
 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

  
  -:  تقديم    

  
يهــدف الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
من هذه النشـرة إتاحـة العديـد مـن     
ــطة   ــن كافـــة األنشـ ــرات عـ المؤشـ
داخل الجمهورية اليمنيـة لكافـة   
ــاحثين ورجــال     ــتخدمين مــن ب المس

  .الخ.....أعمال ومانحين
  

لقـــــد روعـــــي فـــــي هـــــذه النشـــــرة 
ــار الــــــدقيق    ــاطة واالختيــــ البســــ

عد مــــن يطلــــب  للمؤشــــرات لتســــا 
المعرفــــــــة العامــــــــة باألوضــــــــاع 
ــة   ــادية واالجتماعيــــــــ االقتصــــــــ

  . للجمهورية اليمنية
ــة      ــي معرف ــن يرغــب ف ــى كــل م عل
ــدارات     ــى اإلصـ ــودة إلـ ــة العـ متعمقـ

  .األساسية للجهاز
  
  

 عبد الكريم االرحبي
  نائب رئيس الوزراء للشئون االقتصادية
  وزير التخطيط والتعاون الدولي

  
  

  
Foreword:-  
 
The Central Statistical 

Organization (CSO) aims from this 

publication to avail many of 

indicators of all activities in Yemen 

Republic for all users as 

researchers, businessmen, 

donors...etc. 

It has been observed of this 

publication the  simplicity and the 

accurate selection of indicators to 

help the users for the general 

knowledge of the economic and 

social situations for Yemen 

Republic. 

Everyone who seeks in-depth 

knowledge must refer to the main 

publications of CSO. 
 

Abdulkareem Al-Arhabi 
Deputy Prime Minister for 

 Economic Affairs 

Minister of Planning and International 

Cooperation 

 



 

 

 

  - :  المقدمة
  
  

ــيمن   ــوي كتيــــب الــ ــي يحتــ فــ
األرقـــــام علـــــى العديـــــد مـــــن 
المؤشــرات الهامــة االقتصــادية 
واالجتماعية التي تستند على 

  .أحدث البيانات اإلحصائية 
  
 
وقد حرص الجهـاز علـى إعـادة     

بحيــث  تبويــب بعــض المؤشــرات
تكون متناسـقة وتتسـم بقـدر    
من الشمول ، و تفادي األخطـاء  

  والنواقص في بعض البيانات 
  ،،،واهللا الموفق

 

 

  أمين محمد محي الدين. د

  جامعة صنعاء –أستاذ االقتصاد 

  رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء

Foreword:-  
  

  
  

Yemen in figures booklet 
contains many of  social and 
economical indicator which 
are based on the latest 
statistical data. 

 
 
The CSO has concerned in re-
group some indicators to be 
consistent and common, as 
well as to avoid errors and 
shortcomings in the provided 
data. 

 

 

Dr. Amin M. Mohie Al-Din 

D.of Econamics-Sana'a 

University  
Chairman of CSO 
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       -: معلومات عامة   
  

الجمهورية اليمنية في جنوب شبه  تقع
  .الجزيرة العربية 

يحدها من الشمال المملكة العربية السعودية 
ومن الجنوب البحر العربي وخليج عدن ومن 

، الشرق سلطنة عمان ومن الغرب البحر األحمر 
تنقسم الجمهورية اليمنية من حيث التكوينات 

، هضبية جبلية ، (ة مناطق الطبيعية إلى خمس
تنتشر ، )ساحلية ، الربع الخالي ، والجزر اليمنية

في المياه اإلقليمية مجموعة الجزر اليمنية 
والبحر العربي ولها  لليمن في البحر األحمر 

مناخها وطقسها وبيئتها الخاصة ، ولها تضاريسها 
وتكويناتها الطبيعية وتتركز أكثرها في 

على محاذاة الشاطئ اليمني البحر األحمر موزعة 
أهمها وأكبرها جزيرة كمران المأهولة 
بالسكان وبعض الحيوانات البرية النادرة 

(  أما جزيرة ميون. أرخبيل حنيش  إلى باإلضافة
 فلها أهميتها الخاصة التي تكمن في) بريم 

موقعها االستراتيجي المتحكم في مضيق باب 
العربي  أما الجزر اليمنية في البحر. المندب 

أرخبيل فتتواجد متقاربة من بعضها أشهرها 
موطن أشجار العندم ودم األخوين ذات  سقطرى

وتشمل  األهمية االقتصادية والعالجية
سقطرى، عبدالكوري، (مجموعة من الجزر 

سمحة، درسه، صيال عبدالكوري، صيال 
صيرة، عدله، صيهر، (والصخور ) سقطرى

حار -:ناخالم،  )جالص، ردد، كرشح، ذاعن ذتل
رطب على الشريط الساحلي معتدل في 
المرتفعات الجبلية ومناخ صحراوي في المناطق 

تهطل األمطار على أراضي /تسقط، الصحراوية
الجمهورية على مدار فصول السنة ، وتتفاوت 
كمية سقوط األمطار من فصل الى آخر حيث 
تقل في فصل الشتاء وتزداد في فصلي الصيف 

أعلى مستوياتها خالل األشهر  إلىوالربيع ، وتصل 
  ) .يونيو ، يوليو ، أغسطس( الثالثة

 
  
  

General Information  
  

The Republic of Yemen is 
Located at the southwest corner of the 
Arabian Peninsula. 
It is bordered by Saudia Arabia in the 
north, the Arabian Sea and Gulf of Aden 
in the south and the Sultanate of Oman 
in the east, and the Red sea in the west. 
Topographically, Yemen is classified 
into five regions:(Mountains, Plateaus, 
Coast, Empty Quarter (AR-Rub-Alkali) 
and Islands), having their own 
distinctive climate, environment and 
weather, 
and natural characteristics; these islands 
are scattered in the Red sea ,parallel to 
the coast .The Kamaran is the major and  
the biggest inhabited island,and has 
rarely wild animals and plant 
species.The Mayoon Island(Breem) has 
a specific strategic importance due to its 
location controlling the strait of Bab 
AL-Mnadab. Other islands in the 
Arabian sea are located more closely 
together.Socotras'archipelagois the most 
famous for being the home of the dragon 
tree and span wood, some unique trees 
with significant medical and economic 
values, which includes a group of 
islands (socatra, Abdu Alkuri, Siyal 
Abdu Alkuri, Siyal Suqatra, and rocks 
(Sirah, Adlah, Sayhar, Jalis, Radad, 
Karshah and Dhatil Dhain; Climate, ( 
Hot and humid on the coastal strip, 
moderate on the mountains, and desert 
climate in the desert areas. Rainfall 
spans the whole year, raring in quantity 
from season to another ,  minimizing in 
the winter, and maximizing in both the 
summer and spring, as well as reaching 
to the  highest levels during the   the 
months of June , July , and August. 
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  National  Holidays                            والعطالت جازاتاإل
    

