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 دراسة اثر سٌاسة اإلصالح االقتصادي على التجارة الخارجٌة الٌمنٌة
 ،  2، على عبد الجلٌل عٌسى 2طلعت حافظ إسماعٌل1نبٌل سلطان قاسم حٌدر

 2ٌاسر عبد الحمٌد دٌاب

1
،اليمن -وزارة السراعة والري 

2
 سراعي كلية السراعة جامعة أسيوطقسم االقتصاد ال

 المقدمة:
حيرر وللزرازيرراولزية ةرريبلر باليرر دلزفلتلرر   ل رر لتعتبررالزرااز رربل لرر لزر

إذليعت رررر لللي ثررررنلزرالارررر يلزرااز رررر ل رررر لزر ةت رررر لزري الرررر ل   يرررربلزبيرررراولزررررري د 
%ل دلزرةز دلزرايفييدل  ل عياتهمل  ىلزرااز ربل لل الاريبل اتبيربلبهر ل76حلزر 

%ل دلزرمرل لزرع   ربل ر ل58تلظيفليزثال دلاللفلللولزرع نللبز  لتل الزرااز 
%ل دلإة  ر لزرل  ازت للتارزنل ر لالةربت ل3  لب ضإا  بلزرىلزر ة   بلبالةببلزربال

%ل دلإة  ر لزرال تجلزر ح   لإار  بلإررىل ر لترل ا ل ردل رلز ل ذزايربل ة ةريبل1339
ر ةز دللزرحيلزد.للتع نلزرااز بل  لزري دل  ىلزةتمازالةرز دلزرايرفللزر ح  ظربل

ل  ىلزرتلزادلزرةز ال للزربيا لب ربال .
ظررنلزرالظرر ملزفلتلرر   لزرعرر ر  لزرة يرر لزرررذ ليتةررملبارر ولزر ال  ةرربللل رر ل

لإرغرر كلز  رربل الررلزالل اررز نلزرح  يرربلزرحزل يرربل لرربحتلزررربال للتحترر  لإرررىلباليرر دل
زلتل   للل ل عت  زًل  رىلإالتر  لب لزلرف تللةرل ول  ريربلر لزةهربلزر ال  ةربلزرتر ل

 اةيبلإررىلزخرتالفللزرر لنلتحز ه ل الظ بلزرةلقلزر فتلح.للتاة ل   يبلزرتة اولزرخ
 ي  لت ت ز ل دلثالزتليبيعيبلل خاة تلل ع افلتزاللرلةيب لل دلثمل رندلزرتةر اول
زرخ اةيبلت زدلزنل لربل دلزفةتف  ولب ر ازي لزرت لتت ت لبه لزر لنلزيخرا لضإارب ال

    ًل  لزفلتل  للزرخ اةيبل لازًلح ة تلاالايبلفلي زدلإاب  ه لذزتي ً للر تة اول
رمررل  لزري الرر ليت ثررنل ررىلتلثيا رر ل  ررىلتغييرربلح ةرربلزري رر لزر ح ررىل رردل تي برر تلز

لزرحي و.
 مشكلة البحث
يبل   لةبلخالنلزراللفلزيلنللعلب تلزلتل  زرة هلايبلزري اليبللتاه 

زر زخ يربلللزرمرل ل ة ل ربل ردلزرعلز رنلالتيةربلرتار  ازرمادلزر  ار لةعيال تلت دل
ظهرلال 1990 تلحير لاريا لزرري دل ر ل ر ملزرل   تلزرخ اةيرب.ل مر لت رىل   يربل

للةهرر ايدلدزلتلرر  ي رر  ل رردلزرلررعلب تلزر زخ يرربلزرترر لزاتبيررتل رر لزرب زيرربلبرر  جل
حزررل ييدللرر ا يدل  ررىلالظرر  يدلارر ي  لزرتبرر يدل حرر    ليتةررملب اةرربل رردلزرحايرربل

ًلزررلرر امل  ررىلزرتخيررييلزر الزفلتلرر  يبللزرخررا بحررا لزرخ رريجلزرث اليرربللا  لثررملفحمرر 
 دل  يلدل غتا لز اللزليع  لدل  ل اليمبلزرخ ريجلل مر زدلزرربال ل لزار لل ل ول زثال

ًللزرتحليالتلزرت لز اللزليحمملاله  ل1994ب رحا لزي  يبلزرت لزال رعتل  ل ر مللثملفحم 
ل.بياوز  لخة االباايبلل   يبلللزرت لتةببت
اه تلزرة هلايبلزري اليبلبع للي ملزرلحر ول ر لب زيربلزرتةرعيالي تل حر زث لز  ل

ل.لزر  ريربللزرالم يربل فلتلر  يب تغيازتل زخ ي للخ اةيربل  تلإررىلتفر لملزيلار الل
لزررذ لزتةرمتفر لملزرلار لزفلتلر   للزرربال  للزنلت نلزيح زثل ثاتل  رىلزلتلر  ل

لزاتف ل ع نللاز تلالةببلزربي ربلل.1994 لبحلة رب ل  ل  ملللب رتب يؤللزراعفل
ل.زفلتل  يبلزيخا ل   ل دلزر تغيازتزرعةال  لزر لزاالبلل يالاز زرتاخمللل
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ل للزر  ر  لزفلتل    لرإللالح لباال  ج للتالفيذ لبتبال  لبباال  جللب  زرتاز ه  يعاف
ل ل  اس ل د لب زيب لزرهيز  )لذرن للزرتزيف لزفلتل    لالكل1995زرتثبيت لل    )

لزر للتحايا لزفلتل    لزضإلالح لباال  ج لرتالفيذ لزر لرب لزرخ اةيب لزتة   تة او
لزر تغيازتلزفلتل  يبلزرع ر يبلزرة ي ولزر ل حببلره لل دل ال لتز دل از بلزربحثل
  ل ازةبلزثالةي ةبلزضإلالحلزفلتل   ل  ىلزرمي الزرااز ىل دلال حيبلللي ال

 زرتة اولزرخ اةيبلزري اليبل دلال حيبلزخا .

 هدف البحث: 
تلزفلتلر  يبللزرتر ليرا تل  رىليت ثنلزره فلزرااية لر بحثل  لال لزرتغياز

زربالي دلزفلتل   لزرااز  لللي الزرتة اولزرخ اةيبللزري اليربللالتيةربلتيبيركلةي ةربل
زضإلالحلزفلتل   ل دلخالنل ازةبل ة ل بل دلزي ر زفلزرفا يربللزر ت ث ربل ر ل

لزر لزاي لزرتيب:
 ال .إرم كلزرالكل  ىلزر ال حلزراايةيبلر بالي دلزفلتل   لزرااز  لزري  .1

 ازةرربلتيررلالزرلرر  ازتللزرررلزا زتلزرز يرربللزررذرنلزر يررازدلزرتةرر ا لزرز ررىل .2
 خالنل اح بل  للبنللزثال كلتيبيكلةي ةبلزضإلالحلزفلتل   .

 ازةرربلزرتازيرر لزرةرر ع لر لرر  ازتللزرررلزا زتلزري اليرربلل عا رربلزثررالةي ةرربل .3
 ةربلزضإلالحلزفلتل   ل  ىل ذزلزرتازير لخرالنل اح ربل ر للبرنللزثالر لتيبيركلةي

 زضإلالحلزفلتل   .

