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نبذه عن األحجار فى اليمن :
اليمن بها مخزون كبير من االحجار ( احجار البناء والزينة والرخام
والجرانيت ) والتى تفوق في جودتها وتتنوع ألوانها الكثير من األنواع التي تتواجد
في دول أخرى ،حيث يتميز الرخام والجرانيت اليمني بان له أكثر من 01إلى01
لون ،وهي ميزة جيدة قلما تتواجد في أي مكان آخر ،وبسب التعدد في األلوان
اطلق عليه اليمنيون العديد من األسماء لتمييز كل نوع عن االخر مثل رخام العلياء
ورخام اليمن ورخام الملكة ورخام حمير ،وهذه هي الميزة االولى لالحجار اليمنية،
اما الميزة الثانية فهي قوة وصالبة هذه االحجار عن غيرها من االحجار .
ويتواجد الرخام والجرانيت في كثير من محافظات الجمهورية ومن ضمنها
الجوف ومأرب وشبوة وقليل منه في محافظة حجة ومحافظة حضرموت ،كما
تتواجد هذه االحجار في محافظة صنعاء في منطقة نهم ،اما فى محافظة مأرب فقد
فإن الرخام يتواجد بكميات كبيرة جدا ومنه ماهو مدفون تحت الرمال وكانه مارد
يريد ان ينطلق .
ولألحجار اليمنيه إستخدامات صناعيه عديده بخالف دخولها فى عمليات البناء
والتشييد مثل صناعة االسمنت والورق والسراميك والزجاج والمنظفات والصابون
والخزف والعوازل الكهربائية ،وصناعة الملح من الملح الصخري وكذا الصودا
الكاوية التي تدخل في كثير من الصناعات الكيمائية ،الى جانب صناعة المجوهرات
من صخور الكوارتز ،وصناعة االدوية .
ويتالحظ أنه رغم هذه الثروه الهائل من األحجار بالبالد إال ان اإلستثمارات فى
هذا المجال ضعيفه جدا وحتى الصناعات فيه هى بدائيه وبالتالى تستورد اليمن
الكثير من إحتياجاتها من الرخام والجرانيت .
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.1بيانات عامة عن السوق

حجم السوق من ناحية:
 عدد السكان  42مليون نسمة
 فئات السكان (الفئة العمرية)
ذكور

فئات
العمر
(الخمسية)

Males

إناث
Females

كال
الجنسين
Both
Sexes

Age

4-0
9-5
14-10
19-15
24-20
29-25
34-30
39-35
44-40
49-45
54-50
59-55
64-60
69-65
74-70
79-75
80+

1,561
1,554
1,514
1,306
973
749
523
409
356
292
227
184
150
121
95
72
103

1,507
1,462
1,394
1,211
944
748
540
432
379
305
218
169
136
108
85
65
91

3,068
3,016
2,908
2,517
1,917
1,497
1,063
841
735
597
445
353
286
229
180
137
194

0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80+

اإلجمالي

10,189

9,794

19,983

Total

 المتوسط السنوى لدخل الفرد =  0421دوالرا
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االستهالك ( الكمية  /القيمة )
جدول يوضح حجم الصادارت والواردات من الرخام والجرانييت خالل عام 1111م
السنة