Official weekly rest days 
Thursdays and Fridays  أسبوعالجمعة من كل الخميس ويوم 

  Eidal-Fitr  
29 Ramadan -3 Shawal 

 عيد الفطر المبارك
 شوال 3رمضان وتنتهي 29 أتبد

Eid al-Adha  
  9 - 13  Thil-Hijjah 

  عيد األضحى المبارك
أيام   ذي الحجة حتى رابع 9 أتبد

 العيد

Prophet's immigration Day  
1st Moharam 

 الهجرة النبوية الشريفة
 محرمشهر أول يوم من 

International Labour Day 1st 
May 

 العمال العالمي عيد
  أول مايو

National Day of the Republic 
22nd May 

 اليمنية ني للجمهوريةالوط العيد
  مايو 22في 

Revolution Day 
 26th September  سبتمبر 26ثورة 

Revolution Day 14th  October  أكتوبر 14ثورة 

Independence Day 
 30th November  نوفمبر 30 االستقاللعيد 
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   Environment                                البيئة 
 

Indicator 2006 2005 المؤشر 

Total domestic and 
regional registered 
earthquakes   

3104 2805 
اجمالي األحداث 

الزلزالية المحلية 
واإلقليمية المسجلة

Domestic earthquakes  
(within the Republic) 2891 2088 

أحداث زلزالية محلية
)داخل الجمهورية(

Regional 
earthquakes - 24 الية إقليميةأحداث زلز

Earthquakes outside 
regional borders 213 693 

أحداث زلزالية خارج 
 الحدود اإلقليمية

Number of 
subscribers in 
sanitation service 
(sewerage) 

275658 253922 
عدد المشتركين في 

خدمات الصرف 
)المجاري(الصحي

Number of 
beneficiaries from 
sanitation service 
(person) 

1957172 1777454
عدد المنتفعين من 

 خدمات الصرف الصحي
)فرد (  

Solid waste quantity 
(garbage) gathered 
at the governorates' 
centers (ton ) 

1381996 1272374

كمية المخلفات 
) القمامة(الصلبة 

المجمعة من مراكز 
 محافظات الجمهورية

)طن(
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  Population                                   السكان
 

Gover.  
بحسب النوع و   السكان المقيمين في الجمهورية

  2006*لعام  محافظاتال
Resident Population in the republic by Sex  Governorates: 2006* المحافظة 

 M    ذآور Fإناث     T        إجمالي

Ibb 2238537 1141918 1096619  إب 

Abyan 454535 222745 231790  أبين 

Sana'a City 1947139 875744 1071395  أمانة العاصمة 

Al-Baydha 605303 298822 306481  البيضاء 

Taiz 2513003 1305266 1207736  تعز 

Al-Jawf 465737 212679 253058  الجوف 

Hajjah 1570872 752235 818637  حجة 

Al-Hodiedah 2300179 1117562 1182616  الحديدة 

Hadhramout 1092967 529581 563386  حضرموت 

Dhamar 1412142 710850 701292  ذمار 

Shabwah 494638 238981 255657  شبوة 

Sa'adah 746957 360411 386546  صعدة 

Sana'a 957798 470277 487521  صنعاء 

Aden 634710 297061 337649  عدن 

Lahaj 761160 380931 380229 لحج 

Marib 251668 117259 134409  مأرب 

Al-Mahweet 523236 260446 262790  المحويت 

Al-Maharah 96768 44219 52549  المهرة 

Amran 909992 442024 467968  عمران 

Al-Dhalea  504533 245987 258546  الضالع 

Raimah 418659 213694 204965  ريمة 

Total 20900532 10238694 10661838 اإلجمالي 
  

 .estimates calculated using governorates growth rates 2006*              .م احتسبت بأسلوب معدالت نمو المحافظات2006رات لعام يتقد* 
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  Population                 السكان                 
  

Gover. 
 المساآن عدد  إجمالي

Total of Dwelling 
No. 

 إجمالي عدد األسر
Total of 

Household No. 
 المحافظة

Ibb 313684 305252 إب 

Abyan 58984 58833 أبين 

Sana'a City 267125 254866 أمانة العاصمة 

Al-Baydha 69818 67572 البيضاء 

Taiz 392904 367732 تعز 

Al-Jawf 56466 59028 الجوف 

Hajjah 186900 194972 حجة 

Al-Hodiedah 367749 349309 الحديدة 

Hadhramout 142145 124809 حضرموت 

Dhamar 198977 187765 ذمار 

Shabwah 53082 53065 شبوة 

Sa'adah 81568 85477 صعدة 

Sana'a 115776 117452 صنعاء 

Aden 97408 90667 عدن 

Lahaj 114714 105013 لحج 

Marib 28013 28028 مأرب 

Al-Mahweet 65528 69113 المحويت 

Al-Maharah 12862 13933 المهرة 

Amran 99158 106732 عمران 

Al-Dhalea  61094 59894 الضالع 

Raimah 50482 56321 ريمة 

Total 2834437 2755833 اإلجمالي 
  

 Final  Results of the Census م 2004                           .                .  م2004النتائج النهائية للتعداد العام  للسكان والمساآن والمنشآت 
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  Vital Statistics             اإلحصاءات الحيوية
 

Indicator 2006 2005  المؤشر 

Total Registered 
Births(Males)  156492 87602 

إجمالي واقعات المواليد  
 )ذكور( المسجلة

Total Registered 
Births(Females) 119224 65190 

إجمالي واقعات المواليد 
 )إناث( المسجلة

Total Registered Births 
(Males + Females) 275716 152792 

إجمالي واقعات المواليد 
 )إناث+ذكور( المسجلة

Total  Registered Deaths 
(Males) 16476 15614 

إجمالي واقعات الوفيات 
 )ذكور(المسجلة

Total Registered Deaths 
(Females) 4131 4039 

إجمالي واقعات الوفيات 
 )إناث( المسجلة

Total Registered Deaths 
(Males + Females) 20607 19653 

إجمالي واقعات الوفيات 
 )إناث+ذكور( المسجلة
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  Labour Force   القوى العاملة                   

Indicator    2004 تعداد   
Census2004  المؤشر  

 Relation of labour force                                            قة بقوة العمل  العال

Employment No.  3555000 عدد المشتغلين  

         - Male  3244000    - ذكور  

         - Female    311000    - إناث  

Unemployment No.   689000 عدد المتعطلين  

         - Male  485000    - ذكور  

         - Female    204000    - إناث  

Total of Labor force  4244000 إجمالي قوة العمل  

         - Male  3729000    - ذكور  

         - Female    515000    - إناث  

Non Economical      
activity population  6574000  ًالسكان غير النشطين اقتصاديا  

         - Male  1723000    - ذكور  

         - Female    4851000    - إناث  

manpower (15 years 
and over(  10818000  إجمالي القوى البشرية)سنة فأكثر 15(  

         - Male  5452000    - ذكور  

         - Female    5366000    - إناث  

Unemployment ratio   16.2 نسبة البطالة  

         - Male  13.0    - ذكور  

         - Female    39.6     - إناث  
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  Labour Force   القوى العاملة                   

  اجمالي العاملين الثابتين في الجهاز اإلداري للدولة والقطاعين العام والمختلط
Permanent staff of the government's Administration  sector the  public& mixed sector  

Indicator 2006  2005  المؤشر  
Total 507130 492108 اإلجمالي  

Male 421701 409283 الذكور  

Female 85398 82820 اإلناث 

Unspecified 31 5 غير مبين  

Population in 
age work (15-
64) years 

   2004تعداد  
Census2004 

  1994تعداد
Census1994  

السكان في سن العمل 
)15-64(  

10143296  6736572  
Younger 
population 
(less then 
15)years 

8867085  7334236  
 15السكان صغار السن أقل من 

 سنه

Indicator 2006  2005 المؤشر  
Total of Arab 
and Foreign 
workers 

14111  13251  
إجمالي العاملين العرب 

 واألجانب

Male 11021 10211 ذكور 

Female 3090 3040  إناث 

Total of Arab 
and foreign 
workers 
arriving for 
the first time. 

