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 الممخص
إن تقييم الوضع الراهن لمتبادل التجاري لميمن مع دول مجمس التعاون الخميجي  ومعرةية ميد      

المييزان التجيياري اليم يي أ ليي  أهمييية ةي  رسييم السياسييات المسييتقبمية لمتجييارة تيثيير ذلييل التبييادل عميي  
 الخارجية بين تمل الدول وبما يعزز دورها ة  االقتصاد اليم  .

ت يياقش هييذد الدراسيية التطييور الزم يي  للجييم التبييادل التجيياري ومخشييرات التجييارة الخارجييية بييين      
م، كميا تسيع  هيذد 4192 -9111  خيلل التتيرة الجمهورية اليم ية ودول مجمس التعاون الخميجي

 الورقة إل  دراسة مد  تثيير ذلل التبادل عم  الميزان التجاري اليم  .
-9111تلقيقًييا لهيييذد ال ايييةأ اسيييتخدمت الدراسيية بيا يييات سيي وية لسلسيييل زم ييية خيييلل التتيييرة     

وقييياس  ت وتلميمهييام، واسييتخدم السييموبين الوصييت  التلميميي ، والكميي  ةيي  توصييي  البيا ييا4192
بعيييض المخشيييرات ع يييد تقيييدير معيييادالت االتجييياد الزم ييي  العيييام لهيييم المت ييييرات المرتبطييية بالتبيييادل 
التجييياري ةييي  الصيييورتين الخطيييية و صييي  الموراريتميييية، وتقيييدير معاميييل عيييدم االسيييتقرار لمخشيييرات 

 التجارة الخارجية بين الجمهورية اليم ية ودول مجمس التعاون الخميج .
: التبييادل التجيياري، الميييزان التجيياري، الصييادرات، الييواردات، الهمييية ال سييبية، المفتاحيااة الكممااات

 التطور الزم  ، معامل عدم االستقرار.
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Abstract 

Assessment of the current status of Yemen's trade exchange with the GCC 

States and understanding the impact of such exchange on Yemen's 

balance of trade is significant in shaping the future policies of foreign 

trade between these countries and in  a way enhancing their role in the 

economy of Yemen. 

This study discusses time series of the volume of exchange and the 

indicators of foreign trade between the Republic of Yemen and the GCC 

States during the period between 1999-2014. This paper also investigates 

the impact of this exchange on Yemen's balance of trade. 

To achieve this objective, the study utilizes annual data for time series 

during the period between1999-2014. The study uses descriptive, 

analytical, and quantitative approaches in performing data 

characterization, analysis, and measurement of some indicators when 

computing the trend equation of time series for the most important 

variables associated with trade exchange in linear and semi-logarithmic 

line charts, and identifying instability factors of Foreign trade between the 

Republic of Yemen and the GCC States.  

Keywords: trade exchange, balance of trade, exports, imports, 

materiality, time series, instability factors 
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 المقااادماة 
ُيعتبير المييزان التجياري مين أهيم القسيام الرميسية لمييزان الميدةوعات لميدول وكثليد المخشييرات       

االقتصادية الكمية الذي من خلل  يستدل عم  مد  لجم التجارة و موهيا، ويمييل المييزان التجياري 
 ية ودول مجمس التعاون الخميج  ألد الهيدا  الرميسية لتعزييز علقية التبيادل بين الجمهورية اليم

التجيياري بييين الجمهورييية اليم ييية ودول مجمييس التعيياون الخميجيي  والعمييل عميي  معالجيية االخييتلالت 
التيي  ميين شييث ها التسييريع بعجميية التطييور االقتصييادي وتقوييية روابييط العلقيية بييين الجمهورييية اليم ييية 

ميييا يعميييل عمييي  تعزييييز القيييدرة عمييي  مواجهييية مخييياطر العولمييية وملاولييية العميييل عمييي  وتمييل اليييدول م
تلسييين الوضييع االقتصييادي اليم يي  ميين خييلل تعزيييز دور الصييادرات اليم ييية ةيي  تلسييين وضييع 
الميزان التجاري البي   مما يعكس  تس  إيجاًبا ة  تلسين الوضع االقتصادي ة  الييمن، وبالتيال  

 ضييمام الجمهورييية اليم ييية لهييذا المجمييس والسييير قييدًما  لييو المزيييد ميين خمييا الظييرو  الملمميية ال
اال جييازات الخاصييية بالتعييياون االقتصيييادي بيييين الجمهوريييية اليم يييية ودول الخميييي  والجزييييرة بميييا مييين 
شا   أن يخدي إل  ب اء سوا مشتركة لدول الم طقة، تكون ك واد وركييزة أساسيية لتعزييز التضيامن 

 تصادي عم  مستو  دول الم طقة العربية بثجممها.العرب  وب اء تكتل اق
ولهذا ةإن هذد الدراسة تستعرض واقع التبيادل التجياري بيين الجمهوريية اليم يية ودول مجميس       

التعاون الخميج  وسبل ت ميت  مين خيلل عيدة  قياط تيوةر المخشيرات الكميية وقيياس التطيور الزم ي  
  .م4192-9111لتترة ومعاملت االستقرار لهذا التطور خلل ا

 

 مشكمة البحث
خلل العقدين الماضيين من القرن العشرين سعت الجمهورية اليم ية  لو تعزيز علقية التبيادل    

التجاري مع دول العالم والتكتلت الدولية السيما دول مجمس التعياون الخميجي ، إال أن الجمهوريية 
ةقيد اليم ية ظمت تلقا عجز دامم ومستمر ة  ميزا ها التجاري مع دول مجمس التعاون الخميجي أ 

م، ب يًاء عميي  4192-9111( مميييار خ خيلل التتييرة 4.9.2بمي  متوسييط العجيز السيي وي ليوال   
ذلييييل يليييياول البالييييث تشييييخيص واقييييع تمييييل العلقييييات التجارييييية بي همييييا ميييين خييييلل اإلجابيييية عميييي  

 التساخالت اآلتية: 
خييلل التتيييرة مييا واقييع التبيييادل التجيياري بييين الجمهوريييية اليم ييية ودول مجمييس التعييياون الخميجيي   -

 م؟ 9111-2014
 ما اتجاد تطور علقات التبادل التجاري بين الجمهورية اليم ية ودول مجمس التعاون الخميج ؟ -

 أهداف البحث
 -تميل الهدا  الرميسة لمبلث ة  ال قاط اآلتية:    
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 دراسة الوضع الراهن لمتبادل التجاري لميمن مع دول مجمس التعاون الخميج  -
تطيور الزم يي  لمخشيرات التجيارة الخارجييية بيين الجمهوريية اليم ييية ودول مجميس التعيياون دراسية ال -

 الخميج .
قياس معاملت عدم االستقرار لمخشيرات التجيارة الخارجيية بيين الجمهوريية اليم يية ودول مجميس  -

 التعاون الخميج .
 أهمية البحث

التبادل التجياري بيين الجمهوريية اليم يية تكمن أهمية هذا الدراسة من خلل التعر  عم  لجم     
ودول مجميييس التعييياون الخميجييي  لمعرةييية ميييد  تيييثيير ذليييل التبيييادل عمييي  المييييزان التجييياري اليم ييي أ 

 والعمل عم  رسم السياسات المستقبمية لمتجارة الخارجية بما يعزز دورها ة  االقتصاد اليم  .
 إطار الدراسة 

