
 

  مالحظات توضيحية
  8200حول  نشرة إحصاءات التجارة الخارجية 

  
  :مفاهيم عامة : أوالً 

العالم الخارجي بـدخولها   لحركة التدفقات السلعية بين البلد وإحصاءات التجارة الخارجية هي رصد : التعريف .1
 .ة زمنية معينةسواء كانت من إنتاج البلد أو معاد تصديرها وذلك خالل فتر واردات أو خروجها صادرات

  
  :مصادر البيانات .2

  -:مصلحة الجمارك •
البيانات اآللية التي يتم الحصول عليها  تعتمد بيانات إحصاءات التجارة الخارجية بشكل أساسي على

في مصلحة الجمارك بتجميعها مـن المنافـذ   و التي يقوم المختصين )  ASYCUDA(عبر نظام 
ي في سيرفر مصلحة الجمارك و يتم بعد ذلك تحويلهـا  الجمركية الياً و تجهيزها في تقرير إحصائ

مـن   صـورة   باإلضافة الى، الياً إلى قاعدة بيانات التجارة الخارجية بالجهاز المركزي لإلحصاء 
 البيان الجمركي التي يستلمها موظفي الجهاز المركزي لإلحصاء في المكاتب والمنافـذ الجمركيـة  

  .ان الجمركي اليدويلبعض المنافذ التي مازالت تطبيق البي
 -:وزارة النفط والثروات المعدنية •

اإلدارة العامة لتسويق النفط وشـركة   عبر والمشتقات النفطية يتم الحصول على بيانات النفط الخام
مصافي عدن من خالل استمارة تفريغ للبيانات صممت لجمع البيانات شهرياً عن صادرات الحكومة 

وأيضاً واردات وصـادرات الـنفط   .. النفط المختلفة شهرياًإضافة إلى كشوفات صادرات شركات 
الخام والمشتقات النفطية عبر شركة مصافي عدن ، حيث تتضمن تلك البيانات الكميات المصـدرة  
شهرياً بالبرميل والطن والقيمة بالدوالر األمريكي لكل شحنة وبلد الشريك التجاري  المصدر إليـه  

دوالر األمريكي إلى الريال اليمني باستخدام متوسط سعر الدوالر وتجري عملية تحويل القيمة من ال
  .الشهري في السوق الصادر عن البنك المركزي اليمني

  
  :األسس والمصطلحات .3

المستوردة والتي توضع لالستهالك سواء لدى ورودهـا  ) البضائع( تتضمن السلع :تجارة االستيراد •
  .تيراد المؤقتمباشرة من الخارج أو بعد قبولها تحت وضع االس

والبضـائع ذات المنشـأ   ) صـادرات ( تتضمن صادرات البضائع الوطنية للخارج :تجارة التصدير •
األجنبي المعاد تصديرها إلى الخارج بعد أن قد سجلت كواردات سـواء  أعفيـت مـن الرسـوم     

 .الجمركية أو اكتسبت الصفة الوطنية بدفع رسوم االستيراد
شحنة لجميع البضائع المسـتوردة والمصـدرة    أوسلعة  يأليعبر عن الوزن الصافي : الوزن •

  .والمعاد تصديرها
هو بلد اإلنتاج فيما يتعلق بالمنتجات  الزراعية والحيوانية ، وهو البلد التي تمت فيه  :بلد المنشأ •

  .مراحل الصنع األخيرة فيما يتعلق بالمنتجات الصناعية
 .كمحطة نهائية  البضاعة إليهيقصد به البلد المصدر  :بلد المقصد •
 .وهو البلد الذي يتم االستيراد منه مباشرة بغض النظر عن منشأ السلعة :بلد االستيراد •

  
 التقييم .  4

أي قيمة  البضائع بالعملة اليمنية في مكـان اإلرسـال   ) CIF( احتساب قيمة االستيراد على أساس  - أ
جمرك التخليص وال  إلىوصولها مضافاً إليها أجور النقل والتأمين وكافة المصاريف األخرى حتى 

 .تدخل فيها الرسوم الجمركية
بما فيها المصاريف ) FOB(كما تم احتساب القيمة للصادرات وإعادة الصادرات على أساس سعر  -ب

  ).بدون تكاليف النقل و التأمين( حتى منفذ التصدير



 

  184.78 ،183.45،  175.62،  168.69(  :ج ـ  متوسط سعر الريال مقابل الدوالر األمريكي 
م علـى   2001-2008خـالل السـنوات    )  199.78،  198.95 ، 197.05 ،  191.42،  

  .التوالي
 

  تصنيف السلع  .  5
الجمركية وفقـاً للنظـام    التعريفةإن البيانات الواردة في نشرة إحصاءات التجارة الخارجية تعتمد على 