5049 4778  
العاملين العرب  إجمالي

 واألجانب الوافدين ألول مرة

Male 3941 3797 ذكور 

Female 1108 981 إناث 
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 Investment                                االستثمار
  

Indicator 

  فذة وقيد التنفيذالمشاريع المن
Implemented and under 
implementation projects 

  المشاريع المسجلة
Registered projects 

 المؤشر

2006  2005  2006  2005  

No. of  Inv. 
registered 
projects 
licensed 

185 299  361  410 

عدد 
المشاريع 

االستثمارية 
 المسجلة

Industrial 
Projects 117 176  187  214  مشاريع

 صناعية

Agricultural 
Projects 12 17  29  38  مشاريع

 زراعية

Fishery Projects 5 6  21  16  مشاريع
 سمكية

Service Projects 22 55  68  77  مشاريع
 خدمية

Tourism 
Projects 29 45  56  65  مشاريع

 سياحية

Total 
Investment cost 

(000. R.Y) 
128747660 103796123 292427013 138596793

 إجمالي
التكلفة 
 االستثمارية

 )ريال ألف(

Workers No. in 
the 

implemented 
and under 

implementation 
Inv.Projects 

7162 8362 11836  14092  
 عدد العاملين
في المشاريع 

المنفذة وقيد 
  التنفيذ
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  Fisheries Agricultural &     الزراعة واألسماك 
  

Indicator 2006 لمؤشرا 

Number of agriculture 
tenures 1180105  حائز(عدد الحيازات الزراعية(

Total area (Holder) 1609484  هكتار(المساحة الكلية( 

Cultivable Area (Hectar) 1452437 
المساحة الصالحة للزراعة 

 )هكتار(

Cultivated Area (Hectar) 1309279 
المساحة المحصولية 

 )هكتار(

 )طن(المحاصيل الزراعية حسب المحصول إنتاجة كمي
Quaintly of Agricultural Crops Production by a Crop   (ton) 

Wheat 149173 112963 القمح 

Other Cereals 577754 382628 الحبوب األخرى 

Legumes 83239 61180 البقوليات  

Vegetables 904889 882053 الخضار 

Cash crops 81486 68961 المحاصيل النقدية 

Fruits 861984 764790 الفواكه 

Qat 147444 121399 القــات 

Fodder 1626911  االعالف 1541288
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  Fisheries Agricultural &     الزراعة واألسماك

     )مليون ريال(قيمة المحاصيل الزراعية 
             Value of agricultural crops (Mill.Y.R.)  

Indicator 2006  2005 المؤشر 

Wheat 12082 8896 القمح 

Other Cereals 41183 25500 الحبوب األخرى 

Legumes 12397 8161 البقوليات  

Vegetables 64862 56971 الخضار 

Cash crops 29166 21137 المحاصيل النقدية 

Fruits 109388 83858 الفواكه 

Qat 199390 179469 القــات 

Fodder 19343 19019 األعالف 
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  Fisheries Agricultural &     الزراعة واألسماك
  

Indicator 2006 2005 المؤشر 

  )ألف رأس(أعداد الثروة الحيوانية 
  Numbers of livestock (000)     

Sheep   ضأن 7980 8197

Goats  ماعز 7864 8042

Cattle   أبقار  1447 1464

Camels  جمال 357 359

  )طن(ية انتاج الثروة الحيوانية كم
 Quantity of livestock production. (ton)      

Meat 75123 72627 اللحوم  

Milk 224202 216608  الحليب

Poultry Meat 117723 113195  لحوم الدواجن

Honey 1930 1897 العسل 

Leather (Hides) 10215 9715 الجلود 

Wool 3716 3573 الصوف 
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  Fisheries Agricultural &     الزراعة واألسماك
  

Indicator  2006 2005 المؤشر 

  )طن(الثروة السمكية  إنتاجكمية 
(ton) Quantity of fishery production  

Surface Fish 184623 216263 اسماك سطح 

Deep Water Fish 26382 1547  أعماقاسماك  

Other Aquatic Catch 18655 21035 بحريه أخرى حياءإ 

Total 229660 238845 اإلجمالي 

 ) مليون ريال(الثروة السمكية  إنتاجقيمة 
   Value of fishery production  (Mill.Y.R)        

Surface Fish 38586 44118 اسماك سطح 

Deep Water Fish 5156  179  أعماقاسماك 

Other Aquatic Catch 8526 6654 رىبحريه أخ إحياء 

Total 52268 50951 اإلجمالي 

No of Fishing co-
operatives 127 114 

عدد الجمعيات التعاونية 
 السمكية

Fishermen count 69608 65198 عدد الصيادين 

boats Count 17632 16890 عدد القوارب 
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  Energy        Industry &الصناعة والطاقة  
  

Indicator 2006 2005 المؤشر 

Total of  workers* 254453 202871  إجمالي العاملين* 

Total  Workers'         
compensation* 52173 47133   العاملين إجمالي تعويضات* 

Total Gross value 
output      (million rials)  3100579 2588543 

اإلنتاج   إجمالي قيمة 
 )مليون ريال(

Total value of 
requirements (million 
rials) 

1459361 1191218 
 المستلزماتإجمالي قيمة  
 ) مليون ريال(

Total Gross value  
added             (million 
rials) 

1641218 1397325 
المضافة   إجمالي القيمة  
 )مليون ريال(

  كمية اإلنتاج ألهم السلع
                Quantity of production for main commodities 

Oil (Mill Barrel) 133 146  برميل مليون( النفط( 

Canned Fish  
( 000 can) 37046 29644 

 األسماك المعلبة
 )علبه ألف( 

Soft drinks  
(M. lit). 192 154 

 المشروبات الغازية
 )مليون لتر( 

Cigarettes (M.packet) 146 109  مليون علبه( السجاير(  

Assorted Textiles  
(000, mtr) 2171 1736 

 أقمشة منوعة
 )متر  ألف(

Cement  
(000, ton) 176 134  طن  ألف(اإلسمنت( 

 النفط والغاز         آتمنش ستثناءاببيانات عدد العاملين وتعويضاتهم * 

* Data on number of workers and compensations excluding oil and 
gas establishments 
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  Energy                 Industry &عة والطاقة  الصنا
  