ت دول مجمييييس التعيييياون الخميجيييي  ميييين  الييييية العلقييييات يشييييكل االقتصيييياد اليم يييي  واقتصيييياديا    
 –9111والموارد واالستيمار والتجارة الخارجية اإلطار الموضوع  لهذا البلث، كما تشكل التتيرة  

 م( اإلطار الزم   ل .4192
 البيانات الطريقة البحثية ومصادر

اسييتخدم السييمو  الوصييت  التلميميي ، والكميي أ ليييث  الم هجييين لقييد اعتمييدت الدراسيية عميي     
واقع التبادل التجاري بيين الجمهوريية اليم يية ودول ل ة  توصي  البيا ات وتلمي الوصت  التلميم 

 :مجمس التعاون الخميج ، بي ما استخدم السمو  الكم  ة  قياس بعض المخشرات وه 
ي ةي  الصيورتين تقدير معادالت االتجاد الزم   العام لهم المت يرات المرتبطة بالتبادل التجيار  -9

  :الخطية و ص  الموراريتمية كاآلت 
 :الصورة الخطية -أ

Y=a+ bX 
 الصورة  ص  الموراريتمية:       - 

log Y=a+ bX 
 ليث أن: 

Y.تعبر عن المت ير موضع الدراسة : 
X.تعبر عن الزمن : 
 تقدير معامل عدم االستقرار -4
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والقيمة التقديريية  (Y)القيمة التعمية لممت ير  االستقرار عبارة عن اال لرا  ال سب  ة  عدم معامل
 ( و سبت  إل  القيمة التقديريةأ ̂  

*100 |   ̂|

 
 

تقيييدير اتجييياد زم ييي  عيييام لمعاميييل عيييدم االسيييتقرار لممت ييييرات المرتبطييية بالتبيييادل التجييياري بيييين  -4
ت يييرات الجمهورييية اليم ييية ودول مجمييس التعيياون الخميجيي ، لمعرةيية معامييل عييدم االسييتقرار لهييذد الم

 .مت اقص أم متزايد وهل هذا الت اقص أو التزايد مع وي إلصامًيا
 والبلياث واإللصياءات عمي  المصيدر الييا وي لمبيا يات والمتميمية بالتقيارير االعتمياد وقيد تيم    

 المركيزي مييل الب يل اليدول ، والجهياز الرسيمية والدوليية الجهيات تصيدرها التي  الرسيمية وال شيرات
المجمييس العميي  لت مييية الصييادرات ةيي  اليييمن، وتقييارير مركييز ت مييية الصييادرات ل ذلوكيي لإللصيياء،

 السعودية ذات العلقة بالموضوع .
 

: الوضااا الااراهن لمتجااارة الخارجيااة بااين الجمهوريااة اليمنيااة ودول مجمااس التعاااون  أوًلا
 :الخميجي

الخارجييية بييين الجمهورييية تعييرض الدراسيية بعييض المخشييرات الكمييية التيي  توضيي  واقييع التجييارة     
م(، مين خيلل دراسية الهميية 4192-9111اليم ية ودول مجمس التعاون الخميج  خيلل التتيرة  

ال سييبية لمتبييادل التجيياري بييين الجمهورييية اليم ييية ودول مجمييس التعيياون الخميجيي ، واسييتعراض واقييع 
 م  ال لو اآلت :قتصادي اليم   عالميزان التجاري، إضاةة إل  تطور درجة اال كشا  اال

 

 :األهمية النسبية لمتبادل التجاري بين الجمهورية اليمنية ودول مجمس التعاون الخميجي -9
ا لصير لجيم التبيادل التجياري بيين الجمهورييية اليم يية ودول مجميس التعياون الخميجي  ميا بييين     

واليييذي قيييدر م، والليييد القصييي  9111( ممييييار خ عيييام 991الليييد الد ييي  واليييذي قيييدر بليييوال   
( ممييار خ خيلل ةتيرة 412م، وبمتوسط عام بمي  ليوال   4194( مميار خ عام .944بلوال   
 الدراسة.
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( األهمٍت انىسبٍت نهخبادل انخجاري بٍه انجمهىرٌت انٍمىٍت ودول مجهس انخعاون نهفخرة 1جذول )

(1999-2014)
(1)

 

 انسىت

انىاحج 

انمحهً 

 اإلجمانً

إجمانً 

 انخبادل

انخجاري 

 نهٍمه

انخبادل انخجاري 

بٍه انجمهىرٌت 

انٍمىٍت ودول 

 مجهس انخعاون

% انخبادل 

مه انىاحج 

انمحهً 

 اإلجمانً

% مه 

إجمانً 

انخبادل 

 انخجاري

معامم عذو 

 االسخقرار

1999 1189.8 693 117 9.8 16.9 15.5 

2000 1561 1035 145 9.3 14.0 13.1 

2001 1895.9 985 169 8.9 17.2 27.3 

2002 2150.9 1099 266 12.4 24.2 10.8 

2003 2486.7 1358 320 12.9 23.6 12.0 

2004 2885.6 1491 295 10.2 19.8 31.3 

2005 3646.6 2105 434 11.9 20.6 12.3 

2006 4495.2 2513 552 12.3 22.0 1.6 

2002 5099.9 2951 777 15.2 26.3 24.0 

2002 6072.3 3607 1142 18.8 31.7 65.0 

2009 5772.9 3132 736 12.7 23.5 2.9 

2010 6786.8 3553 917 13.5 25.8 11.4 

2011 6644.7 3561 831 12.5 23.3 6.5 

2012 6875.3 3936 755 11.0 19.2 20.9 

2013 7452.7 4454 1326 17.8 29.8 30.0 

2014 7177.2 4594 718 10.0 15.6 33.9 

 19.9 22.1 12.5 593.8 2566.7 4512.1 انمخىسط

( أن الهميييية ال سيييبية لمتبيييادل التجييياري بيييين الجمهوريييية اليم يييية ودول 9يتضييي  مييين جيييدول       
مجميييس التعييياون الخميجييي  بال سيييبة إلجميييال  قيمييية ال يييات  الملمييي  ا لصيييرت ميييا بيييين الليييد الد ييي  

%( عييام 99.9م، واللييد القصيي  والييذي قييدر بلييوال   4119%( عييام 9.1والييذي قييدر بلييوال   
 م.4192-9111%( خلل التترة 94.4م، وبمتوسط عام بم  لوال   4119

ا لصرت الهمية ال سيبية لمتبيادل التجياري بيين الجمهوريية اليم يية ودول مجميس التعياون الخميجي  
م، والليد 4119%( عيام 92للجم التبيادل الكمي  لمييمن ميا بيين الليد الد ي  واليذي قيدر بليوال   

%( خيييلل 44م، وبمتوسيييط عيييام بمييي  ليييوال   4119%( عيييام 44ر بليييوال   القصييي  واليييذي قيييد
م، المر الذي قد يتض  مع  ضع  الهمية ال سبية للجم التبيادل التجياري 4192-9111التترة 

 بين الجمهورية اليم ية ودول مجمس التعاون الخميج  مقارً ة بلجم التبادل التجاري الكم  لميمن.
أكييير العييوام اسييتقراًرا ةيي  لجييم التبييادل التجيياري بييين الجمهورييية  ( أن9ويتضيي  ميين جييدول      