 األسلوب البحثً ومصادر البٌانات:
ز ت  لزرب حثل  ىليايمت لزرتح ينلزرللف للزرز ر لرربعالزر تغيرازتلب ربحرثلل

لتملزةتخ زملبعالياقلزرتح ينلزضإحل ا ل اله لتمر يال عر  التلزفالحر زالزربةريي ل
 للزةرتخ زملل ع  التلزرتح ي  ل االل دلتمر يالبعرال ؤارازتلزرتةر اولزرخ اةيرب

 ةرر ل لزفالحرر زالزرخيرر لزربةررييلر تعررافل  ررىلزفتة  رر تلزرا اليرربلزرع  رربلرتيررلال
زر تغيازتلزر  الةبلب ضإا  بلزرىلزةتخ زملزيةر ري لزضإحلر ايبلزرللرفيبلزربةرييبل
ز ر تلةي تلزرحة بيبللزرالة لزر اليبللزر م اال تلضإبازالزي  يبلزرالةبيبلر  تغيازتل

  لتملزفةتع البلبر رزثيال ردلزر ؤارازتلزفلتلر  يبلزر ةرتخ  بلزفلتل  يبلزر خت فبلز
ل  ل ة نلزرتة اولزرخ اةيب.

-1997(لإررىل راح تيدلل ر ل)2778-1997لل لتملتمةيمل تاولزر ازةربلزرز يربل)ل
(لللزرترر لت ثررنلزرفترراولزرا اليرربللبررنلل ثالرر كلتيبيرركلةي ةرربل2778-1996(ل ل)1995

لزضإلالحلزفلتل   ل  ىلزرتاتي .
رالةببلر ل الزربي ال تل م لتملزف ت   ل  رىلزربي الر تلزر الارلاولزرتر ليلر ا  للب ل

زربالررنلزر ازررا لزري الرر ل رر لزرتمرر ايالزرةررالليب لل رردلزرزترر لزرةررالليبلزرلرر  اول رردل
زرةه الزر ازا لرإلحل كللزضإل زاتلزرةالليبلرزتر لزضإحلر كلزرااز ر لزرلر  ال

ازاولزرااز بللزرا  لز  لزةتع دل دلزضإ زاولزرع  بلرإلحل كلزرااز  للزرتلثيكلبل
زرب حثلببعالزر ازة تللزيبح ثلزرع  يبلزر الالاولل يالزر الالاوللزرت لره لل بل

لب لالالزربحث.
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 نتائج البحث:
 أوال: الخصائص االقتصادٌة للبنٌان الزراعى الٌمنى:

 اإلنتاج النباتً:-1
تلر    لتبريدلزربي الر تلب م االبل لا الزضإالت  لزرالب ت للبنلل ثالر كلزضإلرالحلزفلل

ب ر للالفترة األولىى(ل دل تلةيللي بلزضإالت  لزرالب ت لخالنل1زرلزا ول  لزرة لنلالمل)
%ل رردللرريملزضإالترر  لزرااز رر  ل58  يرر اليلي الرر ل اررزالًل رر لالةرربت لل5331حررلزر ل

  ير اليللي ثرنل ر لل31739ل ا ز لزر تلةيلخالنلزرفتاولزرث اليبلريلنلإررىلحرلزر ل
  ير اليلي الر لل25737 دلليملزضإالت  لزرااز   لباير  ولب غرتلحرلزر ل%ل74الةبت 

%ل دل تلةيلزرفتاولزيلرى للزفالت  لزرالب ت لي ثنلزر    بلزراايةريبل485ت ثنلالحلل
لزر زلالبلرمي بلزضإالت  لزرااز  لخالنل تات لزر ازةب.

رة الفتىلب ازةبل ثرالةي ةربلزضإلرالحلزفلتلر   ل  رىل تلةريللريملزفالتر  ل ر ل
يتبيدلإدل ال نلاي  ول ي مربلرزرنل زلالر تلزفالتر  لزرالبر ت  للح  ظرتلزرالًل ردللالثانٌة

زرحبل للزربملنللزي الفل  ىل  لت ث بل دلالةرببلزرمريملخرالنلزرفتراتيدلبيال ر لاز تل
%ل رردل4%ل رر لزرفترراولزيلرررىلرتلررنلزرررىل2الةررببل ةرر   بلزر ح لررينلزرالم يرربل رردل
%ل ر لزرفتراول9ز تلالةرببل ةر   بلزرف زهربل ردل تلةيلليملزفالت  لزرااز  ل لز  لا

%ل رر لزرفتراولزرث اليررب.للب رر ل تلةريللي رربلزرمر تلخررالنلزرفترراول16زفلررىلرتلررنلزررىل
% ل43  يرر ال حمرركل اتبرربلزرلرر زاول رر للرريملزضإالترر  للي ثررنل رر لالةرربت ل2331زيلررىل

ر ل%ل دلزفالت  لزرالبر ت للزرااز ر ل  رىلزرتاتير لر فتراولزيلررىلبيال ر لب ر لإة ر 25
%ل ردل57%ل ل75  ي اللت ثنل  لالةربت ل37 تلةيللي بلزنلزر ح لينل لدلزرم تل

زضإالت  لزرالب ت للزرااز  ل  رىلزرتاتير .لبيال ر لب ر ل تلةريللي ربلزرمر تلخرالنلزرفتراول
  يرر اليل ؤزرر زلزةررت ازالتلرر ا لزر اتبرربلزفلرررىل رر للرريملزفالترر  ل11836زرث اليرربل

 دلزضإالت  لزرالب ت للزرااز ر ل  رىلزرتاتير  ل%ل28%ل ل38زرالب ت للي ثنل  لالةبت ل
لل لاز تللي بلإة  ر ل تلةيلزرنلزر ح لرينل لدلزرمر تل ر لزرفتراولزرث اليربللب غرتل

%ل رردلزفالترر  لزرالبرر ت للزرااز رر ل46%ل ل72  يرر اليل ث ررتل رر لالةرربت للل19232
ل  ىلزرتاتي .
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بل ليتبريدل ردللب ازةبل ثالةي ةبلزضإلالحلزفلتل   ل  رىلزر ةر حبلزر اال ر
(ل دلإة رر ر لزر ةرر حبلزر اال رربلزا ز تل رردل2زربي الرر تلزرررلزا ول رر لزرةرر لنلالررمل)

 رررفل زترر الل1221 رررفل زترر الز تلةرريلزرفترراولزيلرررىلإرررىلحررلزر لل1123حررلزر ل
%ل رردل837 رررفل زترر الت ثررنلالحررللل98ز تلةرريلزرفترراولزرث اليرربلبايرر  ولب غررتلحررلزر ل
 تلةرريل ةرر حبلزررنل ة ل رربل حلررلريبلل تلةرريلزرفترراولزيلرررى.للب ازةرربلتلايرر 

ل   يته لزرالةبيبل ليتبيدل دل تلةريل ةر حبل ح لرينلزرحبرل لزتةر لإررىلزفالخفر ال
 ررفل زتر الز تلةريل ردلزرفتراولزيلررىلإررىلحرلزر لل739حيثلزالخفال دلحلزر ل

 ررفل زتر الي ثرنلل46 رفل زت الز تلةيلر فتاولزرث اليربلب الخفر الب ر لحرلزر لل693
لةرريلزرفترراولزيلرررى لللرر لاز رركلذرررنلزفالخفرر ال رر لزر ةرر حبل%ل رردل ت632الحررلل

%لر فتراول57%ل  لزرفتاولزيلرىلإرىلالحرلل66زالخف ال  لزي  يبلزرالةبيبل دلالحلل
 ررفل زتر ال ر لل52زرث اليب.ل  لحريدلزا ز ل تلةريل ةر حبلزرخارالزتل ردلحرلزر ل

 ررفل زتر الل17غتل رفل زت الر فتاولزرث اليبل لباي  ولب ل69زرفتاولزيلرىلإرىلحلزر ل
%ل دل تلةيلزرفتراولزيلررى للزاتفعرتل   يتهر لزرالةربيبل ردلالحرلل3237 لت ثنلالحلل

