
 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 �� تحقيق التنمية، 
ً
 هاما

ً
تمثل التجارة ا�خارجية أحد األ�شــطة الرئيســة والهامة �� االقتصــاد الوط�ي وتلعب دورا

ــة ال�ي �ســــــــــــهم �� تقو�ــة  فع�� املســــــــــــتوى  ا�خــار�� تمثــل نــافــذة لتعــامــل اليمن مع العــالم ا�خــار�� واألداة الرئيســـــــــــ

 عن العالقات االقت
ً
صـــادية و�عزز االندماج لالقتصـــاد اليم�ي �� التكتالت االقتصـــادية اإلقليمية والدولية، فضـــال

لذات تلك ال�ي تتمتع بمزايا �ســـــبية دورها �� إبراز صـــــورة اليمن من خالل الســـــلع وا�خدمات اليمنية املصـــــدرة و�ا
لتجاري من مســـــــــــاهمتھ الكب��ة �� مثل ال�ن والعســـــــــــل واألســـــــــــماك. وع�� املســـــــــــتوى الداخ�� تنبع أهمية القطاع ا

%  ، كما �شـغل 15.4حوا��   2020 –  2012تكو�ن الناتج ا�ح�� اإلجما�� وال�ي بلغت �� املتوسـط خالل السـنوات  

 عن دوره �� توف�� الكث�� من الســــلع وا�خدمات األســــاســــية  % من إجما�� ا23القطاع حوا�� 
ً
أليدي العاملة ، فضــــال

 .يحتاجها االقتصاد واملواطن ع�� حد سواءوالكمالية واإلنتاجية ال�ي 

ــية، مع  ــرا��ا خالل الف��ة املاضــــ يتناول هذا العدد تحليل أداء قطاع التجارة ا�خارجية �� اليمن وتقييم أداء مؤشــــ

 �عملية االنضــــمام إ�� منظمة اســــتعراض ألبرز  
ً
مظاهر الســــياســــة التجار�ة ا�خارجية خالل الف��ة املاضــــية متمثلة

ية وكذا عضو�ة اليمن �� منطقة التجارة ا�حرة العر�ية الك��ى، كما يب�ن عالقة القطاع باملتغ��ات التجارة العامل
 ذات التأث�� املباشـــــر والســـــريع ع�� حياة امل

ً
واطن�ن �الت�ـــــخم وســـــعر الصـــــرف، إ�� االقتصـــــادية ال�لية خصـــــوصـــــا

اجهها القطاع، ومن ثم التوصـــــــل إ�� جانب تحليل أثر الصـــــــراع وا�حرب ع�� التجارة ا�خارجية والتحديات ال�ي يو 

 حزمة من السياسات واإلجراءات الالزمة ل�حد من تلك التحديات.
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 استثنائية وصعبة، فإ�� جانب التداعيات السلبية الكب��ة �جائحة ك
ً
وال�ي  19وفيد خالل السنوات املاضية واجھ قطاع التجارة ا�خارجية �� اليمن ظروفا

تدم��، و�غالق العديد من وما نجم ع��ا من �عرض العديد من الب�ى التحتية للالعاملية، �عا�ي اليمن من تداعيات ا�حرب والصراع حدت من ا�حركة التجار�ة 

حة ت الواردة، و�املنافذ البحر�ة وال��ية وا�جو�ة وظهور العديد من الصعو�ات والتعقيدات ع�� ا�حركة التجار�ة ف��ا، وتأخر دخول وتخليص السفن وال�حنا

 عن تراجع القدرة الشرائية واالس��الكية وا  النقد األجن�ي الالزم لتغطية ت�اليف الواردات،
ً
إلنتاجية للمواطن�ن، إضافة إ�� مغادرة شر�ات النفط والغاز فضال

ت والتحديات ال�ي تواجھ  الصادرات األجنبية من اليمن وتأثر إنتاجية النفط وتراجع كميات وقيمة الصادرات اليمنية إ�� العالم ا�خار��، وكذا الصعو�ا

 السلعية. 

 تجاريان الالميز 
 ب�ن االرتفاع واالنخفاض النس�ي خالل الف��ة 

ً
 ومتقلبا

ً
 مستمرا

ً
 بلغ  2020-2012�جل امل��ان التجاري �جزا

ً
مليار دوالر  4.2حيث �جل امل��ان التجاري �جزا

 بلغ  ثم بلغ ذروتھ ليحقق  2015مليار دوالر عام  6.1و 2012عام 
ً
، كما يت�ح من 2020مليار دوالر عام  7.8يال إ�� ثم انخفض قل 2019مليار دوالر عام  8.7�جزا

 ): 1لش�ل (ا

 
 
 
 
 
 
 

 /product-country-import-tools/statistics-info-https://www.intracen.org/itc/market؛  ITC, Trade Map ,International Trade Statisticalاملصدر: 

 قيمة الصادرات الوطنية 
مليار  7.1تراجع حاد �� إنتاج وتصدير النفط، فقد انخفضت قيمة الصادرات �ش�ل كب�� من حوا�� �سبب �عقيدات الوضع العام �� اليمن والذي ا�عكس �� 

 ثم وا 2014مليار دوالر عام  2.4إ��   2012دوالر عام 
ً
 . 2015مليار دوالر عام  0.5صلت ال��اجع إ�� أد�ى مستو�ا��ا م�جلة

إلنتاج ورغم استمرار ظروف ا�حرب والصراع �� السنوات الالحقة فقد سعت املؤسسات والقطاعات االقتصادية الوطنية ا�ختلفة إ�� معاودة العمل وا 

لصادرات وخاصة ا 2016ادة قطاع الصادرات الوطنية للمبادرة من جديد �� العام والتكيف مع الظروف ا�حالية والتحديات املستجدة حيث يالحظ استع

%، باإلضافة إ�� التحسن التدر��� �� ز�ادة الصادرات النفطية خالل 148بحوا��  2017مليار دوالر عام  2.3السلعية حيث ارتفعت قيمة الصادرات إ�� حوا�� 

 ): 1�جدول (كما يت�ح من ا 2016مقارنة بالعام  2017العام 

 2020-2012خالل الف��ة  ر)(مليون دوال  ) صادرات املشتقات النفطية والسلعية1جدول (

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 البيان

 1,228 1,572 1,669 2,342 943 509 2,416 7,129 7,062 إجما�� الصادرات 

 775 1,063 964 937 158 0.997 1,349 6,448 6,325 صادرات املشتقات النفطية 

 453 508 704 1,405 785 508 1,067 681 736 صادرات السلع 

 معدالت النمو السنو�ة%

 1.0 21.8- 5.8- 28.7- 148.2 85.1 78.9- 66.1- 1.0 إجما�� الصادرات 

 1.9 27.1- 10.2 2.9 491.9 15784 99.9- 79.1- 1.9 صادرات املشتقات النفطية 

 7.5- 10.9- 27.8- 49.9- 78.9 54.3 52.3- 56.7 7.5- صادرات السلع 

 International Trade Center (ITC) املصدر: 

product-ycountr-import-tools/statistics-info-https://www.intracen.org/itc/market / 

مليار دوالر  7.1مقارنة بـ   2020مليار دوالر �� العام  1.2ا�جدير بالذكر أن التدهور املريع �� أداء الصادرات الوطنية خالل الف��ة املاضية والذي استقر عند قيمة 

 ا:ه�عود إ�� مجموعة من األسباب، أهم 2012عام 

الصادرات النفطية ومشتقا��ا ع�� هي�ل الصادرات، ونتيجة لتوقف إنتاج  تلبة ا�خارجية وغمحدودية السلع وا�خدمات اليمنية القابلة للتجار  •

اجعت النفط �� العديد من القطاعات النفطية املنتجة �سبب االختالالت األمنية ومغادرة معظم الشر�ات النفطية لليمن و�غالق منشآ��ا، فقد تر 

 وات.كمية الصادرات النفطية بل وتوقفها �� �عض السن

 صدير من منشأة ب�حاف لتصدير الغاز الطبي�� املسال وميناء الضبة النفطي، األمر الذي حد من القدرة التصدير�ة لليمن.توقف الت •
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https://www.intracen.org/itc/market-info-tools/statistics-import-country-product/
https://www.intracen.org/itc/market-info-tools/statistics-import-country-product/
https://www.intracen.org/itc/market-info-tools/statistics-import-country-product/
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https://www.intracen.org/itc/market-info-tools/statistics-import-country-product/
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 لية، خصو التعقيدات والصعو�ات �� املنافذ املرتبطة با�حركة التجار�ة، مما أسهم �� عرقلة نفاذ املنتجات اليمنية إ�� األسواق اإلقليمية والدو  •
ً
صا

 عن االنتشار الكثيف للنقاط وأن بقية 
ً
الصادرات اليمنية �انت عبارة عن أسماك ومنتجات زراعية طازجة تتطلب مناقلة خاصة وسريعة، فضال

 ا.األمنية ب�ن مناطق اإلنتاج وموا�ئ التصدير وعرقل��ا لتصدير العديد من املنتجات وصعو�ة التنبؤ بكميات وجدولة ال�حنات املراد تصديره

 ت الوارداقيمة 
  2015%) �� العام 45.4-بنسبة ( ، غ�� أ��ا انخفضت2012مليار دوالر عام  11.3�جلت الواردات نحو 

