
ــع •  الوض ــن  ع ــا  حدثن ــة  البداي يف 
ــادي وعن حركة التجارة عىل  االقتص

مدى ألف يوم من العدوان؟
ــاد اليمني تعرض لخسائر فادحة جراء  - االقتص
العدوان السعودي الذي تسبب عىل مدى ألف يوم يف 
فقدان خزينة الدولة كثرياً من اإليرادات من العمالت 
ــادرات النفط والغاز وكذا  ــة بسبب توقف ص األجنبي
ــالت األجنبية من  ــة بالعم ــالت املالي ــف التحوي توق
ــارج باإلضافة إىل توقف عمليات البنك الدويل يف  الخ

اليمن والتي تقدر سنوياً بمليار دوالر.
ــارة الداخلية والخارجية  ــة لحركة التج وبالنسب
ــل العدوان  ــل ممنهج من قب ــم استهدافها بشك فقد ت
ــة يف اليمن  ــام وتوقفت املالح ــا بالشلل الت واصابته
ــبه تامة جراء فرض العدوان لحظر جوي  بصورة ش
ــع التنموية  ــت املشاري ــن وتوقف ــىل اليم ــري ع وبح
ــا يف اليمن  ــراء إغالق مكاتبه ــة ج ــات الدولي للمنظم
واستنفدت االحتياطات النقدية لدى البنك املركزي 

اليمني.
ــف •  كي ــوات  سن ــالث  ث ــدى  م ــىل  ع

ــوك األجنبية مع الحركة  تعاملت البن
التجارية يف البالد؟

- واجهت اليمن صعوبات نتيجة العدوان أدت إىل 
ــواردات السلعية خالل الفرتة  ــر حركة انسياب ال تأث
ــة  ــوك األجنبي ــاع البن ــة امتن " 2015 - 2017م" نتيج
ــوك  ــع البن ــل م ــن التعام ــم م ــن دول العال ــدد م يف ع
ــذا امتناع البنوك املحلية من فتح  املحلية اليمنية وك
ــل، ما أدى إىل اضطرار  خطابات االعتماد والتحصي
ــة املحلية  ــع رشكات الرصاف ــن للتعامل م املستوردي
والخارجية والذي ساهم يف ارتفاع تكاليف االسترياد 
ــد صعوبات  ــوي والبحري أوج ــا أن الحصار الج كم
ــام الرشكات املالحية الدولية وإحجامها من  كبرية أم
ــر املتعلقة  ــئ اليمنية جراء الخسائ ــول للموان الدخ
ــغ الشحنات يف  ــار وعدم تفري ــات االنتظ بدفع غرام
ــدد وارتفاع تكاليف  ــئ اليمنية يف موعدها املح املوان
النقل، إضافة إىل ارتفاع أسعار التأمني عىل البضائع 

إىل اليمن.
بعد ألف يوم من العدوان والحصار • 

ــة  ــم  احصائي ــل لديك ــني.. ه املتواصل
بخسائر قطاع التجارة الخارجية؟

ــارة الخارجية يف  ــاع التج ــد قط ــد تكب ــم.. فق - نع
ــوم من العدوان  ــر فادحة خالل 1000 ي ــن خسائ اليم
ــاراً و571 مليوناً و440  ــو 31 ملي ــار تقدر بنح والحص
ــىل  ــت ع ــر توزع ــك الخسائ ــث ان تل ــف دوالر، حي أل
ــادرات غري  ــة بالنفط والغاز والص ــدات الخاص العائ
النفطية وإعادة تصدير السلع األجنبية والصادرات 
ــة، إضافة إىل خسائر يف  ــة والرسوم الجمركي الخدمي
األرباح الخاصة بالواردات والصادرات غري النفطية 

وكذا أرباح إعادة التصدير والصادرات الخدمية.
ــذه •  ه ــم  حج ــل  تفصي ــن  يمك ــل  ه

ــدوان  الع ــوات  سن ــالل  خ ــائر  الخس
الثالث؟

ــا بلغت  ــط والغاز وحده ــدات النف ــر عائ - خسائ
ــف دوالر، فيما بلغت  ــاراً و149 مليوناً و800 أل 21 ملي
ــري النفطية نحو مليار  ــر عائدات الصادرات غ خسائ
ــدات إعادة  ــت خسائر عائ ــون دوالر، وبلغ و154 ملي
تصدير السلع األجنبية 561 مليوناً و540 ألف دوالر.