%لت ثررنلالحررلل1%لر فترراولزرث اليرربلبايرر  ولب غررتل6%ل رر لزرفترراولزيلرررىلإرررىلالحررلل5
ل%ل دل تلةيلزرفتاولزيلرى.ل27

 ررفل زتر ال ر لزرفتراولزيلررىللل73لل لاز ل تلةيل ة حبلزي الفل ردلحرلزر ل
 ررفل زتر الل47 رفل زتر ال ر لزرفتراولزرث اليربلباير  ولب غرتلحرلزر لل127رىلحلزر لإ

%ل دل تلةيلزرفتاولزيلرى لز  لزاتفعرتل   يتهر لزرالةربيبل ردلالحرلل6434ت ثنلالحلل
%لت ثنلالحلل3%لر فتاولزرث اليبلباي  ولب غتلالحلل17%ل  لزرفتاولزيلرىلإرىلالحلل7

 تلةرريل ةرر حبلزر ح لررينلزرالم يرربل رردلل%ل رردل تلةرريلزرفترراولزيلرررى.للزا ز 4238
 ررفل زتر الر فتراولزرث اليربلل87 رفل زتر ال ر لزرفتراولزيلررىلإررىلحرلزر لل67حلزر ل

%ل ردل تلةريلزرفتراولزيلررى للزاتفعرتل45 رفل زت الت ثرنلالحرللل27باي  ولب غتل
%ل ردل47%لت ثرنلالحرلل2%لباي  ولب غرتل7%لإرىلالحلل5   يته لزرالةبيبل دلالحلل

لولزيلرى.ل تلةيلزرفتا
 رررفلل88 رررفل زترر الإرررىلل65حررلزر للد  رر ل تلةرريل ةرر حبلزرف زهرر ل مرر لاز ل رر

%ل ردل تلةريلزرفتراولزيلررى ل3534 ررفل زتر الت ثرنلالحرللل23 زت الباي  ولب غتل
%لت ثرنلالحرلل1%لباير  ولب غرتل7%لإررىلالحرلل6لزاتفعتل   يته لزرالةبيبل دلالحرلل

ل%ل دل تلةيلزرفتاولزيلرى.1637
 رررفلل114 رررفل زترر الإرررىلل84حررلزر للدةرر حبلزرمرر تل مرر لاز ل رر  رر ل تلةرريل 
%ل ردل تلةريلزرفتراولزيلررى ل3537 ررفل زتر الت ثرنلالحرللل37 زت الباي  ولب غتل

%لت ثرنلالحرلل2%لباير  ولب غرتل9%لإررىلالحرلل7لزاتفعتل   يته لزرالةبيبل دلالحرلل
ل%ل دل تلةيلزرفتاولزيلرى.2835

زي لزر حلرلر ل ردلحيرثل ةر حبلزرنللة   تلزرتغيازتلزرت ليا تل  ىلزرتا
إالت  لت رنلزر ح لرين لحيرثللى دلزر ح لينلزرااز يبل  لزرتغيازتلزرت ليا تل  

(ل دل تلةرريلإة رر ر لز يرربلزضإالترر  ل3يتبرريدل رردلزربي الرر تلزرررلزا ول رر لزرةرر لنلالررم)
 ررفليردل لريلرنل ر لزرفتراولزرث اليربلل3779زرااز  ل ر لزرفتراولزيلررىلب ر لحرلزر ل

%ل ردل4832 رفليدلت ثنلالحللل1452رفليدلباي  ولب غتلحلزر ل ل4461حلزر ل
ل تلةيلزرفتاولزيلرى.
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(: تلةيلزر ة حبلزر اال بلر  ة  ي لزراايةيبلزرااز يبلل   يته ل2ة لنلالمل)
 (2778-1997زرالةبيبل  لزري دلخالنللزرفتاول)

 زربي د

لزرفتاولزيلرىل
(0331-0331) 

لزرفتاولزرث اليبل
(0331-8112) 

لاولزرز يبلزرفت
(0331-8112) 

زر ة 
لحب
زرفل
ل زت ا

% 

 تلة
يل
لاللي 
زرفل
 ا لل
 دل
زر ة 
 للحب

زر ة 
لحب
زرفل
  زت ا

% 

 تلة
يل
لاللي 
زرفل
 ا لل
 دل
زر ة 
 للحب

زر ة 
لحب
زرفل
  زت ا

% 

 تلة
يل
لاللي 
زرفل
 ا لل
 دل
زر ة 
 للحب

 42 59 707 37 57 693 56 66 739 زرحبل 

 3 4 50 3 4 50 4 4 51 زربملنل

 4 5 64 4 6 69 4 5 52 خاازرل

 6 9 105 6 10 120 6 7 73 زضإ الف

زر ح لينل
 زرالم يب

60 5 5 87 7 5 79 7 5 

 5 7 80 5 7 88 5 6 65 زرف زهبل

 6 9 105 6 9 114 6 7 84 زرم ت

 المساحة 
 المزروعة

112
3 

10
0 

85 
122

1 
10
0 

66 
119

0 
10
0 

71 

لزر ل ا:لة عتللحةبتل دل:
يبل للازاولزرتخيييللزرتع لدلزر لر  للزرةه الزر ازا لزرة هلايبلزري الل-1

ل"ل ل   ز ل تفالب."كتاب اإلحصاء السنويرإلحل كل ل
زرة هلايبلزري اليبل للازاولزرااز بللزرا ل لزضإ زاولزرع  بلرإلحل كلل-2

ل   ز ل تفالب.لكتاب االحصاء الزراعً السنوي"زرااز  للزرتلثيك "ل
ل

ةيلإة  ر لز يبلزضإالت  لزرالب ت ل  لزرفتاولزيلررىلب ر لل دلزربي ال تليتبيدل دل تل
 رررفليرردلبايرر  ولل3933 رررفليرردل لريلررنل رر لزرفتراولزرث اليرربلحررلزر لل2683حرلزر ل

ل%ل دل تلةيلزرفتاولزيلرى.4636 رفليدلت ثنلالحللل1257ب غتلحلزر ل
لب ازةرربل ثررالةي ةررربلزضإلررالحلزفلتلررر   لل  ررىلز يرربلإالتررر  لزررنل ة ل ررربل

يتهررر لزرالةررربيبل ليتبررريدل دل تلةررريلز يررربلإالتررر  لزرحبرررل ل تةررر لإررررىل حلرررلريبلل   
 رفليدلز تلةيل دلزرفتاولزيلرىلإرىلل743زفالخف ال لحيثل الخفال دلحلزر ل

 ررفليرد لل85 رفليردلز تلةريلر فتراولزرث اليرب لب الخفر الب ر لحرلزر لل658حلزر ل
زي  يرربل%ل رردل تلةرريلزرفترراولزيلرررى للاز رركلذرررنلزالخف ارر ًل رر ل1134ي ثررنلالحررلل

ل%لر فتاولزرث اليب.15%ل  لزرفتاولزيلرىلإرىلالحلل25زرالةبيبل دلالحلل
ل
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 رفليدلز تلةيلزرفتاولل68  لحيدلزا ز ل تلةيلز يبلإالت  لزربملنل دلحلزر ل
 رفليدلز تلةيلر فتاولزرث اليرب لباير  ولبةرييبلب غرتلحرلزر لل71زيلرىلإرىلحلزر ل

ترراولزيلرررى للا ررملذرررنلزالخفاررتل%ل رردل تلةرريلزرف434 رررفليرردلت ثررنلالحررللل3
%لر فتاولزرث اليب.لل ر ل136%ل  لزرفتاولزيلرىلإرىلالحلل233   يته لزرالةبيبل دلالحلل