  .والثامن  الثانيرقم والخاص بتصنيف وتبويب السلع حتى مستوى ال HSالمنسق 
  

  الشمول.  6
  -:تشتمل إحصاءات التجارة الخارجية على -

  .الواردات والصادرات وإعادة الصادرات لجميع القطاعات االقتصادية -1
 .الواردات والصادرات لشركات النفط ضمن تجارة الجمهورية  بيانات -2
 .تجارة الجمهورية واردات وصادرات وإعادة صادرات الشركات األجنبية -3
 .السلع الواردة بموجب القروضو البيانات  -4
 .الواردات من المعونات العينية -5
 .الذهب المستخدم كحلي -6
الحاويات واسطوانات الغاز واألوعية األخرى المعبأة بالبضائع أو المواد التي تعاد إلى بلـدها   -7

 .فارغة
  :الحاالت التي ال تشملها إحصاءات التجارة الخارجية -

 ).الذهب النقدي( ذهبية الخام وفضالته السبائك والنقود ال -1
السلع المستوردة لغرض عرضها فقط ويتم إعادتها كاألفالم السـينمائية والبضـائع للعـرض     -2

 .والمطلوب إعادتها إلى مصدرها
 .أمتعة السائحين والزائرين بما في ذلك سياراتهم -3
 .البضائع المصادرة بموجب القوانين والمباعة بالمزاد العلني -4
 .ترانزيتبضائع ال -5
 . السلع المسترجعة بعد إصالحها بموجب ضمان -6
 .البضائع المعلقة -7

  
  :مالحظات فنية : ثانياً 
) في الداخل والخارج (  األخرىاختالف بيانات التجارة الخارجية مع مصادر النشر  إلىأهم األسباب التي تؤدي  .1

:- 
 .من السلع درجة الشمول في بيانات إحصاءات التجارة الخارجيةاختالف  •
  .اختالف توقيت وزمن النشر للبيانات •
وبين عملية التقيـيم عنـد    إحصائياختالف طرق  تقييم الصادرات والواردات بين كونها عملية رصد  •

تكاليف خدمات النقل  إلىللتوصل  FOB إلى CIFتحويل قيم الواردات من (تركيب ميزان المدفوعات 
  ).الخ .. والتامين 

  .الخ...يانات الجمركية اليدوية واآللية  وخاصة في القيم واألوزان والوحدات الفرعية المشاكل الفنية للب •
  . التجارة الخارجية إحصاءاتبعد صدور نشرة التحديث للبيانات  بعمليةالجهات المصدرية  قيام •
  ) .بلد مرسل منه او بلد المنشأ ( اختالف طرق احتساب الدول الشريكة  •
  .لواردة والصادرة بين الشركاء التجاريين اختالف زمن رصد البضائع ا •
  ) .HSاو  STIC( اختالف التصانيف المستخدمة في تصنيف وتبويب السلع والبضائع  •
  ) .نظام التجارة العام ونظام التجارة الخاص ( التجارية المعمول بها بين الدول  األنظمةاختالف  •
 ) .التهريب ( د بطريقة غير قانونية البل إلى أوعدم القدرة على رصد البضائع التي تنتقل من  •



 

ومنهجيات العمل بين الجهات ذات العالقة حيث تتبع كل جهة منهجية عمل تتفـق مـع    آلياتاختالف  •
 .طبيعة عملها ومهامها

  مراجعة وتدقيق و تحديث البيانات. 2
/ قد فـي شـهر مـايو   استناداً إلى قرار  لجنتي تطوير إحصاءات التجارة الخارجية الصادر في اجتماعها المنع •

بضرورة توحيد وتحديث بيانات إحصاءات التجارة الخارجية بين مصلحة الجمارك والجهاز ا لمركزي  2008
 -:لإلحصاء وعلى ضوء ذلك تم القيام بالخطوات التالية

مراجعـة  توحيد اليـة   من خاللم 2007 موحدة لبيانات التجارة الخارجية ابتداء من نشرة عام نشرة إصدار   •
ـ  لإلحصاءبين الجهاز المركزي  قيق ونشر البياناتوتد دة وحصـر  ومصلحة الجمارك بهدف انتاج بيانات موح

تستند إلى منهجيات تتفق مع عمـل كـل    البسيطة االختالفات في أضيق نطاق مع مراعاة أن بعض االختالفات
  .جهة  وال تعتبر قصورا في البيانات على اإلطالق

يانات لألعوام السابقة تم تحديث قاعدة بيانات إحصاءات التجارة الخارجية في لضمان الرفع من درجة شمول الب •
م بعـد أن  2007-2000ك لألعـوام  إدارة اإلحصاء بالجمار بيانات باالستناد إلىالجهاز المركزي لإلحصاء 