ــادرات الخدمية بلغت  ــا خسائر عائدات الص فيم
ثالثة مليارات و248 مليوناً و200 ألف دوالر وخسائر 
ــو مليار  ــب الجمركية نح ــوم والرضائ ــدات الرس عائ

و775 مليون دوالر.
ــدرت  بمبلغ  ــواردات فقد ق ــاح ال ــر أرب ــا خسائ أم
ــدر خسائر أرباح  ــار و938 مليون دوالر، بينما تق ملي
ــو 95 مليوناً و400 ألف  ــري النفطية بنح الصادرات غ
دوالر وخسائر أرباح إعادة التصدير 55 مليوناً و200 
ــاح الصادرات  ــة إىل أن خسائر أرب ــف دوالر، إضاف أل

الخدمية تقدر بنحو 324 مليوناً و840 ألف دوالر.
ــاط  •  ــاذا عن حركة االسترياد ونش م

الرشكات التي تعمل يف بالدنا؟
ــن  املستثمرين خسائر فادحة  - لقد تكبد الكثري م
ــات  ــن الرشك ــرشات م ــرت ع ــدوان واضط ــراء الع ج
ــبه  ــف ش ــال وتوق ــن العم ــرية م ــداد كب ــح أع لترسي
ــري من   ــد الكث ــن وتكب ــرياد يف اليم ــاط االست ــام لنش ت

املستثمرين خسائر فادحة جراء العدوان الغاشم.
ــرياد إىل   ــىل االست ــود الحصار ع ــت قي ــد تسبب فق
ــة  ــة األساسي ــع الغذائي ــاض يف واردات السل انخف
ــف إنتاج عدد كبري من املصانع  وغري األساسية وتوق
ــواد  ــاض واردات امل ــب انخف ــة بسب ــة املحلي الغذائي
ــدد كبري من  ــدوان يف تعرض ع ــا تسبب الع ــام كم الخ
ــدم  ــراً لع ــرية نظ ــر كب ــن ألرضار وخسائ املستوردي
ــع املتعاقد عىل  ــال البضائ ــحن وإدخ ــم من ش تمكنه
ــبه تام لنشاط التصدير خاصة  استريادها وتوقف ش
ــة وإعادة تصدير السلع  للصادرات السلعية النفطي
األجنبية، إضافة إىل توقف نشاط الكثري من الرشكات 
ــة  والصناعي ــة  والسمكي ــة  الزراعي ــات  واملؤسس

ورشكات الخدمات التسويقية.
ــلع •  ــوق املحلية تغرق بالس لكن الس

ــتوردة رغم قيود حصار العدوان  املس
عىل االسترياد؟

ــذ الجوية  ــىل املناف ــر ع ــار الجائ ــب الحص - بسب
ــة واالستهداف املبارش لكافة البنى التحتية  والبحري
ــة  التعسفي ــراءات  واإلج ــة  اليمني ــة  الجمهوري يف 
ــا منذ أكرث من  ــا دول العدوان عىل بالدن التي فرضته
ــة الواردات يف  ــدوان انخفضت قيم ــوم من الع 1000 ي
الجمهورية اليمنية خالل العام 2017م إىل 6 مليارات  

ــة بالعام 2014م  ــف دوالر مقارن ــاً و40 أل و448 مليون
ــو 14 ملياراً  ــة الواردات فيه إىل نح ــذي وصلت قيم ال
ــا انخفضت قيمة الصادرات  و764 مليون دوالر، فيم
ــارات  و985 مليوناً و370 ألف  ــس الفرتة  من 7 ملي لنف

دوالر إىل 405 ماليني  و800 ألف دوالر.
ما هي أنواع الواردات التي سجلت • 

هذا االنخفاض؟
ــة وأدوية ومستلزمات طبية  - منها واردات غذائي
ــاء واملشتقات النفطية واآلليات واملعدات  ومواد البن
ــة إىل الدائن  ــا إضاف ــات وأجزائه ــزة واملركب واألجه
ــة والعضوية  ــا واملواد الكيميائي ــاط ومنتجاته واملط
ــزة  ــة وادوات وأجه ــع االستهالكي ــدة والسل واألسم
ــات  ــت يف املشتق ــادرات فتمثل ــا الص ــات، أم البرصي
ــة، وقيمة  ــة والزراعية والصناعي ــة والسمكي النفطي
واردات السلع الغذائية انخفضت إىل ما قيمته 2 مليار 
ــة بالعام 2014م  ــام 2017م مقارن ــاً يف الع و440 مليون
ــارات  و717 مليون  ــا إىل 4 ملي ــت قيمته ــي وصل والت
ــة واملستلزمات  ــة االدوي ــت قيم ــا انخفض دوالر فيم
ــاً و70 ألف دوالر  ــة لنفس الفرتة من 453 مليون الطبي
إىل 262 مليوناً و800 ألف دوالر وانخفضت قيمة مواد 
ــون دوالر إىل 815  ــاء من مليار و265 ملي وأدوات البن

