
   والطاقة فصل الصناعة
  
ام  صناعي األول لع سح ال ذ الم م تنفي د أن ت وفير إطار حديث 1995بع ه ت م نتائج ان من أه ذي آ  م وال

شآت  املة المن صناعي ش ات اإلحصائية للقطاع ال ة من البيان دة حديث ة وقاع ي الجمهوري ة ف شآت  العامل وشامل للمن
   .والكهــرباء ومنشــآت المياه  الكبيرة والمتوسطـة والصغــيرة

  .عامل ) 4-1(هي التي يعمل بها : وتعرف المنشأة الصناعية الصغيرة 
  .عامل ) 9-5( هي التي يعمل بها :والمنشأة الصناعية المتوسطة 

  ) . عمال فأآثر10( هي التي يعمل بها : والمنشأة الكبيرة
ة جمع الب      وعلى ضوء النتائــج ـادة النظر في منهجي ة     وإطار المسح تم إعـ ة بالعين سنوية الجاري ات ال يان

صناعية      قام   م   1996وابتداء من عام     .وذلك لضمان الدقة والشمول    ذ المسوحات ال الجهاز المرآزي لإلحصاء بتنفي
  . والتي ماتزال جارية حتى اآلنالجارية بالعينة

  : مايليفصل  هذا الويتضمن
  .الصناعيةآميات اإلنتاج الصناعي ألهم السلع إحصاءات عن  -1
راد أسرهم        عدد العاملين الدائمين بأجر والموسميين والمؤقتين       صاءات عن   إح -2 شأة وأف وآذا اصحاب المن

   .حسب األنشطة الصناعية
  .إحصاءات عن تعويضات العاملين الدائمين بأجر والموسميين والمؤقتين حسب األنشطة الصناعية -3
 .إجمالي القيمة المضافة إجمالي قيمة اإلنتاج الصناعي واالستهالك الوسيط وإحصاءات عن  -4
 إحصاءات عن النفط والغاز  -5
  .)المباعة(والمستهلكة إحصاءات عن الطاقة الكهربائية المنتجة  -6
  ) . المباعة(إحصاءات عن المياه المنتجة والمستهلكة  -7

ة في تحديث                  ة بالغ ا من أهمي ونأمل أن تتواصل عملية إجراء المسوح الصناعية السنوية بالعينة لما له
 .نات وضمان دقتها وشمولها ومتابعة تطورها بين فترة وأخرى البيا

  
 

Industry &Energ. Chapter 
 

As a results of implementing the first Industrial survey in the Republic of 

Yemen in 1995, a comprehensive and updated frame for industrial 

establishments was produced . 

According to the results and the frame of this survey, the methodology of 

current data collection of the industrial statistics was revised to insure the 

coverage and accuracy of the data. 

Class of Est :  

1- Small : with up to 4 workers. 

2- Medium : with 5 – 9 workers . 

3- Large : with over 10 workers . 

Starting from 1996, the CSO implemented the current sample Survey for the 

Industrial Establishments . 



This chapter contains the following industrial data  

 1. Data on production quantities of the main industrial products . 

 2. No of permanent paid employees , the seasonal, temporary and non- 

paid employees. 

 3. Data permanent  paid employees compensations and temporary paid 

employees compensations by industry . 

 4.Total value of industrial production ,mean consumption & total value 

added . 

 5. Gas and oil statistics . 

 6. Produced and sold Electric Power statistics . 

 7. Produced and sold water supply . 

We are confident that the current annual sample survey of the industrial sector 

will continue and improve continuously because of the vitality of updating the 

data they produce and to guarantee the accuracy and comprehensive of such 

data . 

 



Name TableNo. Tableاسم الجدولرقم الجدول

MAIN INDUSTRY INDICATORS Indicatorsأهم مؤشرات الصناعة والطاقةالمقدمة

آمية اإلنتاج ألهم السلع الصناعية للسنوات  2002 - 1
2004م

PRODUCTION  OF MAIN  INDUSTRIAL 
COMMODITIES  FOR 2002 - 20041

آمية اإلنتاج ألهم السلع الصناعية للسنوات  2002 - 1-1
2004م

PRODUCTION  OF MAIN  INDUSTRIAL 
COMMODITIES  FOR 2002 - 20041-1

2
عدد العاملين الدائمين بأجر وأصحاب المنشآت وأفراد 

أسرهم والموسميين والمؤقتين حسب األنشطة 
الصناعية للسنوات 2002-2004م

 Paid Permanent Employees, Proprietors, unpaid 
Family Members and Temporary& Seasonal 
workers  by Economic Activity for 2002-2004

2

3
تعويضات العاملين الدائمين بأجر والموسميين 

والمؤقتين حسب األنشطة الصناعية للسنوات 2002-
2004م

Compensation of Paid Permanent Employees 
and Temporary & Seasonal workers by industrial  
Activity 2002 -2004

3

قيمة اإلنتاج الصناعي واإلستهالك الوسيط وإجمالي 4
القيمة المضافة للسنوات 2002 - 2004م

GROSS VALUE OF OUTPUT, INTERMEDIATE 
CONSUMPTION AND GROSS VALUE ADDED 
FOR  2002 - 2004

4

5
عدد العاملين الدائمين بأجر وأصحاب المنشآت وأفراد 

أسرهم والموسميين والمؤقتين حسب حجم المنشأة  
للسنوات  2002 - 2004م

NUMBER OF PAID PERMANENT WORKERS , 
PROPRIETORS & UNPAID FAMILY MEMBERS 
TEMPORARY & SEASONAL WORKERS BY 
SIZE OF ESTABLISHMENT 2002 - 2004