م، ليث قدر معاميل عيدم 4199م، 4111م، .411اليم ية ودول مجمس التعاون الخميج  كا ت 
( عمييي  الترتيييي ، ةييي  ليييين قيييدر معاميييل عيييدم االسيييتقرار 4..(،  4.1(،  ..9االسيييتقرار ليييوال   

 (. 91.1لمتوسط التترة لوال   

                                                 
0

 كتاب إلاحصاء السنىي، أعذاد متفرقة.  -املصذر: جمعت وحسبت من بيانات الجهاز املركسي لإلحصاء -
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(: االحجاي انزمىً انعاو نخطىر انخبادل انخجاري بٍه انجمهىرٌت انٍمىٍت ودول مجهس انخعاون انخهٍجً 2جذول)

(2014-1999نهفخرة )
(2)

 

 R2 T- test F-test انمعادنت انصىرة انمخغٍر

انخبااادل انخجاااري 

بااٍه انجمهىرٌاات 

انٍمىٍاااااااااات ودول 

 مجهس انخعاون

 Yt =35.64+65.64 Xt 0.73 6.2 38.3 انخطٍت

وصاااااااااااااااااااااااااااااا  

 انهىغارٌخمٍت
LnYt=4.93+ 0.144 Xt 0.82 8 64.4 

معامااااااااام عاااااااااذو 

 االسخقرار
Yt = 14.65+0.619 Xt 0.35 0.72 0.51 

( أةضييمية الصييورة  صيي  الموراريتمييية عميي  الصييورة الخطييية ةيي  تقييدير 4يتبييين ميين جييدول      
اليم ييية ودول مجمييس التعيياون  معادليية االتجيياد الزم يي  العييام للجييم التبييادل التجيياري بييين الجمهورييية

%( ميين المتوسييط 92.2الخميجيي ، وميين هييدا يتضيي  وجييود تزايييد سيي وي لييذلل التبييادل بميي  لييوال   
 ( مميار خ كمتوسط لمتترة المع ية.9.9.1والذي بم  لوال   
( وجييود تزايييد سيي وي لمعامييل عييدم االسييتقرار  االتجيياد إليي  االسييتقرار( للجييم 4يتبييين ميين جييدول  

%( لييم ..1خميجيي  بميي  لييوال   التجيياري بييين الجمهورييية اليم ييية ودول مجمييس التعيياون ال التبييادل
 مع ويت . تيبيت

 

 األهمية النسبية لمتبادل التجاري حسب دول مجمس التعاون الخميجي -2
تركز لجم التبادل التجاري بين الجمهورية اليم ية ودول مجمس التعاون الخميج  ة  دولتين        

هميييا دولييية اإلميييارات والمممكييية العربيييية السيييعودية، بلييييث وصيييل متوسيييط لجيييم التبيييادل رميسييييتين 
%( ميين لجييم 11م، أي مييا  سييبت   4192-9111( مميييار خ خييلل التتييرة 214التجيياري إليي   

 التبادل التجاري بين الجمهورية اليم ية ودول مجمس التعاون الخميج .
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 2018  ٌىنٍى ( 3)  انعذد                            اإلوساوٍت                   ثمجهت انعهىو انخربىٌت وانذارسا

 (3)(2014-1999) ( األهمٍت انىسبٍت نهخبادل انخجاري حسب دول مجهس انخعاون نهفخرة 3جذول )

 "انقٍمت بمهٍاراث انرٌاالث "  

 قطر عمان انكىٌج انسعىدٌت انبحرٌه اإلماراث انسىت

 األهمٍت انقٍمت األهمٍت انقٍمت األهمٍت انقٍمت األهمٍت انقٍمت األهمٍت انقٍمت األهمٍت انقٍمت

1999 40.6 34.7 0.7 0.6 43.1 36.8 25.7 22.0 6.1 5.2 0.5 0.4 

2000 43.4 29.9 0.5 0.3 59.5 41.0 29.0 20.0 12.0 8.3 0.8 0.6 

2001 55.2 32.7 3.7 2.2 63.1 37.3 32.4 19.2 14.1 8.3 0.8 0.5 

2002 100.3 37.7 7.7 2.9 78.3 29.4 61.7 23.2 17.8 6.7 0.4 0.2 

2003 126.1 39.4 0.6 0.2 91.7 28.7 79.8 24.9 20.1 6.3 1.3 0.4 

2004 142.9 48.4 0.4 0.1 82.4 27.9 56.6 19.2 12.1 4.1 0.7 0.2 

2005 216.7 49.9 1.4 0.3 116.4 26.8 83.7 19.3 13.7 3.2 1.9 0.4 

2006 297.0 53.8 1.7 0.3 131.5 23.8 101.5 18.4 16.9 3.1 3.2 0.6 

2007 460.9 59.3 2.4 0.3 167.2 21.5 110.0 14.2 34.3 4.4 2.5 0.3 

2008 748.3 65.5 2.7 0.2 181.8 15.9 173.2 15.2 32.0 2.8 4.5 0.4 

2009 408.5 55.5 2.4 0.3 177.2 24.1 104.3 14.2 39.4 5.4 4.1 0.6 

2010 525.9 57.4 6.0 0.7 232.5 25.4 98.3 10.7 47.6 5.2 7.1 0.8 

2011 385.8 46.4 3.1 0.4 298.8 36.0 90.2 10.9 42.9 5.2 10.0 1.2 

2012 367.4 48.7 3.6 0.5 248.5 32.9 75.5 10.0 53.0 7.0 6.8 0.9 

2013 719.2 54.2 79.7 6.0 303.9 22.9 163.0 12.3 47.6 3.6 12.8 1.0 

2014 308.1 42.9 3.9 0.5 333.5 46.4 13.5 1.9 54.1 7.5 5.3 0.7 

انمخى

 سط
309.1 47.3 7.5 1.0 163.1 29.8 81.2 16.0 29.0 5.4 3.9 0.6 

( أن دوليية اإلمييارات العربييية المتلييدة التمييت مركييز الصييدارة بييين دول 4يتضيي  ميين جييدول        
مجمس التعاون الخميج  ة  الهميية ال سيبية لمتبيادل التجياري بي هيا وبيين الييمن، بلييث ا لصيرت 

م، والليد القصي  واليذي 4111%( عيام 41قيدر بليوال    تمل ال سبة ما بين الليد الد ي  واليذي
-9111%( خيييلل التتيييرة 21م، وبمتوسيييط عيييام بمييي  ليييوال   4119%( عيييام ..قيييدر بليييوال   

 م.4192
%(، تميهييييا الكويييييت وعمييييان 41تميهييييا المممكيييية العربييييية السييييعودية بمتوسييييط  سييييبة بم ييييت لييييوال   

%( عمييي  الترتيييي  ..1%(،  9،  %(4%(،  .9والبلييرين وقطييير بمتوسييط  سيييبة بم يييت لييوال   
 خلل التترة المع ية.