مليوناً و400 ألف دوالر.
ماذا عن وارات املشتقات النفطية؟• 

ــت  ــة انخفض النفطي ــات  ــة واردات املشتق -قيم
ــاراً دوالر إىل 620 مليوناً  ــالل نفس الفرتة من 4 ملي خ
ــة اآلليات واملعدات  ــف دوالر وانخفضت قيم و600 أل
ــون دوالر إىل 440  ــار و268 ملي ــن ملي ــزة م واألجه
ــة واردات املركبات  ــون دوالر فيما انخفضت قيم ملي
وأجزائها من مليار و167 مليون دوالر إىل 382 مليوناً 
ــن واملطاط  ــت قيمة الدائ ــف دوالر وانخفض و600 أل
ــون  ــون دوالر إىل 300 ملي ــن 574 ملي ــا م ومنتجاته
ــواد الكيميائية  ــا انخفضت قيمة واردات امل دوالر كم
ــف دوالر إىل 79  ــاً و900 أل ــن 158 مليون ــة م والعضوي
ــف دوالر وقيمة األسمدة من 50 مليوناً  مليون و20 أل

و960 ألف دوالر إىل 19 مليوناً و720 ألف دوالر.
ــات •  انعكاس ــن  ع ــا  تحدثن ــا  م إذا 

األرضار التي لحقت بقطاع الصادرات 
ــدوان عىل اإليرادات  املحلية جراء الع

النقدية  إىل أين وصلت؟
ــادرات  ــواردات والص ــة ال ــات يف قيم - االنخفاض
ــدوالرات التي  ــارات ال ــدان البالد مللي ــت يف فق تسبب
كانت ترفد خزينة الدولة وتدعم االحتياطي النقدي 
للجمهورية اليمنية، ومؤرش قيمة الصادرات املحلية 
تأثر جراء العدوان أدى إىل انخفاض قيمة الصادرات 
ــون دوالر يف العام  ــارات  و233 ملي ــة من 7 ملي النفطي
ــام  ــف دوالر يف الع ــاً و200 أل 2014م إىل 160 مليون
ــادرات السمكية لنفس  ــاض قيمة الص 2017م وانخف

ــف دوالر إىل 95 مليوناً  ــرتة من 300 مليون و740 أل الف
ــة الصادرات  ــت قيم ــا انخفض ــف دوالر, فيم و200 أل
ــف دوالر إىل 47  ــاً و360 أل ــن 130 مليون ــة م الزراعي
ــف دوالر وانخفضت قيمة الصادرات  مليوناً و200 أل
ــف دوالر إىل 103  ــن 321 مليوناً و270 أل ــة م الصناعي

ماليني و200 ألف دوالر.
ــع •  الوض ــون  تقيم ــف  كي ــاالً  إجم

ــد  ــالد بع ــادي يف الب ــيش واالقتص املعي
ألف يوم من العدوان والحصار؟

ــب اليمني  ــدوان يف حصار الشع ــن دول الع - تمع
ــوام وما يفرض من حصار  ــىل ما يزيد عن ثالثة أع فع
ــب اليمني  ــد الشع ــة ض ــه التعسفي ــر وإجراءات جائ
ــن الغذاء  ــه م ــه واحتياجات ــول متطلبات ــه دخ ومنع
ــاز واستمراره كل  ــات النفطية والغ والدواء واملشتق
ــيكة، تصل إىل  ــدوث كارثة إنسانية وش ــذا ينذر بح ه
ــاف الحرب  ــل العالم إليق ــة إذا لم يتدخ ــد املجاع ح
ــات واملساعدات  ــري املعون ــن وتوف ــة عىل اليم الظامل
اإلنسانية العينية واملالية الالزمة لتوفري احتياجات 

الشعب اليمني من الغذاء والدواء املستورد.
ــع •  الوض ــذا  ه ــب  يوج ــاذا  م إذاً.. 