5

6
تعويضات العاملين الدائمين بأجر والموسميين 

والمؤقتين حسب حجم المنشأة  للسنوات 2002 - 
2004م

COMPENSATIONS OF PERMANENT 
WORKERS , TEMPORARAY & SEASONAL 
WORKERS BY SIZE OF ESTABLISHMENT 
2002 - 2004

6

7
إجمالي قيمة اإلنتاج واإلستهالك الوسيط وإجمالي 
القيمة المضافة  للمنشآت الصناعية بحسب الحجم 

للسنوات 2002 - 2004م

GROSS VALUE OF OUTPUT, INTERMEDIATE 
CONSUMPTION AND GROSS VALUE ADDED 
OF INDUSTRIAL ESTABLISHMENTS  FOR 
YEARS 2002 - 2004

7

آمية وقيمة إنتاج النفط والغاز للسنوات 2002 - 8
2004م

Quantity and Value of Crude Oil and Gas 
Production for  2002 -20048

شكل رقم ( 1) : آمية انتاج النفط خالل السنوات 
2002Fig. (1) : Quantity of Prod. Petroleum 2002 -2004 - 2004 م

 شكل رقم ( 2 ) : قيمة إنتاج النفط خالل السنوات 
2002Fig. (2) :  Value of Prod. Petroleum 2002 - 2004 - 2004 م

انتاج الطاقة الكهربائية  (ج.و.س) للسنوات 2000 - 9
2004Electric Power Production (G.W.H ) 2002 - 20049

10
القدرة التوليدية للمحطات الرئيسية (داخل المنظومة) 
والفرعية (خارج المنظومة) (م.و) للسنوات 2000-

2004م

Electric Power Generation Capacity of Main 
stations (within network) and recondary (stand-
alone) sfations (M.W )  

10

الطاقة المرسلة والمباعة (ج.و.س) حسب المحافظات 11
للسنوات 2000 - 2004م

Produced and Sold Electric Power(GW.H.) by 
governorate for 2000-200411

أعداد المشترآين بحسب المحافظات (الف مشترك) 12
للسنوات 2000 - 2004م

Electric service subscribers (000's) by 
governorate for 2000-200412

أستهالك الوقود لتوليد الطاقة الكهربائية (مليون لتر) 13
للسنوات 2000 - 2004م

Fuel Consumption For electric Power Generation  
(M.Liter ) for 2000-200413

14

آمية ونسبة إنتاج وإستهالك المياه وعدد المشترآين 
والمنتفعين من خدمات المياه  المقدمة من المؤسسة 

العامة للمياه ومتوسط نصيب الفرد من المياه المستهلكة 
بحسب الفروع للسنوات 2002 -  2004م

Production and consumption of water, number of 
subscribers, beneficiaries of water services and 
average share per capita by branch  for 2002 - 
2004

14

Chapter Index INDUSTRY_ AND_ ENERG.

Type8Type8



20032004ITEMالبيان
136734148289Total No.of  Workersإجمالي العاملين

6981075216Number of paid permanent Workersعدد العاملين الدائمين بأجر

2168824964Compensation of Workers (Million Rials)إجمالي تعويضات العاملين (مليون ريال)

638484761785Gross value output  (million rials)إجمالي قيمة اإلنتاج (مليون ريال)

130183153789Gross value added (million rials)إجمالي القيمة المضافة (مليون ريال)

: Production of main commoditiesآمية اإلنتاج ألهم السلع : -
157268147495Oil (000 Barrel)النفط ( الف برميل)

Canned Fish (000 can) 3388137029األسماك المعلبة ( الف علبه)
98100Soft drinks (M. lit.)المشروبات الغازية ( مليون لتر)

455461Cigarettes (M.packet)السجاير ( مليون علبه)
49924998Assorted Textiles (000, mtr:)أقمشة منوعة (الف متر )

15411572Cement (000, ton)اإلسمنت (الف طن )

 41234365Electricity Production Total ( (G.W.H)اجمالي الطاقة المولدة (ج.و.س)  

26312596STEAM  (G.W.H)وحدات بخارية (ج.و.س)  

14651741Diesel  (G.W.H)وحدات ديزل (ج.و.س)  

37153918Total Electricity output (G.W.H)آمية الطاقة المرسلة (ج.و.س) 

27342941Electricity sold  (G.W.H)آمية الطاقة المباعة (ج.و.س) 

(%) Electricity Loss 26.3325.01 الطاقة المفقودة (%)

9961058Number of Consumers (subscribers 000)عدد المشترآين (الف مشترك)

27452780Consumption Per Capita (K.W.H)متوسط إستهالك المشترك  (ك.و.س)

:12761344Fuel Consumption (M. Liter)الوقود المستهلك في التوليد (مليون لتر) :

923941Mazot (M. Liter)مازوت (مليون لتر)

353403Diesel (M. Liter)ديزل (مليون لتر)

7736579760Consumed Water  (Sold) (000m3)آمية المياه المستهلكة (الف متر مكعب) 

432628467806No.of Subscribersعدد المشترآين في خدمات المياه  

30283963346433No.of Beneficiariesعدد المنتفعين من خدمات المياه 

أهم مؤشرات الصناعة والطاقة 
MAIN INDUSTRY INDICATORS 

Indicators for Power Electricity & Waterمؤشرات الطاقة الكهربائية والمياه



UnitProducedوحدةالسلع المنتجةرمز  النشاط
Isic code20032004*2002القياس*Commodities