Indicator 2006 2005 المؤشر 

              Electrical power and waterوالمياه    ةيالكهربائالطاقة 

Electricity 
Generated   Total 
(G.W.H)

5336.91   )س.و.ج(الطاقة المولدة  إجمالي 4767.28

Total Electricity 
output (G.W.H)( 4838.3 4369 

كمية الطاقة المرسلة 
 )س.و.ج(

Quantity of 
Electricity sold  
(G.W.H)

3624.5 3294 
كمية الطاقة المباعة 

 )س.و.ج(

 (%)Electricity Loss  (%)الطاقة المفقودة  25.00 25.08

Number of 
Subscribers 
(subscribers 000)

1203 1122 
 عدد المشتركين

 )مشترك ألف(

Average 
consumption capita 
 (K.W.H)

3036 2937 
المشترك   استهالكمتوسط 

 )س.و.ك(

Fuel Consumed in 
generation (M.L ) 1558 1416 

 الوقود المستهلك في التوليد 
 )مليون لتر(

Quantity of 
consumed in 
generation 
  (000 m3)

88928 83633 
 كمية المياه المستهلكة

 )مكعبالف متر (

No.of subscribers in 
water services 510009 491699 

عدد المشتركين في خدمات 
 المياه

No. of beneficiaries 
from water services 
  (person) 

3570063 3441893 
عدد المنتفعين من خدمات 

  )فرد (المياه
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  Building   &  Construction               اإلسكانوالبناء و  التشييد
  

Indicator 2006 2005 المؤشر 

Number of Permits Issued 6376 7260 عدد رخص البناء الصادرة  

Buildng Area( 000 SQ. 
M.) 1909 2152 

 مساحة البناء 
 )متر مربع  ألف( 

No. of Yemen 
Contractors by Class 904 881 

عدد المقاولين اليمنيين حسب 
 الدرجات

Contractor (First Class) 64 54 درجة أولى 

Contractor( Second Class)  درجة ثانية 99 105

Contractor (Third Class) 187 184 درجة ثالثة 

Contractor (Fourth Class) 248 258 درجة رابعة 

Contractor (Fifrth Class) 186 175 درجة خامسة 

Contractor( Sixth Class) 114 111 ةدرجة سادس 

  أسعار مواد البناء األساسية بالريال
          Prices of Basic Building Materials (Y.R.) 

Iron  (Ton) 115038 98497  الطن الحديد

Cement(50kg bag) 1232 1046 الكيس اإلسمنت 

Rock Stones(Ton) from 
the Quarry site 1149 1045 الطن الحجر من المقلع  

Sand and gravels from the 
quarry site (cubic meter) 990 900  3م(النيس والكري من المقلع(  

Water (Cubic M) 88 80 الماء للمتر المكعب 
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  Transport & Travel            والسفر النقل 
  

  

Indicator 2006 2005 المؤشر 

 Roads Length (K.M.)                                              )        كيلو متر(اطوال الطرق

Asphalt Roads 12177.7 11394.8  المسفلتة

Gravel roads 16675.6 14967.5  الحصوية

 Registered Vehicles                                                              المركبات المسجلة   

Private Cars  خصوصي مركبات 37079 28636

Taxi Cars   أجرة مركبات  5830 7123

Commercial 
Trucks/Lorries   نقل عام مركبات 22742 12940

  الدولية والموانئ  حركة الركاب في المطارات
   Traffic of passengers at  International Airports and ports 

  Arrivals                                                                                                     نوالواصل

Yemeni 633479 440980  يمنيون

Arab  عرب  283495 278837

foreigners 100980 108968   أجانب

 Departures                                                                                                    المغادرون
Yemeni 519887 498337   يمنيون

Arab 219957 289859   عرب

foreigners 96683 110177  أجانب

No. of Air pilgrims   عدد حجاج الجو 8850 9414

No. of land pilgrims  عدد حجاج البر 11917 12951

No. of post offices  عدد المكاتب البريدية 202 206

No. of post Agencies  47 59 عدد الوكاالت البريدية 

Total postal boxes  الصناديق البريدية إجمالي 43036 43037
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      االتصاالت وتقنية المعلومات  
     Telecommunication & Information Technology    

  

Indicator 2006 2005 المؤشر 

Capacity Of Telephone 
Stations 1300042 1278315

طات الهاتف      سعة مح
 )السعة المجهزة(

No. of Telephone 
Operational Lines 968328 901385

عدد خطوط الهاتف 
 العاملة 

Teledensity
(Telephone/100 citizen.) 4.6 4.4 

الكثافة الهاتفية 
 )مائة مواطن/ هاتف(

Percentage Vacant to 
equipped (vacant/equipped) 25.52 29.49 

  المجهز إلىلشاغر نسبة ا
 )المجهز / الشاغر ( 

Utilization Factor 
(W.L/Cap.) 74.48 70.51 

  نسبة االستفادة العامة
 )المجهز / العامل (  

Increase in the equipped 
capacity 21727 34477 

الزيادة في السعة 
 المجهزة

Increase in the operating 
lines 66943 103249

خطوط الزيادة في ال
 العاملة 

number of main centers 49 54 
إجمالي عدد السنتراالت 

 الرئيسية

number of sub-centers 229 223 
إجمالي عدد السنتراالت 

 الفرعية

Total internet subscribers 155812 109127
إجمالي مشتركي 

 االنترنت

Total cellular phone users 2977781 2277553 دمي السيارإجمالي مستخ

Total telecommunications 
centers and internet cafés 13184 11120 

عدد مراكز االتصاالت 
 ومقاهي االنترنت
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  Prices indices        ألسعارل األرقام القياسية  
    

  November 1999 = 100 100=1999نوفمبر

Indicator 2006 2005 المؤشر 

 Consumer Price Indices                     عار المستهلك األرقام القياسية ألس

General CPI 216.02 182.46  الرقم القياسي العام

Food and Non-Alcoholic 
Beverages 270.68 210.43 

غير الغذاء والمشروبات 
 كحوليةال

Tobacco, cigarettes and 
Qat 236.18 217.37  التبغ والسجائر والقات

Clothing and Footwear 125.10 127.12  المالبس واالحذيه

Housing and related 
items 151.49 144.00  السكن ومستلزماته

Furniture and 
households appliances 127.51 121.35  األثاث واألدوات المنزلية

Health and health 
services 156.00 146.03  الصحة والخدمات الصحية

Transport and related 
items 171.63 142.54  النقل ومستلزماته

Communications and 
related items 118.85 120.90  االتصاالت ومستلزماته

Recreation and culture 116.19 117.32  الترفيه والثقافة

Education 154.18 138.85  التعليم

Restaurants and Hotels 216.56 196.35  ادقالمطاعم والفن

Goods and 
Miscellaneous Services 153.31 129.46  خدمات وسلع متنوعة
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  Prices indices         ألسعارل األرقام القياسية 
                                                              November 1999 =  100  100=  1999نوفمبر 

                       