ً
�سبب االنكماش  2015مليار دوالر عام  6.6م�جلة

 ، بينما انخفضت2019العام دوالر ��  مليار  10.2إ�� أن وصلت إ��  2017االقتصادي الناتج عن ا�حرب والصراع ثم عاودت االرتفاع و�ش�ل مستمر منذ العام 

 : )2ا�جدول (مليار دوالر متأثرة بتداعيات ف��وس كورونا كما يت�ح من  9إ��  2020�� العام 

 2020-2012خالل الف��ة   دوالر )  (مليون  ) واردات املشتقات النفطية والسلعية2جدول (

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 البيان

 8,979 10,248 8,759 7,263 6,355 6,572 12,041 13,272 11,259 الواردات �� ماإج

 108 280 478 578 123 647 259 4,352 3,055 واردات املشتقات النفطية

 8,871 9,968 8,280 6,685 6,231 5,925 11,782 8,920 8,204 واردات السلع

 معدالت النمو السنو�ة%

 12.4- 17 20.6 14.3 3.3- 45.4- 9.3- 17.9  إجما�� الواردات 

 61.4- 41.5- 17.2- 368.5 80.9- 150 94- 42.5  واردات املشتقات النفطية

 11- 20.4 23.9 7.3 5.2 49.7- 32.1 8.7  واردات السلع
 ITC, Trade Map ,International Trade Statisticalاملصدر: 

واردات اليمنية سواًء تلك املتعلقة بتدم�� الب�ى التحتية، أو ببعض الصعو�ات املتعلقة بالوضع ت الواجهوع�� الرغم من حجم التحديات واملعوقات ال�ي 

وا�سيا��ا إال أن مستوى ال��اجع �� قيمة الواردات اليمنية �ان أقل من ال��اجع املصاحب �� قيمة الصادرا ت، و�رجع ذلك إ��  العام املعيق �حركة التجارة 

 األسباب التالية:

 لكب�� �� هي�ل الواردات اليمنية وشمولها الكث�� من السلع االس��الكية واإلنتاجية واملنتجات الوسيطة وصعو�ة االستغناء ع��ا بالنسبة وع االتن •
 للكث�� من القطاعات االقتصادية واملواطن�ن ع�� حد سواء.

الز�ت النبا�ي  الدقيق، القمح، األرز، السكر،ساسية مثل: لع أ �� سارتباط كث�� من املستوردات با�حالة اإل�سانية كون أغلب تلك املستوردات  •

 مهما �انت الظروف والتحديات. وال�ي  واملشتقات النفطية
ً
 ال يمكن االستغناء ع��ا مطلقا

� صلب توف�� �ة �تنمو ع�� الرغم من �حة مصادر النقد األجن�ي الالزم لعملية االست��اد إال أن دخول املنظمات األممية والو�االت اإلغاثية وال •
ظيم مؤتمرات االحتياجات األساسية لعدد كب�� من املواطن�ن قد أسهم �� توف�� التمو�ل األجن�ي الالزم الست��اد تلك االحتياجات من خالل قيامها بتن

 سنو�ة للمانح�ن و�غطية االحتياجات اإل�سانية ملالي�ن اليمني�ن.

 التركيب السلعي للصادرات
                مليار دوالر و�نسبة تراجع بلغت  5.9أي بانخفاض مقداره  2020مليار دوالر عام  1.2إ�� نحو  2012مليار دوالر عام  7.1ن نحو ات مصادر انخفضت قيمة ال

ادرات املشتقات ص لمجموعات سلعية للصادرات حيث أدى انخفاض األهمية النسبية    6%) مما أدى إ�� وجود �غ��ات �� هي�ل ال��كيب السل�� �� أهم  82.6-(

�خمس غ�� النفطية عام تزايد األهمية النسبية ل�افة ا�جموعات السلعية ا  إ��  2020و  2012نقطة مئو�ة ب�ن عامي    27النفطية إ�� إجما�� الصادرات بحوا��  

، 2012نقطة مئو�ة مقارنة بالعام    11قدار  بم  2020% عام  13.5حيث ارتفعت األسماك والقشر�ات كنسبة من إجما�� الصادرات إ��    2012مقارنة بالعام    2020

 مجموعة الفاكهة واملكسرات الصا�حة لأل�ل بمقدار 
ً
، تل��ا مجموعة اآلالت 2020� الصادرات عام % من إجما�3.1�� نقطة مئو�ة لتصل إ 2.3وارتفعت أيضا

فقد ارتفعت أهمي��ا  . أما مجموعة القهوة والشاي والتوابل2020% من إجما�� الصادرات عام 2.9نقطة مئو�ة لتش�ل  2.2واألجهزة املي�انيكية بمقدار 

 ): 3ول (، كما يت�ح من ا�جد2020% عام  2.5% إ��  0.5من  2012النسبية من إجما�� الصادرات عام 

 2020-2012مجموعات سلعية �� الصادرات لعامي   6) أهم 3جدول (

2012 *2020 
 النظام املنسق

(HS) 
 ا�جموعة السلعية

  القيمة

 مليون دوالر)(

�سبة إ��  

 الصادرات%

النظام 

 (HS)املنسق
 ا�جموعة السلعية

 القيمة 

 مليون دوالر) (

�سبة إ��  

 الصادرات%

 63.1 775 املشتقات النفطية  27 89.6 6325 النفطية املشتقات  27
 13.5 166 األسماك والقشر�ات  3 2.8 196 األسماك والقشر�ات  3

87 
سكك املركبات بخالف عر�ات ال

 ا�حديدية 
57 0.8 8 

الفاكهة واملكسرات الصا�حة 

 لأل�ل
38 3.1 

 2.9 35 واألجهزة املي�انيكية اآلالت  85 0.8 55 الفاكهة واملكسرات الصا�حة لأل�ل 8
 2.5 31 قهوة وشاي وتوابل 9 0.7 52 اآلالت واألجهزة املي�انيكية  84
 1.8 22 نحاس ومصنوعاتھ 74 0.5 32 قهوة وشاي وتوابل 9
 13.1 161 أخرى   4.8 345 أخرى  
 100 1228 إجما�� الصادرات ــ 100 7062 إجما�� الصادرات ـــ
 ITC, Trade Map ,International Trade Statisticalاملصدر: 

 ماخوذة من بيانات الشر�اء التجار��ن بحسب املصدر. 2020*بيانات عام 
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% من إجما�� الصادرات 95.1و�� تمثل ما �سبتھ  2012مليون دوالر عام  6717ات سلعية بلغت قيم��ا و�ش�ل عام فإن إجما�� الصادرات ألهم ست مجموع

% من إجما�� الصادرات السلعية 86.9مليون دوالر وما �سبتھ  1067حوا�� 2020السلعية، بينما بلغت قيمة أهم ست مجموعات سلعية للصادرات �� عام 

 من التطور �� طر�ق ت
ً
 قليل االعتماد ع�� الصادرات النفطية. مما �ع�ي قدرا

 التركيب السلعي للواردات
 للعام  ) حافظت أ 4كما يت�ح من ا�جدول (

ً
: ا�حبوب، 2020ر�ع مجموعات سلعية ع�� تواجدها ضمن أهم الواردات إ�� اليمن، و�� حسب ترتيب أهمي��ا وفقا

 ا�حديد والفوالذ، املركبات واآلالت.

% من إجما�� الواردات 62.7مليون دوالر و�� تمثل ما �سبتھ  7055بلغت قيم��ا  2012ية العام اردات ألهم ست مجموعات سلعو�ش�ل عام فإن إجما�� الو  

% من إجما�� الواردات السلعية. أما املشتقات 34.7مليون دوالر وما �سبتھ    3119حوا��    2020السلعية بينما بلغت قيمة ا�جموعات السلعية للواردات �� عام  

 من ال
ً
 . 2020% �� العام 1.2إ��  2012% �� العام 27.1نفطية فقد تراجعت أهمي��ا النسبية �ش�ل كب�� جدا

 2020-2012مجموعات سلعية �� الواردات لعامي  6) أهم 4جدول (

2012 2020* 
النظام 

 املنسق

(HS) 

 ا�جموعة السلعية
مليون (القيمة 

 دوالر)

�سبة إ��  

 الواردات%

النظام 

 (HS)املنسق
 ا�جموعة السلعية

القيمة 

(مليون 

 دوالر)

�سبة إ��  

 الواردات%

 13.1 1179 ا�حبوب 10 27.1 3055 املشتقات النفطية  27
 6 541 حديد وفوإلذ 72 16.3 1831 ا�حبوب 10
 5.5 496 البالستيك ومصنوعاتھ  39 8 897 املركبات بخالف عر�ات السكك ا�حديدية 87
 4.6 411 املركبات بخالف عر�ات السكك ا�حديدية 87 4.5 501 كر�ة السكر�ات وا�حلو�ات الس 17
 4.3 384 اآلالت واألجهزة املي�انيكية  85 3.6 408 واألجهزة املي�انيكية اآلالت  84
 1.2 108 املشتقات النفطية  84 3.2 363 حديد وفوالذ 72
 65.3 5860 أخرى   37.3 4204 أخرى  
 100 8979 إجما�� الواردات ــ 100 11259 إجما�� الواردات ـــ

 ITC, Trade Map ,International Trade Statisticalاملصدر: 

 مأخوذة من بيانات الشر�اء التجار��ن بحسب املصدر. 2020*بيانات عام 

 