Minig Industriesصناعات إستخراجية14
224522462269000Ton Buiding Stoألف طنإستخراج أحجار141112
642655668000Tonsand and grألف طنالكري والنيس وا142112
998688000TonSaltألف طنملح الطعام144010
444637000TonGypsumألف طنالجبس141210

Manufacturingصناعات تحويلية
Foodstuffs & Beveragesالمواد الغذائية والمشروبات15

310013388137029000canFish (Canneألف علبهأسماك معلبة152014
343638M. litFruit & Vegeمليون لترعصير فاآهه وخ153210
596367000TonVegetable cالف طنزيوت الطعام154112
484950000TonGheeالف طنالسمن154310
728184M. litFluid Milkمليون لترحليب سائل155111
374245Ton Yoghurtطناللبن الزبادي155152
555961000TonBiscuit,cakeالف طن بسكويت ، آعك158212
& 202122000TonChocolateالف طنحلويات وشوآوال158214
139146153M. litMineral wateمليون لترمياه معدنية159811
9698100M. litSoft drinksمليون لترمشروبات غازية159812

Tobaccoمنتجات التبغ : -16
378455461M.PacketCigarettesمليون علبهالسجائر16001

Textile Industriesصناعات نسيجية17
MAssorted clo 457649924998000الف مترأقمشة منوعة175310

 Leather Industriesصناعات جلدية19
MAnimal leath 380553925844000الف مترجلد حيواني مدبو191033
pairsPlastic footw 160524292639000الف زوجشباشب مطاطية193011
pairsPlastic shoe 680272637319000الف زوجأحذية بالستيكية193012
pairsShoes & sa 194157159000الف زوجأحذية جلدية193013

Wood  products excluding furnitureمنتجات الخشب بإستثناء األثاث20
unitWindows an 488596598000الف وحدهالنوافذ واألبواب203011

Paper & paper productsالورق ومشتقاته21
154418071817TonSoft tissuesطنمناديل ورقية وح212211
484248594911TonSchool Exerطندفاتر مدرسية212313

QTY.    الكميات

آمية اإلنتاج ألهم السلع الصناعية للسنوات  2002 - 2004م
PRODUCTION  OF MAIN  INDUSTRIAL COMMODITIES 

 FOR 2002 - 2004 
Table No.:1جدول رقم : 1



 cont'd Table No.:1تابع جدول رقم :1 

UnitProducedوحدةالسلع المنتجةرمز  النشاط

Isic code20032004*2002القياس*Commodities

Printing&publishingالطباعة والنشر22
645553M.BookPrinted booksمليون آتابالكتب المطبوعة221120

** Refined petroleum productsمشتقات نفطية **23
tonGasoline 101310581138000الف طن متريبنزين23012
tonDiesel 185221392260000الف طن متريديزل23013
tonKerosine 438495399000الف طن متريآيروسين23014
tonMazot 101714971340000الف طن متريمازوت23015
tonNaphtha 377431135000الف طن مترينفثا23016
tonLiquid gas 8587721000الف طن متريغاز سائل23017
tonAsphalt 68105106000الف طن متريأسفلت23018

Chemical products & by productsمنتجات آيميائية ومشتقاتها24
litPaint & wall pastes 115211556415664000الف لترالطالء ومعجون الجدران243011
567074000TonPowder Soap(detergent)الف طنمسحوق الغسيل245132

Plastic pruductsمنتجات بالستيكية25
 531253665371TonTubes, hoses & Bittingsطناألنابيب والخراطيم البالستيكية 252122
433143764422TonSpongeطناألسفنج252141
108861089110993TonPlastic bagsطنأآياس بالستيكية252211
428343314366TonHousehold plastic appliancesطنأدوات منزلية بالستيكية252423

Non-Metalic Products (structural)منتجات الفلزية (اإلنشائية)26

tonCement 156115411572000الف طنأسمنت265112

838486M.unitCement tilesمليون وحدهبالط أسمنتي266111

104109111M.unitCement Bricksمليون وحدهبلوك وطوب أسمنتي266612

999897000sq.m2Marbleالف م2رخام267011

495051M.unitStones cut& shaped by saw millsمليون وحدهأحجار منشوره267012

Worked Metal productsمنتجات المعادن المشكلة28
unitDoors & windows 113114201438000الف وحدهاألبواب والنوافذ281210
879896910TonMetal household appliancesطنأدوات منزلية معدنية287512

** Actual Oil data. ** بيانات النفط (فعلية)

QTY.    الكميات

آمية اإلنتاج ألهم السلع الصناعية للسنوات  2002 - 2004م
PRODUCTION  OF MAIN  INDUSTRIAL COMMODITIES 

 FOR 2002 - 2004 

Data for 2002 , 2004 are provisional** بيانات عامي 2002 ، و2004م تقديرية .