 رفليدلز تلةيلزرفتاولل677حيدلزا ز ل تلةيلز يبلإالت  لزرخاالزتل دلحلزر ل
 رررفليرردلز تلةرريلر فترراولزرث اليررب لبايرر  ولب غررتلحررلزر لل832زيلرررىلإرررىلحررلزر ل

%ل رردل تلةرريلزرفترراولزيلرررى للزالخفاررتل   يتهرر ل2239 ثررنلالحررلل رررفليرردلت155
%لر فترراولزرث اليررب.للزا ز ل19%ل رر لزرفترراولزيلرررىلإرررىلالحررلل23زرالةرربيبل رردلالحررلل

 رفليدل  لزرفتاولزيلررىلإررىلحرلزر لل732 تلةيلز يبلإالت  لزي الفل دلحلزر ل
ت ثررنلالحررلل رررفليرردلل737 رررفليرردل رر لزرفترراولزرث اليرربلبايرر  ولب غررتلحررلزر لل1469
%ل  ل24%ل دل تلةيلزرفتاولزيلرى لز  لزاتفعتل   يته لزرالةبيبل دلالحلل17737

%لت ثررنلالحرررلل9%لر فترراولزرث اليررربلبايرر  ولب غررتلالحررلل33زرفترراولزيلرررىلإرررىلالحررلل
%ل دل تلةيلزرفتاولزيلرى.للزا ز ل تلةيلز يبلإالت  لزر ح لينلزرالم يبل ردل3735
 ررفليردلر فتراولزرث اليربلباير  ولل77إرىلحلزر لل رفليدل  لزرفتاولزيلرىل37حلزر ل

%ل ردل تلةريلزرفتراولزيلررى للزاتفر ل89 ررفليردلت ثرنلحرلزر لل33ب غتلحرلزر ل
%ل رر لزرفترراول2%ل رر لزرفترراولزيلرررىلإرررىلالحررلل1 تلةرريل   يتهرر لزرالةرربيبل رردلالحررلل

%ل رردل تلةرريلزرفترراولزيلرررى.ل  رر ل177%لت ثررنلالحررلل1زرث اليرربلبايرر  ولب غررتلالحررلل
 ررفليردل ر لزرفتراولزيلررىلإررىلل346حلزر للد يبلإالت  لزرف زهبل م لاز ل  تلةيلز

 رررفليرردلت ثررنلالحررللل372 رررفليرردل رر لزرفترراولزرث اليرربلبايرر  ولب غررتلحررلزر لل718
%لإررىل11%ل دل تلةيلزرفتاولزيلرى للزاتفعتل   يتهر لزرالةربيبل ردلالحرلل17735
%ل ردل تلةريل4535لل%لت ثرنلالحر5%ل  لزرفتاولزرث اليبلباي  ولب غتلالحرلل16الحلل

لزرفتاولزيلرى.
 ررفليردل ر لزرفتراولزيلررىلل79حلزر للد   ل تلةيلز يبلإالت  لزرم تل م لاز ل 

 ررفليردلت ثرنلالحررللل37 ررفليردل ر لزرفتراولزرث اليربلباير  ولب غرتلحرلزر لل116إررىل
%ل دل تلةيلزرفتاولزيلرى للثبترتلزي  يربلضإالتر  لزرمر تلر فتراتيدل الر لالحرلل4638

ل%.3
لوراإلنتاج الحٌوانً والسمكًتط -2

(ل دل تلةيللي بلزضإالتر  لزرحيرلزال ل4يتبيدل دلزربي ال تلزرلزا ول  لزرة لنلالمل)
  ي اليلي ال  لل ا ز لزر تلةيلخالنلزرفتراولل1237خالنلزرفتاولزيلرىلب  لحلزر ل

نل  ي اليلت ثل6835  ي اليلباي  ولب غتلحلزر لل8132زرث اليبلريلنلإرىلحلزر ل
%ل رردللرريملزضإالترر  ل19%ل رردل تلةرريلزرفترراولزيلرررىللي ثررنل رر لالةرربت 538الحررلل

زرااز رر لر فترراولزرث اليررب.للبرر را مل رردلذرررنلزضإالترر  لزرحيررلزال لي ثررنلزر    رربلزرث اليرربل
لزر زلالبلرمي بلزضإالت  لزرااز  لخالنل تاولزر ازةبلزرث اليب.
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خرالنلزرفتراولزيلررىلب ر لز  ليتبيدل دلزربي ال تل دل تلةيللي ربلزضإالتر  لزرةر ز ل
  يرر اليلي الرر  لل ا ز لزر تلةرريلخررالنلزرفترراولزرث اليرربلريلررنلإرررىلل2539حررلزر ل
  ير اليلت ثرنلل433  ي اليل  لزرفتاولزرث اليربلباير  ولب غرتلحرلزر لل3733حلزر ل
%ل دل تلةيلزرفتاولزيلرى.للب را مل دلت نلزراي  ولزر ي مبل  ل تلةيل1637الحلل

ت  لزرة ز ل ر لزرفتراولزرث اليربل لإفل دلزربي الر تلتاريال دل الر نلزالخف ار ًللر للي بلزضإال
يررا ل رر لزي  يرربلزرالةرربيبلرمي رربلزضإالترر  لزرةرر ز للذرررنل رردلإة رر ر للي رربلزضإالترر  ل

%لز تلةيل دلزرفتاولزيلرىلللزالخفاتل28زرااز  ل لحيثلب غتل ة   ته لالحلل
ا مل دلذررنليعتبرالزضإالتر  لزرةر ز لل%لز تلةيل دلزرفتاولزرث اليب.ل للب ر7إرىلالحلل

لزر    بلزرث رثبلزر زلالبلرمي بلزضإالت  لزرااز  للزرة ز ل لخالنل تات لزر ازةب.
(ليتبريدل دل تلةريلإة ر ر ل  ر ز لزرحيلزالر تلزرااز يربلب ر ل5ل دلزرةر لنلالرم)

 ررفلل14547 رفلا سلز تلةيلر فتاولزيلرى ل  لحريدلب ر لحرلزر لل8287حلزر ل
 ررررفلا سلت ثرررنلالحرررللل6267ر فتررراولزرث اليرررب لبايررر  ولب غرررتلحرررلزر للا سلز تلةرري

%ل رردل تلةرريلزرفترراولزيلرررىل.للب ازةرربلتلايرر ل تلةرريل  رر ز لزرحيلزالرر تل7536
زرااز يرربلل   يتهرر لزرالةرربيبلخررالنل تاترر لزر ازةررب ليتبرريدل دل تلةرريل  رر ز لزراررلدل

ل6577ر ل ررفلا سلز تلةريل ردلزرفتراولزيلررىلإررىلحرلزل3686زا ز ل دلحرلزر ل
 رررفلا سلت ثررنلالحررلل2821 رررفلا سلز تلةرريلر فترراولزرث اليرربلبايرر  ولب غررتلحررلزر ل

%ل دل تلةيلزرفتاولزيلرىل للرمليا كلذرنلزاتف   ًل  لزي  يبلزرالةبيب.للز  ل7635
 رفلا سلز تلةريل ردلزرفتراولزيلررىل3277حلزر للدزا ز ل تلةيل   ز لزر   ال 

 ررفلل3127 فتاولزرث اليبلباي  ولب غتلحرلزر ل رفلا سلز تلةيلرل6397إرىلحلزر ل
%ل دل تلةيلزرفتاولزيلرى للاز كلذرنلزاتف  ر ًل ر لزي  يربل9534ازسلت ثنلالحلل
%لر فترراولزرث اليررب.للزا ز ل44%ل رر لزرفترراولزيلرررىلإرررىلالحررلل39زرالةرربيبل رردلالحررلل