 شركاء اليمن التجاريين
 

 أهم الشركاء التجاريين في مجال الصادرات
 موزعھ كما ي��: 2018- 2012 الدول املستوردة من ا�جمهور�ة اليمنية لعامي ) �سب الصادرات اليمنية ألبرز 5يب�ن ا�جدول ( 

% من إجما�� الصادرات، و�الحظ أن أول شر�ك 88.4دول �� العالم استوردت من ا�جمهور�ة اليمنية ما �سبتھ  8نجد أن  2012فيما يتعلق بالصادرات لعام 

% من 42.1 ھت�سبما وظهرت �� املرتبة ا�خامسة، بينما مثلت الص�ن املستورد األول من اليمن ب تجاري عر�ي �أك�� متلقي لصادرات اليمن �انت السعودية

% من إجما�� الصادرات اليمنية، وتتجھ 11.7%، وجاءت الهند �� ال��تيب الثالث بنسبة  19.8إجما�� الصادرات اليمنية، تل��ا تايالند �� ال��تيب الثا�ي م�جلة  

 وزلندا ومال��يا. % إ�� �ل من كور�ا ا�جنو�ية والسعودية وسنغافورة وني1.8% و4.5راوحت ب�ن الصادرات اليمنية بنسب ت

% من إجما�� الصادرات اليمنية حيث احتلت املراكز األر�عة األو�� دول عر�ية: ُعمان احتلت املرتبة 89.6دول �� العالم حوا��  8فقد استوردت  2018و�� عام 

الصادرات اليمنية ال�ي اتجهت إ�� الصومال،  %، و�انت �سبة7.4% ثم مصر بنسبة 14.1ا�� الصادرات تل��ا السعودية بنسبة % من إجم54.9األو�� بنسبة 

% ع�� التوا��، و�الحظ ال��كز ا�جغرا�� للصادرات اليمنية حيث ما تزال 1.7% و 1.8%، 2.2%، 2.5%، 5كور�ا ا�جنو�ية، أملانيا، إيطاليا وفيتنام تمثل حوا�� 

 % من إجما�� الصادرات اليمنية.87ستحوذ ثمان دول ع�� أك�� من �

 *(%) )؛2018-2012) أبرز الدول املستوردة من ا�جمهور�ة اليمنية لعامي (5(جدول 
 2018 الدولة 2012 الدولة
 54.9 عمان 42.1 الص�ن 
 14.1 السعودية 19.8 تايالند 
 7.4 مصر 11.7 الهند

 5.0 الصومال 4.5 كور�ا ا�جنو�ية 
 2.5 كور�ا ا�جنو�ية  3.6 السعودية
 2.2 أملانيا 2.7 سنغافورة 
 1.8 إيطاليا 2.3 نيوزلندا 
 1.7 فيتنام  1.8 مال��يا 
 89.6 إجما�� 88.4 إجما��

 10.4 بقية الدول  11.6 بقية الدول 
 2019، 2012ا�جهاز املركزي لإلحصاء، كتاب اإلحصاء السنوي املصدر: 

 ادة الصادرات.*البيانات ال �شمل إع
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 الوارداتأهم الشركاء التجاريين في مجال 
 2018و 2012) �سب الواردات ألهم الشر�اء التجار��ن حيث استأثرت دولة اإلمارات باملرتبة األو�� من حيث الدول املصدرة لليمن عامي 6يب�ن ا�جدول (

ل�ل من   2018�ان هذا ال��تيب عام % ل�ل م��ما، �� املقابل 9رتبة الثانية بنسبة جاءت �ل من هولندا وسويسرا �� امل  2012%. و�� عام 17.6% و 14.1و�نسبة 

 % ع�� التوا��. 8.3% و 15.4عمان والسعودية بنسبة 

ن ع�� ما األو�� املصدرة لليم�ستحوذ الثمان الدول من ناحية أخرى يالحظ وجود تركز جغرا�� بالنسبة للواردات اليمنية ولكنھ أقل مقارنة بالصادرات حيث 

 .    2018عام  %67.9وما �سبتھ  2012  % عام60.8�سبتھ 

 )؛ (%)2018-2012) أبرز الدول املصدرة إ�� ا�جمهور�ة اليمنية لعامي (6جدول (
 2018 الدولة 2012 الدولة

 17.6 اإلمارات 14.1 اإلمارات
 15.4 عمان 9.0 هولندا

 8.3 السعودية 9.0 سويسرا
 7.4 األرجنت�ن  7.7 السعودية

 5.9 ال��از�ل 7.1 الص�ن 
 5.0 روسيا اإلتحادية 5.1 الهند

 4.7 الص�ن  4.7 الواليات املتحدة 
 3.7 اس��اليا  4.1 اس��اليا 
 67.9 إجما�� 60.8 إجما��

 32.1 بقية دول العالم  39.2 بقية دول العالم 
 2019، 2012الجهاز المركزي لإلحصاء، كتاب اإلحصاء السنوي 

 

 

 
ً
) واالتفاقيات السابقة لها مثل السوق 1981فاقية تيس�� وتنمية التبادل التجاري ب�ن الدول العر�ية (ع�� ات  تأسيسا

�دف إ�� الوصول �) أ�شئت منطقة التجارة ا�حرة العر�ية الك��ى و�� اتفاق متعدد األطراف  1964العر�ية املش��كة (

إلغاء �افة القيود من خالل  ما ب�ن الدول العر�ية الوط�ي  املنشأ إ�� التحر�ر ال�امل لتجارة السلع العر�ية ذات

و�بلغ عدد الدول  ،ا�جمركية وغ�� ا�جمركية ال�ي تحد من تدفق السلع العر�ية ما ب�ن الدول األطراف �� املنطقة

 بما ف��ا اليمن. 1عشر دولة عر�ية ثمانيةالعر�ية األعضاء �� هذه املنطقة 

%)  10( تدر��� تخفيض بتطبيق 1/1/1998يذي تم العمل بھ بتار�خ برنامج تنف املنطقة وفقوقد تم تأسيس هذه 

 
ً
  ، 2007 عام ب��اية تنت�ي  سنوات 10 ف��ة خالل املماثل األثر  ذات والضرائب والرسوم ا�جمركية الرسوم ع�� سنو�ا

 عام  بحلول  اركجما� من  معفاة السلع  �افة أصبحت حيث عام�ن آخر  �� % 20 إ��  التدر��� ارتفع التخفيض غ�� أن

2005 . 

 2خطوات وإجراءات االنضمام
 العر�ية  ا�حرة  التجارة  منطقة  إ��  اليمن  انضمام مثل  فقد  ا�جديدة،  األلفية  و�داية  املا��ي   �سعينات القرن   أواخر   ��  تمت ال�ي   االقتصادية  اإلصالحات  إطار   ��

التجاري وال�ي تحققت من خالل ا�خطوات واإلجراءات   واالندماج  العر�ي  االقتصادي  املالت�   �عز�ز   نحو   كتوجھ  ا�خارجية  التجار�ة  السياسة  مظاهر   أبرز   الك��ى 

  التالية: 
وافقة ع��  2002) لسنة 41وافقت اليمن ع�� االنضمام إ�� منطقة التجارة ا�حرة العر�ية الك��ى بموجب القانون اليم�ي رقم ( - م �شأن امل

وافقة ال��ائية والتصديق ع�� ال��نامج التنفيذي. التيس�� ووثيقة التصديق ا�خاصة� ال��نامج التنفيذي التفاقية انضمام اليمن إ�  بامل

 إيداع قانون االنضمام ووثيقة التصديق مع هي�ل التعرفة ا�جمركية لدى األمانة العامة �جامعة الدول العر�ية. -

عر�ية ع�� مستوى القمة دي واالجتما�� �جامعة الدول ال��ى بموجب قرار ا�جلس االقتصاانضمت اليمن ملنطقة التجارة ا�حرة العر�ية الك -

 بما ف��ا اليمن (ف��ة انتقالية تبدأ من 2002) ال�ي عقدت �� ب��وت �� مارس 14الصادر �� دورتھ (
ً
م وال�ي قضت بمنح الدول العر�ية األقل نموا

ول خالل هذه الف��ة م) بحيث تمنح هذه الد1/1/2010 �جمركية بنسب متساو�ة تنت�ي ��تار�خ االنضمام بحيث تتدرج �� تخفيض الرسوم ا

 �افة املزايا والتسهيالت واإلعفاءات املعمول ��ا �� املنطقة.

وافقة ع�� انضمام ا�جمهور�ة اليمنية إ�� املنطقة �� الدورة الـ ( -             الف��ة ) للمجلس االقتصادي واالجتما�� املنعقد �� القاهرة خالل71امل

 ) �� ترتيب الدول األعضاء �� املنطقة.17تصبح اليمن العضو الـ (م ل2003اير// ف��27- 26

 
�ستكمل �عض إجراءات انضمامها   ) الصومال ال�ي لم2) مور�تانيا ال�ي أبلغت أمانة ا�جامعة العر�ية باملصادقة ع�� االتفاقية ولك��ا لم �ستكمل إجراءات ايداع التصديق، و(1ء: (جميع الدول العر�ية باستثنا  1

 ة.) فلم تنضما �عد إ�� االتفاقي4و 3، أما جيبو�ي وجزر القمر (لالتفاقية
 .2019�� التجارة الدولية، جامعة العلوم والتكنولوجيا،  كمال ا�خامري، محاضرات  2
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م ع�� أن تصل إ�� تطبيق اإلعفاء ال�امل �� يناير 2005% ابتداء من يناير 16بدأت اليمن بتطبيق التخفيض التدر��� بنسبة سنو�ة قدرها  -

2010 . 