 ثانياا: الوضا الراهن لمميزان التجاري بين الجمهورية اليمنية ودول مجمس التعاون الخميجي 
يمكييين دراسييية الوضيييع اليييراهن لممييييزان التجييياري بيييين الجمهوريييية اليم يييية ودول مجميييس التعييياون     

 بية لمكو ات ، عم  ال لو التال :همية ال سالخميج  من خلل دراسة واقع الميزان وال
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 2018  ٌىنٍى ( 3)  انعذد                            اإلوساوٍت                   ثمجهت انعهىو انخربىٌت وانذارسا

 واقا الميزان التجاري بين الجمهورية اليمنية و دول مجمس التعاون الخميجي -1
( ممييار 4.9.2أن الميزان التجاري اليم   لقا عجز دامم ومستمر بم  ة  المتوسط ليوال       

جيييم ذليييل العجيييز ميييا بيييين الليييد م(، وقيييد ا لصييير ل4192-9111خ يم ييي  سييي وًيا خيييلل التتيييرة  
م، والليد القصيي  4194( ممييار خ عييام 929.9الد ي  واليذي ُيقييدر بقيمية سييالبة بم يت لييوال   

م، الميير الييذي يلييتم عمي ييا 9111( مميييار خ عييام 99.1والييذي ُيقييدر بقيميية سييالبة بم ييت لييوال   
 .إيجاد لمول لمعالجة االختلل المزمن ة  الميزان التجاري اليم  

-1999( حطىر انمٍزان انخجاري بٍه انجمهىرٌت انٍمىٍت ودول مجهس انخعاون انخهٍجً نهفخرة )4جذول)

2014)
(4)

 

 انسىت
انصادراث إنى مجهس 

 انخعاون انخهٍجً

انىارداث مه مجهس 

 انخعاون انخهٍجً
 انمٍزان انخجاري مهٍار لاير

1999 17.44 99.34 -81.90 

2000 25.68 119.58 -93.90 

2001 28.16 141.14 -112.98 

2002 62.87 203.34 -140.47 

2003 75.81 243.86 -168.05 

2004 49.95 245.09 -195.14 

2005 90.37 343.39 -253.02 

2006 133.71 418.13 -284.42 

2002 150.92 626.33 -475.41 

2002 230.77 911.7 -680.93 

2009 149.46 586.49 -437.03 

2010 204.75 712.73 -507.98 

2011 161.78 669.01 -507.23 

2012 95.87 658.91 -563.04 

2013 242.18 1083.97 -841.79 

2014 139.47 578.97 -439.50 

 361.42- 477.6 116.20 انمخىسط

( إل  أن لجم الواردات اليم ية من دول 2تشير بيا ات التجارة الخارجية الواردة ة  الجدول       
مجمس التعاون الخميجي  تتيوا بكييير لجيم الصيادرات اليم يية إلي  دول مجميس التعياون الخميجي . 
ليث أن الميزان التجاري بين الجمهورية اليم ية ودول مجمس التعاون الخميجي  يشيير إلي  اخيتلل 

 الميزان لصال  اقتصاديات دول مجمس التعاون الخميج .
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 2018  ٌىنٍى ( 3)  انعذد                            اإلوساوٍت                   ثمجهت انعهىو انخربىٌت وانذارسا

 مجمس التعاون الخميجيواقا الصادرات اليمنية إلى دول  -2
أن قيمة الصادرات اليم ية إل  دول الخمي  ا لصرت ما بين اللد الد   والذي قدر بلوال       

( ممييار خ يم ي  442، واللد القص  واليذي قيدر بليوال   9111( مميار خ يم   عام 94.4 
 م.4192-9111التترة ( مميار خ يم   خلل 944.4م، وبمتوسط عام بم  لوال   4119عام 
وتستلوذ ييلث دول رميسية عمي  لجيم الصيادرات اليم يية إلي  دول مجميس التعياون الخميجي       

هيي  دولييية اإلمييارات والمممكييية العربييية السيييعودية والكوييييت، بليييث وصيييل متوسييط الهميييية ال سيييبية 
م، 4192-9111( ممييار خ خيلل التتيرة 1..91لصادرات الجمهورية اليم ية لتميل اليدول  ليو  

%( ة  المتوسط إل  دول مجمس التعاون الخميج أ المر الذي قد يتضي  معي  12أي ما  سبت   
 ون الخميج .تركز لجم الصادرات اليم ية إل  دول مجمس التعا

 (5)(2014-1999( األهمٍت انىسبٍت نهصادراث انٍمىٍت إنى دول مجهس انخعاون انخهٍجً خالل انفخرة )4جذول)
  ٌمىً "" مهٍار لاير

 انسىت

ٍت
مى
نٍ
 ا
ث
را
اد
ص
ان
 ً
ان
جم
إ

ى  
ناااا
 إ
ث
را
اد
صاااا
ان
 ً
ان
ماااا
ج
إ

ج
هٍ
خ
ان
ل 
و
د

 

ار
قر
سخ
ال
 ا
ذو
ع
م 
ام
مع

ج 
اح
نى
 ا
ً
ان
جم
 إ
ه
 م
%

 

ث
را
اد
ص
ان
 ً
ان
جم
 إ
ه
 م
%

 

 انكىٌج انسعىدٌت اإلماراث

مت
قٍ
ان

ٍت 
هم
أل
ا

 

مت
قٍ
ان

ٍت 
هم
أل
ا

 

مت
قٍ
ان

ٍت 
هم
أل
ا

 

1999 380 13.46 64.8 1.13 3.54 2.7 15.4 6.7 38.2 7.9 45.2 

2000 660 23.92 53.2 1.53 3.62 6.0 23.4 7.7 30.2 11.5 44.7 

2001 569 20.05 68.7 1.06 3.52 3.3 11.9 11.4 40.7 10.8 38.4 

2002 586 62.01 19.5 2.88 10.58 15.6 24.8 16.4 26.1 25.2 40.1 

2003 684 90.13 0.2 3.62 13.18 31.0 40.9 16.7 22.0 26.8 35.4 

2004 754 52.25 49.2 1.81 6.93 20.1 40.2 17.8 35.7 11.0 22.0 

2005 1075 106.61 8.0 2.92 9.92 40.8 45.1 24.5 27.1 22.4 24.8 

2006 1316 177.44 37.7 3.95 13.48 69.5 52.0 25.8 19.3 31.6 23.6 

2002 1257 218.02 53.8 4.27 17.34 95.0 62.9 27.9 18.5 25.4 16.8 

2002 1519 333.96 115.8 5.50 21.99 144.9 62.8 41.7 18.1 39.3 17.0 

2009 1270 198.36 18.3 3.44 15.62 87.4 58.5 38.5 25.8 20.0 13.4 

2010 1458 272.11 50.6 4.01 18.66 126.1 61.6 58.7 28.7 16.0 7.8 

2011 1524 137.67 28.9 2.07 9.03 62.1 38.4 86.2 53.3 4.5 2.8 

2012 1515 58.71 71.6 0.85 3.88 25.4 26.5 62.6 65.3 0.9 0.9 

2013 1565 261.2 19.0 3.50 16.69 75.6 31.2 56.6 23.4 27.0 11.1 

2014 1419 139.47 40.0 1.94 9.83 21.6 15.5 89.6 64.2 10.9 7.8 

 انمخىسط
1096.