Indicator 2006 2005 المؤشر 

 Inflation                                                   التضخم                             

General CPI 18.39 11.44  الرقم القياسي العام

Food and non-
alcoholic 
beverages 

28.64 18.92  كحوليةالغير الغذاء والمشروبات 

Tobacco, 
cigarettes and qat 8.65 0.25 التبغ والسجائر والقات 

Clothing and 
Footwear -1.58  المالبس واالحذيه 2.52

Housing and 
related items 5.20 5.51 السكن ومستلزماته 

Furniture and 
households 
appliances 

 المنزليةاألثاث واألدوات  4.31 5.08

Health and health 
services 6.83 7.20 الصحة والخدمات الصحية 

Transport and 
related items 20.41 12.79  النقل ومستلزماته

Communications 
and related items -1.69  االتصاالت ومستلزماته 0.08

Recreation and 
culture -0.97  الترفيه والثقافة 2.73

Education 11.04  التعليم 7.75

Restaurants and 
Hotels 10.30 19.59  المطاعم والفنادق

Miscellaneous 
services and goods 18.42  خدمات وسلع متنوعة 8.62
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                     Finance & Bank المالية والبنوك     
      

Indicator 2006 2005 المؤشر 

 Public Revenues (In Million Rials)        ) مليون ريال(العامة  اإليرادات

Current revenues 1445925 1104449  اإليرادات الجارية

Capital revenues  رأسماليةال يراداتاإل 3103 3550

Public expenditures & aids  مساعدات منح و 13736 1470

  Public Expenditures                                                                            النفقات العامة

Total Expenditures &
 (net- loans) 1418589 1179341

 النفقات إجمالي
 )قراضإلاصافي ( و

Current Expenditure  Total 1073854  النفقات الجاريةإجمالي   862012

Salaries and Wages  واألجورالرواتب  280733 372777

Goods and Service  عية وخدميةنفقات سل 93219 129322

Maintenance  الصيانة 15472  19755

Current Transfers and 
interest of public Debt 529501 454039 

التحويالت الجارية وفوائد الدين 
 العام

Capital and investment 
expenditures  293627 254367 النفقات الرأسمالية واالستثمارية 

Net lending 51108 62962 اإلقراضي صاف  

Net of debt Commitment  صافي االقتراض 20407 33504

   Budget Deficit/Surplus                                                                       عجز الميزانية

Deficit/ Surplus (net)  )الكلي( الفائض/العجز 58053- 32356

Deficit/ Surplus (net)  65860 37646- الصافي(   الفائض/العجز( 

  Deficit Financing                                                                                 تمويل العجز

External Financing (net)  )صافي(التمويل األجنبي  20407 33504

Local Fianancing (net)  )صافي(التمويل المحلي  37646 65860-
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  Education                                        التعليم        
  
  

Indicator  2006  2005  المؤشر  

   Government Basic and schooling                                                الحكومي األساسيالتعليم 

Number of schools   عدد المدارس 10879 11285

Number of students   عدد الطالب إجمالي 3977443 3864781

Males   ذكور 2390165 2295555

Females   إناث 1587278 1569226

No.of Classrooms  عدد الشعب 124210 122927

Number of teachers  عدد المدرسين 97336 104314

Yemeni teachers  مدرسون يمنيون 97064 104196

Non-Yemeni 
teachers  مدرسون غير يمنيون 272 118

    Government Secondary schooling                                 حكومي       ال الثانويالتعليم 

Number of schools  عدد المدارس 297 313

Number of students  عدد الطالب إجمالي 583243 512721

Males  ذكور 401463 343573

Females   إناث 181780 169148

No.of Classrooms  عدد الشعب 14505 14178

Number of teachers  عدد المدرسين 6111 6641

Yemeni teachers  مدرسون يمنيون 5946 6510

Non-Yemeni teachers  مدرسون غير يمنيون 165 131
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  Education             التعليم                                      
  

Indicator  2006  2005  المؤشر  

    Government Basic and schooling                        الحكومي والثانوي  األساسيالتعليم 

Number of schools 3001 2914 عدد المدارس 

Number of teachers 71577 67385 عدد المدرسين 

Yemeni teachers 70954 66128 مدرسون يمنيون 

Non-Yemeni 
teachers 623 1257 مدرسون غير يمنيون  

  Government Universities                                                       الجامعات الحكومية

Number of universities   عدد الجامعات 7 7

Number of faculties   89 87  الكلياتعدد 

Number of  students  الطالب عدد 164652 169975

Males   ذكور 120156 122524

Females  إناث 44496 47451

Number o teachers  عدد المدرسين  5115 5662

-Yemeni teachers  مدرسون  يمنيون -   4402 4734

-Non-Yemeni teachers  مدرسون غير يمنيون -   713 928

 
   

  
م مقارنًة 2006/2005للعام ) حكومي(األساسي والثانوي  في الجدول  ظهر نقص في أعداد الطالب المقيدين بالتعليم

  .بالعام الماضي آما ورد من المصدر
There appears a decrease in the number of registered students in the basic and 
secondary schooling (governamental)   in table no. compared to the last year. This is 
as has been stated by the source. 
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Education التعليم                                             

 Indicator 2005 2006 المؤشر

     Private Basic schooling                                                          التعليم األساسي خاص

 Number of schools 200 166 المدارس عدد

 Number of students 107072 94851  الطالب عدد إجمالي

 Males 68519 60107 ذكور

 Females 38553 34744 إناث

 No.of Classrooms 5049 4260 الشعب عدد

 Number of teachers 529 573 ذكور المدرسين عدد

 TeachersFemale 2574 1974 إناث مدرسون

 Total No. of Teachers 2503 3147 المدرسين جملة

 Yemeni teachers  3099 2446 يمنيون مدرسون

 Non-Yemeni teachers  48 57 يمنيون غير مدرسون
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Education التعليم                                             

 Indicator 2005 2006 المؤشر

    Private Secondary schooling                                              التعليم الثانوي خاص

 Number of schools 10 10 المدارس عدد

 Number of students 12738 11871 طالبال عدد إجمالي

 Males 9206 8433 ذكور

 Females 3532 3438 إناث

 No.of Classrooms 666 580 الشعب عدد

 المدرسين عدد
 ذكور

89 94 
Number of 

teachers(male) 

 24 23 إناث مدرسون
No. of  Teachers 

Female 

 118 112 المدرسين جملة
Total No. of 

Teachers 

 Yemeni teachers 116 110 يمنيون مدرسون

  2  2 يمنيون غير مدرسون
Non-Yemeni 

teachers 
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Education التعليم                                             

 Indicator 2005 2006 المؤشر

   Private  Basic&Secondary schooling                                   التعليم األساسي والثانوي خاص

 Number of schools 166  144 المدارس عدد

 المدرسين عدد
 ذكور

1247 1431 
Number of teachers 

(male) 

 2986 2205 إناث مدرسون
No. of  Teachers 

Female 

 4417 3452 المدرسين جملة
Total No. of 

Teachers 

 Yemeni teachers 4164 3162 يمنيون مدرسون

 243 290 يمنيون غير مدرسون
Non-Yemeni 

teachers 
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Education التعليم                                             

 Indicator 2005 2006 المؤشر

 Private Universities                            الخاصة                            الجامعات