ليمن �� استكمال تطبيق الشرائح م �ع��ت ا2007تمر ��ا اليمن ابتداء من عام  االقتصادية واملالية غ�� املواتية ال�ي بدأت�سبب الظروف  -

 املتبقية للتخفيضات التعر�فية.

كنت من تقدمت اليمن بطلب للمجلس االقتصادي واالجتما�� �جامعة الدول العر�ية لتأجيل التخفيض التدر��� للشرائح املتبقية، وتم  -

وافقة بتأجيل التخفيض  م وتم إعادة جدولة شرائح   2010م بدال عن  2012التدر��� ليطبق اإلعفاء ال�امل بداية العام ا�حصول ع�� امل

 التخفيض ع�� هذا األساس. 

استكملت مفاوضات تحر�ر  أما بالنسبة لتجارة ا�خدمات �� إطار منطقة التجارة ا�حرة العر�ية الك��ى فاليمن من الدول العشر األو�� ال�ي  -

 اآلن �سبب األوضاع ا�حالية. ا�خدمات ولك��ا لم توقع ولم تصادق عل��ا ح�ىالتجارة العر�ية �� 

 PAFTAالتبادل التجاري لليمن في إطار الـ 
 إجمالي الصادرات

رت هذه % واستم110الصادرات إ�� أعضاء املنطقة معدل نمو قدره حققت قيمة  2005�� العام   PAFTA )، أنھ مع انضمام اليمن إ�� الـ7يالحظ من ا�جدول (

 مع  2013�� العام دوالر مليون  1,143القيمة بال��ايد إ�� أن وصلت إ�� 
ً
أي قبل االنضمام �سنة. وعليھ، فإن حصة  2004مليون دوالر �� العام  217مقارنة

 .   2013% �� العام 16ا��  2004% �� العام 5.3من إجما�� صادرا��ا إ�� العالم قد ارتفعت من  PAFTAصادرات اليمن إ�� الـ 
 )؛  (مليون دوالر)2015-2004) خالل الف��ة (PAFTA)  قيمة صادرات اليمن إ��  (7جدول (

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 البيان 
 295 777 1,143 405 691 693 692 984 725 580 457 217 القيمة 

 62.0- 32.0- 182.1 41.4- 0.3- 0.1 29.6- 35.6 25.2 27.0 110.0  معدل النموالسنوي (%)
 )/ صادرات اليمنPAFTAصادرات اليمن ا�� (

 ا�� العالم ؛ (%) 
5.3 8.1 8.7 11.5 13.0 11.1 10.8 9.9 5.7 16.0 32.2 57.9 

 ITC, Trade Map ,International Trade Statisticalاملصدر: 

 الصادرات النفطية �سبب تداعيات الصراع وا�حرب ( ا�جدول  ت اليمنيالصادرا  ةتراجعت قيم  20153و    2014و�� العام�ن  
ً
). وهذا الوضع أدى إ�� 1ة وخاصة

 حوا��    من إجما�� صادرا��ا إ�� العالم �ش�ل    PAFTAارتفاع حصة صادرات اليمن إ�� الـ  
ً
ع�� التوا�� القتصار   2015و    2014العام�ن    % ��58% و    32كب�� محققة

 ). 7(ا�جدول  2015مليون دوالر �� العام  295، ع�� الرغم من االنخفاض الكب�� �� قيم��ا حيث وصلت ا�� املنافذ ال��يةع�� دول ا�جوار ع��  الصادرات اليمنية

 إجمالي الواردات
مليون دوالر ��  3,347إ��  2004 م�� العامليون دوالر  899قيمة الواردات من  ارتفعت، PAFTAمع خطوات التخفيضات ا�جمركية التدر�جية لليمن �� إطار الـ 

إ�� حوا��  PAFTAمتوسط معدل نمو واردات اليمن من الـ  انخفض 2013- 2009%. وخالل الف��ة 40و�متوسط معدل نمو سنوي قدره حوا��  2008العام 

 مع توقف اليمن عن االستمرار �� التخفيضات ا�جمركية للم��رات ال�ي سبق سردها، غ�� أن  9.5
ً
  4,120بلغت     PAFTAقيمة الواردات اليمنية من الـ  % متواكبا

 . 2004% �� العام  22.5مقارنة ً بـ    2013% �� العام  31إ�� إجما�� واردا��ا من العالم إ��     PAFTAمما رفع من حصة واردات اليمن من  2013مليون دوالر �� العام  

 ؛  (مليون دوالر))2015-2004) خالل الف��ة (PAFTA)  قيمة واردات اليمن من (8جدول(

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 البيان 
 1,752 1,884 4,120 2,494 2,648 2,413 2,092 3,347 2,140 1,538 1,333 899 القيمة 

 7.0- 54.3- 65.2 5.8- 9.7 15.4 37.5- 56.4 39.2 15.3 48.3  السنوي(%) معدل النمو 
)/ PAFTAمن (واردات اليمن 

 واردات اليمن من العالم  ؛ (%)
22.5 24.7 25.3 25.1 31.7 22.8 26.1 26.4 22.2 31.0 15.6 26.7 

 ITC, Trade Map ,International Trade Statisticaاملصدر: 
 

 �سبب تداعمليون دوالر   1,752و   1,884إ��   PAFTA، تراجعت قيمة واردات اليمن  من الـ 2015و   2014و�� العام�ن 
ً
 يات الصراع وا�حرب.  تواليا

 الميزان التجاري
 قيمة قدرها  PAFTAمع انضمام اليمن إ�� 

ً
تزايد �جز امل��ان التجاري منذ اتخاذ ا�خطوات األو�� �� إطار التخفيضات ا�جمركية كمتطلب للعضو�ة م�جال

وصل حجم �جز امل��ان التجاري لليمن مع دول منطقة التجارة ا�حرة العر�ية الك��ى  2013%. و�� العام 28.6ومعدل نمو بلغ  2005مليون دوالر �� العام  877

 معدل نمو سنوي قدره  2,976
ً
مليون دوالر نتيجة النخفاض الصادرات  1,457فقد تراجع حجم ال�جز إ��  2015%. أما بالنسبة لعام 42.5مليون دوالر م�جال

 والواردات كما سبق شرحھ. 

 
 وهو املوقع الذي استند عليھ هذا العدد �ش�ل رئيس.  ITC؛ حسب موقع   PAFTA) لصادرات وواردات اليمن مع الدول أعضاء الـ 2020ا��   2016التوجد بيانات تفصيلية  للسنوات (  3
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           ITC, Trade Map ,International Trade Statistical: المصدر

 
لتنظيم التجارة الدولية ب�ن  أ�شئت�� منظمة دولية ) WTO( العامليةمنظمة التجارة 

ة واليسر وا�حر�ة ف�ي ساألعضاء ف��ا ��دف ضمان ا�سياب التجارة بأك�� قدر من السال 

الدول و�دأت املنظمة   نما ب�للتجارة الدولية  الوحيدة ا�ختصة بالقوان�ن الدولية املنظمة  

بموجب اتفاقية  1995عمالها �ش�ل رس�ي بتار�خ يناير أسويسرا  –ال�ي مقرها جنيف 

و��  19474.ت عام ئ�شأمراكش؛ لتحل محل االتفاقية العامة ع�� التعرفة والتجارة ال�ي 

املنظمة تضم و  األعضاء.عمالها بواسطة حكومات الدول أغ�� تا�عة لألمم املتحدة وتدار 

 
ً
 دولة عضو  164 حاليا

ً
 دولة عضو  25ضافة إ�� إ ا

ً
  ا

ً
راقبا  . 5لالنضمام) ساعية (م

 ل��نامج اإلصالح االقتصادي وسع��ا لالندماج �� االقتصاد و�النسبة 
ً
لليمن واستكماال

 لسياس��ا املتعلقة بالتجارة ا�خارجية تمكنت اليمن من ا�حصول ع�� 
ً
العاملي و�عز�زا

 .6) 160العضو ( -�� حينھ-لتصبح  2014عضو�ة منظمة التجارة العاملية �� يونيو 

وأبرز مخرجاتھ وفيما ي�� استعراض موجز     : 7لعملية انضمام اليمن إ�� املنظمة 

 العضوية  على والحصول المنظمة مع اليمن  مفاوضات محطات
 ا�حطات التمهيدية  

 . 2000أبر�ل  WTO  ��12م إ�� تقديم طلب ا�جمهور�ة اليمنية إ�� االنضما •

 و��شاء فر�ق العمل ا�خاص بانضمام اليمن إ�� املنظمة. 2000�� يوليو  WTOقبول طلب االنضمام إ��  •

مذكرة نظام التجارة ا�خارجية املتطلب األول �� مس��ة االنضمام وال�ي تحتوي ع�� شرح واٍف للسياسات املالية واالقتصادية البدء �� إعداد  •

 ة والتشريعية للدول الساعية لالنضمام.والتجار�

م 2002نوفم��    20م وتم تقديم املذكرة إ�� سكرتار�ة املنظمة وقبولها ��  22/10/2002جية من قبل مجلس الوزراء ��  إقرار مذكرة نظام التجارة ا�خار  •

 وتم �عميمها للدول األعضاء.