9 
135.4 43.71 2.78 11.11 51.7 38.2 36.8 33.5 18.2 22.0 

( أن الهمية ال سبية لقيمة الصادرات اليم ية إلي  دول مجميس التعياون 2يتض  من جدول        
الخميجييي  بال سيييبة لجميييال  ال يييات  الملمييي  ا لصيييرت ميييا بيييين الليييد الد ييي  واليييذي قيييدر بليييوال  
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 2018  ٌىنٍى ( 3)  انعذد                            اإلوساوٍت                   ثمجهت انعهىو انخربىٌت وانذارسا

م، وبمتوسيييط 4119%( عيييام 4.4م، والليييد القصييي  واليييذي قيييدر بليييوال   4194%( عيييام 1.1 
م، المييير اليييذي قيييد يتضييي  معييي  ضيييع  4192-9111خيييلل التتيييرة %( 4.9عيييام بمييي  ليييوال   

 مستو  الصادرات اليم ية إل  إجمال  ال ات  الملم .
( أن الهميية ال سيبية لقيمية الصيادرات اليم يية إلي  دول مجميس التعياون 2يتض  من جدول       

واليييذي قيييدر  الخميجييي  بال سيييبة لجميييال  قيمييية الصيييادرات اليم يييية ا لصيييرت ميييا بيييين الليييد الد ييي 
م، 4119%( عييييام 44م، واللييييد القصيييي  والييييذي قييييدر بلييييوال   4119%( عييييام 4.4بلييييوال    

م، الميير الييذي قييد يتضيي  معيي  4192-9111%( خييلل التتييرة 99.9وبمتوسييط عييام بميي  لييوال   
أهميييية الصيييادرات اليم يييية إلييي  دول مجميييس التعييياون الخميجييي  بال سيييبة لجميييال  قيمييية الصيييادرات 

 اليم ية.
( أن أكير العوام استقراًرا ة  لجم الصادرات اليم ية إل  دول مجمس 2ويتض  من جدول       

(، 9(، 1.4م، ليث قدر معاميل عيدم االسيتقرار ليوال   4114م، 4114التعاون الخميج  كا ت 
 (. 21.1عم  الترتي ، ة  لين قدر معامل عدم االستقرار لمتوسط التترة بلوال   

(2014-1999زمىً انعاو نخطىر انصادراث انٍمىٍت إنى دول مجهس انخعاون انفخرة )(: االحجاي ان5جذول )
(6)

. 

 R2 T- test F-test انمعادنت انصىرة

 Yt = 25.235+12.95 Xt 0.38 2.96 8.8 انخطٍت

 LnYt=3.26+ 0.152 Xt 0.54 4 16.3 وص  انهىغارٌخمٍت

معامم عذو 

 االسخقرار
Yt =45.74-0.24 Xt 0.002 0.147 0.02 

( أةضيمية الصيورة  صي  الموراريتميية عمي  الصيورة الخطيية ةي  تقيدير 4يتبين من جدول         
معادليية االتجيياد الزم يي  العييام لتطييور قيميية الصييادرات اليم ييية إليي  دول مجمييس التعيياون الخميجيي ، 

 %( مين المتوسيط واليذي بمي  ليوال 1.94ليث يتض  وجود تزايد س وي لتمل القيمية بمي  ليوال   
 .( مميار خ كمتوسط لمتترة المع ية944.4 

( يتبييييين وجييييود ت يييياقص سيييي وي لمعامييييل عييييدم االسييييتقرار  االتجيييياد إليييي  4ميييين اسييييتعراض جييييدول  
%( ليم 42االستقرار( للجم قيمة الصادرات اليم ية إل  دول مجمس التعاون الخميج  بم  لوال   

 تيبيت  مع ويت .
 

 مجمس التعاون الخميجيواقا الواردات اليمنية من دول  -3
أن قيميية الييواردات اليم ييية ميين دول مجمييس التعيياون الخميجيي  ا لصييرت مييا بييين اللييد الد يي      

م، والليييد القصييي  والييذي قيييدر بليييوال  9111( ممييييار خ يم ييي  عييام 11.4والييذي قيييدر بلييوال   
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 2018  ٌىنٍى ( 3)  انعذد                            اإلوساوٍت                   ثمجهت انعهىو انخربىٌت وانذارسا

خ يم يي  ( مميييار ..211، وبمتوسييط عييام بميي  لييوال   4194( مميييار خ يم يي  عييام 9194.1 
 م.4192-9111خلل التترة 

وتسييتلوذ يييلث دول رميسيية عميي  لجييم الييواردات اليم ييية ميين دول مجمييس التعيياون الخميجيي        
هيي  دولييية اإلمييارات والمممكييية العربييية السيييعودية والكوييييت، بليييث وصيييل متوسييط الهميييية ال سيييبية 

-9111ار خ خيييلل التتيييرة ( مميييي444.9ليييواردات تميييل اليييدول إلييي  الجمهوريييية اليم يييية ليييوال   
%( ةي  المتوسيط إلي  دول مجميس التعياون الخميجي . المير اليذي قيد 14م، أي ما  سيبت   4192

 ية من دول مجمس التعاون الخميج .يتض  مع  تركز لجم الصادرات اليم 
                                 (2)(2014-1999( األهمٍت انىسبٍت نهىارداث انٍمىٍت مه دول مجهس انخعاون انخهٍجً خالل انفخرة )6جذول)

 ""مهٍار لاير ٌمىً

ىت
س
ان

 

 ً
ان
اااا
اااا
اااا
اااا
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ج
إ

ث 
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اااا
اااا
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 ً
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اااا
اااا
اااا
اااا
اااا
مااا
ج
إ

ه 
ااااا
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ث
دا
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ى
ااااا
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ج
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ان
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و 
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اااا
عاا
م 
اااا
مااا
عا
م

ار
قر
سخ
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ا

 

 ً
ان
ماا
ج
 إ
ه
ماا
 %

ً
حه
نم
 ا
ج
اح
نى
ا

 

 ً
ان
ماا
ج
 إ
ه
ماا
 %

ث
دا
ار
ى
ان

 

 انكىٌج انسعىدٌت اإلماراث

مت
قٍ
ان

ٍت 
هم
أل
ا

 

مت
قٍ
ان

ٍت 
هم
أل
ا

 

مت
قٍ
ان

ٍت 
هم
أل
ا

 

1999 313 99.34 32.8 8.3 31.7 38.0 38.2 36.4 36.7 17.8 18.0 

2000 376 119.58 7 7.7 31.8 37.4 31.3 51.7 43.3 17.6 14.7 

2001 416 141.14 22.5 7.4 33.9 51.9 36.8 51.6 36.6 21.6 15.3 

2002 513 203.34 13.8 9.5 39.6 84.7 41.7 61.9 30.4 36.5 17.9 

2003 674 243.86 15.8 9.8 36.2 95.1 39.0 75.0 30.8 53.0 21.7 

2004 737 245.09 28.6 8.5 33.3 122.8 50.1 64.6 26.4 45.6 18.6 

2005 1030 343.39 13.5 9.4 33.3 175.9 51.2 91.8 26.7 61.3 17.8 

2006 1197 418.13 7.2 9.3 34.9 227.5 54.4 105.7 25.3 69.9 16.7 

2002 1694 626.33 24.2 12.3 37.0 365.9 58.4 139.3 22.2 84.6 13.5 

2002 2088 911.70 63.3 15.0 43.7 603.4 66.2 140.0 15.4 133.9 14.7 

2009 1862 586.49 4.2 10.2 31.5 321.1 54.8 138.7 23.7 84.3 14.4 

2010 2095 712.73 7.1 10.5 34.0 399.8 56.1 173.8 24.4 82.3 11.5 

2011 2037 669.01 7 10.1 32.8 323.7 48.4 212.6 31.8 85.7 12.8 

2012 2421 658.91 14.8 9.6 27.2 342.0 51.9 185.9 28.2 74.6 11.3 

2013 2888 1083.97 31.1 14.5 37.5 643.5 59.4 247.3 22.8 136.0 12.5 

2014 3174 578.97 34.2 8.1 18.2 286.4 49.5 244.0 42.1 2.7 0.5 

 انمخىسط
1469.

