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 مقدمة
  

 عشر من سلسلة الكتب اإلحصائية  السادسم وهو  2005يسرنا إصدار الكتاب اإلحصائي لعام      
اني    ي الث دة ف ة الوح شعب وإعالن دول دة ال راب ووح دة الت ق وح د تحقي ة بع ة اليمني للجمهوري

  .م 1990والعشرين من مايو 
د أن أرست جا    شاملة بع ة ال يط للتنمي ام التخط ي تواصل مه ا وه ى  إن بالدن ن البن ًا م ًا مهم نب

ات والمعلومات اإلحصائية                      ة الحال يتطلب مواصلة تطوير قواعد البيان التحتية ، وهذا بطبيع
ا   ة م نظم اإلحصائية ومتابع ى ال اد عل ة باالعتم ة والدق ن الثق ة م ة عالي ى درج ا إل للوصول به

  .يستجد فيها من تحديث وتطوير 
اه تطوير ا          ذي يمكن متخذ              أننا نأمل أن تتواصل الجهود باتج ى المستوى ال لعمل اإلحصائي إل

ة     ي آاف ا ف ن فعاليته زز م رارات وان يع المة الق ن صحة وس د م ة التأآ ع درج ن رف رار م الق
ي     در ف اطر اله ن مخ ل م ة وان يقل سياسية والثقافي ة وال صادية واالجتماعي اة االقت ب الحي جوان

  .على االجتهاد والتخمينالوقت واإلمكانيات الناجمة عن االعتماد في اتخاذ القرار 
صادية                 وفي األخير فأننا نتوخى أن يسهم هذا الجهد بما احتواه من مؤشرات عن األوضاع االقت
ادين    ذه المي ي ه احثين ف ين والب شجيع الدارس ة وت ة اليمني راء المكتب ي إث ا ف ة لبالدن واالجتماعي

وا             از المرآزي لإلحصاء      لالستفادة من البيانات والمعلومات اإلحصائية المتاحة وان يواف الجه
ساهمة في      ع بمالحظاتهم وآرائهم للم ادة        رف الرقم اإلحصائي وتطوير وتحديث م ة ب  درجة الثق

 . مستقبًالسلسلة آتاب اإلحصاء السنوي
  

 ,,,واهللا ولي التوفيق 
 

 عبدالكريم األرحبي
  

 وزير التخطيط والتعاون الدولي
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FOREWORD 
 
We are delighted to issue the statistical Yearbook 2005, which is 
the 16th edition after the blessed unification of our land and people, 
and the proclamation of the state of Unity on May 22nd ,1990 . 
As our nation proceeds to plan the total development process, 
after the achievement of part of the infrastructure, it is only natural 
to need more developed and more complete statistical database. 
Such database must be comprehensive , accurate , and reliable , 
and must be developed to the latest statistical standards . 
We hope that efforts will continue to be exerted to further develop  
statistical practices to the point that enables decision makers to 
make more confident decisions . Such decision will also be more 
effective in developing the various economic, social, cultural, and 
political aspects of our nation’s life , rather than decisions that 
merely depend on guessing . 
To conclude this statement , we are hopeful that this humble 
contribution will enrich , with the data and indicators it produce , 
the Yemeni statistical library and will provide researchers in all 
fields with their needs . We also hoe that the users of statistical 
data will provide us with their feed-back , in order to raise 
confidence and to further develop our practice    

 
 

AbdulKareem Al-Arhabi  
 

Minister of Planning and International Cooperation 
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  تقديم 
احثين والدارسين والمختصين                   ين من الب دم للمهتم از المرآزي لإلحصاء أن يق يسر الجه
ة والجامعات ومراآز                     زة الدول رارات في أجه سياسات ومتخذي الق من المخططين وواضعي ال

از    2005البحوث والمنظمات الدولية وغيرها آتاب اإلحصاء السنوي لعام          م ، وقد حرص الجه
اب                  على إخراج هذا ال    ذ مشروع تطوير آت عدد بأقل قدر ممكن من األخطاء وذلك من خالل تنفي
 . اإلحصاء السنوي 

دًا في سبيل                          ألو جه ة ال ي ة وتقني شرية والي ات ب ه من إمكاني والجهاز المرآزي لإلحصاء بما لدي
توفير ونشر البيانات اإلحصائية في صور ووسائل مختلفة بدءًا من نشرات مطبوعة إلى شرائط          

ات          ممغن رين بالبيان ستخدمين اآلخ ة والم ات الدول ف قطاع د مختل ة و تزوي راص مرن ة وأق ط
  .المتوفرة لديه 

ار أن            ة ، باعتب شاط في الدول ويهدف الجهاز للوصول إلى اإلحصائيات الدقيقة لمختلف أوجه الن
ذي         ين ومتخ احثين والمخطط ن الب ازات وتمك رز اإلنج ائق وتب ح الحق صائيات توض ذه اإلح ه

  .ات من متابعة تنفيذ برنامج اإلصالح االقتصادي واإلداريالقرار
ذل            ى ب ورغم الحرص على تفادي بعض األخطاء والنواقص في البيانات إال أننا مازلنا بحاجة إل
شمول                         ة في العمل اإلحصائي من حيث ال ة نوعي ة إلحداث نقل جهدًا مضاعفًا في األعوام التالي

ر           وجودة البيانات وأساليب عرضها بالتعا     دور الكبي ون مع الجهات المصدرية للبيانات التي لها ال
  .في موافاة الجهاز بالبيانات الدقيقة في مواعيدها