 ا�حطات الرئيسة ع�� مستوى املفاوضات متعددة األطراف 

منظمة التجارة العاملية الذي سبق اإلشارة لھ �� مقر منظمة عقد االجتماع األول لفر�ق العمل ا�خاص بانضمام اليمن إ��  2004 نوفم��  30��  •

 التجارة العاملية وخالل االجتماع تم مناقشة مذكرة نظام التجارة ا�خارجية. 

   11ع�� ضوء مراجعة مذكرة نظام التجارة ا�خارجية من خالل   •
ً
 لفر�ق العمل    اجتماعا

ً
ة اجتماع�ن غ�� رسمي�ن (جميعها عقدت �� مقر املنظمو رسميا

ية �� جنيف)، توالت االستفسارات والردود �شأن مختلف التشريعات الوطنية واإلجراءات والضوابط ذات الصلة باتفاقيات منظمة التجارة العامل

 
4https://en.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Organization  
5https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm  
6https://www.wto.org/english/news_e/news14_e/acc_yem_26jun14_e.htm  
 .2019لية، جامعة العلوم والتكنولوجيا، كمال ا�خامري، محاضرات �� التجارة الدو   7

 ) 2014يونيو  27مب�ى منظمة التجارة العاملية، جنيف، سويسرا (

 wto.org: املصدر
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إجراء �عض التعديالت التشريعية و/أو سن �شريعات تجار�ة جديدة مثل  وتقديم اليمن �خطط عمل لتنفيذ �عض هذه االتفاقيات التجار�ة مع

 الضارة و�شريعات أخرى متعلقة بحماية امللكية الفكر�ة، ع�� سبيل املثال:  الدولية التجار�ة املمارسات ضد الوط�ي" اإلنتاج حماية"ون قان

�افة الوثائق دة قرار بروتوكول انضمام اليمن إ�� منظمة التجارة العاملية مع والذي أقر مسو  2013سبتم��  26واألخ�� تم عقده ��  11االجتماع الـ  •

 بصدور القرار ال��ائي خالل املؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة والذي عقد �� با�� �� 
ً
 . 2013امل�حقة بھ مشروطا

 )8ع�� مستوى املفاوضات الثنائية (�� مجال تجارة السلع وا�خدمات

بر�ط  2004نوفم��  30هامش اجتماع فر�ق العمل األول �� عضاء الراغبة �� التفاوض معها ع�� لب من �عض الدول األ بدأت من خالل تلقي ط •

 العديد من التعر�فات املطبقة عند مستو�ات محددة وكذا طلبات �� مجال التجارة با�خدمات حول شروط تقديمها.

ع��ا عقد عشر اتفاقيات ثنائية عروض األولية وا�حدثة والطلبات األولية وا�حدثة نتج تبادلت اليمن العديد من ال 2013وح�ى  2004خالل الف��ة  •

 أوكرانيا؛ مع �ل من: الص�ن، االتحاد األورو�ي، اس��اليا، كندا، كور�ا ا�جنو�ية، اليابان، هندوراس، السلفادور، الواليات املتحدة االمر�كية، و 
ً
أخ��ا

 يات.وذلك حسب �سلسل توار�خ عقد االتفاق

 العالمية  التجارة مةلمنظ اليمنية  الجمهورية النضمام النهائية  الخطوات
وافق للمنظمة اليمن بانضمام ا�خاص العمل لفر�ق 11 الـ االجتماع �� تم  -  فر�ق تقر�ر(األطراف  متعددة مفاوضا��ا اليمن ل�افة إ��اء ع�� الت

وافقة وتم وا�جماعية، والثنائية ) العمل وافق ملنظمة التجارة العامليةالوزاري  للمؤتمر بھ والرفع االنضمام وكول وتبر  ع�� مسودة امل  عليھ.  ةللم

العاملية  التجارة منظمة �� األعضاء للوزراء التاسع هامش االجتماع ع�� م 2013 إندونيسيا- با�� �� د�سم�� 4 �� االنضمام بروتوكول  ع�� التوقيع تم  -

 املنظمة. عام مديرو  املنظمة أعضاء نبجا ومن من خالل وز�ر الصناعة والتجارة

 .عليھ النواب للمصادقة مجلس إ�� و�حالتھ مناقشتھ وتم الوزراء مجلس ع�� االنضمام برتوكول  عرض تم -

وافقة �شأن 2014 مايو 11 بتار�خ م 2014) لعام19رقم ( القانون  وصدر 2014 أبر�ل �� و�قراره النواب مجلس �� ال��توكول  مناقشة تم  -  ع�� امل

 العاملية.  التجارة ملنظمة ا�جمهور�ة اليمنية انضمام بروتوكول 

 . 2014و ماي 26 بتار�خ املنظمة �� املصادقة إيداع تم -

 عضو  اليمن أصبحت -
ً
 من 30 �عد ا

ً
 التجارة منظمة �� )160رقم ( العضو أصبحت اليمن و�ذلك 2014 يونيو 26 �� أي إيداع املصادقة تار�خ يوما

 .العاملية

 WTO إلى وكول انضمام اليمن مخرجات بروت أبرز
 

 9األطراففي مجال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية متعددة   -1
واتفاقيات منظمة التجارة العاملية و�جراءا��ا حيث تم إج وافق العديد من �شريعات اليمن ذات الصلة بالشأن التجاري مع قواعد  راء �عض تم ضمان ت

قوان�ن التجار�ة من جهة كما تم من جهة أخرى سن قوان�ن جديدة مثل تلك املتعلقة بحقوق امللكية الفكر�ة وحماية اإلنتاج لالتعديالت التشريعية لبعض ا

 لتنفيذ قواعدها و�جراءا��ا كتلك املتصلة
ً
باملواصفات  الوط�ي. وقد حصلت اليمن ع�� ف��ات انتقالية لتنفيذ �عض اتفاقيات املنظمة ال�ي تتطلب وقتا

  يس واإلجراءات ا�جمركية، وتداب�� ال�حة وال�حة النباتية وكذا ما يرتبط بحقوق امللكية الفكر�ة.يواملقا

 الثنائية المفاوضات -2
 السلع الزراعية 

. 10تم ر�ط معظم البنود الزراعية عند مستوى سقوف للتعرفة ا�جمركية (التعر�فة ا�جمركية املر�وطة)  -
ً
 تتجاوز ما هو مطبق فعليا

 ال تتجاوز 100فة ا�جمركية لسلع�ي ال�ن والعسل �بلغ سقف التعر  الع�� سبيل املث  -
ً
 %. 25% بينما التعر�فة ا�جمركية املفروضة عل��ما حاليا

فقط   امتوسط التعر�فة املطبقة حاليا للسلع الزراعية قدرهمقارنة ب% 24.9و�ش�ل عام فقد بلغ متوسط الر�ط / السقف التعر�في حوا��  -

10,5 .% 

 راعية (الصناعية) السلع غ�� الز 

- .
ً
 تم ر�ط معظم بنود السلع غ�� الزراعية عند مستوى أع�� مما هو مطبق فعليا

 ال تتجاوز 43عر�فة ا�جمركية لألسماك ع�� سبيل املثال بلغ سقف الت -
ً
 %.25% بينما التعر�فة املطبقة حاليا

 %.  20.5% بينما بلغ متوسط الر�ط للتعر�فة ا�جمركية 6.6�ش�ل عام؛ فإن متوسط التعر�فة املطبقة للسلع غ�� الزراعية (الصناعية)  -

 تجارة ا�خدمات

 اللوائح التنظيمية املطبقة �� قطاعات تجارة ا�خدمات ا�ختلفة.�ش�ل عام قدمت اليمن ال��امات تتناسب مع التشريعات و  -

 
 لسياحة، والبنوك، التعليم وال�حة وغ��ها من تجارة ا�خدمات األخرى.املقصود بتجارة ا�خدمات تلك املرتبطة باالتصاالت، ا 8
جعة  لكية الفكر�ة، إضافة إ�� قواعد و�جراءات �سو�ة املنازعات وآلية مرا�غطي اتفاقيات منظمة التجارة العاملية متعددة األطراف: التجارة �� السلع، التجارة �� ا�خدمات وا�جوانب التجار�ة املتصلة بحقوق امل  9

 السياسة التجار�ة. 
 ل��وتو�ول انضمامها إ�� املنظمة. يقصد بالسقف التعر�في هو معدل التعر�فة ا�  10

ً
 جمركية ال�ي ال يمكن للدولة العضو بمنظمة التجارة العاملية تجاوزه وذلك وفقا
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 تجار�ة فقط.  و�� جانب حيازة األرا��ي فقد منحت األجانب ا�حق �� استئجار األرا��ي والعقارات ألغراض  -

وافز الضر�بية، اإلعف - اءات الضر�بية بالنسبة تم وضع قيد يم�� ا�خدمات ومقدمي ا�خدمات اليمني�ن عن غ��هم �� جانب الدعم واملنح وا�ح

 لبعض أنماط تور�د ا�خدمة.

