاز     وحرصاً على ان تكون هذه النـشرة أكثـر دقـة وشـموالً              
 علــى  حديثــة ومتطــورة تواكــب الــدول المتقدمــة فــي هــذا المجــال  واســتخدام طــرقونــشر هــذه اإلحــصاءات 

 حتـى مـستوى الـرقم       HS تـم تبويـب وتـصنيف الـسلع وفـق النظـام المنـسق                كمـا  ،   ليمي والـدولي  المستوى اإلق 
الثامن ، وايضاَ تطوير طرق الحصول على البيانات من مصادرها خاصة البيـان الجمركـي الـذي يعتبـر المـصدر                     

المركــزي الرئيــسي لبيانــات التجــارة الخارجيــة عــن طريــق ربــط قواعــد بيانــات التجــارة الخارجيــة بالجهــاز      
لإلحـصاء اليــاً بنظــام االسـيكودا عبــر مــصلحة الجمــارك ، حيـث مثلــت هــذه الخطـوة نقلــة نوعيــة ومتطــورة     

  . في رفع مستوى جودة ودقة وشمول البيانات أسهمت
وقد تم تنويع هذه النشرة بمختلف الجداول التي تلبي طلبات كافة مستخدمي البيانات من مخططين              

الـخ ، ومـن أهمهـا تلـك الجـداول التـي تبـين            ... رار والبـاحثين ورجـال األعمـال        وواضعي السياسات ومتخـذي القـ     
 ، وكـذا الجـداول التـي        HSحجم الـصادرات وإعـادة الـصادرات والـواردات حـسب فـصول وبنـود النظـام المنـسق                    

 جـداول متنوعـة عديـدة    إلـى توضح التبادل التجاري مع التكتالت االقتصادية اإلقليمية والدولية باإلضافة     
  .عن أهم السلع والشركاء التجاريين للصادرات والواردات ، مع إضافة  بعض الرسوم البيانية التوضيحية 

 النحـو   رئيـسية وعلـى    خمسة أقسام  إلىوبهدف تسهيل البحث واإلطالع على محتويات النشرة فقد تم تقسيمها           
  :التالي

  .االقتصادية أهم المؤشرات :األولالقسم 
  . التجاري مع التكتالت االقتصادية الدولية والمناطق الجغرافية في العالمالتبادل:القسم الثاني 
   إحصائيات الصادرات: القسم الثالث 
   إحصائيات الواردات: القسم الرابع 

  التبادل التجاري للسلع الزراعية : القسم الخامس 
ة فــي مــصلحة  يعبــر عــن شــكره وتقــديره لألخــوأنيــود الجهــاز المركــزي لإلحــصاء وبهــذه المناســبة 

وشركة مصافي عـدن علـى      ) اإلدارة العامة لتسويق النفط الخام      ( الجمارك ووزارة النفط والثروات المعدنية      
 نحــرص علــى تقــديم الــشكر لكافــة  بــأول ، كمــا تزويــدنا بالبيانــات أوالًتعــاونهم المــستمر معنــا مــن خــالل  

ــديوا    ــاز المركــزي لإلحــ مــوظفي إحــصاءات التجــارة الخارجيــة ب ــى  صاء ومكاتبــهن الجه  فــي المحافظــات عل
ــاء تأديــة األعمــال المناطــة بهــم وإدراكهــم ألهميــة هــذه          ــا أثن ــسموا به ــودهم وروحهــم العاليــة التــي ات جه

  .اإلحصائيات في مجال التخطيط والتنمية 
وأخيراً نأمل بان تلبي هذه النشرة طلبات كافة مستخدمي البيانات ، كما نرحب بأي مقترحات مفيـدة تخـدم       

  .إحصاءات التجارة الخارجية مستقبالً ر تطوي
  الموفق،،،اهللا  و

  أمين محمد محي الدين. د
  رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء



Introduction 
The CSO proudly publishes the foreign trade bulletin for 2005.this bulletin 

contains indicators on the size of Yemen trade with the rest of the world's 
countries. 

The CSO has developed a new mechanism for trade data collection and 
processing that makes use of modern techniques used in more developed 
countries. The world-standard harmonized system was used by the CSO to 
classify goods up to 6th and 8th levels. The CSO also modernized its data 
collection tools used to gather data from source institutions, especially the 
custom authority, which represents the main source for foreign trade data. 

The foreign trade department is now directly linked to the ca's automated 
asycuda system, and the custom forms are transferred directly to the CSO to 
guarantee higher degree of precision and coverage of the data collected. 

This bulletin also presents a variety of data tables that should fulfill the 
needs of users of all levels, such as planners, decision – makers, researchers, 
businessmen,…etc .of the tables included in this bulletin ,we must mention 
import/ export tables, re-export tables, and trade exchange tables, all using the 
HS classification. Addition, there are tables on goods, trade partners, and 
imports and exports, with graphs and other illustrations.  

Further, and to make this bulletin easier to follow, we have grouped its 
contents into five sections as follow: 

Section 1: main economic indicators. 
Section 2: trade exchange with international economic blocks and 

geographic entities. 
Section 3: exports and re-exports statistics. 
Section 4: imports statistics. 
Section 5: agricultural-goods trade. 
On this occasion, the cso would like to voice gratitude for the custom 

authority, the ministry of oil and minerals, and the Aden perfinery company for 
their continuous cooperation through the provision of most up – to – date 
information.  

We would also like to thank the staff of the foreign trade department of the 
cso's headquarters and branch offices and the staff of the general department 
of trade for their efforts and high spirit that fuel their achievements and for their 
awareness of the vitality of their work for the planning of the development 
process. 

We would like to cap this introduction by stating our hope that this bulletin 
will fulfill the needs of all users. We welcome any suggestions or comments 
that would serve the purposes of foreign trade statistics in the future. 
 

Dr. Amin m. Mohie al-din 
Chairman  

 cso 