Table no. : 2

Isic

Code2002**20032004**2002**20032004**2002**20032004**2002**20032004**
* 15161226991624594565185157134232519771690Mining and quarryingالصناعات اإلستخراجية *14
196282139923330201142189623836280527352667425474603049833Food stuffs and bevragesالمواد الغذائية والمشروبات15
109011181147187187187106116128138314211462Tobacco productsمنتجات التبغ16
3897387638561837200121805827711021631666487057Manufacture of textilesصنع المنسوجات17
279931073450520557136271910110413408914992411061Dressmaking and dyeing of furصنع المالبس وصبغ الفراء18
92510781256459608805178151128156218372189Bags, shoes & tanning of hidesالحقائب واألحذية ودبغ الجلود19
16781789190741653886362654917355639258485588Wood products,excluding furnituresمنتجات الخشب بأستثناء األثاث20
2821392506605Paper and paper products-38646856761017الورق ومشتقاته21
167821452742178236313283377503213927583558Printing, publishing & photocopingالطباعة والنشر والنسخ22
151720324332643287Refined petroleum products---322832473267مشتقات النفط المكررة 23
154615481551203148181227285174718061884Chemicals and chemical by productsالمنتجات الكيميائية ومشتقاتها24
2655286430904165104320243185301631723379Plastic productsالمنتجات البالستيكية25
719566686180506753575664132813681409135901339313253Structured non-metalic productsالمنتجات الالفلزية (اإلنشائية)26
5477636974067998915910489112611541183146011668219078Worked Metal productsمنتجات المعادن المشكلة28
 108111119Machinery and equipment---959187132032اآلالت والمعدات29
88133201333101112101147216Electrical equipment and appliancesاآلالت والمعدات الكهربائية31
337219142815132526275470332249Other transport equipmentمعدات النقل األخرى35
101415752448305737814676730697665480160537789Furnitureاألثاث36
 46274855509496884473673010461499632567457329Electrical suppliesإمدادات الكهرباء40

 56006035650499994789895610981261755580808663Accumulation, purification & distributionجمع وتنقية وتوزيع المياه41
of water

654596981075215.8510225538960482110461153512591127527136734148289Total
*excludes crude oil firms 

عدد العاملين الدائمين بأجر وأصحاب المنشآت وأفراد أسرهم والموسميين والمؤقتين حسب األنشطة الصناعية للسنوات 2002-2004م

الدائمين بأجر

Paid Permanent 

 Paid Permanent Employees, Proprietors, unpaid Family Members and Temporary& Seasonal workers 

جدول رقم : 2
by Economic Activity for 2002-2004

Economic Activity

األنشطة الصناعية

عدد العاملين 
اإلجمالي

Total

الموسميين والمؤقتين

Temporary & Seasonal 
workers

* التشمل منشآت النفط الخام 

** Data for 2002 , 2004 are provisional ** بيانات عامي 2002 ، و2004م تقديرية .

Proprietors & Family

 Members Unpaid

اإلجمالي

دليل 
النشاط 
اإلقتصادي

 Employees

 أصحاب المنشأة وأفراد أسرهم



Table no. : 3
التعويضات دليل النشاط 
اإلقتصادي

Isic

Code 20032004**2002**20032004**2002**20032004**2002االنشطة الصناعية**

*34827722132135380290226Mining and quarryingالصناعات اإلستخراجية *14

530464057735125128131542965337866Food stuffs and bevragesالمواد الغذائية والمشروبات15

452500553132134465521587Tobacco productsمنتجات التبغ16

654700749243449678734798Manufacture of textilesصنع المنسوجات17

399496617446186443557703Dressmaking and dyeing of furصنع المالبس وصبغ الفراء18

13715918513119150170194Bags shoes & tanning of hidesالحقائب واألحذية ودبغ الجلود19

32936941424148353383422Wood products,excluding furnituresمنتجات الخشب بأستثناء األثاث20

103132167Paper and paper products-1-103131167الورق ومشتقاته21

399555772233040422585812Printing, publishing & photocopingالطباعة والنشر والنسخ22

196223302767346196523342773Refined petroleum productsمشتقات النفط المكررة23

280288296161923296307319Chemicals and chemical productsالمنتجات الكيميائية ومشتقاتها24

654714780344458688758838Plastic productsالمنتجات البالستيكية25

2325264630111079992243227453103Structural non-metalic productsالمنتجات الالفلزية (اإلنشائية)26

118613881624465055123214381679Worked Metal productsمنتجات المعادن المشكلة28

 232018Machinery and equipment---232018اآلالت والمعدات29

203248Electrical equipment & apparatus-1-203148اآلالت والمعدات الكهربائية31

654430456694936Other transport equipmentمعدات النقل األخرى35

27540960874106153349515761Furnitureاألثاث36

 188118781875506893193119461968Electrical suppliesإمدادات الكهرباء40

 1543154415458995101163216391646Accumulation, purification & distributionجمع وتنقية وتوزيع المياه41
of water

183392088424015721804949190602168824964Total
*excludes crude oil firms 

تعويضات العاملين الدائمين بأجر والموسميين والمؤقتين حسب األنشطة الصناعية للسنوات 2002-2004م
Compensation of Paid Permanent Employees and Temporary & Seasonal workers 

by industrial  Activity 2002 -2004

الموسميين والمؤقتين
Temporary & Seasonal

جدول رقم : 3

اإلجمالي

الدائمين بأجر

Economic Activity

(Million Rials)                           (القيمة بالمليون ريال)

* التشمل منشآت النفط الخام 

Data for 2002 , 2004 are provisional **** بيانات عامي 2002 ، و2004م تقديرية .

Paid Permanent 
 Employees

اإلجمالي
Total



  Table no. : 4                                                                (القيمة بالمليون ريال)                           (Million Rials)                                                       4 : جدول رقم 
دليل النشاط 
القيمة اإلقتصادي

Isic

Code 20032004**2002**20032004**2002**20032004**2002االنشطة الصناعية**Economic Activity
* 203521862348637683733139915031615Mining and quarryingالصناعات اإلستخراجية *14

11834013966816484088160105438126102301803423038738Food stuffs and bevragesالمواد الغذائية والمشروبات15

254073088237537109701290515182144381797722355Tobacco productsمنتجات التبغ16

429755207092223226793216206528413876Manufacture of textilesصنع المنسوجات17

522465008088221923672525300541335563Dressmaking and dyeing of furصنع المالبس وصبغ الفراء18