 ررفلا سلز تلةريل ردلزرفتراولزيلررىلإررىلل1153 تلةيل   ز لزيبم ال دلحرلزر ل
 ررفلازسلل212 رفلا سلز تلةيلر فتاولزرث اليبلباي  ولب غتلحرلزر لل1365لزر لح

%ل دل تلةيلزرفتراولزيلررىل لبيال ر لزالخفارتلزي  يربلزرالةربيبل ردل1834ت ثنلالحلل
%لر فتاولزرث اليرب.ل  ر ل تلةريل  ر ز لزرة ر نل9%ل  لزرفتاولزيلرىلإرىلالحلل14الحلل

 ررفلل277رفتاولزيلرىلإرىلحرلزر ل رفلا سلز تلةيل دلزل171  ا ز ل دلحلزر ل
%ل6139 رفلا سلت ثرنلالحرللل176ا سلز تلةيلر فتاولزرث اليبلباي  ولب غتلحلزر ل

ل دل تلةيلزرفتاولزيلرى.
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   ز لزرحيلزال تلزرااز يبلل   يته لزرالةبيبل  لزري دلخالنللل(: تلةي5ة لنلالمل)
 (2778-1997زرفتاول)

 زربي د

لزرفتاولزيلرىل
(0331-0331) 

لزرفتاولزرث اليبل
(0331-8112) 

لزرفتاولزرز يبل
(0331-8112) 

زرفل
لا س

% 

 تلة
يل

اللي لل
زرفل
اخ
ل/ص
 ازس(

زرفل
 ا س
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 تل
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ل/صل
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زرفل
 ا س
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ةيل
اللي
 لل
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صل
ازس/
) 

 زرالدلل
368
6 

45 279 6507 45 351 5616 45 333 

 زر   ا
327
0 

39 248 6390 44 345 5404 43 321 

 زيبم ا
115
3 

14 87 1365 9 74 1298 10 77 

 14 2 244 15 2 277 13 2 171 زرة  ن

زرحيلزال 
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زرااز 
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828
0 

10
0 
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1454

0 
10
0 
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1256
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10
0 
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لزر ل ا:لة عتللحةبتل دل:
زرة هلايبلزري اليبل للازاولزرتخيييللزرتع لدلزر لر  للزرةه الزر ازا لل-1

ل"ل ل   ز ل تفالب.لسنوي"كتاب اإلحصاء ارإلحل كل ل
زرة هلايبلزري اليبل للازاولزرااز بللزرا ل لزضإ زاولزرع  بلرإلحل كلل-2

ل   ز ل تفالب.لكتاب االحصاء الزراعً السنوي"زرااز  للزرتلثيك "ل
ل

(ل دل تلةريلإة ر ر لز يربل6ز  ليتبيدل دلزربي ال تلزررلزا ول ر لزرةر لنلالرمل)
 رررفليرردل لريلررنل رر لزرفترراولل244ب رر لحررلزر للزضإالترر  لزرحيررلزال ل رر لزرفترراولزيلرررى

%ل2739 رفليردلت ثرنلالحرللل117 رفليدلباي  ولب غتلحلزر لل361زرث اليبلحلزر ل
%ل ردل تلةريلزرفتراول8 دل تلةيلزرفتاولزيلرى لللرمليح ثلتغيالي  يته لزرالةبيبل

لزيلرىللزرث اليب.
ز  ليتاحل دلزربي الر تلزررلزا ول ر لزرةر لنل دل تلةريلإة ر ر لز يربلزضإالتر  ل

 رفليدل لريلنل ر لزرفتراولزرث اليربلحرلزر لل81زرة ز ل  لزرفتاولزيلرىلب  لحلزر ل
%ل ردل تلةريل17631 ررفليردلت ثرنلالحرللل86 رفليدلباي  ولب غرتلحرلزر لل167

%ل رر لزرفترراول4إرررىلالحررلل%ل3زرفترراولزيلرررى.للزاتفعررتل   يتهرر لزرالةرربيبل رردلالحررلل
 زرث اليب.
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ل1436ةررز دلزررري دلب رر لل رر  لل رردلزضإحلرر كزتلزرةررز اليبلزرترر لتلاررحل دلل
 رر لحرريدلاز لإة رر ر لزرةررز دلزر مي رريدلحةرر لتعرر ز لل1994  يررلدلالةرر بل رر لتعرر ز ل

%لةاللي ً للرملتزرلدلزراير  ول3  يلدللب ع نلال للةالل لياي ل دلل1937زرىلل2774
ل لزرااز  ل ل حببلرالفسلزرم ال  لزراي  ول  لزرال للزرةز ال .  لزر ة حبلزللزضإالت 

(ل دل تلةرريلإة رر ر لزر ةرر حبلزر خللرربلرزررنلزرررفل2ز رر لتبرريدل رردلةرر لنل)
 زتر الل6539 زت الز تلةريلر فتراولزيلررىلبيال ر لتال للرتلزررىلل8531اخصلب غتل

ل زت الرزنل ررفلارخصل1932زرفلاخصل  لزرفتاولزرث اليبلبتال لصلب  لحلزر للنرز
ل%ل دل تلةيلزرفتاولزيلرى.2237ت ثنلالحل

لل لتحةدل تلةيلإة  ر لزفالت  لزرالب ت لزر خللبلرزنلاخصل م لاز ل ردل
زي رلةازملر ارخصلز تلةريلل212زي لةازملز تلةيلر فتاولزيلرىلريلنلزررىل273

لر فتاولزرث اليب.
(ليتبرريدلزدل الرر نلتحةرردل رر لاللرري لزرفررا ل6ل رردلزربي الرر تل رر لزرةرر لنلالررمل)

ل228ل ل دلز ي تلزفالت  لزرااز ر لبلرفبل   ربلحيرثلاز لاللري لزرفرا ل ردلزرةال
لزي لةازمل  لزرفتاولزرث اليبل.ل241زي للةازمل  لزرفتاولزفلرىلريلنلزرىل

 ٌمنٌة:أهم المؤشرات المتعلقة بالتجارة الخارجٌة الثانٌاً:
لزرع مللتعايالزرثمبلزرخ اةيبل  لزر مل ل  زكلزر متل  تل ليعتبالتحةيدلزف كو

ل   زفلباال  جل ل  م ل د لرةذ لزفةتث  ازتلزيةالبيب لظالفل  ان زري ال للتهياب
لزرتة اول ل  ل ة ن لزرةي ة تلزفلتل  يب لت ن لتا الت للل  ل. لزفلتل    زضإلالح
زر لريبلزري اليبلتحايا  ل دلخالنلإازربل عظمل از نلزرحلزةالزرح  ايبل للزرت خالتل

لةي ة تلزرحزل يبللزرتخ  لزرت اية ل دلزرةي  ة تلذزتلزرتلة لالحللزر زخنللزذز
لزرع مل لحتى ل  يه  لزرةي ة تلزرت لز التلتةيا ل د لزرلزا زتلل يا   للإحالن زر  م

لب رتة اول1995 لزر تع مب لزر ؤاازت لبعا لتال لن ليتم لةلف لزرةاك ل ذز لل   م 
لزرخ اةيبلزري اليبللذرنلخالنل تات لزر ازةب.