7 
477.6 20.4 10.0 33.6 257.4 49.2 126.3 29.2 63.0 14.5 

( أن الهمييية ال سييبية لقيميية الييواردات اليم ييية ميين دول مجمييس التعيياون .يتضيي  ميين جييدول       
الخميجييي  بال سيييبة لجميييال  ال يييات  الملمييي  ا لصيييرت ميييا بيييين الليييد الد ييي  واليييذي قيييدر بليييوال  

م، وبمتوسيط عيام 4119%( عام 94واللد القص  والذي قدر بلوال   م، 4119%( عام 1.2 
 م.4192-9111%( خلل التترة 91بم  لوال   

( أن الهمييية ال سييبية لقيميية الييواردات اليم ييية ميين دول مجمييس التعيياون .يتضي  ميين جييدول        
واليذي قيدر بليوال  الخميج  بال سبة لجمال  قيمة الواردات اليم ية ا لصرت ما بين اللد الد ي  
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م، وبمتوسيط عيام 4119%( عيام 22م، واللد القصي  واليذي قيدر بليوال   4194%( عام 41 
م، المييير اليييذي قيييد يتضييي  معييي  ضيييع  أهميييية 4192-9111%( خيييلل التتيييرة 42بمييي  ليييوال   

 الواردات اليم ية من دول مجمس التعاون الخميج .
راًرا ة  لجم الواردات اليم يية مين دول مجميس ( أن أكير العوام استق.ويتض  من جدول        

م، لييث قيدر معاميل عيدم 4199م، 4191م، 4111م، .411م، 4111التعاون الخميج  كا يت 
( عميي  الترتييي ، ةيي  لييين قييدر معامييل عييدم 1(،  1.9(،  2.4(،  1.4(،  1االسييتقرار بلييوال   

 (. 41.2االستقرار لمتوسط التترة بلوال   
(2014-1999نزمىً انعاو نخطىر قٍمت انىارداث انٍمىٍت مه انسعىدٌت خالل انفخرة )(: االحجاي ا2جذول )

(2)
. 

 R2 T- test F-test انمعادنت انصىرة

 Yt = 21.12+53.706 Xt 0.75 6.4 41.1 انخطٍت

 LnYt=4.72+ 0.144 Xt 0.84 8.5 72.74 وص  انهىغارٌخمٍت

 Yt = 18.29+0.25 Xt 0.006 0.29 0.87 معامم عذو االسخقرار

( أةضييمية الصيورة  صيي  الموراريتمييية عميي  الصيورة الخطييية ةيي  تقييدير 1يتضي  ميين جييدول       
معادلة االتجاد الزم   العام لتطور قيمة الواردات اليم ية من دول مجمس التعاون الخميجي ، لييث 

ليييوال  %( مييين المتوسيييط واليييذي بمييي  1.92يتضييي  وجيييود تزاييييد سييي وي لتميييل القيمييية بمييي  ليييوال   
 .( مميار خ لمتترة المع ية..211 

( وجييود ت يياقص سيي وي لمعامييل عييدم االسييتقرار  االتجيياد اليي  االسييتقرار( لقيميية 1يتبييين ميين جييدول  
 %( لم تيبيت  مع ويت .44الواردات اليم ية من دول مجمس التعاون الخميج  بم  لوال   

 ن دول مجمس التعاون الخميجي: األهمية النسبية لمصادرات اليمنية إلى الواردات م -4
أن هذد ال سبة ُتعد مخشر عمي  قيدرة الدولية لتموييل وارداتهيا مين عاميدات الصيادرات الخاصية      

بها، كما تعد هذد ال سبة مخشًرا أيًضيا التجياد التبيادل التجياري  ليو التلسين أو التيدهور، ةكميا هيو 
%( 411رات إليي  الييواردات تصييل إليي   شيامع ةيي  المجييال االقتصييادي بث يي  إذا كا ييت  سيبة الصيياد

ةثكير دل ذلل عم  تلسن جا   التبادل التجاري لصال  الدولة المصدرة وبالعكس إذا كا يت هيذد 
 . التجاري بال سبة لمدولة المصدرة %( دل ذلل عم  تدهور التبادل411ال سبة أقل من  
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(2014-1999انٍمىٍت وانسعىدٌت خالل انفخرة )( حطىر حغطٍت انصادراث نهىارداث بٍه انجمهىرٌت 2جذول )
(9)

 

 مهٍار لاير ٌمىً ""

 انىسبت

قٍمت 

انصادراث 

انٍمىٍت 

 نهخهٍج

قٍمت 

انىارداث 

مه انخهٍج 

 نهٍمه

أهمٍت انصادراث 

 نهىارداث

أهمٍت انىارداث 

 نهصادراث

 انىسبت
معذل 

 ومى
 معذل ومى انىسبت

1999 17.4 99.34 17.5  570.9  

2000 25.7 119.58 21.5 22.7 465.3 -18.5 

2001 28.2 141.14 20.0 -7.0 500.5 7.6 

2002 62.9 203.34 30.9 54.8 323.3 -35.4 

2003 75.8 243.86 31.1 0.5 321.7 -0.5 

2004 50.0 245.09 20.4 -34.4 490.2 52.4 

2005 90.4 343.39 26.3 29.0 379.9 -22.5 

2006 133.7 418.13 32.0 21.5 312.7 -17.7 

2002 150.9 626.33 24.1 -24.7 415.1 32.7 

2002 230.8 911.7 25.3 5.1 395.0 -4.8 

2009 149.5 586.49 25.5 0.7 392.3 -0.7 

2010 204.8 712.73 28.7 12.7 348.0 -11.3 

2011 161.8 669.01 24.2 -15.8 413.5 18.8 

2012 95.9 658.91 14.6 -39.8 687.1 66.2 

2013 242.2 1084 22.3 53.5 447.6 -34.9 

2014 139.5 578.97 24.1 7.8 415.0 -7.3 

 1.61 429.9 5.78 24.73 477.63 116.2 انمخىسط

وةيي  لاليية االقتصيياد اليم يي  مييع اقتصيياديات دول مجمييس التعيياون الخميجيي  ةييل يييزال مخشيير       
مستو  المعييار الميذكور، لييث يتضي  مين  سبة الصادرات إل  الواردات ة  لالة تبعد كييًرا عن 

( أن الهمية ال سبية لمصادرات اليم ية إل  الواردات من دول مجمس التعاون الخميجي  9الجدول  
م، واللد القص  واليذي 4194%( عام 14.6ا لصرت ما بين اللد الد   والذي قدر بلوال   

-9111%( خلل التترة 42.1 م، وبمتوسط عام بم  لوال  4114%( عام 49.9قدر بلوال   
%( ة  المتوسط لمتترة المع ية، المر الذي ُيشير إل  لالة 4.9م، بمعدل  مو بم  لوال   4192