الوصف
رخام وترافرتين خام على أن ال
اكثرمن الشق تتم عليه عملـيه
او التوسيع غير المنتظمين
رخام وترافرتين خام على أن ال
اكثرمن الشق تتم عليه عملـيه
او التوسيع غير المنتظمين
رخام وترافرتين خام على أن ال
اكثرمن الشق تتم عليه عملـيه
او التوسيع غير المنتظمين
رخام وترافرتين خام على أن ال
اكثرمن الشق تتم عليه عملـيه
او التوسيع غير المنتظمين
رخام وترافرتين خام على أن ال
اكثرمن الشق تتم عليه عملـيه
او التوسيع غير المنتظمين
رخام وترافرتين خام على أن ال
اكثرمن الشق تتم عليه عملـيه
او التوسيع غير المنتظمين
رخام وترافرتين مقطعه تقطيعا ً
الواحا بشكل بسيطا ً كتالً أو
مربع اومستطيل ,بالنشر او
بغير ذلك
رخام وترافرتين مقطعه تقطيعا ً
الواحا بشكل بسيطا ً كتالً أو
مربع اومستطيل ,بالنشر او
بغير ذلك
رخام وترافرتين مقطعه تقطيعا ً
الواحا بشكل بسيطا ً كتالً أو
مربع اومستطيل ,بالنشر او
بغير ذلك
رخام وترافرتين مقطعه تقطيعا ً
الواحا بشكل بسيطا ً كتالً أو
مربع اومستطيل ,بالنشر او
بغير ذلك

TRADE
FLOW

HS

الدولة

القيمة بآالف
الرياالت

الوزن
الصافي
كيلو جرام

الكمية

نوع وحدة
القياس

2011

 25151100 Importsاإلمارات

610

4770

4770

Kg

2011

مختلفة
 25151100 Importsالمنشأ

1150.96

20790

20790

Kg

2011

 25151100 Importsالبرتغال

1171.53

25000

8242

Kg

اإلمارات
2011

301

25000

280

Kg

25151100 Exports

2011

 25151100 Importsعمان

41360 2298.888

39360

Kg

2011

 25151100 Importsالصين

62517 2897.419

62517

Kg

جيبوتي
2011

25151200 Exports

2011

25151200 Exports

2011

25151200 Exports

قطر

المملكة
المتحدة

2011

 25151200 Importsإيطاليا
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21.385

2000

4977.23

100

20000

24271

53500 2762.112

1

400

40

53500

Kg

Kg

Kg

Kg
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جرانيت خام على أن ال تتم
او عليه عملية أكثرمن الشق
التوسيع المنتظمين
جرانيت مقطعة تقطعيا ً بسيطا ً
مربع اومستطيل كتالً أو ألواحا ً
بالنشر او بغير ذلك
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التاريخ:
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25152000 Exports

2011

جيبوتي

2011

 25161100 Re_Exportsالصين

2011

 25161200 Importsالصين

799.6

4490.85

25000

94800

684000 39611.47

25

Kg

70

Kg

240600

Kg

ملحوظة  :سعر صرف الدوالر األمريكي الواحد= 112لاير

و .المستهلكين و اتجاهاتهم
 ان القدرة الشرائية للفرد اليمني منخفضة بالنسبة للشريحة
العظمى من المستهلكين ومن ثم فان السوق اليمني يعتبر سوقا
سعريا بالدرجة األولى بالنسبة لمعظم السلع االستهالكية .

.1شبكة التوزيع
 نبذة عن قنوات توزيع المنتج وأهم منافذ التوزيع:محالت التجزئة









شركة رويال للرخام والجرانيت والسيراميك
قصر الزمرد للرخام والجرانيت
ملك أسيا للسيراميك
القصر االسباني للرخام والجرانيت
الصخور للجرانيت والرخام
شركة الرواد للسيراميك
مدريد للرخام والجرانيت
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الفخامة للرخام والجرانيت
مركز النهدين التجاري للرخام والجرانيت
مجموعة سرايا للرخام والجرانيت
القاره للرخام والجرانيت
مركز صنعاء للرخام والجرانيت
شركة االبراج للرخام والجرانيت
اسبانيا للسيراميك
روتو للسيراميك
ابو انور للسيراميك
فلنسيا الشرق للسيراميك

 .3معلومات عن المنافسين
 تعتبر الصين المنافس الرئيسي في قطاع الرخام حيث تحتل ما نسبتة %12من وارادات اليمن من الرخام والجرانييت تليها اإلمارات وباقي
الدول تحتل نسبة .%52

الصين
اإلمارات
باقي الدول
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 .5معلومات عن التعريفة الجمركية والحصص
تبلغ نسبة الرسوم الجمركية على بنود الرخام في اليمن  %2.4علما ً أنه يطبق على
المنتجات المصرية المصحوبة بشهادة منشأ الجامعه العربية تخفيض في القيمة
الجمركية يصل إلى  %21بإعتبار كل من مصر واليمن عضوان في إتفاقية
التجارة الحرة العربية الكبري..