 ٌزان التجارى:تطور الصادرات والواردات الكلٌة والم -1
ل) ل  لزرة لنلالم لزرل  ازتل7ب ةتعازالزربي ال تلزرلزا و للي ب ل د ليتبيد )

ل لحلزر  لب غت لإرىلل19399زرز يب للزا ز ت لزيلرى لر فتاو لزر تلةي ليل     ي ا
لل73638حلزر ل لب غتلحلزر  لباي  و لزرث اليب لر فتاو لزر تلةي ل71638  ي اليل  

تلةيلزرفتاولزيلرى لليعا لذرنلزضإاتف الإرىل%ل دل 3586  ي اليلت ثنلالحلل

اي  وللي بل ة   بلزرمي   تلزفلتل  يبلزيخا للبازنلخ صلزرمي الزرالفي ل  ل
إة  ر للي بلزرل  ازتلزرز يبل  لزرفتاولزرث اليبللزرذ لت ثنلل  ازتلزري دل دلزرالفيل

ل ل د لتاي  لزرث الي91الةبب لزرفتاو للاه ت لزرز يب لزرل  ازت لإة  ر  لتازي ل%ل د ب
زرز ي تلزر التةبل دلزرالفيللزذرنلاي  ولزرز ي تلزر ل اوللتحةدل  ل ةع الزرالفيل

الحلللزرز يبلخالنل تاولزر ازةبل اليبلل لب  ل تلةيلزرمي بل دلزرل  ازتلزريل  ر ي ً.
ل.  ي اليل517
ل
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(: تلةيل  ملزر ؤاازتلزفلتل  يبلزر تع مبلب رتة اولزرخ اةيبل7ة لنلالمل)
 خالنل تازتلزر ازةبل)  يلدلي(لزري اليب

 زربي د

ل تلةيل
 زرفتاولزيلرى

ل تلةيل
  تلةيلزرفتاول زرفتاولزرث اليبل

 ( 0331-
0331) 

( 0331-
8112) 

( 0331-
8112) 

 510439 736802 19985 زرل  ازتلزرزيبل

 512059 733178 32967 زرلزا زتلزرز يبلل

 1620- 3624 12982- زر يازدلزرتة ا ل

 16.852 18.537 13.201لةز د   لزر

 1022497 1469980 52952لإة  ر لزرتة اولزرخ اةيبللل

الةببلزرل  ازتلزرز يبل دلزرتة اول
 45 52 29 زرخ اةيبل

الةببلزرلزا زتلزرز يبل دلزرتة اول
 55 48 71 زرخ اةيبل

 92 113 47  ع نللتغييبلزرل  ازتلر لزا زتل

 تلةيلاللي لزرفا ل دل
 16852 18537 2497 لي بزرلزا زت

لزر ل ا:لة عتللحةبتل دل:
زرة هلايبلزري اليبل للازاولزرتخيييللزرتع لدلزر لر  للزرةه الزر ازا لل-

ل"ل ل   ز ل تفالب."كتاب اإلحصاء السنويرإلحل كل ل
ل لب غت لزرز يب لزرلزا زت للي ب لزد ليتبيد لزرة لن ل  ل3239ل د لي   ي ا

  ي اليل  لزر تلةيلر فتاولل73331حلزر للزر تلةيلر فتاولزيلرىللزا ز تلإرى
لب غتلحلزر ل لباي  و لل77732زرث اليب لالحل ل تلةيل212833  ي اليلت ثن %ل د

لزرفتاولزيلرى.ل
 اةيبلخلي بلزرتة اولزرلإة  ر (ل دل تلةيل7تلاحل ؤاازتلزرة لنلالمل)

اولزرث اليبلإرىلالحلل ىلزرفتل  ي اليللاز ل5239ل لب  ل ىلزرفتاولزيلرىلالحلللي اليبزر
لب غتلحلزر ل146939 ل1417  ي اليلباي  و %ل دل2676  ي اليلت ثنلالحل

لزر ازةبلالحلل لزرخ اةيبلرفتاو لب  ل تلةيللي بلزرتة او لبيال   لزيلرى   تلةيلزرفتاو
ل  ي الي.172234

 تطور المٌزان التجاري الٌمنً -2
  ي اليل  لل1239حلزر للز  ل تلةيللي بلزرعةال  لزر يازدلزرتة ا لب  

 تلةيللي بلزر يازدلزرتة ا ل  لزرفتاولزرث اليبل حمكل  اال زرفتاولزيلرىللتحةد
 ذزلزرف االية   ل  ىلال لللإا   ال  ي اليل  لزرفتاولزرث اليب لل336ب  لحلزر ل
زيخا لب ضإا  بلإرىل لا لزرفع نل ىلتلايفل التة تلت نللزفلتل  يبزرمي   تل
لزرتال يبلزرمي   لرخيي لزرالا ب لزرع التلزيةالبيب للتل يا لزرخ اةيب لزيةلزق  تل ى

للزضإلتل  يب لزضإةت   يب لباميه  ل  لزر يازدلزرا   ب لزرعةا ل تلةيللي ب لب   لبيال   .
ل  ي الي.136زرتة ا لزري ال لخالنل تاولزر ازةبلزرز يبل

ل) لالم لزرة لن ل   لزر  لالب لزرالت اج لزر ع  ر8لب ةتعازا لل د لالم)(  (ل1ب
لزر ازةبل ل تاو لخالن لزرز يب لزرل  ازت لرمي ب لزرع م لزفتة   لال لذ  لبتم يا لزرخ لب

ل) ل1995-1997زيلرى ليثبتل عالليت . لرم ل تازي زً ل خذتلزتة    ل اله  لتبيد ل ىل(    
زر ع  ربلالمللل دللزرت لتمل يه لتيبيكلةي ة تلزفلالحلزفلتل   للزرفتاولزرث اليب
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لزرل ل(8) ل دللي ب لحيثلل اتللة  ل عاللي ً  ل تازي زً ً ل خذتلإتة    لل   ازتلزرز يب
ل لبحلزر  لزراي  و لل01401 ذ  ليع  ن ل   للي بل0408  ي اليل   ل تلةي %ل د

زرل  ازتلزرز يبل  لزري دل  ل ذ لزرفتاو للتايالالت اجل ذ لزرفتاول دلزرعلز نلزرت ل
ل ل د ل ةؤلرب لزرا د ل اللا ل 30يتا اله  لزرح  ثب لزرتغيازت ل د للي بل%  

%ل دلت نلزرتغيازتلتاة لرعلز نل3زرل  ازتلزرز يبل  ل ذ لزر اح ب لل دلحلزر ل
لزف تب ا.ؤخذل ىلت خا لرمل
(لتبيدل دللي بلزرلزا زتلزرز يبل  ل3ل دلالت اجلزرة لن لل دلزر ع  ربلالمل)ل

ل لب م زا ً ل عاللي  لتازي ت لزيلرى لحلزر لل636زرفتاو لت ثن لبالةبب ليلةاللي ً    ي ا
  ي ا لز  لزتاحل دلالت اجلزرال لذ ل دلزرعلز نلل3239%ل دلزر تلةيلزر م ال..27

ل لحلزر  ل د ل ةؤلرب لزرا د ل اللا ليتا اله  للي بل58زرت  ل   لزرتغيازت ل د %
لزرلزا زتلزرز يب.