 
 

 مساهمة القطاعات االقتصادية 
 نوعية

ً
 الصادرات والواردات ال�ي يتعامل ��ا االقتصاد مع العالم ا�خار��، ففي جانب الصادرات  �عكس الهي�ل اإلنتا�� ا�حدود �� اليمن والذي �عت�� تقليديا

% من إجما�� الصادرات، وتقل �سبة 16.4% تل��ا املواد شبة مصنعة بنسبة  72.5املوارد الطبيعية (مواد خام) أغلب الصادرات اليمنية و�نسبة    مثلت  2017��  

وجود عدد محدود و�التا�� فقد هيمن قطاع النفط والغاز الطبي�� ع�� هي�ل الصادرات اليمنية مع لثالثة املاضية خالل العقود او ، 11الصادرات املصنعة

 لقطاعات الزراعة واألسماك والصناعات التحو�لية.

وما نتج ع��ا من خروج ألغلب ومع �غ�� الدورة اإلنتاجية لقطاع النفط والغاز الطبي�� خالل السنوات القليلة املاضية جراء ظروف الصراع وا�حرب، 

عت مساهمة هذا القطاع �� هي�ل الصادرات بصورة كب��ة لصا�ح القطاعات األخرى، الشر�ات النفطية العاملة �� اليمن و�عطل موا�ئ التصدير فقد تراج

% �� 42إ�� نحو  2015% �� عام 15درات من و�الذات قطاع الصناعات التحو�لية وقطاع الزراعة واألسماك الذي ارتفعت مساهمتھ النسبية �� هي�ل الصا

% �� املتوسط من إجما�� الصادرات، كما بلغت حصتھ من الواردات 32.7حوا��    2017  –  2013��ة  ، و�لغت مساهمتھ السنو�ة املتوسطة خالل الف2017عام  

 . 2018 – 2015% �� املتوسط السنوي خالل الف��ة 17حوا�� 

 2018-2015نتاجية اليمنية �� التجارة ا�خارجية خالل الف��ة من ): مساهمة القطاعات اإل 9ا�جدول (

 القطاع اإلنتا��/السنة
 إجما�� الصادرات رداتالوا

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 
 - %42.36 %41.04 %14.78 %20.49 %20.97 %13.86 %16.51 الزراعة وا�حراجة وصيد األسماك

 - %0.03 %0.25 %0.03 %0.39 %0.26 %0.06 %0.23 جرالتعدين واستغالل ا�حا
 - %57.62 %58.70 %85.18 %79.10 %78.77 %86.06 %83.23 الصناعات التحو�لية
 2018، فصل التجارة ا�خارجية * ال تتوفر بيانات لصادرات العام 2019املصدر: كتاب اإلحصاء السنوي 

 
ً
الكب�� ع�� مجمل املؤشرات  قاتھ التشابكية مع القطاعات االقتصادية اإلنتاجية وا�خدمية ا�ختلفة وتأث��ه لتم�� قطاع التجارة ا�خارجية بتعدد عالونظرا

 ��:االقتصادية ال�لية والقطاعية، و�األخص النمو االقتصادي وقيمة العملة ا�حلية ومعدل الت�خم السنوي، و�مكن بيان ذلك التأث�� �� التا

 تصاديالتجارة الخارجية والنمو االق -1
ن ز�ادة الصادرات أو تراجعها �ع�� إمن خالل �ل من الصادرات والواردات ع�� حد سواء إذ  ا�جار�ة باألسعار  اإلجما�� ا�ح�� الناتجتؤثر التجارة ا�خارجية ع�� 

� النمو االقتصادي ا�جاري خالل الف��ات املاضية، عن الز�ادة �� أداء القطاعات اإلنتاجية ذات العالقة و�الذات قطاع النفط والغاز والذي �ان لھ تأث�� كب�� ع�

 �� �غ��ات األداء للناتج ا�ح�� اإلجما�� كو��ا تحتوي ع�� املواد ا�خام والسلع الوسيطة واملشتقات النفطية الالزمة لعم  كما لعبت الواردات
ً
 مهما

ً
لية اإلنتاج دورا

والذي   12نكشاف االقتصاديا التجارة ا�خارجية بالنسبة لالقتصاد اليم�ي من خالل قياس درجة اال والنمو االقتصادي، يمكن قياس األهمية الكب��ة ال�ي تمثله

جراء ا�حرب وتراجع قيمة  2020 – 2015% �� السنوات 39.4قبل أن ت��اجع إ�� حوا��  2014 – 2012خالل السنوات % 53�� املتوسط نحو  قيمتھ �جلت

 :)3من الش�ل ( كما يت�ح ونمو �ل من الصادرات والواردات

 

 

 

 
 

 ITC بيانات التجارة ا�خارجية ماخوذة مناملصدر: 

  .2020 مأخوذة من بيانات ا�جهاز املركزي لالحصاء،ا�حسابات القوميةGDPبيانات 

تغ��ات ا�خارجية والتطورات ا�جدير بالذكر أن درجة االنكشاف االقتصادي لالقتصاد اليم�ي �� درجة عالية و�ع�� بوضوح عن مدى تأثر االقتصاد ا�ح�� بال

�خم االقتصادي ألسواق العاملية وتأث�� ذلك ع�� معدل النمو للناتج ا�ح�� اإلجما�� ا�جاري وع�� بقية املؤشرات االقتصادية ال�لية و�الذات معدل الت�� ا

 
 .ا�خارجية التجارة فصل ، 2019السنوي  اإلحصاء كتاب 10
 100ردات + الصادرات / الناتج ا�ح�� اإلجما�� �سعر السوق*درجة االنكشاف االقتصادي = الوا12

18,322 20,407 14,463 7,085 7,301 9,606 10,430 11,823 10,209 
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، 2020 –  2005خالل الف��ة  ح�� اإلجما�� باألسعار ا�جار�ة) مدى ال��ابط ب�ن نمو التجارة ا�خارجية من جهة والنمو �� الناتج ا�4السنوي، و�و�ح الش�ل (

 وهذا يب�ن �شدة أهمية التجارة ا�خارجية ودورها الكب�� �� �عز�ز التنمية.

- و ( م�جلة نح 2020- 2015% ثم تراجعت �� الف��ة 7.6�� املتوسط نحو  2014-2005حيث �جلت التجارة ا�خارجية �� معدالت النمو السنو�ة خالل الف��ة 

  اإلجما�� ا�ح�� الناتج �جل و�املثل ،)% 1.1
ً
  متوسطا

ً
-( حوا�� لي�جل) 2020- 2015(الف��ة  خالل تراجع أنھ إال ) 2014- 2005( الف��ة خالل% 8.3 بلغ سنو�ا

 التنمو�ة. لعمليةا �� القطاع هذا أهمية �عزز  اإلجما�� ا�ح�� الناتج مع ا�خارجية التجارة نمو  معدالت �� الشديد التقارب وهذا ).% 2.0

 

 

 

 

 

 رجية واتجاهات سعر الصرف والتضخمالتجارة الخا -2
األجنبية وال�ي  تمثل قيمة الصادرات الوطنية أحد أهم مصادر النقد األجن�ي �� اليمن، كما تمثل العنصر املهم �� تكو�ن االحتياطات الوطنية من العمالت

لنقدية ذات العالقة با�حافظة ع�� استقرار سعر العملة الوطنية مقابل العمالت األجنبية بما لذلك األمر ا�ستخدمها البنك املركزي اليم�ي �� إدارة السياسة  

  االقتصادية ال�لية وع�� املستوى املعي��ي للمواطن�ن. من تأث�� كب�� ع�� مجمل السياسات

فقد تفاقم الوضع املا�� ل�حكومة اليمنية وشهد االقتصاد   2014منذ العام    لظروف االستثنائية ال�ي تمر ��ا اليمناونتيجة لتدهور أداء قطاع الصادرات جراء  

 �ح
ً
 كب��  ا

ً
ر الذي أسهم �� ز�ادة الضغوط ع�� ا�خار��، األمالعالم �� مصادر النقد األجن�ي الالزمة لتغطية قيمة الواردات والوفاء بمتطلبات التعامل مع  ا

خالل  13سعر الصرف��  التغ�� ) مدى 5وز�ادة معاناة الفقراء وذوي الدخل ا�حدود، و�و�ح الش�ل رقم (العملة الوطنية وتدهور قيم��ا سنة �عد أخرى، 

  .2020 – 2015السنوات 

، ليصل معدل  ماتخدوا�قد شهدت أسعار السلع ونتيجة الستمرار تدهور قيمة العملة الوطنية تجاه العمالت األجنبية، ف
ً
 ودراماتيكيا

ً
 متواصال

ً
ارتفاعا

 ).6(هو مو�ح �� الش�ل  كما ،2020% عام 219.9% ثم إ��  175م إ�� 2019م ال��اك�ي �� عام الت�خ

 

 

 

 
 .2020س��لك امل ألسعار،�شرة االرقام القياسية  لإلحصاءا�جهاز املركزي املصدر :                                                                                                                                                                                                 
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 خالل الســــــــــــنوات 

ً
 كب��ا

ً
مقـارنـة بـالســــــــــــنوات    2020 –  2015شــــــــــــهـدت عوائـد الصــــــــــــادرات النفطيـة وال�ي تمثـل �ســــــــــــبـة كب��ة من اإليرادات العـامـة للـدولـة تراجعـا

- 2015درات خالل عام السـابقة، األمر الذي أسـهم �� تراجع اإليرادات العامة مما أدى إ�� تدهور النفقات العامة للدولة، ونتيجة للتوقف الشـبھ ال�امل للصـا