  11  9 الجامعات عدد
Number of 
universities 

 Number of faculties 56  51  الكليات عدد

 Number of students 26106 23916 الطالب عدد

 Males 20071 18144 كورذ

 Females 6035 5772 إناث

 Number of teachers 1243 1049 المدرسين عدد

 Yemeni teachers - 1071 924 يمنيون مدرسون -

 غير مدرسون -
 يمنيون

125 172  
-Non-Yemeni 

teachers 
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Education التعليم                                             
 

 Indicator 2006 2005* المؤشر

 Vocational and Technical Education          لتعليم المهني والفني التقنيا

 Two-years system                                                             نظام سنتين

 No. of  Institutes 55  50  دعدد المعاه

 No. of  Students 12247 11288 عدد الطالب

 Male 11257 10498 ذكور

 Female 990 790 إناث

 ** No. of  Teachers 2079 2034 * *عدد المدرسين 

 Male 1795 1759 ذكور

 Female  284 275  إناث

 Yemenies 2047 2002 يمنيون

 Non-Yemenies 32 32 غير يمنيين

 Three-years system                                                    نظام ثالث سنوات      

 No. of  Institutes 30 28 عدد المعاهد

 No. of  Students 3338 3486 عدد الطالب

 Male 2900 3003 ذكور

 Female 438 483 إناث

  
 Teachers data have been changed* بيانات المدرسين تم تغييرها من المصدر* 

fror the Source 

 Teachers for 2 & 3 years system * * سين نظام سنتين وثالث سنوات يشمل المدر**
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 Health                                          الصحة  
  

 Indicator 2006 2005  المؤشر

 No. of Physicians 5980 5920 عدد االطباء

 No. of Dentists 352 328 عدد أطباء األسنان

 No. of Hospitals 363 214 عدد المستشفيات

/ مراكز صحية 
و مراكز / مستوصفات

 اخرى
1090 1326 Health centres and 

clinics & Others   

 No. of Beds 14413 13841 عدد االسرة

 No of Nurses 11073 15121 عدد الممرضين

إجمالي حاالت األمراض 
 المبلغ عنها

260393 366758 Total reported cases 

 No of Malaria 162270 156413 ابات بالمالرياعدد اإلص
infections 

عدد االصابات 
التهاب (باإلسهاالت 

 )االمعاء
87630 181592 Diarrhea 

 Others cases 22896 16350 عدد الحاالت األخرى
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 Tourism & Culture                   السياحة والثقافة
  

 Indicator 2006 2005 المؤشر

لقادمين إجمالي ا
للسياحة والمقيدين 
  لدى وزارة السياحة 

336070 382332 
Total tourist arrivals 
registered in the 
Ministry of Tourism 

  Total number of 1166 692  إجمالي الفنادق
hotels 

إجمالي الليالي 
 السياحية

2016694 2293992 Total number of  
tourist nights 

ت جمالي العائدا
السياحية بالمليون 

 ).الدوالر اإلمريكي(
262 309 

Total returns on 
tourism  (Million 
US$) 

إجمالي عدد الزائرين 
 للمتاحف

32068 59949 Total No. of  
museum visitors  

إجمالي عدد البعثات 
 العاملة  في مجال اآلثار 

20 19 
Total No. of 
missions operating 
in the field of 
Archaeology.  
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 Information                                      اإلعالم 
  

 Indicator 2006 2005  المؤشر

 No. of newspapers and magazines issued          ة      عدد الصحف والمجالت  الصادر

 &No.of Official 31 31 رسمية وشبة رسمية
Semi-Official 

 Nationals  76 74 أهلية

 32 27 حزبية ومنظمات
Political 
parties&public 
organization. 

هيئات (جماهيرية 
 )ونقابات

20  23 Corpor.Synd.Ce
nt. Societies 

 No. of annual transmiting hours                                       عدد ساعات البث السنوي       

 YEMEN 8760 8760 القناة الفضائية
SAT.CHANNLE. 

 MAY 22 5616.34 5616.34 مايو 22قناة 
CHANNLE. 

عدد ساعات البث 
 اإلذاعي

35314.25 36284.63 
No. 
Broadcasting 
service hours 

عدد اإلذاعات 
 المحلية

8 10 No. of Local 
Radio Stations 
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   Security and Justice                     األمن والعدالة
  

 Indicator 2006  المؤشر

 Total Registered Crimes 35024  إجمالي الجرائم المسجلة

الجرائم المسجلة الواقعة على 
 األفراد

16595 Registered crimes on 
individuals 

 Crimes against national 97  جرائم اإلقتصاد الوطني
economy 

  Crimes obstructing stice 69 جرائم مخلة بسير العدالة

 &.Total Crimes of alsification 240 جرائم التزييف والتزوير
Forgery 

الجرائم المسجلة المتصلة 
 بالوظيفة العامة

1499 Registered crimes related to 
the publicjob 

 Money or property crimes 11341 جرائم االموال

الجرائم المسجلة التي تمس 
 الصالح العام

644 Registered crimes of harm to 
public interest 
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   Security and Justiceاألمن والعدالة                     
 

 Indicator 2006 المؤشر

 Oral and published crimes 185 والمنشورة الهجريةالجرائم 

 Begging crimes 49 جرائم التسول

جرائم الزنا وهتك العرض 
 األخالق وإفساد

3316 Adultery and spoiling ethics 
crimes 

 crimes against the law 989 الجرائم المخالفة للقوانين

إجمالي القضايا المحالة 
 للمحاكم االبتدائية

102074 Total cases referred to the 
courts of first instang 

إجمالي القضايا المحالة 
 للمحاكم االستئناف

33230 Total cases referred to 
appeal courts 

إجمالي القضايا المحالة 
 للمحاكم النوعية

11211 Total cases referred to 
specialized courts 

  لالجداوتغيرت عن  2006جدير باإلشارة بأن جداول األمن لعام 
) . وزارة الداخلية(مصدر نتيجة لتغير االستمارة األساسية في جمع البيانات من قبل ال، المنشورة في األعوام السابقة 

    .تلبية الحتياجات المصدر من البيانات
It is noted that the tables of security for 2006 have been changed of those published in the previous years due to the change in the 

basic questionnaire in the data collection by their source (Minstry of interior) in order to fulfill their data needs.
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  Non Governmental Organizations  المنظمات غير الحكومية 
 

 Item 2006 2005 البيان

عدد الجمعيات 
 الخيرية 

المراكز 
 Centers 2265 2221 الرئيسية

(H.Q) Number of 
charity 
societies 

Branches 132 131  الفروع

 عدد النقابات 

المراكز 
Centers 31 31 الرئيسية

 (H.Q) 
Number of 
syndicates  

Branches 67 67 الفروع

عدد الجمعيات 
 اإلجتماعية 

المراكز 
Centers 779 673 الرئيسية

 (H.Q) Number of 
social 
associations 

Branches 109 92 الفروع

عدد المؤسسات 
 الخيرية

المراكز 
 Centers 191 153 سيةالرئي

(H.Q) Number of  
charity 
institutions 

Branches 5 1 الفروع

عدد االتحادات 
 العامة

المراكز 
 Centers 46 46 الرئيسية

(H.Q) 
Number of 
public unions 

Branches 123 116 الفروع

عدد الجمعيات 
 الثقافية

المراكز 
Centers 63 60 الرئيسية

 (H.Q) Number of 
cultural 
associations 

Branches 5 5 الفروع
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  Social Welfare & Youth     الرعاية االجتماعية والشباب   
 

 Indicator  2006  2005  المؤشر

إجمالي اإلعانات 
المقدمة من  صندوق 
الرعاية االجتماعية 

  )ألف ريال(

12830114  15263178 
Total Social 
Fund Subsidies 
(000 Y.R.) 