لالم) لزر ع  رب لزري دل4ل د ل   لزرلزا زتلزرز يب للي ب لتيلا للزرت لتلاح  )
  ي الي ل  ل13339  ريبلزر عالليبلبحلزر لخالنلزرفتاولزرث اليبل م لتازي تلاي  ول

ليع  نل لل73331%ل دلزر تلةيللزر م البحلزر ل1833   لتايالالت اجل  ي الي 
ل ل د ل ةؤلرب لزرا د ل اللا ليتا اله  لزرت  لزرعلز ن ل د لزرفتاو ل دل21 ذ  %

%ل دل81زرلزا زتلزرز يبل  ل ذ لزر اح ب لل دلحلزر لللي بزرتغيازتلزرح  ثبل  ل
لزف تب ا.ؤخذل ىلتتغيازتلتاة لرعلز نل خا لرملت نلزر
ل
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 (  2112-1991خالل الفترة ) ثالثاً التركٌب السلعً للتجارة الخارجٌة الٌمنٌة 
  التركٌب السلعً للواردات -1

 لل ر للي اليب(لزي  يبلزرالةبيبلربالل لزرلزا زتلزر9تلاحل ؤاازتلزرة لنلالم)
خرالنل ترازتلزر ازةربلزر خت فربلحيرثللي اليربزرلر رلزا زتلزرة ع يي كل  ي لزرتازي ل

  لزي ذيبللزرحيلزالر تلزرحيربللتلزر ازةبزخالنل تالي اليبيتاحل دل  ملزرلزا زتلزر
  يرر اليلز تلةرريلر فترراولزيلرررىل839بلزرررلزا زتل الهرر ل رردلحررلزر للي رر مرر لاز تل
اليلل  يرر ل16834  يرر اليل رر لزرفترراولزرث اليرربلبايرر  ولب غررتلل17734رتلررنللإرررىل
%ل دل تلةيلزرفتاولزيلرى للزالخفاتل   يته لزرالةبيبل دلالحلل188139ت ثنلالحلل

%ل رردل تلةرريلزرفترراول11%لت ثررنلالحررلل3%لب الخفرر الب رر ل24%لإرررىلالحررلل27
لزيلرى.

ز  لتلاحل ؤاازتلزرة لنلزدل تلةيللي بللزا زتلزفتلل ع زتلزرالمرنللر ل
ل17235 فتراولزيلررىلرتلرنللإررىل  ير اليلز تلةريلر639از تللي ته ل دلحلزر ل

%ل ردل2385  ي اليللت ثنلالحللل16535  ي اليل  لزرفتاولزرث اليبلباي  ولب غتل
%ل23%لإرررىلالحررلل21 تلةرريلزرفترراولزيلرررى للاز تلل   يتهرر لزرالةرربيبل رردلالحررلل

ل رلل ر ليعزرسل%ل دل تلةريلزرفتراولزيلررى.ل935%لت ثنلالحلل2باي  ولب غتلالحلل
الحللتاللي لزرم  ر ولزضإالت ةيربللزرع رنل  رىل يزالربلزرمي  ر تللزفتة   ىلإ ت  ملزر لربل
زر خت فبلبلفبل   ربللزرمير الزرااز ر لبلرفبلخ لربللاير  ول ةر   ت للزفلتل  يب

زرررذزت ل رردلزرع يرر ل رردلزرةرر  للزفزتفرر كلا رر ل عرر فتللزضإة رر ر  ررىلزرالرر تجلزر ح ررىل
ل.لزرخ   ت
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 تلةررريللي ررربلزررررلزا زتل رررردلل(ل د9ز ررر لتلارررحل ؤارررازتلزرةررر لنلالررررمل)
  يرر اليلز تلةرريلر فترراول733 لررالل  تل بلبرر لحةرر لزر رر  وللرر لاز تل رردلحررلزر ل

  ير اليللل11631  ي اليل  لزرفتاولزرث اليبلباي  ولب غرتلل12335زيلرىلرتلنللإرىل
%ل ردل تلةرريلزرفتراولزيلرررى للزالخفارتل   يتهرر لزرالةربيبل رردلالحررلل1577ت ثرنلالحررلل

ل%ل دل تلةيلزرفتاولزيلرى.ل17لل%لإرىلالح22
ل رردلزرةرر لنليتبرريدلزدل تلةرريللي رربلزرررلزا زتل رردلزرللررل لزر ع اليرربللايررلتل

ل14435  ي اليلز تلةيلر فتاولزيلرىلرتلنللإررىل236زرتاحيملل لاز تل دلحلزر ل
%ل ردل5258  ير اليللت ثرنلالحرللل14138  ي اليل  لزرفتاولزرث اليبلباير  ولب غرتل

%لباير  ول19%لإررىلالحرلل8رفتاولزيلررى للاز تلل   يتهر لزرالةربيبل ردلالحرلل تلةيلز
زرري دلب ر ل لر الل%ل ردل تلةريلزرفتراولزيلررى.ل13735%لت ثنلالحلل11ب غتلالحلل

ر الفيلل اتم ت لبللاته لزيلريبلزرخر م ل ر لتزايرالز ير تل حر ل ولرتغييربلةرازكل ردل
 ردل ر  ولزرر يانللزر ر التلل يا ر لزفةتهالنلزر ح   لز  ليتملزةتياز لز ي تلزبياول

لبز ي تلزبياولرتغييبلزفحتي ة تلزر تازي ولرمي الزرااز بللزرلال  بل..ل يا  .ل
ل دلزاتف الليملزرلزا زتلل لل  لي نل  ىلاير  ولز ت ر  لزرربال ل  رىلزفةرتياز ل
زرخ اة لر خت فلزر زلال تل لل لل ؤاال يالزية ب لر ةتل ل  زكلزرتةر اولزرخ اةيربل

لي اليب.زر
 التركٌب السلعً للصادرات الٌمنٌة-2

خرالنلل اليربتاللالزرتازير لزرةر ع لر لر  ازتلزرييتبيدل(ل17زرة لنلالم)ل دل
(ل1995-1997خرالنلزرفتراولزيلررىل ردلزر ازةربل)ل  الرليتبريدزر ازةرب لحيرثللزت تا

زر ع ال للايلتلزرتاحيمل م لاز تل  ىلل  ازتلزرللل للي اليبزرل  ازتلزرلتازات
  يرر اليلز تلةرريلر فترراولزيلرررىلرتلررنللإرررىلل1733لرر  ازته ل رردلحررلزر للي رربل

  يرر اليللت ثررنلالحررللل65636  يرر اليل رر لزرفترراولزرث اليرربلبايرر  ولب غررتلل67339
%ل رردل تلةرريلزرفترراولزيلرررى للليعررا لذرررنلزرررىلايرر  ولزرز يرر تلزر التةرربل378338

  لر  اررتم تلزرالفييرربل رر للايرر  ولزرلرر  ازتل رردلزرررالفيلزرخرر مللتحةرردلزرةررعالزرعرر ر
زرةاللزتلزيخياو.ز  لثبتتلزي  يربلزرالةربيبلر لر  ازتل ردلزرللرل لزر عر ال للايرلتل

 .%ل دل تلةيلإة  ر لزرل  ازتلزري اليبلخالنلزرفتاتيد91زرتاحيمل ال ل
ل دلزرة لنليتبيدل دل تلةيللي بلزرل  ازتلزري اليبل دلزي ذيبللزرحيلزالر تل

ل29  يرر اليلز تلةرريلر فترراولزيلرررىلرتلررنللإرررىل7.7زرحيرر للرر لاز تل رردلحررلزر ل
%ل ردل3898  ير اليللت ثرنلالحرللل2833  ي اليل  لزرفتاولزرث اليبلباي  ولب غرتل

%لإرررىل338 تلةريلزرفترراولزيلررى للاز تلل   يتهرر لزرالةرربيبلب عر نلبةررييل ردلالحررلل
للررى.%ل ردل تلةريلزرفتراولزي236%لت ثرنلالحرلل731%لباي  ولب غتلالحلل339الحلل

ز  ليتاحل دل تلةيللي بلزرل  ازتلزري اليبل دلزر لز لزرخ ملزرغيالل رحبلرألزنل
  ير الل335  ي اليلز تلةريلر فتراولزيلررىلرتلرنلإررىل734ل لاز تل دلحلزر ل

%ل دل تلةيل771  ي اليللت ثنلالحللل3371يل  لزرفتاولزرث اليبلباي  ولب غتل
%ل دل735%لإرىلالحلل231يته لزرالةبيبل دلالحللزرفتاولزيلرى لبيال  لزالخفاتل   

ل تلةيلزرفتاولزيلرى.ل
ل للزفةتعازا د ليتبيد لزرة بك لب را م لزرل  ازتلزلز ت    د ري اليبللي ا