 .6الموانئ
 جـواً ( :مطار صنعاء الدولي – مطار عدن الدولي – مطار تعزالدولي – مطار الحديدة الدولي – مطار المكال الدولي– مطار سيئون
الدولي ).
 بـــراً ( :منفذ حرض – منفذ البقع – منفذ علبين – منفذ شحن – منفذصرفيت – منفذ الوديعة ).
 بـحـراً ( :ميناء عدن – ميناء المخاء – ميناء الحديدة – ميناء المكال-ميناء نشطون – ميناء قشن سيحوت -ميناء الضبة -ميناء بير علي –
ميناء بلحاف -ميناء رضوم – ميناء ذباب – ميناء الخوخة – ميناء
الصليف – ميناء رأس عيسى – ميناء الخوبة – ميناء اللحية – ميناء
ميدي ).

 .7الصحف والمجالت
 -ال يوجد صحف متخصصة لتغطية المنتج

 .8المعارض
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 .3توصيات المكتب
 توصيات عامة -1أهمية المشاركة الدائمة في المعارض التي تقام سنويا ً باليمن  ،وإن كان معظم
المعممارض التممي تقممام بةمما عامممة و يممر متخصصممة إ أنممة مممن واقممع مشمماهدة
المكتمممل للسمممون اليمنمممي يلعمممد ا تصممماش الشخصمممي والمباشمممر بمممين المصمممدر
والمستورد اليمني من أه أساليل النفاذ للسون اليمني .
 -2بالر مما تعكسة ا حصاءات عن تضاؤش فرص تصدير همذ النوعيمات فمي
السممون اليمنمممي  ،إ أن المكتممل يمممرف أن هنممال فرصمممة فيممما لمممو كانممت همممذ
المنتجممات علممى درجممة عاليممة و مرتفعممة مممن التصممنيع التممي تتطلبةمما احتياجممات
الديكور و األثاث والزينة وليست مجرد قطع أو تكسيات للواجةمات بالمذات أن
نسممبة ممما ت طيممة الصممناعات المحليممة مممن ا حجممار لالحتيمما المحلممي سمموف ممما
نسبتة %5من ا ستةالل المحلي .
 -3ا هتمام بعملية الترويج للمنتجات المصرية من المنتج المذكور وذلك بعقد
معارض دورية لعرض المنتج في صنعاء ث عدن على التوالي كما يجل عمل
سمنارات خاصة بالتعريف بمميزات المنتجات المصرية أله المستوردين
اليمنيين
 -4أهمية قيام تجمعات رجاش األعماش المصرية بتوعية أعضاءها بضرورة
اللجوء لمكتل التمثيل.
 -5زيادة ا هتمام بالسون اليمنى من قبل الشركات وتجمعات رجاش األعماش فى
مصر خاصة وأنة سون متسع ومتقبل للسلع المصرية بقو .
 -6زيادة التعاون والتواصل بين الةيئات والمؤسسات المصرية واليمنية لإلتفان
على األسس لتفعيل التعاون بين البلدين وتبادش المعلومات وتزليل ما قد ينشأ
من مشكالت وصعاب .
 -7زيادة حج المنح التدريبية المقدمة من مصر لليمن فى المجا ت ا قتصادية
والمالية والتجارية مما سيخلق كوادر يمنية لةا إنتماء للفكر المصر فى تلك
المجا ت وبالتالي يفتح الكثير من األبواب للمنتجات المصرية .