 من التدهور ة  التبادل التجاري لميمن مع دول مجمس التعاون الخميج .
دول  ( أن الهمييية ال سييبية لمييواردات اليم ييية ميين9عميي  الصييعيد الخيير يتضيي  ميين الجييدول       

مجميس التعياون الخميجي  إلي  صيادرات الجمهوريية اليم يية إلي  تميل اليدول ا لصيرت ميا بيين الليد 
م، واللييييد القصييييي  والييييذي قيييييدر بليييييوال  4114%( عيييييام 494.1الد يييي  واليييييذي قييييدر بليييييوال   

م، 4192-9111%( خلل التترة 241.1م، وبمتوسط عام بم  لوال   4194%( عام 91.9. 
( ةييي  المتوسييييط لمتتييييرة المع يييية، الميييير الييييذي يخكيييد بييييثن ميييييزان التجييييارة %..9بمعيييدل  مييييو بميييي   
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الخارجيييية اليم ييي  ميييع دول مجميييس التعييياون يعيييا   مييين اخيييتلل كبيييير ةييي  هيييذا الجا ييي  وبلاجييي  
 لمعالجة مشتركة بين الجمهورية اليم ية ودول المجمس.

نىارداث انٍمىٍت مه دول انخهٍج نهفخرة االحجاي انزمىً انعاو نخطىر األهمٍت انىسبٍت نهصادراث إنى ا (9جذول)

(1999-2014)
(10)

 

 R2 T- test F-test انمعادنت انصىرة

 Yt =24.44-0.018 Xt 0.00 2.9 0.04 انخطٍت

وصااااااااااااااااااااااااااااااااا  

 انهىغارٌخمٍت
LnYt= 3.17-0.000Xt 0.00 0.03 0.001 

الهمييية ال سييبية لمصييادرات اليم ييية إليي  الييواردات ميين  وبتقييدير معادليية االتجيياد الزم يي  العييام لتطييو
 دول مجمس التعاون الخميج  يتض  عدم مع وية الصورتين الخطية  ص  الموراريتمية.

 :  قتصاد اليمني عمى السوق الخميجيةثالثاا: تطور درجة انكشاف اًل
الدوليية، إي مييد  وتعكييس درجيية اال كشييا  االقتصييادي أهمييية التجييارة الخارجييية ةيي  اقتصيياد     

اعتماد اقتصاد الدولية عمي  العيالم الخيارج  مين لييث ميا يصيل لمسيوا الملمي  مين اليواردات وميا 
ال سييبة –يبيياع ميين الم تجييات الملمييية ةيي  السييواا الخارجييية، وتميييل درجيية اال كشييا  االقتصييادي 

 . + واردات( إل  إجمال  ال ات  الملم صادراتموية إلجمال  التجارة الخارجية  الم
، ةيإن الم ظميات الدوليية تعتبير اتجياد العيالم ليكيون سيوًقا واليدة وة  الوقت الراهن ميع بيروز      

هذد ال سبة مخشًرا عم  مد  ا دماج االقتصاد الملم  مع االقتصاد العالم . و لن ه ا ب اء عمي  
عيرض  ذلل  لاول معرةية ميد  ا يدماج االقتصياد اليم ي  ميع االقتصياد الخميجي  وذليل مين خيلل

 (.91بيا ات الجدول  
 

(2014-1999( حطىر درجت اوكشاف االقخصاد انٍمىً عهى األسىاق انخهٍجٍت خالل انفخرة )10جذول )
(11)

 

 مهٍار لاير ٌمىً

 انسىت
انىاحج انمحهً 

 اإلجمانً

انخبادل انخجاري بٍه 

انجمهىرٌت انٍمىٍت 

 ودول مجهس انخعاون

 االوكشاف االقخصادي
معامم عذو 

 االسخقرار

1999 1189.8 117 9.8 6.6 

2000 1561 145 9.3 13.5 

2001 1895.9 169 8.9 19.2 

2002 2150.9 266 12.4 10.0 

2003 2486.7 320 12.9 11.8 

2004 2885.6 295 10.2 13.5 

2005 3646.6 434 11.9 1.3 

2006 4495.2 552 12.3 0.1 
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2002 5099.9 777 15.2 20.8 

2002 6072.3 1142 18.8 46.4 

2009 5772.9 736 12.7 3.1 

2010 6786.8 917 13.5 1.0 

2011 6644.7 831 12.5 8.2 

2012 6875.3 755 11.0 20.8 

2013 7452.7 1326 17.8 25.8 

2014 7177.2 718 10.0 30.6 

 0.1- 12.5 593.8 4512.1 انمخىسط

عميييي  دول مجمييييس التعيييياون ( أن درجيييية ا كشييييا  االقتصيييياد اليم يييي  91يتضيييي  ميييين جييييدول      
م، واللييييد 4119%( عييييام 9.1الخميجيييي  ا لصييييرت مييييا بييييين اللييييد الد يييي  والييييذي قييييدر بلييييوال   

%( 94.4م، وبمتوسيييط عيييام بمييي  ليييوال   4119%( عيييام 99.9القصييي  واليييذي قيييدر بليييوال   
 م.4192-9111خلل التترة 

شييا  االقتصيياد اليم يي  ( أن أكييير العييوام اسييتقراًرا ةيي  درجيية اال ك91ويتضيي  ميين جييدول       
م، 4111م، .411م، 4114م، 4114م، 9111عميييييي  دول مجمييييييس التعيييييياون الخميجيييييي  كا ييييييت 

(، 1.9(،  9.4(،  91(،  ...م ليييييث قيييييدر معاميييييل عييييدم االسيييييتقرار ليييييوال   4199م، 4191
 (. 1.9( عم  الترتي ، ة  لين قدر معامل عدم االستقرار لمتوسط التترة بلوال   9.4 

االتجيياد الزم يي  العييام لتطييور ا كشييا  االقتصيياد اليم يي  عميي  دول مجمييس التعيياون  وبتقييدير معادليية
 الخميج  يتض  أةضمية الصورة  ص  الموراريتمية عم  الصورة الخطية.

 

-1999(: االحجاي انزمىً انعاو نخطىر اوكشاف االقخصاد انٍمىً عهى دول انخهٍج خالل انفخرة )11جذول )

2014)
(12)

. 

