
  مقدمة
لحجم التبـادل التجـاري   صورة واضحة  تعطي أنهاالتجارة الخارجية في  إحصاءات أهميةتكمن  

أو خروجهــا واردات  بــدخولها مــن والــى الجمهوريــة ســواء   التــدفقات الســلعية  مــع  الــدول مــن خــالل رصــد 
يـة كبيـرة   م أهم2008وتكتسب نشرة إحصاءات التجارة الخارجية ، صادرات ةو إعادأوطنية   تصادراك

كونها تأتي ثمرة للتعاون الكبير بين الجهـاز المركـزي لإلحصـاء ومصـلحة الجمـارك مـن خـالل العمـل         
تتمتع بدرجة عالية من الدقة والشمول و االتساق  إنتاج بيانات موحدةو المشترك في مراجعة وتدقيق 

  .وتعطيها مزيدا من الثقة لدى مجتمع المستخدمين للبيانات
إحصـاءات التجـارة الخارجيـة علـى     فـي تجميـع وتبويـب ونشـر      لإلحصاءلمركزي يستند الجهاز ا 

التوصيات الدولية في هذا المجال وخصوصا دليل تجميع إحصاءات التجارة الخارجية الصادر عن الشعبة 
بهدف توفير هذه البيانـات بمـا يتفـق مـع بقيـة دول العـالم وتسـهل عمليـة          اإلحصائية في األمم المتحدة

دقيقـة تسـهم فـي تركيـب الحسـابات القوميـة       للبيانات مع الشركاء التجاريين وتوفير مؤشرات المقارنة 
  .وميزان المدفوعات
و الجـداول  التـي تعـرض حجـم      االقتصـادية علـى العديـد مـن المؤشـرات     وية النشرة السن تحتوي

  .ختلفةالم االقتصاديةالتبادل مع العالم الخارجي بشتى تكويناته  الجغرافية  أو تكتالته 
تلبيــة احتياجــات مختلــف الفعاليــات المهتمــة بهــذه  إلــىالجهــاز المركــزي لإلحصــاء يهــدف دومــاً  كــونو

التجـارة   إحصـاءات  إصدارات لنشـرة  طرح ثالثالبيانات وبما يخدم مسيرة التنمية للجمهورية اليمنية تم 
  :تتمثل فيالخارجية 

من الجداول  تم توزيعها على خمسة التجارة الخارجية  الذي يحتوي على عدد  إحصاءاتكتاب  .1
 :هي أقسام
 .االقتصاديةالمؤشرات  أهميحتوي على : القسم األول •
يحتــوي علــى جــداول التبــادل التجــاري حســب التكــتالت االقتصــادية     :القســم الثــاني •

 .الدولية والمناطق الجغرافية المختلفة
 .الصادرات إحصاءاتيحتوي على جداول  :الثالثالقسم  •
 .الواردات إحصاءاتيحتوي على جداول : عالقسم الراب •
 .الزراعيةيحتوي على التبادل التجاري للسلع  :الخامسالقسم  •

ــى جــداول          إحصــاءات .2 ــوي عل ــة  الــذي يحت ــات والتكــتالت الدولي ــاري مــع المنظم ــادل التج التب
 ).على مستوى رقمين(الصادرات والواردات مصنفة حسب بلد المصدر وفصول النظام المنسق 

 )رقمينعلى مستوى (الواردات مصنفة حسب بلد المنشأ وفصول النظام المنسق  إحصاءات .3
وال يفوت الجهاز المركزي لإلحصاء تقديم الشكر  والتقدير  لألخوة فـي مصـلحة الجمـارك ووزارة    

م وشـركة مصـافي عـدن  علـى     ممثلـة بـاإلدارة العامـة لتسـويق الـنفط الخـا       –النفط والثروات  المعدنيـة  
بالبيانــات ، كمــا هــو الشــكر لفريــق العمــل فــي  لإلحصــاءبتزويــد الجهــاز  المركــزي  مر المســتتعــاونهم 

المبذولـة  مكاتبـه فـي المحافظـات علـى جهـودهم       وفي ديـوان الجهـاز      اإلدارة العامة إلحصاءات التجارة
خطـيط  همية هذه البيانات فـي مجـال الت  أل وإدراكهموروحهم العالية  التي أتسمو بها أثناء تأدية عملهم 

  .والتنمية
وتوفير بيانات التجارة الخارجية لجميع المستخدمين عداد هذه النشرة أن نكون قد وفقنا في إ نأمل

كما نرحب بأي استفسارات أو مالحظـات تخـدم عمليـة تطـوير النشـرة      ، والمهتمين بما يلبي احتياجاتهم
  .مستقبالً

  واهللا الموفق،،،
  أمين محمد محي الدين.د          

  از المركزي لإلحصاءرئيس الجه
  اءاستاذ اإلقتصاد بجامعة صنع



Foreword 
 

The significance of the foreign trade statistics is that it reflects a clear 
portrait of economic development process either in term of national imports or 
exports and re-exports. 