289432373621222725983031668639589Bags shoes & tanning of hidesالحقائب واألحذية ودبغ الجلود19

608064246787351533363166256530883621Wood products,excluding furnituresمنتجات الخشب بأستثناء األثاث20

187421642499100413291759870835740Paper and paper productsالورق ومشتقاته21

873786928647447239523493426647405154Printing, publishing & photocopingالطباعة والنشر والنسخ22

242351296790363458233877287660353812847491309646Refined petroleum productsمشتقات النفط المكررة 23

475853245958348940174626126913071332Chemicals and chemical productsالمنتجات الكيميائية ومشتقاتها24

8544959510775656068177085198527783691Plastic productsالنتجات البالستيكية25

289003344738710167671884521181121331460217530Structural non-metalic productsالمنتجات الالفلزية (اإلنشائية)26

1838322383272541131313398158677070898511387Worked Metal productsمنتجات المعادن المشكلة28

 26131137118921123672100135Machinery and equipmentاآلالت والمعدات29

90103118627488282930Electrical equipment and apparatusاآلالت والمعدات الكهربائية31

2772051521411221061368346Other transport equipmentمعدات النقل األخرى35

417159668533247234904927169924763606Furnitureاألثاث36

 446394850552432329773435736048116621414816384Electrical suppliesإمدادات الكهرباء40

98261058212563374340234813608365597750Accumulation, purification & distributionجمع وتنقية وتوزيع المياه41
of water

537084638484761785427022508301607996110063130183153789Total
*excludes crude oil firms 

** Data for 2002 , 2004 are provisional

إجمالي قيمة اإلنتاج

Gross value output

اإلستهالك الوسيط

Intermediate Consumption

** بيانات عامي 2002 ، و2004م تقديرية .

GROSS VALUE OF OUTPUT, INTERMEDIATE CONSUMPTION AND GROSS VALUE ADDED
قيمة اإلنتاج الصناعي واإلستهالك الوسيط وإجمالي القيمة المضافة للسنوات 2002 - 2004م

FOR  2002 - 2004

* التشمل منشآت النفط الخام 

إجمالي القيمة المضافة

Gross Value Added

اإلجمالي



البيان

2002*20032004*2002*20032004*2002*20032004*2002*20032004*
155131506514633454754750649277438336873094653716625867004
77589804123904645660493907869911250131891739923030

42189449414819390212791815587768578247489685307758255
654596981075216510225538960482110461153512591127527136734148289

Table no. : 6(Million Rials)(بالمليون ريال)جدول رقم : 6

2002*20032004*2002*20032004*2002*20032004*
266525752489207169138287227442627
141519012554475974146219602628
142591640818972467576737147261698419709
183392088424015721804949190602168824964

حسب الحجم
صغيرة 

الدائمين بأجر
Paid Permanent Employees

Item

COMPENSATIONS OF PERMANENT WORKERS , TEMPORARAY & SEASONAL WORKERS  

المجموع

اإلجمالي الموسميين والمؤقتينالدائمين بأجر

Large
Total

آبيرة 

Establishment Total Paid Permanent EmployeesTemporary&Seasonal worker

NUMBER OF PAID PERMANENT WORKERS , PROPRIETORS & UNPAID FAMILY MEMBERS 
TEMPORARY & SEASONAL WORKERS BY SIZE OF ESTABLISHMENT 2002 - 2004

BY SIZE OF ESTABLISHMENT 2002 - 2004  

Total

الموسميين والمؤقتين
Temporary & Seasonal

workers

اإلجمالي
Total

Medium

Establishment

تعويضات العاملين الدائمين بأجر والموسميين والمؤقتين حسب حجم المنشأة  للسنوات 2002 - 2004م

عدد العاملين الدائمين بأجر وأصحاب المنشآت وأفراد أسرهم والموسميين والمؤقتين حسب حجم المنشأة  للسنوات  2002 - 2004م

excludes crude oil firms -ـ ال تشمل منشأت النفط الخام 

البيان

* بيانات عامي 2002 ، و2004م تقديرية .
- excludes crude oil firms
* Data for 2002 , 2004 are provisional

Table no. : 5جدول رقم : 5

* Data for 2002 , 2004 are provisional * بيانات عامي 2002 ، و2004م تقديرية .

حسب الحجم
المنشآت

صغيرة 
متوسطة    

المجموع

by Size
Small

Medium

Item

by Size

ـ ال تشمل منشأت النفط الخام 

Small

Large

 أصحاب المنشأة وأفراد أسرهم
Proprietors & unpaid Family

Members

متوسطة    
آبيرة 

المنشآت



Establishments 

by

2002**20032004**2002**20032004**2002**20032004**Size

525285764363256297613097632241227682666731015Smallصغيرة  

12762175282407467238968119636039856012111Mediumمتوسطة  

4717945633136744553905384683575637928125694956110663Largeآبيرة   

537084638484761785427022508301607996110063130183153789Totalالمجموع

إجمالي قيمة اإلنتاج واإلستهالك الوسيط وإجمالي القيمة المضافة  للمنشآت الصناعية بحسب الحجم للسنوات 2002 - 2004م 

GROSS VALUE OF OUTPUT, INTERMEDIATE CONSUMPTION AND GROSS VALUE ADDED

OF INDUSTRIAL ESTABLISHMENTS  FOR YEARS 2002 - 2004  

حجم المنشآت

إجمالي القيمة المضافة

Gross Value Added

إجمالي قيمة اإلنتاج *

  Table no. : 7                                                         (القيمة بالمليون ريال)                           (Million Rials)                                          7: جدول رقم 