الحرج؟
- أطالب املجتمع الدويل واألمم املتحدة واملنظمات 
ــا يف رفع  ــا بتحمل مسؤوليته ــة له ــة التابع اإلنساني
ــىل دول العدوان من  ــار والعمل عىل الضغط ع الحص
أجل رفع الحصار الجائر عن الشعب اليمني، خاصة 
ــىل استرياد ما يقدر  ــا بأن اليمن يعتمد ع ــا علمن إذا م
ــواد الغذائية  ــل امل ــه التي تشم ــن متطلبات ـــ%85 م ب
ــة يعد تهديداً  ــرار انخفاض الواردات السلعي واستم

للشعب اليمني املعتمد عليها.
ــرار  ــال استم ــة يف ح ــة إنساني ــن كارث ــذر م واح
ــه التعسفية ضد الشعب اليمني  العدوان يف إجراءات

ومنع دخول متطلباته واحتياجاته الرضورية.

وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الخارجية محمد يحيى عبدالكريم لـ"ٹ":

خسائر التجارة الخارجية تجاوزت 
٣١٫٥٣١٫٥ مليار دوالر يف  مليار دوالر يف ١٠٠٠١٠٠٠ يوم

ــدوان بقيادة السعودية عىل مدى ألف يوم تم  ــاري بشكل ممنهج ومنظم بجميع الوسائل والطرق من دول  الع ــداف القطاع الصناعي والتج استه
من العدوان الظالم عىل بالدنا ما تسبب بنتائج كارثية وأرقام مفزعة يف الخسائر التي طالت القطاع الصناعي والتجاري، وانعكست سلباً عىل 
ــفا آخر االحصاءات  ــود، وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الخارجية، كاش ــي.. هذا ما أكده محمد يحيى عبدالكريم محم ــاد الوطن االقتص
ــام التي رصدها قطاع التجارة الخارجية عىل مدى ألف يوم من العدوان .. موضحا أن خسائر التجارة الخارجية تجاوزت 31.5 مليار  ــات واألرق والبيان

دوالر، وانخفاض قيمة الواردات اليمنية إىل أكرث من 6 مليارات  دوالر والصادرات إىل 405 ماليني  دوالر جراء العدوان.
وغري ذلك مما كشفه الوكيل محمد عبدالكريم يف هذا الحوار .. فإىل التفاصيل:

حوار/
نورالدين محمد

أكـــثـــرهـــا  إنـــــتـــــاج  وأوقـــــــــف  الـــمـــحـــلـــيـــة  ـــع  ـــان ـــص ـــم ال ــــــام  خ واردات  ـــص  ـــل ق الــــحــــصــــار   ¶

ـــدوان ـــع ال بــســبــب  ــت  ــف ــوق ت ــن  ــم ــي ال الــــى  ـــي  ـــدول ال ــك  ــن ــب ال ــيــات  عــمــل ـــن  م ــا  ــوي ــن س دوالر  ــار  ــي ــل م  ¶

مؤشرات خسائر العائدات واألرباح لعامي (2015 – 2017) بالدوالر
1.938.000.000خسائر أرباح الواردات21.149.800.000خسائر عائدات النفط والغاز

95.400.000خسائر أرباح الصادرات غري النفطية1.154.000.000خسائر عائدات الصادرات غري النفطية
55.200.000خسائر أرباح إعادة تصدير561.540.000خسائر عائدات إعادة تصدير السلع األجنبية

324.840.000خسائر أرباح الصادرات الخدمية3.248.200.000خسائر عائدات الصادرات الخدمية
1.775.000.000خسائر عائدات الرسوم والرضائب الجمركية

31٫571٫440٫000إجمايل خسائر العائدات واألرباح

مؤشرات انخفاض قيمة الصادرات بالدوالر
عام 2017عام 2014السلعة

7.233.000.000160.200.000الصادرات النفطية
300.740.00095.200.000الصادرات السمكية

321.270.000103.2000.000الصادرات الصناعية
130.360.00047.200.000الصادرات الزراعية
7.985.370.000405.800.000إجمايل عام للقيمة

مؤشرات انخفاض قيمة الواردات بالدوالر
عام 2017عام 2014السلعة

4.717.000002.440.000.000واردات غذائية
453.070.000262.800.000واردات دوائية وطبية

1.265.000.000815.400.000واردات مواد وأدوات بناء
4.000.000.000620.600.000واردات مشتقات نفطية
1.268.000.000440.000.000واردات آليات ومعدات

1.167.000.000382.600.000واردات مركبات وأجزائها
574.000.000300.000.000واردات الدائن واملطاط

158.900.00079.020.000واردات مواد كيمائية وعضوية
50.960.00019.720.000واردات أسمدة

14.764.000.0006.448.040.000إجمايل عام للقيمة
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