حقوق النشر  ،6002التمثيل التجاري المصري ،جمهورية مصر العربية.
جميع الحقوق محفوظة .وال يجوز نسخ أي جزء من هذا المطبوع ،أو تخ زينه في أي نظام من أنظمة إسترجاع البيانات ،أو نقله بأي صورة أو بأي وسيلة من الوسائل ،إلكترونية كانت أو آلية أو عن طريق التصوير
الضوئي ،أو التسجيل أو بأي وسيلة أخرى ،دون إذن مسبق من مقر التمثيل التجاري المصري عبر البريد اإللكتروني techoff@tamseel-ecs.gov.eg
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يبذل التمثيل التجاري المصري قصارى جهده لجمع البيانات الحديثة والصحيحة ،وال يتحمل التمثيل التجاري المصري مسئولية إستخدام و تفسير البيانات المدرجة بهذا المستند ،كما ال يهدف إلى تقديم بيانات إضافية
ومحددة تتطلب المزيد من الدراسة والتحليل.

تقارير تسويقية

رقم القيد:

رقم الملف:

المكتب التجاري في:

نموذج 11

التاريخ:

الرد بناء على طلب العميل

أهم مستوردى الرخام والجرانيت
شركة رويال للرخام والجرانيت والسيراميك
ت 116671 681711 :
ف 116671 681711 :
بريد الكتروني royal-sarhan@gmail.com :
قصر الزمرد للرخام والجرانيت
ت683131 :
ف 683131:

116671
116671

ملك أسيا للسيراميك
ت116671 672171 :
ف116671 672171 :
سيار 771618183:
القصر االسباني للرخام والجرانيت
ت 116671 672523:
سيار 771315515 :
الصخور للجرانيت والرخام
ت116671 681186 :
ف 116671 681181 :
سيار 771111131 :
بريد الكتروني info@alskhoor.com :
شركة الرواد للسيراميك
حقوق النشر  ،6002التمثيل التجاري المصري ،جمهورية مصر العربية.
جميع الحقوق محفوظة .وال يجوز نسخ أي جزء من هذا المطبوع ،أو تخ زينه في أي نظام من أنظمة إسترجاع البيانات ،أو نقله بأي صورة أو بأي وسيلة من الوسائل ،إلكترونية كانت أو آلية أو عن طريق التصوير
الضوئي ،أو التسجيل أو بأي وسيلة أخرى ،دون إذن مسبق من مقر التمثيل التجاري المصري عبر البريد اإللكتروني techoff@tamseel-ecs.gov.eg
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يبذل التمثيل التجاري المصري قصارى جهده لجمع البيانات الحديثة والصحيحة ،وال يتحمل التمثيل التجاري المصري مسئولية إستخدام و تفسير البيانات المدرجة بهذا المستند ،كما ال يهدف إلى تقديم بيانات إضافية
ومحددة تتطلب المزيد من الدراسة والتحليل.

تقارير تسويقية

رقم الملف:

المكتب التجاري في:

رقم القيد:

نموذج 11

التاريخ:

الرد بناء على طلب العميل

ت00967-1-678919 :
ف00967-1-673663 :
سيار 7111533132 :
بريد الكتروني alrowad@yahoo.com :
مدريد للرخام والجرانيت
ت116671 677737 :
ف 116671 671776 :
بريد الكتروني madreed4@gmail.com :
الفخامة للرخام والجرانيت
ت 116671 676157 :
ف 116671 675335:
سيار 777616136:
بريد الكتروني nm7779060@gmail.com :
بريد الكتروني nabil7779060@yahoo.com :
مركز النهدين التجاري للرخام والجرانيت
ت 116671 518718 :
سيار 711118226 :
مجموعة سرايا للرخام والجرانيت
ت116671 517351 :
سيار 711772117 :
القاره للرخام والجرانيت
ت 116671 676171 :
سيار 711616581 :
حقوق النشر  ،6002التمثيل التجاري المصري ،جمهورية مصر العربية.
جميع الحقوق محفوظة .وال يجوز نسخ أي جزء من هذا المطبوع ،أو تخ زينه في أي نظام من أنظمة إسترجاع البيانات ،أو نقله بأي صورة أو بأي وسيلة من الوسائل ،إلكترونية كانت أو آلية أو عن طريق التصوير
الضوئي ،أو التسجيل أو بأي وسيلة أخرى ،دون إذن مسبق من مقر التمثيل التجاري المصري عبر البريد اإللكتروني techoff@tamseel-ecs.gov.eg
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يبذل التمثيل التجاري المصري قصارى جهده لجمع البيانات الحديثة والصحيحة ،وال يتحمل التمثيل التجاري المصري مسئولية إستخدام و تفسير البيانات المدرجة بهذا المستند ،كما ال يهدف إلى تقديم بيانات إضافية
ومحددة تتطلب المزيد من الدراسة والتحليل.