                   In this regard, the central statistical organization is very pleased to publish 
this bulletin, which contains variety of economic indications and data tables, 
these tables show the size of trade exchange with international economic 
blocks, organizations, unions and geographic entities. The central statistical 
organization is always exerted its efforts to fulfill the needs of users of all 
levels, which serve the development process in our country. Three bulletins of 
foreign trade statistics have published as follow: 

              1- Foreign trade statistics book: contains of number of tables, divided into five 
sections:    

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. 

2- Trade exchange statistics with international economic organizations and 
unions, contains tables of exports and imports classified by country of 
destination and by sections and items of H.S. (in two digits). 

3- Exports statistics with international economic organizations and unions. 
classified by country of origin and by sections and items of H.S. (in two 
digits). 
   On this occasion, the cso would like to voice gratitude for the custom 
authority, the ministry of oil and minerals, and the Aden Refinery 
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 also welcome any remarks or 
comments aimed at improving of foreign trade statistics in the future. 

 
 

Dr. Amin M. Mohie Al-Din 
Chairman 

Central Statistical Organization 
       Economics Professor – Sana'a University 

 



  مقدمة
شهد العمل المشترك بين مصلحة الجمارك والجهاز المركزي لإلحصاء تطورا كبيـراً  

 إحصـاءات الرفـع مـن مسـتوى     إلىوتمثل ذلك في تنفيذ العديد من األعمال المشتركة الهادفة 
فــي تصــنيف وتبويــب الســلع وقيــام  HSالتجــارة الخارجيــة حيــث كــان لتطبيــق النظــام المنســق 

م والـذي كـان بـدأ    2004باستخدام هذا التصـنيف الـدولي منـذ عـام      حصاءلإلالجهاز المركزي 
لبقيـة   م حيث اعتبـر  هـذا العمـل القاعـدة الرئيسـية     1997استخدامه في مصلحة الجمارك في 

التي تم تنفيذها الحقاً وخصوصا تنفيذ ربط شـبكي بـين المصـلحة والجهـاز  لتحويـل       األعمال
  .)ASYCUDA(ظام بيانات التجارة الخارجية ألياً عبر ن

إن العمل المشترك مع الجهاز المركزي لإلحصاء في مراجعة وتـدقيق وتوحيـد قاعـدة    
يأتي ثمـرة لهـذا    والعمل على إصدار نشرة موحدة التجارة الخارجية في الجهتين إحصاءاتبيانات 

إنتــاج بيانــات تتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الدقــة    فــيالتعــاون والــذي ينبــع مــن الحــرص الكبيــر   
  .حقيقياً في عملية التنمية إسهامامول والثقة لدى المستخدمين وتسهم والش

كما نؤكد بأن مصلحة الجمارك لن تألوا جهدا في تزويد الجهاز المركـزي لإلحصـاء   
العمــل الحاليــة ســواء فــي الــربط الشــبكي عبــر نظــام      آليــاتبالبيانــات وســتعمل علــى تطــوير   

)ASYCUDA (  وتسهيل اإلجراءات القائمة ومعالجـة أي صـعوبات    قواعد البياناتأو في تحديث
  .قد تعترض تدفق البيانات بين مصلحة الجمارك والجهاز المركزي لإلحصاء

علـى حرصـه وتفانيـه     لإلحصاءنتوجه بالشكر والتقدير للجهاز المركزي : وفي األخير
ــي تطــوير   ة للجهــات ذات العالقــة وخصوصــا مصــلح    وإشــراكهالتجــارة الخارجيــة   إحصــاءاتف

 إحصـاءات الجمارك والتي تعتبـر المصـدر الرئيسـي للبيانـات فـي عمليـة التطـوير التـي تشـهدها          
كمــا نتوجــه بالشــكر لجميــع المختصــين فــي مصــلحة الجمــارك والجهــاز   ، التجــارة الخارجيــة

المركــزي لإلحصــاء علــى جهــودهم الكبيــرة فــي مراجعــة وتــدقيق ونشــر البيانــات فــي أوقــات     
  .مناسبة وبدقة عالية

  
  ،،،هللا الموفقوا

  
  علي علي الزبيدي. د

  رئيس مصلحة الجمارك



Foreword 
 
         The Joint work between the customs authority and the central statistical 
organization has witnessed much of development.  In this regard, a lot of work 
has been conducted in order to raise level of the foreign trade statistics such 
as using HS classification, which started to be used in 2004 in the central 
statistical organization, whereas it has been conducted in the customs 
authority in 1997. This work is considered the base of all other works that 
carried out later , specially the network link between the customs authority and 
the central statistical organization in order to transfer the foreign trade data to 
the CSO via (ASYCUDA).  
       
           The joint work with the CSO in revising, auditing and unifying of foreign 
trade database, as well as, working together to publish an intergraded bulletin 
come as a result of fruitful cooperation between the customs authority and 
CSO.     
   
 

    In light of its orientation, the customs authority exerted its effort to 
provide the CSO with the data and will work to develop its current mechanism 
either through ASYCUDA or to up-to- date any differences its database. In 
fact, the customs authority will also facilitate any difficulties which may face 
the data transfer between the customs authority and CSO.  

 
 We, lastly, would like to voice gratitude to the foreign trade management 

staff in the CSO and the customs authority staff for their efforts in developing 
the foreign trade statistics. 

 
 

 
Dr. Ali Ali Al-Zubeedy  

Chairman 
The customs authority  

 