ل ل اللزر ع ال للايلتلزرتاحيم  ىلل  ازتلزرللل  لإرىللةل لل إف ية لزضإا او
لزرتاللي اليبتاللال ىلزرل  ازتلزر لال يال   لسل ىلزرفتاولزيخياوللإدلز دل ذ 

ل لزرالفي لبل  ازت ل د م االب لزر ازةبلللذرن لتباا   ل د لية  لزرتى زضإية بي ت
ل ىل ذزلزضإتة  لحت ليلبحل ذزلزرتاللال   لس.لزفةت ازالتللىلباالاول
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 -: الملخص والتوصٌات ل
لعلب تلزلتل  يبل   لةبلخرالنلزراللرفلزيلنل ردلزرة هلايبلزري اليبللتاه 

 ة ل بل دلزرعلز نلزر زخ يبللزرل   تلزرخ اةيرب.ل مر لت رىللزرتةعيال تلالتيةبلرتا  ا
ظهرلال ر  ل ردلزرلرعلب تلزر زخ يربلزرتر ل 1990    يبلتلحي لايا لزرري دل ر ل ر م

حزرل ييدللر ا يدل  رىلالظر  يدلار ي  لللةهر ايدلدزلتلر  يزاتبيتل  لزرب زيربلبر  جل
  رررىلزرتخيرررييللررر امللزرتبررر يدل حررر    ليتةرررملب اةررربل ررردلزرحايررربلزفلتلررر  يبللزرخرررا

ًلززر ا  ل ول زثال دل  يلدل غترا لزر اللزليع  رلدلبحا لزرخ يجلزرث اليبلللا  لثملفحم 
ًلل  ل اليمبلزرخ يجلل م زدلزربال ل لزا لزرتحليالتلزرت لز اللزليحمملاله  بر رحا للثملفحمر 

2بياوز  لخة االباايبلل   يبلللزرت لتةببتل1994زي  يبلزرت لزال رعتل  ل  مل
ل.

 وللال لقلزرالم لزر لر للزربالنلزر لر لرتةليبل ة التلزرحزل بلزري اليبي بللرزنلذرنل
لبتبال لل تلخازت لزرتاز ه  ل م بن للذرن لزر ةتحمب  لزرخ اةيب لزر يلد    ل  تلخ  ب

يعافلبباال  جلزرتثبيتلزفلتل   للب  لتالفيذلباال  جلرإللالحلزفلتل   للزر  ر ل
ل ل  اس ل د لب زيب لزرهيز  )لذرن لرتالفيذل1995لزرتزيف لزر لرب لزتة   لالك لل    )

لزفلتل  يبل للزر تغيازت لزرخ اةيب  لزرتة او للتحايا لزفلتل    لزضإلالح باال  ج
زرع ر يبلزرة ي ولزر ل حببلره لل دل ال لتز دل از بلزربحثل  ل ازةبللزثالةي ةبل
لزرخ اةيبل لزرتة او لللي ا لال حيب ل د لزرااز ى لزرمي ا ل  ى لزفلتل    زفلالح

 دلال حيبلزخا .زري اليبل 

 الر نلايرر  ول رر لل تلةريلزر ةرر حبلزر اال رربلللز يرر تللوخلصىت الدراسىىة الىىى ان 
لليملزفالت  لر  ة  ي لزرااز يبلخالنلزر اح بلزرث اليبلالتيةبلتيبيركلةي ةربلزفلرالحل

تبريدلزفلتل   ل للرزدلبالة لفلتت  اىل  لزراي  ول ر لزرال رللزرةرز ال لر ربال  لز ر ل
زرترىلترمللر تةر اولزرخ اةيربلر تغيرازتلزرز يربرربعالز عالليربلللةل لاير  ول دلزربحث

 دلةي ةر تلبراز جللزر ازةربلزررىتللر تل.لز ر ل2778-1997 ازةته لخالنلزرفتراول
زرعةررال ررىلزضإلررالحلزفلتلرر   لزرتررىلتررملتيبيمهرر ل ررىلزررري دل   ررتل  ررىلتحةرريدل

لزر يازدلزرتة ا .
للةل ل لزر ازةب للزةه ته  لزرت  لزرلع   لز م ل  للتا ا لل د لتال لا

لزر ازا للزراة يبلزري اليبلزضإحل اي ت ل)زرةه ا لزر ختلب لزرةه ت ل د زرل  او
 للازاولزرااز بللزرا (ل ذزلرإلحل ك ل ل حبلزرة  ان لزربالنلزر ازا لزري ال 

لزرةهزر لالزرتال ل د لزربي ال ت ل ى ل للل تزبيا لزرز ى لزر ةتل  ل  ى لةل  زراة يب
لللي تل اله :.للي زدلزفخذلبتزرةاا ل دلةالبليخا 

 رردللزرخرر اة   ررىلزرعرر رمللزفالفترر حاررالاولزرع ررنل  ررىلايرر  ول (1)
خررالنل مرر لزضإتف لبرر تللزر ع  رر زتلزرتة ايرربل رر لزرع يرر ل رردلزررر لنللزيةررلزقل

لاالاولزرع نل  ىلتاللي لل   ولزرل  ازتل. ل  لزرع ر يب
زضإيرراز زتلزرالفييرربللزرفرر االلزةررتخ زمزرع ررنل  ررىلإ رر  ولتاارري ل (2)

لخ لربل ر للزيخرا لزفلتلر  يبزرزف كولزضإالت ةيبلر مي  ر تلزرتة ا ل ىلا  ل
 .لزرااز  لزرمي ا

زرع رررنل  رررىلا ررر ل عررر فتلزي زكل رررىلزرمي  ررر تلزضإلتلررر  يبل (3)
لتا ر ل ردللي اليربزر خت فبللبلفبلخ لبلت نلزرمي   تلزرتىلترل الزررلزا زتلزر

 زرذزت .لزفزتف ك ع فتل

ةالبر لإررىلةالر ل لزفةت ازال ىلتالفيذلبراز جلزضإلرالحلزفلتلر   (4)
إلالحل ؤةة لرز ليتملةال لث اولزية بي تلزضإلالحلزفلتل   للزرتم يرنلل  

  دلة بي ت ل  لزر   لزر تلةيللزريلين.
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زر يرراولزرالةرربيبللارر لخيرريلر تلرر ياللزفةررتياز ل  ررىل ةرر سل (5)
 .زرزف كولزفلتل  يبل  لزةتخ زملزر لزا ل
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As a result of internal and external factors, Yemen has seen 

significant economic difficulties during the first half of the nineties of 

the last century. Internally, these difficulties were because of the 

unification of two different economies with two different trends. The 

objective of this paper is to study the effect of the economical reform, 

which is implemented by the government, on the agricultural  and the 

foreign trade sectors under the light of the new world economic order 

and the government direction to implement the economical reform 

program. 

  The study concludes that there is an increase of the average of the 

cultivated areas and the quantity and the values of the totals 

agricultural production. However, this increase is not in line with the 

increase in population. It is found that there is an increase of the total 

variables of the foreign trade which has been studied during the period 

1990- 2008. It is also found that the policy of the economic reform 

program helped in improving the trade deficit. 

Recommendations: 

1- Increase the openness to the world through holding trade treaties 

with many countries and markets with the need to diversify the 

exports sources.  

2- Re-rationalize the use of the oil resources and the trade surplus in 

increasing the productive efficiency of other economic sectors. 

3- Raise the rates of performance in various economic sectors, 

particularly, those sectors that save Yemeni imports and raise self-

sufficiency 

4- Continue in implementing the economic reform program along with 

a institutional reforms to get its advantages and to get ride of its 

disadvantages. 

5- Carry out plans for exporting and importing based on the average 

values and the economic efficiency in using the revenue. 