إجمالي عدد 
المستفيدين من 
صندوق الرعاية 

 االجتماعية

746380  943668 
No. Of 
Beneficiaries 
from the Social 
welfare Fund 

 Male 503460 384950 ذكور

 Female 440208 361430 إناث

إجمالي المتقاعدين 
لدى الهيئة العامة 
 للتأمينات والمعاشات

63706 71022 

Total retirees 
registered in the 
public authority 
of insurance and 
pensions  



 

55  
 

  Social Welfare & Youth     الرعاية االجتماعية والشباب   
 

 Indicator  2006  2005  المؤشر

المعاشات  إجمالي
التقاعدية 

والتعويضات 
المقدمة من الهيئة 

العامة للتأمينات 
 )بالريال( والمعاشات

10491252481 15061174474 

Total pensions and 
compensations 
provided by the 
Public Authority of 
Insurance and 
Pensions in rials 

إجمالي المؤمن لدى 
المؤسسة العامة 

  )فرد( للتأمينات
84178 92664 

Total of insured 
persons in the 
public corporation 
of insurance(person)  

إجمالي المعاشات 
النفقات (والتعويضات 
المقدمة من ) التأمينية

المؤسسة العامة 
 للتأمينات االجتماعية

  ) بالريال(

 - 716014055.30 

Total pensions and 
compensations 
(insurance 
expenditures) 
provided by the 
Public Corporation 
of Social Insurance 
(in rials) 

عدد المالعب 
 No. of sport 151 -  الرياضية

stadiums 

عدد الصاالت 
 No. of closed 28  -  المغلقة

halls 

دية عدد األن
 الرياضية

300 303 Number of Sport 
Clubs 
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  Social Welfare & Youth     الرعاية االجتماعية والشباب   
 

 Indicator  2006  2005  المؤشر

 Clubs 40 -  مقرات األندية
headquarters 

عدد أعضاء األندية 
 الرياضية

84805 89714 No. of sport 
Clubs' Members 

عدد الالعبون 
المسجلون في 

 األندية الرياضية
60357 65584 

No. of 
Registered 
Players In The 
Sport Clubs 

لحكام عدد ا
 المقيدين

2416 2392 
No. of 
Registered 
Referees 

(-) No available data                                                                                                  ) - (ال توجد بيانات  
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                                      National Accountالحسابات القومية  
  

          

Indicator 2006 2005  المؤشر

GDP at Current Price(M.R.Y) 3760038 3208501
 باألسعار اإلجماليالناتج المحلي 

  )مليون ريال(الجارية

GDP at Market Prices at 
Constant  Price (M.R.Y) 325469 315466

بسعر السوق  اإلجماليالناتج المحلي 
 )مليون ريال( الثابتة  باألسعار

Growth Rates of GDP at 
current prices (%) 17.19 25.16 

معدل النمو السنوي للناتج المحلي 
 (%)الجارية  باألسعار

Growth Rates of GDP at 
constant prices (%) 3.17 5.59 

معدل النمو السنوي للناتج المحلي 
 (%)الثابتة  باألسعار

 (%)الجارية  باألسعار األنشطةحسب  لياإلجماتركيب الناتج المحلي 
The compilation Of GDP By Economic Activity At Current Prices (%) 

Agriculture,     Forestry & 
Fishing

 الزراعة والغابات والصيد 10.55 10.15

Mining and Quarrying  الصناعات االستخراجية 35.70 35.16

Manufacturing  لصناعات التحويليةا 7.13 7.76

Electricity, Water and 
Gas  الكهرباء والمياه والغاز 0.72 0.73

Construction and building 5.60 5.44 البناء والتشييد 

Wholesale and Retail 
Trade, Rest. & Hotels and 
reform

13.07 12.81 
تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم 

 والفنادق واإلصالح

Transport, Storage & 
Comm.  النقل و التخزين واالتصاالت 10.97 10.84

Financial insurance and 
real estate  6.24  6.69 مين والعقارات أالتمويل والت  

Personal and community 
services. 1.45 1.32 

الخدمات الشخصية وخدمات 
 المجتمع

B-Producers Of Gov. 
Services  الخدمات الحكومية تجومن 9.57 10.41
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  National Account                الحسابات القومية    
 

 Indicator 2006 2005 المؤشر

 (%)تركيب الناتج المحلي اإلجمالي حسب األنشطة باألسعار الجارية : تابع 
:  The Compilation Of GDP By Economic Activity At Current Prices (%)  Cont 

 

( طاع العائلي الق
 )خدمات المنازل 

0.02 0.02 C-Household  Sector 
(houses' Services) 

الخدمات : ناقصاً
 المصرفية المحتسبة

-2.58 -2.43 Less: imputed banking 
services  

الناتج المحلى 
 اإلجمالي بسعر السوق

100 100 G D P At Market Prices 

الناتج المحلى 
 للقطاعات غير

 النفطية
64.39 64.93 Non-oil sectors 

domestic product 

  (%)تركيب الناتج المحلي اإلجمالي حسب األنشطة باألسعار الثابتة 
The Compilation Of GDP By Economic Activity At Constant Prices (%)

الزراعة والغابات 
 والصيد

19.44 19.54 Agriculture, Forestry 
and Fishing 

الصناعات 
 االستخراجية

12.44 11.14 Mining and Quarrying 

 Manufacturing 14.82 14.55 الصناعات التحويلية

الكهرباء والمياه 
 والغاز

1.26 1.30 Electricity,Waterand 
Gas 

 Construction and 2.04 2.00 التشييد والبناء 
building 



 

59  
 

  National Account                الحسابات القومية    
 

 Indicator 2006 2005 المؤشر

  (%)الثابتة  باألسعارحسب األنشطة تركيب الناتج المحلي اإلجمالي 
The Structure Of GDP By Economic Activity At Constant Prices (%) 

تجارة الجملة 
والتجزئة والمطاعم 
 والفنادق واإلصالح

8.53 8.88 
Wholesale and Retail 
Trade, Rest.& Hotels 
and reform  

النقل و التخزين 
 واالتصاالت

12.98 13.81 Transport, storage and 
communications 

مين أالتمويل والت
والعقارات وخدمات 

 األعمال
8.69 8.61 

Financing, surance, 
real estate and 
business services 
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  National Account                   الحسابات القومية   
 