اإلستهالك الوسيط

Data for 2004 are provisional

* تشمل إيرادات الخدمات المقدمة للغير والهامش التجاري

** بيانات عامي 2002 ، و2004م تقديرية .

Intermediate Consumption

* Includes Services Renderd to Others & Trade Margin

Gross value output *



Table no : 8جدول رقم :  8

وحدة
القياس

 barrelQuantity 159929157268147495000الف برميلآمية اإلنتاج *

 747,107798,014911,630M. RialsValueمليون ريالقيمة اإلنتاج

$ 26.2327.6633.50USبالدوالر

175.62183.45184.50Y. Rريال

595624658ooo tonQuantity of Productionالف طنآمية اإلنتاج

5,2795,4275,608M.RalsValue of Productionمليون ريالقيمة اإلنتاج

*المصدر : الهيئة العامة لإلستكشافات النفطية .
** الشرآة اليمنية للنفط والغاز .

آمية وقيمة إنتاج النفط والغاز للسنوات 2002 - 2004م

Petroleum *

Quantity and Value of Crude Oil and Gas Production for  2002 -2004

النفط

20032004Unit

** Gasالغاز **

Itemالبيان

Average exchange rate ( US$/YR)متوسط سعر  الصرف للدوالر

Average Price of Barrelمتوسط سعر البرميل

2002



Table (9)جدول  (9)

انتاج فروع الديزلالسنة

خارج المنظومة
الموحدة

STEAMDIESELTOTAL

اإلجماليديزلبخار

2000270325729604543414203434

2001276240631684753643283671

2002269558632814883769293798

2003263187635075894096274123

20042596111137076304337284365

711
881

STEAM DIESEL بخار   ديزل  
20002703257
200127624061741
20022695586
20032631876
200425961111

Electric Power Production (G.W.H ) 2002 - 2004

Diesel 
Branches 

Source : Ministry of Electricityالمصدر : وزارة الكهرباء 

انتاج الطاقة الكهربائية  (ج.و.س) للسنوات 2000 - 2004

انتاج المحطات الرئيسية للمنظومة الموحدة

Main Power Stations
YEAR

اإلجمالي الكلي

TOTAL TOTAL

االجمالي

Purchased

المشتراه من 
الغير

2596

1111
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شكل رقم ( 3 ) : انتاج الطاقة الكهربائية  (ج.و.س) للسنوات 2000 - 2004م
Fig. (3) :  ELECTRICITY POWER PRODUCTION (G.W.H) for 2000 - 2004

STEAM   بخار DIESEL   ديزل



جدول رقم  (10)

السنة

 اإلجمالي ديزلبخار

STEAMDIESELTOTAL

2000435215650232882

2001435215650232882

2002435281716244960

2003435277712285997

20044353537883161104

القدرة التوليدية للمحطات الرئيسية (داخل المنظومة) والفرعية 

YEAR

فروع الديزل

Diesel 
Branches 

اإلجمالي

TOTAL

الشبكة العامة  ( محطات رئيسية )

Main Power Stations

Table No. (10)

Source : Ministry of Electricityالمصدر : وزارة الكهرباء 

Electric Power Generation Capacity of Main stations (within network) 

خارج المنظومة) (م.و) للسنوات 2000-2004م)

and recondary (stand-alone) sfations (M.W )  



Table (11)جدول رقم  (11)

الكمية المباعة الكمية المرسلة الكمية المباعة الكمية المرسلة الكمية المباعة الكمية المرسلة الكمية المباعة الكمية المرسلة الكمية المباعة الكمية المرسلة 

producedsoldproducedsoldproducedsoldproducedsoldproducedsold

84158391660896466610627411162797SANA'A CITYامانة العاصمة 

598391629415631484678525671547ADENعدن 

401265431289439303464336455345AL-HODEIDAHالحديدة 

298224325252348275379305413335HADRAMOUTحضرموت

282215303241310251328267335284TAIZتعز

1257214384163107195131211145IBBاب

90639863856281678978DHAMARذمار

846086628766967210381ABYANابين

67517255796485689570LAHEGلحج

 46325133584059396444SANA'Aصنعاء

32193524412852345641AL-BAIDAالبيضاء

33234324432741294431HAJJAHحجه

27202821312437284132SHABWAHشبوة 

32172919362246245530AMRANعمران

16121912211527193224Al-Dhalaالضالع

24112912301232133314MAREBمأرب

1381712181221132215SA'ADAHصعدة

108129141016111915AL-MAHWEETالمحويت

657612914101611AL-MAHRAHالمهره

1121212222AL-JAUFالجوف

3026208032752242341224783715273439182941Totalاالجمالي

الطاقة 
المباعة   
Consu

 med
 Electric
 Power

 )
(G.W/H

2080
2242
2478
2734
2941

Source : Ministry of Electricityالمصدر : وزارة الكهرباء 

الطاقة المرسلة والمباعة (ج.و.س) حسب المحافظات للسنوات 2000 - 2004م 

2004
.Govtالمحافظة 

2000200120022003

Produced and Sold Electric Power(GW.H.) by governorate for 2000-2004
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شكل رقم (4) : الطاقة المرسلة والمباعة (ج.و.س)  للسنوات 2000 - 2004 م 
Fig. (4) : PRODUCED AND SOLD ELECTRIC POWER ( G.W.H) for 2000-2004

Distributed Electric Power     طاقة مرسلة للتوزيع (Consumed Electric Power ( G.W/H   الطاقة المباعة



Table (12)جدول رقم (12)