إ�� الناتج ا�ح�� اإلجما�� بنســب مســتقرة لت�ــجل  %، ومع االســتئناف الطفيف للصــادرات تحســنت �ســبتھ14.5%،14.7بلغ �جز املوازنة العامة حوا��   2016

ــتثمار�ة وشــــــــل قدرة ا2020% عام 8.8حوا��  ــادية واالســــــ لكث�� من املؤســــــــســــــــات ا�حكومية ، مما ســــــــبب ذلك توقف اإلنفاق العام �� �عض القطاعات االقتصــــــ

 
 يتم احتساب التغ�� �� سعر الصرف بناء ع�� متوسط سعر الصرف �� صنعاء وعدن.   13
 �حالة االنقسام �� املؤسسات ا   14

ً
 ملالية واإليرادية.هناك صعو�ة �� ا�حصول ع�� بيانات تجميعية لإليرادات والنفقات ع�� مستوى ا�جمهور�ة اليمنية نظرا
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محسو�ة من بيانات كتاب االحصاء السنوي؛اعداد مختلفة، ا�حسابات القومية GDPبالنسبة لبيانات معدالت النمو السنو�ةلـ-

(%)؛ )2020-2005(الف��ةخاللا�خارجية والناتج ا�ح�� اإلجما��للتجارة معدل النمو السنوي ): 4(ش�ل رقم 

معدل النمو التجارة ا�خارجية $معدل نمو الناتج ا�ح�� اإلجما��  
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مليار ر�ال ��   339.9ليصــــــــل إ�� مســــــــتو�ات قياســــــــية، حيث ارتفع من  و�جزها عن دفع رواتب موظف��ا، األمر الذي أســــــــهم �� ز�ادة �جز املوازنة العامة للدولة  

 ).7، كما هو مو�ح بالش�ل (م2020مليار ر�ال �� عام  610م إ�� 2014عام 

  

 

 

 

 

 .2019) الر�ع الرا�ع 69املصدر: وزارة املالية، �شرة مالية ا�ح�ومة العدد (

 2020 القومية لالحصاء،ا�حسابات املركزي  ا�جهاز -
 

 

 منافذ الوصول 
 �� تحديد نوعية املنافذ ال�ي تمر م��ا السلع املستوردة أو املصدرةتلعب طبيعة الواردات 

ً
 مهما

ً
، ففي والصادرات واملناطق القادمة م��ا أو املتوجهة إل��ا دورا

 من السلع وتأ�ي من دول متعددة أغل��ا ال �ش��ك  
ً
 كب��ا

ً
 لكو��ا تمثل خليطا

ً
رافية مباشرة، فقجانب الواردات ونظرا د مثلت املنافذ البحر�ة مع اليمن بحدود جغ

قبل أن ت��اجع   2012/2013% من إجما�� السلع املستوردة خالل العام�ن  85.5الشر�ان األسا��ي لوصول السلع ا�ختلفة إ�� اليمن و�نسبة متوسطة تبلغ نحو  

مرور �عض الواردات ع�� �عض املنافذ البحر�ة  ردات. ويعود السبب �� ذلك إ�� �عذر % من إجما�� الوا66.72إ�� نحو  2017/2018هذه النسبة �� العام�ن 

ش�ل الواردات وخاصة القر�بة من املواجهات العسكر�ة مما قلل من �سبة الواردات القادمة من املنافذ البحر�ة وتحولها نحو املنافذ ال��ية حيث �انت �

%. أما املنافذ 31.85إ�� نحو  2017/2018ثم ارتفعت خالل العام�ن  2012/2013ما�� الواردات �� العام�ن % من إج10.42القادمة من املنافذ ال��ية نحو 

 حيث �انت �ش�ل �سبة متوسطة تقدر بنحو 
ً
ثم انخفضت هذه النسبة إ�� نحو  2013/ 2012% خالل العام�ن 4.04ا�جو�ة فإن �سبة استخدامها قليلة جدا

 ). 8ي يمر ��ا البلد كما يت�ح من الش�ل (وذلك نتيجة الظروف االستثنائية ال� 2018/ 2017% خالل العام�ن 1.43

 2017/2018  – 2013/ 2012): مساهمة املنافذ ا�جمركية �� الواردات والصادرات السلعية �� الف��ت�ن 8الش�ل (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رة ا�خارجية.، فصل التجا2019املصدراملصدر: ا�جهاز املركزي لإلحصاء، كتاب اإلحصاء السنوي 

 لكون أغل��ا �� السنوات األخ��ة سلع زراعية أو سمكية وتتجھ �� الغالب نحو دول ا�جوار و�الذات نح
ً
و �ل من السعودية  أما فيما يتعلق بالصادرات، ونظرا

 ملرور الصادرات حيث �انت �ش�ل �� العام�ن 
ً
% من إجما�� 4.46بلغ �سبة متوسطة ت 2012/2013وعمان، فقد �انت املنافذ ال��ية �� األك�� استخداما

% من  95.2تبلغ نحو  2012/2013بينما �انت املنافذ البحر�ة �� العام�ن  2017/2018% من إجما�� الصادرات �� العام�ن 67.1الصادرات ثم ارتفعت إ�� نحو 
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(%)؛ )2020-2012( �جز املوازنة العامة ومساهم��ا ا�� الناتج ا�ح�� اإلجما�� خالل الف��ة) 7(الش�ل 

�جز املوازنة العامة  الناتج ا�ح�� االجما��/�جز املوازنة العامة 
�جز املوازنة العامة / الناتج ا�ح�� 

 اإلجما�� %
 �جز املوازنة العامة 

 مليون ر�ال )(
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   2018/ 2017العام�ن لصادرات السلعية خالل لم �ساهم �� ا، أما املنافذ ا�جو�ة ف 2018/ 2017العام�ن % �� 32.9إجما�� الصادرات فقد انخفضت إ�� نحو 

 نتيجة لتوقف حركة �عض املطارات وارتفاع ت�اليف النقل ا�جوي.

 

اليمن بصورة مباشرة وغ�� مباشرة �� إ�حاق أضرار كب��ة بالبنية التحتية لقطاع التجارة ا�خارجية، كما �سبب ��  ت الظروف االستثنائية ال�ي يمر ��ا ساهم

لتصل ا�خسائر حدوث نقص حاد �� مدخالت اإلنتاج األساسية الالزمة الستمرار األ�شطة والقطاعات االقتصادية ا�ختلفة �� أداء أعمالها بصورة طبيعية، 

ن الناتج ا�ح�� اإلجما��، فيما % م22، و�ما �سبتھ 15مليار دوالر 93.4إ�� حوا��  2019��اكمية �� قيمة الناتج ا�ح�� اإلجما�� ح�ى ��اية العام االقتصادية ال

سنوات ا�حرب خالل  -بما ف��ا خسائر عائدات الصادرات، وخسائر الرسوم والضرائب ا�جمركية –قدرت ا�خسائر ال�ي تكبدها قطاع التجارة ا�خارجية 

 . 16مليار دوالر 55بحوا�� والصراع  

�� أداء القطاع التجاري بصفة خاصة واالقتصاد الوط�ي بصفة عامة وساهمت �� حالة شهد االقتصاد اليم�ي مجموعة من األحداث السلبية ال�ي أثرت عكما  

وأثرها �� 19(كوفيد التدهور ال�ي شهدها خالل السنوات القليلة املاضية وأهمها: تف��ي جائحة كورونا  قص اإلمدادات السلعية من ا�خارج جراء ظروف  ن) 

 عن تراُجع حجم املساعدات الدولية املقدمة إ�� اليمن وم��ا اإلغالق وتوقف اإلنتاج �� بلدان مختلفة حول ال
ً
عالم، وتراجع حركة التجارة العاملية، فضال

 املساعدات اإل�سانية. 

 7.076حوا��  إ�� 2020 – 2014 السنوات خالل السنوي  املتوسط �� وصلت متواصلة سنو�ة �جوزات تحقيق �� التجاري  امل��ان استمر  فقد لذلك ونتيجة

ا % 90 بنسبة السلعت�ن هات�ن إنتاج تراجع حيث والغاز  النفط من و�الذات الصادرات، قيمة �� الكب��  ال��اجع إ�� أساسية بدرجة ذلك و�رجع دوالر، ر مليا  عمَّ

ل �انت الطبي�� والغاز  النفط من الصادرات حصة أن العلم مع  ،2014 عام عليھ ن�ا ِ
ّ
ش�

ُ
 بنسبة  الزراعية صادراتال تراجعت كما البالد، صادرات من% 90 �

  ا�حدود  ع��  التجارة مؤشر  �� دولة 190 ب�ن من 188 املرتبة اليمن لتحتل ا�خارجية التجارة صعيد ع�� اليمن قدرة تراجع �� أسهم الذي األمر  ،%70 تفوق 

. 2020 األعمال أ�شطة ممارسة تقر�ر  بحسب
ً
 ، كما تم شرحھ سابقا

وأبرزها التا��: وتداعيات الظروف االستثنائية  ضرار � �عض األ بصورة عامة يمكن التطرق و�ش�ل سريع إ�  ع�� حركة التجارة ا�خارجية، 

 ومطارات.تضرر البنية التحتية األساسية من طرق وجسور  .1

 توقف جزئي للنشاط التجاري �شقيھ االست��اد والتصدير. .2

 �� أجور النقل والتأم�ن ع�� السفن القادمة أو املغادرة من اليمن. انخفاض كب�� �� حركة املالحة البحر�ة من و��� اليمن وفرض ز�ادات كب��ة  .3