 Indicator 2006 2005 المؤشر

 (%)ألنشطة باألسعار الثابتة تركيب الناتج المحلي اإلجمالي حسب ا: تابع 
 Cont : The Compilation Of GDP By Economic Activity At Constant Prices (%) 

الخدمات الشخصية 
 2.31 1.98 وخدمات المجتمع

Personal and 
community 
services 

الخدمات  منتجو
 19.31 19.29 الحكومية

B-Producers Of 
Government 
Services 

  العائلي القطاع 
 0.10 0.10 )خدمات المنازل ( 

C-Household 
Sector ( houses' 
Services) 

الهيئات  منتجو
تخدم  التيالالربحية 
 العائالت

0.06 0.06 Producers of non-
rofitz 

 E- Import Duties 0.87 1.45 الرسوم الجمركية

الخدمات : ناقصاً
 2.80- 2.77- المصرفية المحتسبة

Less: Imputed 
Bank Services 
Charge 

الناتج المحلى 
 G D P At Market 100 100 اإلجمالي بسعر السوق

Prices 
الناتج المحلى 

للقطاعات غير 
 النفطية

88.03 89.36 Non-oil sectors 
domestic product 
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   National Account                     الحسابات القومية 
  

 Indicator 2006 2005 المؤشر

 (%)هيكل اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية 
Structure of Expenditure on GDP at Current Prices (%) 

االستهالك النهائي - 1
 الكلى

1ـــ  74.66 76.41 Total final 
consumption 

 Public final 13.76 12.25 االستهالك النهائي العام
consumption  

 Private final 60.90 64.16 الك النهائي الخاصاالسته
consumption   

  Gross Investment-2 16.38 18.53 االستثمار اإلجمالي - 2

مجمل تكوين رأس المال 
 الثابت

19.02 17.18 Gross Fixed capital 
formation  

 Change in stock 0.80- 0.49- التغير في المخزون

الصادرات من السلع  - 3
 لخدماتوا

40.86 41.14 3-Exports of goods 
and services 

 Exports of goods 38.16 38.30 صادرات السلع

 Exports of services 2.98 2.56 صادرات الخدمات

ناقصا الواردات من  - 4
 السلع والخدمات

35.80 32.18 4-Less: Imports of 
goods and services 

 Imports of goods 24.58 28.11 واردات السلع

 Imports of services 7.59 7.69 واردات الخدمات

الناتج المحلى  5 -
 اإلجمالي بسعر السوق

100 100 5- GDP At Market 
Prices 
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   National Account                     الحسابات القومية 
 

  

Indicator 2006 2005 المؤشر  

بماليين  الجارية باألسعار( جمالياإلمتوسط نصيب الفرد من الناتج القومي 
   )الرياالت

GNP Per Capita (at Current Prices,mil. of rials )   

Y. Rail   ريال يمني 145612 171252

$US 869 761  أمريكيدوالر 
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  Foreign Trade                 التجارة الخارجية
  

Indicator 2006 2005 المؤشر  

Imports (M.YR) 1043119  )مليون ريال(الواردات 931599

Exports(total) (M.YR) 1316198 1074549
 )إجمالي(الصادرات

 )مليون ريال(

Exports 1270866 1040658  صادرات

Re-Exports  إعادة صادرات 33892 45331

Trade balance 
Value(M.YR)

 )مليون ريال(الميزان التجاري  142950 273078

 % Imports by use of items Prices        (%)االستخدام نسبة الواردات بحسب 

Consumption Goods  استهالكية 17.38 17.11

Intermediate Goods   وسيطة 58.92 57.87

Capital Goods  رأسمالية 23.70 25.02

 Exports by use of items of%           (%)نسبة الصادرات بحسب االستخدام

Consumption Goods  استهالكية 3.97 3.96

Intermediate Goods  وسيطة 96.02 96.02

Capital Goods  رأسمالية 0.00 0.02
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  Foreign Trade                           الخارجية التجارة
  

Indicator 2006  المؤشر  

 )ريال. ألف(أهم الدول المصدرة لليمن 
Top Exporting countries to Yemen ( 000.YR) 

U . A . E   اإلمارات 229768364

Saudi Arabia   السعودية 101192354

Switzerland   سويسرا 94972903

China   الصين 76455667

Kuwait  الكويت 69862960

Japan   اليابان 43381112

India  الهند 33234732

Brazil   البرازيل 27603811

 )ريال. ألف(ليمن المستوردة من اأهم الدول 
Top Importing countries from Yemen ( 000.YR) 

India   الهند  315073948

China  الصين  296401354

Thailand 190083783 تايالند  

United Kingdom   المملكة المتحدة  76809733

U.S.A 74065423 الواليات المتحدة األمريكية  

U.A.E 47179170 اإلمارات 

Switzeland   سويسرا  46895484

North Korea  الشماليةكوريا  42555089
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  Foreign Trade                          التجارة الخارجية
  

Indicator 2006 المؤشر  

 Imported commodities (000.YR)                                )ريال.ألف(أهم السلع المستوردة 

Gas oils ( solar)  
diesel oil. 159871081  ديزل أويل) سوالر(ويل غاز أ 

Fuel oils ( mazot) . 70522820  مازوت(فيول أويل (  

Seamless iron/steel line pipe used for 
oil or gas pipelines 26860257 

مواسير من النوع المستعمل في خطوط  أنابيب
  أو الغاز من حديد أو صلب) البترول(النقل الزيت 

Durum wheat 23002440  قاسية) قمح(حنطة  

Raw cane sugar, in solid form not 
containing any flavors or color items. 
 

19788456 
أو  منهكاتال يحتوي على  سكر قصب خام

  الصلبةمواد تلوين مضافة في حالته 

Motor spirit (petrol). 17789572 بنزين  

Portland cement (excl. white ) 16981909 
وان تم  ، األبيضد عدا االسمنت اسمنت بورتالن

  اصطناعياً تلوينه

Other motor vehicles with spark- 
ignition internal combust on piston 
engines of cylinder capacity 
exceeding 1500 cm3. 

16833387 
مركبات أخرى بمحركات احتراق  داخلي 

 1500تشعل بالشرارة سعة اسطوانتها تزيد عن 
 3سم

 Top Exported ommodities (000. YR)                                             )ريال.ألف(هم السلع المصدرة أ

Petroleum oils obtained from 
bituminous minerals,crude 1107845952  زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية، خام

Fuel oils (mazot). 40887589  مازوت(فيول أويل( 

Kerosene 34656292 كيروسين 

Naphthalene 14542923  نفتالين 

Frozen fish, nes 8656464 اسماك أخرى مجمدة 

Gas Oils (solar) diesel oil. 7265564  أو ديزل أو يل) سوالر(غاز أويل  

Fresh or chilled fish, nes 7243870 
اسماك طازجة أو مبردة غير مذكور ة في 

 مكان آخر

Cigarettes containing tabacco 5144543 محتوية على تبغ سجائر(لفائف عادية(  
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