.20002001200220032004Govtالمحافظة 

163170183195207SANA'A CITYامانة العاصمة 

88919196102ADENعدن 

7173768084AL-HODEIDAHالحديدة 

95100106112118HADRAMOUTحضرموت

9399103109115TAIZتعز

657893106114IBBاب

5155505357DHAMARذمار

3032313234ABYANابين

1616232425LAHEGلحج

 3841454850SANA'Aصنعاء

1621252729AL-BAIDAالبيضاء

1414151617HAJJAHحجه

1315172021SHABWAHشبوة 

1516182022AMRANعمران

1314162123Al-Dhalaالضالع

66677MAREBمأرب

789910SA'ADAHصعدة

1112131415AL-MAHWEETالمحويت

36667AL-MAHRAHالمهره

11111AL-JAUFالجوف

8098689279961058Totalاالجمالي

Table (13)جدول  (13)

إجماليفروعشبكة عامةإجماليفروعشبكة عامةالسنة

YEARPublic NetBranchesTotal
Main 

Power 
Stations

BranchesTotal

2000898549525879137

20019333596811090200

20029073894515788245

200389429923227126353

200489645941274129403

Source : Ministry of Electricityالمصدر : وزارة الكهرباء 

Source : Ministry of Electricity المصدر : وزارة الكهرباء 

(M.Liter ) for 2000-2004

Mazot           مازوتDIESEL  ديزل

أعداد المشترآين بحسب المحافظات (الف مشترك) للسنوات 2000 - 2004م
Electric service subscribers (000's) by governorate for 2000-2004

أستهالك الوقود لتوليد الطاقة الكهربائية (مليون لتر) للسنوات 2000 - 2004م 
Fuel Consumption For electric Power Generation 



Table No.( 14 )جدول رقم (14)

Itemالبيان

Q الكمية%Q الكمية%Q الكمية%Q الكمية%Q الكمية%Q الكمية%NM. عدد%NM. عدد%NM. عدد%NM. عدد%NM. عدد%NM. 200220032004%عدد

1846416.82032117.662184418.021186464.31291263.51322360.57007317.047192516.637389415.8049051117.0450347516.6351725815.8224.225.625.6sana'aصنعاء

**3717633.729211843883833.762932124.192640471.02796372.01957966.811256327.3811912727.548725218.6578794127.3883388927.5461076418.6833.533.532.1Adenعدن **

67146.09150872473026.3568815.68628193.6387653.1417160.6394719.60402079.29414658.862762979.602814499.292902558.8822.713.814.4Taizتعز

1320911.984322121320611.481383411.41826662.6823262.3834060.34595711.184835911.185004210.7032169911.1833851311.1835029410.7125.724.323.8AL-Hodiedahالحديده

86217.82170043387967.6592517.63547663.5602768.5658371.2301597.33315167.28326606.982111137.342206127.282286207.0025.927.328.8Sayoun -Tarimسيئون - تريم

32182.91964180435383.0832602.69250677.9290182.0274784.3130953.18170333.94149853.20916653.191192313.941048953.2127.324.326.2Ibbإب 

48634.41212495148104.1851174.22258053.1257153.5235446.0119972.92125692.91131002.80839792.92879832.91917002.8728.334.825.1Damahrذمار

1146510.40201781157510.061590113.12745265.0752465.01132371.2410009.97423009.785515811.792870009.972961009.7838610611.8126.025.429.3Muklla-Shihr-AL-Ghaالمكال-الشحر-الغيل

7780.7058674097800.687980.6665383.963581.464280.543051.0544751.0347011.00301351.05313251.03329071.0119.322.419.5Hajahحجه

2170.1968807562030.181790.1514265.414069.012067.026300.6428630.6630970.66184100.64200410.66216790.669.510.05.5Shibamشبام

1550.1406291111310.111550.1313989.710076.311976.818940.4619300.4519960.43132580.46135100.45139720.438.38.68.5AL-Mhweetالمحويت

870.078933759680.06630.052832.23450.03657.112000.2912040.2812130.2684000.2984280.2884910.266.34.34.2Manakhaمناخه

 5290.4799535475400.474140.3439775.045083.340497.629000.7130000.6933020.71203000.71210000.69231140.7119.621.417.5AL-Qaidahالقاعده

8720.7911521619800.8510270.8580091.785787.492389.956381.3759981.3962651.34394661.37419861.39438551.3420.422.621.1Radaرداع

 3620.3284370214040.354350.3634294.537292.139691.033600.8236230.8437670.81235200.82253610.84263690.8114.514.715.0Zabidزبيد

* 2640.2395231312780.242920.2423890.225089.926390.115760.3816720.3917960.38110320.38117040.39125720.3821.621.420.9AL-Mokhaالمخا *

5870.5325760536210.546450.5354893.455389.057989.855001.3455311.2857791.24385001.34387171.28404531.2414.214.314.3Bait AL-Faqehبيت الفقيه

1550.140629111460.041980.1614895.54189.116281.817980.4419420.4519950.43125860.44135940.45139650.4311.83.011.6AL-Mansooriaالمنصورية

7980.7240131017760.678270.6866283.059276.364077.457001.3960141.3965541.40399001.39420981.39458781.4016.614.113.9Bajilباجل
المصدر : المؤسسة العامه للمياه والصرف الصحي وفروعها .

* فروع (حريب-الغيظه-المخا) بياناتها لعام 2004م بيانات تقديرية من الخطة الخمسية الثانية للمؤسسة 
** فروع (الحوطة-أبين-ردفان-طور الباحه) بياناتها آانت مدمجة مع فرع (عدن) لعامي 2002، 2003م .