تقارير تسويقية

رقم القيد:

رقم الملف:

المكتب التجاري في:

نموذج 11

التاريخ:

الرد بناء على طلب العميل

مركز صنعاء للرخام والجرانيت
ت116671 666633 :
ف 116671 666635 :
سيار 771636571 :
سيار 715111135 :
شركة االبراج للرخام والجرانيت
ت 116671 671858 :
ف 116671 671812 :
سيار 777665556 :
بريد الكتروني aamir-mosaa@hotmail.com :
اسبانيا للسيراميك
ت 116671 681712 :
ف 116671 681716 :
سيار 711766616 :
روتو للسيراميك
ت 116671 672116:
ف 116671 672118 :
ابو انور للسيراميك
ت 677312 :
ف 677315 :

116671
116671

فلنسيا الشرق للسيراميك
حقوق النشر  ،6002التمثيل التجاري المصري ،جمهورية مصر العربية.
جميع الحقوق محفوظة .وال يجوز نسخ أي جزء من هذا المطبوع ،أو تخ زينه في أي نظام من أنظمة إسترجاع البيانات ،أو نقله بأي صورة أو بأي وسيلة من الوسائل ،إلكترونية كانت أو آلية أو عن طريق التصوير
الضوئي ،أو التسجيل أو بأي وسيلة أخرى ،دون إذن مسبق من مقر التمثيل التجاري المصري عبر البريد اإللكتروني techoff@tamseel-ecs.gov.eg
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يبذل التمثيل التجاري المصري قصارى جهده لجمع البيانات الحديثة والصحيحة ،وال يتحمل التمثيل التجاري المصري مسئولية إستخدام و تفسير البيانات المدرجة بهذا المستند ،كما ال يهدف إلى تقديم بيانات إضافية
ومحددة تتطلب المزيد من الدراسة والتحليل.

تقارير تسويقية

رقم الملف:

المكتب التجاري في:

رقم القيد:

نموذج 11

التاريخ:

الرد بناء على طلب العميل

ت 116671 831111 :
ف 116671 511116 :
بريد الكتروني valencia4c@yahoo.com :

حقوق النشر  ،6002التمثيل التجاري المصري ،جمهورية مصر العربية.
جميع الحقوق محفوظة .وال يجوز نسخ أي جزء من هذا المطبوع ،أو تخ زينه في أي نظام من أنظمة إسترجاع البيانات ،أو نقله بأي صورة أو بأي وسيلة من الوسائل ،إلكترونية كانت أو آلية أو عن طريق التصوير
الضوئي ،أو التسجيل أو بأي وسيلة أخرى ،دون إذن مسبق من مقر التمثيل التجاري المصري عبر البريد اإللكتروني techoff@tamseel-ecs.gov.eg
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يبذل التمثيل التجاري المصري قصارى جهده لجمع البيانات الحديثة والصحيحة ،وال يتحمل التمثيل التجاري المصري مسئولية إستخدام و تفسير البيانات المدرجة بهذا المستند ،كما ال يهدف إلى تقديم بيانات إضافية
ومحددة تتطلب المزيد من الدراسة والتحليل.