 R2 T- test F-test انمعادنت انصىرة

 Yt =10.23+0.261 Xt 0.19 1.8 3.33 انخطٍت

 LnYt=2.32+ 0.021 Xt 0.21 1.9 3.7 وص  انهىغارٌخمٍت

 Yt =7.679+0.808 Xt 0.09 1.21 1.5 معامم عذو االسخقرار

( أن مخشير ا كشيا  االقتصياد اليم ي  عمي  دول مجميس التعياون 99كما يتض  من الجدول      
الخميجيي  يتجيي   لييو ال مييو ليييث تشييير معادليية االتجيياد الزم يي  إليي  وجييود تزايييد سيي وي لتمييل ال سييبة 

 %( من المتوسط خلل التترة المع ية. 94بم ت لوال   
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 النتائج والتوصيات
: النتائج  أوًلا

خلل استعراض الوضع الراهن لمتجارة الخارجيية والتبيادل التجياري بيين الجمهوريية اليم يية من     
ودول مجمس التعاون الخميج  وأيرد عم  الميزان التجاري اليم   ودراسة التطور الزم   لمخشيرات 

-9111التجيييارة الخارجيييية بيييين الجمهوريييية اليم يييية ودول مجميييس التعييياون الخميجييي  خيييلل التتيييرة 
م. وكيييذلل دراسييية الهميييية ال سيييبية لمتبيييادل التجييياري بيييين الجمهوريييية اليم يييية ودول مجميييس 4192

ام  التي  خييرج بهيا البليث بمييا التعياون الخميجي  ولسي  كييل دول المجميس، ويمكين إيجيياز أهيم ال تي
 يم :
تبييين أن المتوسييط السيي وي لمتبييادل التجيياري بييين الجمهورييية اليم ييية ومجمييس التعيياون الخميجيي   -9
%( ةي  المتوسيط 44( مميار خ خلل التترة المع ية، بثهمية  سيبية تصيل إلي   412لوال    بم 

م، 4111م، .411من إجمال  التبادل الكم  لميمن وكا ت أكير العوام استقراًرا ة  لجم التبادل 
 م.4199

دولتيين  تركز لجم التبادل التجاري بين الجمهورية اليم يية ودول مجميس التعياون الخميجي  ةي  -4
%( مييين لجيييم 11رميسييييتين هميييا دولييية اإلميييارات والمممكييية العربيييية السيييعودية، وذليييل بميييا  سيييبت   

%( 44التبييادل التجييياري بيييين الجمهوريييية اليم يييية ودول مجميييس التعييياون الخميجييي . وبييياق  ال سيييبة  
 لباق  دول مجمس التعاون.

دول مجميس التعيياون الخميجيي   التميت دوليية اإلميارات العربييية المتليدة مركييز الصييدارة مين بييين -4
%( كمتوسيط 21ة  الهمية ال سبية لمتبادل التجاري بي ها وبين اليمن، ]أهمية  سبية تبم  لوال   

م، تميهييييا المممكيييية العربييييية السييييعودية ليييييث بم ييييت الهمييييية ال سييييبية لييييوال  4192-9111لمتتييييرة 
 ان والبلرين وقطر.%( لباق  دول مجمس التعاون الكويت وعم44%(، وباق  ال سبة  41 
لقييا الميييزان التجيياري اليم يي  مييع دول مجمييس التعيياون الخميجيي  عجييز دامييم ومسييتمر بميي  ةيي   -2

 م(. 4192-9111( مميار خ يم   س وًيا خلل التترة  4.9.2المتوسط لوال   
( ممييار خ 944.4بم ت قيمية الصيادرات اليم يية إلي  دول مجميس التعياون الخميجي  ليوال    -4
%( وأهمييية  سييبية 4.9م يي  ةيي  المتوسييط، بثهمييية  سييبية لجمييال  ال ييات  الملميي  تبميي  لييوال   ي

م، 4192-9111%( خييلل التتييرة 99.9بال سييبة لجمييال  قيميية الصييادرات اليم ييية تبميي  لييوال   
 م.4114م،  4114وكا ت أكير العوام استقراًرا لمصادرات من دول المجمس 

مييية اليييواردات اليم يييية مييين دول مجميييس التعييياون الخميجييي  ليييوال  بم يييت المتوسيييط السييي وي لقي -.
( مميار خ يم   خلل التترة المع ية. بثهمية  سبية لجميال  ال يات  الملمي  تبمي  ليوال  ..211 
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%( خييلل التتييرة 42%( وأهمييية  سييبية بال سييبة لجمييال  قيميية الييواردات اليم ييية تبميي  لييوال   91 
م، .411م، 4111عيييوام اسيييتقراًرا لميييواردات مييين دول المجميييس م، وكا يييت أكيييير ال9111-4192
 .م4199م، 4191م، 4111

استلوذت يلث دول رميسية عمي  لجيم الصيادرات اليم يية إلي  دول مجميس التعياون الخميجي   -1
هيي  دولييية اإلمييارات والمممكييية العربييية السيييعودية والكوييييت، بليييث وصيييل متوسييط الهميييية ال سيييبية 

%( مين إجميال  الصيادرات اليم يية إلي  دول مجميس 12ليم يية لتميل اليدول  لصادرات الجمهورية ا
التعياون الخميجيي . وةيي  المقابييل اسييتلوذت الييدول الييلث السييابقة عميي  لجييم الييواردات اليم ييية ميين 
دول مجميييس التعييياون الخميجييي  هييي  دولييية اإلميييارات والمممكييية العربيييية السيييعودية والكوييييت، بلييييث 

%( مييين 14ة لييواردات تميييل الييدول إليي  الجمهوريييية اليم ييية لييوال   وصييل متوسييط الهميييية ال سييبي
 إجمال  الواردات اليم ية من دول مجمس التعاون الخميج . 

ال ييييزال مخشييير  سيييبة الصيييادرات إلييي  اليييواردات ةييي  لالييية ضيييعي   سيييبيا، لييييث أن الهميييية  -9
%( 42.1م ت لوال   ال سبية لمصادرات اليم ية إل  الواردات من دول مجمس التعاون الخميج  ب

، بي ميييا بم يييت الهميييية ال سيييبية لميييواردات اليم يييية مييين دول مجميييس م4192-9111التتيييرة خيييلل 
%( خيلل التتيرة 241.1التعاون الخميج  إل  صادرات الجمهورية اليم ية إل  تمل الدول ليوال   

 م.9111-4192
ن الخميجي   ليو التزاييد، تتج  درجة ا كشا  االقتصاد اليم ي  عمي  أسيوا دول مجميس التعياو  -1

م، 4192-9111%( خييلل التتييرة 94.4كمييا بم ييت درجيية ذلييل اال كشييا  ةيي  المتوسييط لييوال   
هذا وكا ت أكير العوام استقراًرا ة  درجية اال كشيا  االقتصياد اليم ي  عمي  دول مجميس التعياون 

 م. 4199م، 4191م، 4111م، .411م، 4114م، 4114م، 9111الخميج  كا ت 
 

 : التوصيات اثانيا 
  توص  الدراسة باآلت :

التسييريع باتخيياذ السياسييات واإلجييراءات الكتيميية بزيييادة مسييتو  التبييادل التجيياري بييين الجمهورييية  -9
 اليم ية ودول مجمس التعاون الخميج  ومواجهة المعوقات الت  تلول دون تعميا تمل العلقات. 

ا بمييييا يعييييزز دور الميييييزان التجيييياري ةيييي  العمييييل عميييي  تعزيييييز دور الصييييادرات اليم ييييية وت ميتهيييي -4
 االقتصاد اليم  .

العمييل عميي  اتخيياذ سياسييات اقتصييادية يييتم مييين خللهييا تشييجيع اإل تيياج الملميي  ملييل السيييمع  -4
 المستوردة لتختي  العجز ة  الميزان التجاري اليم  .
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ةالعمل عم  تلقيا التكامل االقتصادي بين الجمهورية اليم ية ودول مجمس التعاون الخميج   -2
تلقيا التكامل المطمو  يع   تعزيز الموق  االقتصادي لدول الجزيرة والخمي  لمواجهية التكيتلت 
االقتصييادية الدولييية وةييت  أةيياا جديييدة لت ييوع القاعييدة االقتصييادية لهييذد الييدول باعتبارهييا تعييا   ميين 
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