Source : Public Corpoation for Water and Sanitation  .
* (Harreb-AL-Ghaidah-Almokha)Preliminary data for 2004 from the Corporation's five - year plan

** AL-Hotah - Abyan - Radfan-Tor ALBahah data (2002-2003) integrated of  Aden  

آمية ونسبة إنتاج وإستهالك المياه وعدد المشترآين والمنتفعين من خدمات المياه  المقدمة من المؤسسة العامة للمياه ومتوسط نصيب الفرد من المياه المستهلكة بحسب الفروع للسنوات 2002 -  2004م 

المياه المنتجة

Production and consumption of water, number of subscribers, beneficiaries of water services and average share per capita by branch  for 2002 - 20

عدد المنتفعين من خدمات المياه عدد المشترآين (التوصيالت ) متوسط نصيب الفرد من المياه المياه المستهلكة (المباعة)ونسبتها الى المنتجة
المستهلكة(متر مكعب/عام) Consumed Water  (Sold) Produced Water

Quantity(000m3) (الف مترمكعب)الكمية

20022003

Quantity(000m3) (الف مترمكعب)الكمية

20022003200420032004

No.of Beneficiaries

Number (inhabitant) (نسمه) العدد

2002

Branch    YEAR
الفرع      السنة

20032004 2004

Per capita Average of 
consumed 

water(cu.meter/year)

No.of Subscribers(Piped-to)

2002



Itemالبيان

Q الكمية%Q الكمية%Q الكمية%Q الكمية%Q الكمية%Q الكمية%NM. عدد%NM. عدد%NM. عدد%NM. عدد%NM. عدد%NM. 200220032004%عدد

990.09910.08650.059292.992101.15178.519910.4820690.4820930.45139370.48144830.48146510.456.86.03.5AL-baidaالبيضاء 

1020.09750.07340.037371.65674.72470.69760.249950.2310430.2268320.2469650.2373010.2217.612.23.3Khamerخمر 

 4200.384420.385000.4134081.034477.836072.018500.4519780.4620860.45126500.44138460.46146020.4527.928.624.6Sa'adahصعده

*4390.405440.475900.4932072.939071.741069.515350.3721290.4921590.46107450.37149030.49151130.4629.826.227.1AL- Ghaidahالغيضة*

4020.363780.335090.4225062.226770.624047.215190.3715540.3615750.34106330.37108780.36110250.3436.927.821.7Ataqعتق

*570.05550.05580.053459.63360.03560.32870.073380.083640.0820090.0723660.0825480.0816.913.913.7Hareebحريب*

1660.152420.211790.1510261.415363.211765.422050.5422770.5323400.50154350.54159390.53163800.509.48.07.1Al-Dhalaالضالع

**20.6AL-Hotah--1145553.42----159653.42----230467.8----34002.81----الحوطة **

**28.2Abyan--736402.25----105202.25----207467.9----30562.52----أبين**

**13.2Radfan--305620.93----43660.93----40450.6----7980.66----ردفان**

**11.5Tor ALBahah--240240.73----34320.73----27668.5----4030.33----طور الباحة **

16.6Yafea--856510.51----23800.51----27789.6----3090.25----يافع

20.4Amran--163240.30----23320.30----19557.7----3380.28----عمران

2.1Maber--134820.41----19260.41----2890.3----310.03----معبر

5.6Yarim--215810.66----30830.66----12159.0----2050.17----يريم

16.5Gibla--95060.26----13580.29----15788.2----1780.15----جبله

9.4Hbish--46760.14----6680.14----4483.0----530.04----حبيش

8.0AL-Mashar--31150.10----4450.10----2583.3----300.02----المعشار

3.1Bni Seife--45500.14----6500.14----1442.4----330.03----بني سيف

 1102191001150401001212111007613769.077926677736567.37976065.8026086741117910043262810046780610028779531003028396100334643310026.525.824.4Totalاالجمالي
Source : Public Corpoation for Water and Sanitation  .

* (Harreb-AL-Ghaidah-Almokha)Preliminary data for 2004 from the Corporation's five - year plan
** AL-Hotah - Abyan - Radfan-Tor ALBahah data (2002-2003) integrated of  Aden  

* فروع (حريب-الغيظه-المخا) بياناتها لعام 2004م بيانات تقديرية من الخطة الخمسية الثانية للمؤسسة 
** فروع (الحوطة-أبين-ردفان-طور الباحه) بياناتها آانت مدمجة مع فرع (عدن) لعامي 2002، 2003م .

المصدر : المؤسسة العامه للمياه والصرف الصحي وفروعها .

آمية ونسبة إنتاج وإستهالك المياه وعدد المشترآين والمنتفعين من خدمات المياه  المقدمة من المؤسسة العامة للمياه ومتوسط نصيب الفرد من المياه المستهلكة بحسب الفروع للسنوات 2002 -  2004م 

المياه المنتجة

Production and consumption of water, number of subscribers, beneficiaries of water services and average share per capita by branch  for 2002 - 20

عدد المنتفعين من خدمات المياه عدد المشترآين (التوصيالت ) متوسط نصيب الفرد من المياهالمياه المستهلكة (المباعة)ونسبتها الى المنتجة

Table(cont.d) No.(14) تابع جدول رقم (14)

Consumed Water  (Sold) Produced Water

Quantity(000m3) (الف مترمكعب)الكمية

20022003

Quantity(000m3) (الف مترمكعب)الكمية

200220032004

المستهلكة(متر مكعب/عام)

Per capita Average of 
consumed 

water(cu.meter/year)

No.of Subscribers(Piped-to)

200220032004

No.of Beneficiaries

Number (inhabitant) (نسمه) العدد

2002

Branch    YEAR

الفرع      السنة
20032004 2004