  .قامت بتحديثها
لتحديثات التي م إلظهار ا2008-2006م في بعض جداولها على سالسل زمنية لألعوام 2008اشتملت نشرة  •

 .تمت للبيانات
بعض االختالفات في البيانات بين الجهاز المركزي لإلحصاء ومصلحة الجمارك يعود إلى جوانب  منهجية بحتة  •

 -:تنطلق مع مهام كل جهة وخصوصا في الجوانب التالية
النفطية شمول نشرة احصاءات التجارة الخارجية على صادرات النفط الخام والواردات من المشتقات  -

ا مـن قبـل الجهـاز المركـزي     والتي ليس لها بيان جمركي وال تقوم الجمارك برصدها ويتم رصده
  .لإلحصاء ويتم شمولها في النشرة

الواردات الخاصة ببضائع المسافرين والتي تشـمل فـي احصـاءات التجـارة      النشرة علىشمول  -
  .مارك بشمولها ضمن احصائياتهاالجهاز المركزي لإلحصاء وال تقوم الج وترصد عبرالخارجية 

من اإلجمالي العام قد يعود إلى اختالف قواعد البيانـات  %) 2(اختالفات فنية بسيطة جداً ال تتجاوز  -
وعية األنظمة والبرامج المستخدمة وطبيعة اإلجـراءات  بين الجهتين واختالف القراءة األلية للبيانات ون

  .الجمركية لبعض السلع
  
  :فنية الخاصة بالنشر االعتبارات ال. 3

م والتي 1998تشمل بيانات الصادرات حصة الشركات األجنبية من تصدير النفط الخام ابتداًء من عام   •
 .لم تكن مشمولة في السنوات السابقة 

تم تقييم صادرات النفط على أساس متوسط سعر الصرف الشهري مقابل الدوالر األمريكي الصادر عن  •
 .البنك المركزي اليمني 

 .م  بسبب انخفاض أسعار النفط الخام عالميا1998ًانخفاض قيمة الصادرات لعام  •
م ناتج عن ارتفاع قيمة الواردات نتيجة ارتفاع األسعار العالمية 2008العجز في الميزان التجاري لعام  •

وفـي المقابـل انخفـاض    ، وتأثيرها على معظم السلع الرئيسية ذات األهمية في االستيراد
لوطنية للخارج نتيجة انخفاض كمية الصادرات النفطية لتأثرها بانخفاض اإلنتاج للصادرات ا

من النفط الخام خصوصا وأن الهيكل السلعي للصادرات مازال يعتمد بدرجة رئيسية علـى  
 .النفط

فـي نهايـة   ) سلع أخرى ( هناك بضائع في الواردات تقل قيمتها عن مائة ألف ريال،  تم وضعها في  •
 .ف اختصار النشرة واتساقها مع أساليب النشرالبيانات بهد

تم االعتماد في تصنيف التكتالت االقتصادية الدولية ودول المناطق الجغرافية في العالم علـى الـدليل    •
، باإلضافة إلى التكتالت االقتصادية اإلقليميـة العربيـة    1999الدولي الصادر عن األمم المتحدة عام 

 .دليل واإلسالمية التي لم يشملها ال
عنـد  م 2004، تم االعتماد على دليل تجميع إحصائيات التجارة الخارجية الصادر عن األمم المتحـدة  •

 .تجميع ومعالجة ونشر البيانات إلحصاءات التجارة الخارجية



 

Explanatory notes on foreign trade statistics 2008 
 
1st: General concepts: 

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

2.  Sources of Data: 
• Customs authority: 

The foreign trade statistics depend mainly 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. 

• 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 $:(168.69 , 175.62 , 183.45 , 184.78 , 191.42 , 
197.05 , 198.95 , 199.78)  for the years 2001-2008, respectively. 



 

 
5- Classification of goods: 

All data in the foreign trade bulletin are classified using the HS to the 
second and eighth level. 

 
6-Comprehensiveness: 

- All imports, exports, and re-exports for all economic sectors. 
- All oil imports and exports for oil companies within the national trade. 
- All imports, exports, and re-exports of foreign companies, within national 

trade. 
- All goods imported on credits. 
- All in – kind aid goods. 
- All gold imports for jewellery. 
- 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 include: 

- Buuions, golden currency, and raw gold or residue. 
- Goods exported for demonstration / exhibition purposes and re-exported 

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

2 nd: Technical notes: 
1. The 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 
fop, 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 or 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). 
 

2-Dissemination technicalities: 
• Export data include oil-company-data of oil exports for the year 

1998 and after. 



 

• 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. 

 
 