إ�� توقف إنتاج أعداد كب��ة من املصا�ع ا�حلية �سبب االنخفاض الكب��   حدوث نقص كب�� �� املعروض من السلع األساسية وغ�� األساسية باإلضافة .4

 سعار بمعدالت كب��ة.�� الواردات من املواد ا�خام ومستلزمات اإلنتاج حيث ارتفعت األ 

وانخفاض التحو�الت املالية لليمن. .5  توقف الصادات النفطية والغاز�ة وتراجع إيرادات البلد من العمالت األجنبية 

 واستخدام طرق نقل وتفريغ أك�� ت�لفة.   الرئيسة املوا�ئ ة الوصول إ��صعو� .6

  املستوردة. التجار�ة السلع كمية فضخ مما أدى إ�� الشرائية للمواطن�ن، ضعف الطلب نتيجة تدهور القوة  .7

 عن الصعو�ات النقد ع�� ا�حصول  صعو�ة .8
ً
 املصر��. الثقة �� النظام وتراجع املصرفية األموال وتحو�ل �� �حب األجن�ي، فضال

 

 

ا القطاع بالقطاعات االقتصادية ، ومدى ترابط هذوالتنمية �ش�ل عام بينت ا�حاور السابقة أهمية قطاع التجارة ا�خارجية بالنسبة لالقتصاد اليم�ي 

يدي العاملة مثل قطاع ا�ختلفة و�الذات القطاعات االقتصادية املساهمة بالنسبة األك�� من هي�ل الناتج ا�ح�� اإلجما�� مثل قطاع النفط أو تلك املشغلة لأل 

شة من خالل دورها �� تحديد قيمة العملة الوطنية وعالق��ا الوطيدة عياملع�� مستوى الزراعة واألسماك، إ�� جانب التأث�� الكب�� لقطاع التجارة ا�خارجية 

 بمعدالت الت�خم العام �� االقتصاد.

فإنھ مساهمة التجارة ا�خارجية �� العملية التنمو�ة،    التحديات وضمانولتجاوز تلك  ،  كما بينت ا�حاور حجم التحديات والصعو�ات ال�ي يواجهها هذا القطاع

 ر من املهم العمل ع��: املدى املنظو �� وع

 وضع آلية جديدة (خطة تنفيذية) الستعادة وتنمية الصادرات السلعية ا�حلية. و التجارة ا�خارجية  �سهيل وتذليل الصعو�ات ال�ي �عيق .1

نتجات من و��� اليمن مختلف السلع واملاالست��اد والتصدير من  �� �عز�ز �شاط �عظيم االستفادة من املنافذ واملوا�ئ (البحر�ة، ا�جو�ة، ال��ية) .2

 .وتخفيض ت�اليف ال�حن والتام�ن

يات إقليمية أو بذل املز�د من ا�جهد إلزالة �افة القيود ال�ي فرضت من قبل البنوك األجنبية لتقييد التعامل مع البنوك ا�حلية اليمنية، أو إيجاد آل .3

 القطاع التجاري.املا�� �� خدمة دولية أخرى مناسبة �سهم �� �سهيل و�عز�ز دور القطاع 

 
 .2021، يناير 56وزارة التخطيط والتعاون الدو��، �شرة املستجدات االقتصادية واالجتماعية، العدد     15
 .2021و الصناعة، تقديرات خسائر قطاع التجارة ا�خارجية، وزارة التجارة    16
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 وتصديرها، والقيام ببناء برامج   .4
ً
ت�جيع وال��و�ج اللدعم و لوضع آلية مناسبة لدعم وتنمية اإلنتاج ا�ح�� من السلع الضرور�ة ال�ي يتم إنتاجها محليا

 ة العالية. الصناعية واإل�شائية ذات ا�جودللصادرات السلعية ذات األولو�ة و�األخص املنتجات الزراعية والسمكية والسلع 

غ�� بلد وضع قواعد وضوابط لتنظيم و��جيع التجارة ا�خارجية و�الذات تلك املتعلقة باالست��اد من بلد املنشأ وا�حد من االست��اد العشوائي من  .5

 املنشأ أو من مصادر مجهولة ملا لذلك من مخاطر كب��ة ع�� االقتصاد الوط�ي. 

 الصنا��). و  أو الزرا��  ا�جانب �� سواءكمالية وال�ي لها بديل مح�� (دات من السلع غ�� الضرور�ة والترشيد الوار  .6

، وتنمي��ا بما لذلك من آثار اقتصادية إيجابية لتنمية 2014والغاز الطبي�� إ�� وضعها السابق قبل العام  النفط ا�خام العمل ع�� استعادة صادرات .7

ة ال�لية بما �� ذلك االحتياطيات ا�خارجية من النقد األجن�ي، وا�حد من تصاعد أزمة  املؤشرات واملواز�ن االقتصادي مصادر النقد األجن�ي، وتحس�ن

 سعر الصرف، وا�حد من �جز املوازنة العامة.  

 أما ع�� املدى املتوسط والطو�ل، فمن املهم العمل �ش�ل أسا��ي ع��:

 .جز ا�حساب ا�جاري تنافسية بما �ساعد ع�� تقليص �تنمية الصادرات غ�� النفطية و�عز�ز قدر��ا ال .1

 .الك��ى  العر�ية ا�حرة  التجارة ومنطقة العاملية التجارة منظمة �� عضو���ا من اليمن استفادة .2

 اللوجستية م��ا مستفيدة من موقعها ا�جغرا�� االس��اتي��. .3
ً
 تنمية التجارة �� ا�خدمات وتحديدا

 وذلك من خالل: 

 ، وخاصة املوا�ئ البحر�ة.وال�ي �عرضت للتدم�� والتخز�نر واملتمثلة �� خدمات ال�حن البنية التحتية الالزمة للتصديوتطو�ر إعادة بناء  .1

 جودة وتطبيق املواصفات واملقاييس املعتمدة إقليميا ا�االرتقاء ب .2
ً
 لتعز�ز القدرة التنافسية للمنتجات ا�حلية. ودوليا

 .سهيالت الالزمة لز�ادة الصادرات السلعية وا�خدميةتوف�� التمو�ل والت .3

راقيل ال�ي تواجھ عملية التصدير وتقديم التسهيالت الالزمة للمصدر�ن. .4  إزالة الصعو�ات والع

واقع  .5 وتكو�ن قاعدة معلومات دقيقة  باملصدر�نلك��ونية خاصة إإتاحة جميع املعلومات ا�خاصة بفرص التصدير أمام املصدر�ن من خالل م

 متطورة. و 

 الصادرات.ترو�ج و�سو�ق تطو�ر سياسات  .6

 يل دور السفارات وامل�حقيات التجار�ة �� تنشيط التبادل التجاري. تفع .7

 األك�� تنافسية وال�ي تحقق أع�� مستو�ات التشابك القطا�� مع بقية االقتصاد. يةدعم الصادرات الصناع .8

 لفرص االستثمار�ة �� القطاعات الواعدة.ام يوتقيدراسة استكشاف و  لالستثمار،تنفيذ اس��اتيجية ال��و�ج  .9

 ستقطاب وتحو�ل مدخرات املغ��ب�ن اليمني�ن إ�� الداخل.ا .10

العاملية وضع السياسات واإلجراءات الكفيلة املعززة للصادرات الوطنية وتنافسي��ا بما بكفل تحقيق االستفادة من عضو�ة اليمن �� منظمة التجارة   .11

   -والفرص املتاحة أمامها  
ً
اذ الصادرات الوطنية دون �عر�فات جمركية إ�� �افة أسواق الدول املتقدمة و�� مقدم��ا نف  -باعتبارها من الدول األقل نموا

 والعديد من الدول النامية، واالستفادة من الدعم الف�ي املقدم �� إطار هذه العضو�ة.

�ية الك��ى بحسب قرارات القمم دة اليمن من عضو���ا �� منطقة التجارة ا�حرة العر تقديم الدول العر�ية للدعم الف�ي واملا�� الالزم املعزز الستفا .12

 العر�ية ذات الصلة.
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 .2021، تقديرات خسائر قطاع التجارة ا�خارجية، والصناعةوزارة التجارة  .1

 . 2021، يناير 56وزارة التخطيط والتعاون الدو��، �شرة املستجدات االقتصادية واالجتماعية، العدد  .2

 أعداد مختلفة.   –حكومة وزارة املالية، �شرة إحصائيات مالية ا� .3

 . 2019  -2018السنوي،  اإلحصاء ا�جهاز املركزي لإلحصاء، كتاب .4

 . 2014ا�جهاز املركزي لإلحصاء، م�ح القوى العاملة  .5

6. -tools/statistics-info-https://www.intracen.org/itc/market ; ITC, Trade Map, International Trade Statistical
product/-country-import 

 . 2020�جهاز املركزي لإلحصاء، ا�حسابات القومية، ا .7

8. onTrade_Organizatihttps://en.wikipedia.org/wiki/World_ 

9. https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm 

10.   .org/english/news_e/news14_e/acc_yem_26jun14_e.htmhttps://www.wto  

 2019كمال ا�خامري، محاضرات �� التجارة الدولية، جامعة العلوم والتكنولوجيا،  .11

  https://is.gd/egJ1ee : قياس السالم �� عالم معقد،2020ي مؤشر السالم العامل معهد االقتصاد والسالم، .12
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