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  1  مالحظات توضيحية 
   املؤشرات االقتصاديةأهم:القسم األول

  6  .م2005-1995امليزان والتبادل التجاري لألعوام  •  )1(جدول 
 -:م2005- 2004قتصادية للتبادل التجاري لعامي  االاملؤشراتأهم   ) 2(جدول 

 .الناتج احمللي اإلمجايل ونسبتها من الصادرات •
 .الناتج القومي اإلمجايل نسبتها من الصادرات و •
 .الصادرات واإليرادات العامة •
 .الواردات والناتج احمللي اإلمجايل •
 .الواردات والناتج القومي اإلمجايل •
  . العامةالنفقاتنسبة الواردات ونسبة  •

8  

  9  .م2005-2001مسامهة القطاعات االقتصادية يف الصادرات اليمنية لألعوام   ) 3(جدول 
  11  .م2005 – 2004الصادرات حبسب استخدام املواد لعامي   ) 4(جدول 
  11  .م2005- م2004الصادرات حبسب طبيعة املواد لعامي   ) 5(جدول 
  12  .م2005-2001الواردات اليمنية لألعوام مسامهة القطاعات االقتصادية يف   ) 6(جدول 
  14  .م2005 – 2004الواردات حسب استخدام املواد لعامي   ) 7(جدول 
  14  .م2005- 2004الواردات حسب طبيعة املواد لعامي   ) 8(جدول 
  16  .م2005الواردات والصادرات حبسب األشهر والفصول لعام   ) 9(جدول 
  18  .م2005- 2004 حبسب القطاعات ونوع الترسيم لعامي الصادرات والواردات  ) 10(جدول 

  التبادل التجاري مع التكتالت االقتصادية الدولية واملناطق اجلغرافية يف العامل: القسم الثاين
  22  .م2005- 2003التبادل التجاري مع املنظمات و التكتالت االقتصادية الدولية لألعوام   ) 11(جدول 
  37  .م2005وإعادة الصادرات والواردات مع التكتالت الدولية خالل العام الصادرات   ) 12(جدول 
  48  .م2005 -2004لعامي نسبة مسامهة التكتالت االقتصادية الدولية يف الصادرات والواردات اليمنية   ) 13(جدول 
  51  .م2005التبادل التجاري مع دول العامل حسب املناطق اجلغرافية لعام   ) 14(جدول 



 
  إحصائيات الصادرات : سم الثالثالق

  58  .م2005أهم ثالثني سلعة مصدرة خالل العام   )15(جدول 
  60 .م2005مع أهم ثالث دول مستوردة لعام )  بالنسبة للقيمة( أعلى عشر سلع مصدرة إىل أهم ثالث دول مستوردة   )16(جدول 
  63  .م2005 – 2003الصادرات حسب املنافذ اجلمركية لألعوام   )17(جدول 
  65  .م2005 – 2001أهم عشرة شركاء جتاريني للصادرات اليمنية خالل الفترة   )18(جدول 
  67  .م2005- 2004أهم عشرين دولة مستوردة من اجلمهورية خالل عامي   )19(جدول 
  68  .م2005 سلع مصدرة خالل عام 5 دولة مستوردة بالنسبة للقيمة مع 15أهم   )20(جدول 
  73  .م2005 لعام HSرات حبسب فصول وبنود النظام املنسق الصاد  )21(جدول 
  104  .م2005 لعام HSإعادة الصادرات حبسب فصول وبنود النظام املنسق   )22(جدول 

  إحصائيات الواردات : القسم الرابع
  141  .م2005أهم ثالثني سلعة مستوردة خالل العام   )23(جدول 
  143  م2005 دول مصدرة خالل العام 3ة للقيمة مع أهم  سلعة مستوردة بالنسب50أعلى   )24(جدول 
  156  .م2005-2003الواردات حسب املنافذ اجلمركية لألعوام   )25(جدول 
  158  .م2005- 2001 شركاء جتاريني للواردات اليمنية خالل الفترة 10أهم   )26(جدول 
  160  .م2005 -2004امي ع دولة مصدرة إىل اجلمهورية حسب بلد املنشأ خالل 20أهم   )27(جدول 
  161  .م2005 – 2004 دولة مصدرة إىل اجلمهورية حسب بلد املصدر خالل عامي 20أهم   )28(جدول 
  162  .م2005 سلع مستوردة حبسب القيمة خالل العام  10 دولة مصدرة إىل اجلمهورية مع 15أهم   )29(جدول 
  177  .م2005لعام  HSالواردات حبسب فصول وبنود النظام املنسق   )30(جدول 

  سلع الزراعية لالتبادل التجاري ل: القسم اخلامس
  354  .م2005التبادل التجاري للسلع الزراعية لعام   ) 31(جدول 
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