ستخدمي  ى المالحظات من م اب أن يتلق ذا الكت دم ه و يق از المرآزي لإلحصاء وه ويأمل الجه
داد ال ي  تطوير وتحسين األع هام ف أنه اإلس ن ش ا م احثين بم ين والب ات والدارس ن البيان ة م قادم

  .الكتاب اإلحصائي السنوي 
ة                  ة والمؤسسات العام دوائر الحكومي وزارات وال ع ال ى جمي وفي األخير نتقدم بالشكر والتقدير إل
ز  ي تجهي ى آل من أسهم وشارك ف ات اإلحصائية وإل وفير البيان ي ت ي أسهمت ف والخاصة الت

  .وإعداد وإخراج  مادة هذا الكتاب 
 ,,,واهللا ولي التوفيق 

 
 
 

 أمين محمد محي الدين. د
 

 رئيس الجهاز المرآزي لإلحصاء
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:Preface 

 
            The Central Statistical Organization( CSO ) is pleased to 
present the 2002 Statistical Yearbook to all interested researchers, 
educators, planners and policy and decision–makers in the 
government agencies. In light of its new orientation, the CSO   
cared a lot to produce this volume of the Yearbook in a new format 
that is in line with the latest international data dissemination 
practices in terms of format and content. Using its available human 
and equipment resources and capabilities, the CSO is exerting all 
efforts for the sake of providing statistical data  and presenting 
such data in graphic form and making it available to all 
government sectors  in different means/media such as printed 
media and magnetic media  
( diskettes, CD’s etc). 
            The CSO aims at collecting accurate data on all aspects of 
the government activities and monitoring progress, understanding 
that statistical data is a critical tools for exposing facts, evaluating 
achievements and measuring performance.  Statistics also assist 
researchers, planners and decision-makers in following-up the 
implementation of the administrative and economic reform 
programmes. 
             Despite the care taken to avoid errors and imperfections, 
we are still not satisfied with the present quality standard of the 
data. We do hope to exert extra efforts in the coming years to 
achieve better-quality data. 
             Publishing this newly improved Statistical Yearbook, the 
CSO hopes to receive  from all users and interested people 
subjective and constructive remarks that would contribute to the 
improvement of future publications. 
              Finally, I would like to extend my thanks and gratitude to 
all those who participated in and contributed to the preparation 
and production of this book. I would also like to extend my thanks 
to all ministries and government agencies who contributed to the 
availability of the data in this book. 
 

          Dr. Amin M. Mohie Al-din 
                Chairman of the CSO 
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  معلومات عامة معلومات عامة 

GGEENNEERRAALL  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  
 
 

  الجمهورية اليمنية
  

   .صنعاء: العاصمة السياسية 
   .عدن: العاصمة التجارية واالقتصادية 

  
  الموقع :أوال 

  .تقع الجمهورية اليمنية في جنوب شبه الجزيرة العربية 
 عدن ومن الشرق يحدها من الشمال المملكة العربية السعودية ومن الجنوب البحر العربي وخليج

  .سلطنة عمان ومن الغرب البحر األحمر 
  السكان :ثانيًا

سكان          ام لل داد الع ة للتع ائج األولي ًا للنت ة وفق ة اليمني ي الجمهوري ين ف سكان المقيم دد ال غ ع بل
محافظة إضافة إلى   ) 20(نسمة ، يتوزعون على     ) 19,685,161(م  2004والمساآن والمنشأت   

  .أمانة العاصمة
  :التقسيمات الطبيعية : ثالثًا 

جبلية ، هضبية ، ساحلية ( مناطق ةحيث التكوينات الطبيعية إلى خمستنقسم الجمهورية اليمنية من 
  ).، الربع الخالي ، والجزر اليمنية

  :المناطق الجبلية : أ 
ى      دود وأدى إل ه األخ ذي أحدث ي ال صدع األفريق ة نتيجة الت م برآاني ن حم يمن م ال ال تكونت جب

واز للبحر األحمر ومحور غرب شرق                       تكوين وب م  البحر األحمر وخليج عدن بمحور شمال جن
شبه الحرف                 ا ي ذلك م ة ب يج عدن مكون ة      Lمواز لخل ة من الصخور البرآاني ا الجيولوجي  ومكوناته

 ).  م3666(إلى ) م1000(ن مستوى سطح البحر مابين عالرسوبية  ويتدرج ارتفاعها 
وهي أعلى قمة في الجزيرة العربية ويقع خط        ) م3666(نبي شعيب   حيث تبلغ أعلى قمة في جبل ال      

  :تقسيم المياه في هذه الجبال حيث تنحدر مياهها شرقًا وغربًا وجنوبًا إلى
  : وديان تصب في البحر األحمر من أبرزها -1

  .وادي حرض ، وادي مور ، ووادي زبيد      
   :وديان تصب في خليج عدن والبحر العربي من أبرزها -2

  .وادي تبن ، وادي بنا ، ووادي حضرموت      
  :وديان تنحدر إلى الشمال والشمال الشرقي منها  -3

  .وادي خب ، وادي السد ، وادي آذنه ، وادي رمع ووادي شعيث 
سيول                 ة حواجز لل سمح بإقام ستوية ت ان وأحواض م وتتخلل السلسلة الجبلية على طول امتدادها قيع

وات ل       ر قن اع صعده                 وسدود تغذى عب ان ق ك القيع م تل ة واسعة، وأه ري مساحات زراعي  )صعده (ل
اع شعيث      ) بحضرموت(، وقاع عيوه    ) شبوه(، ووادي بيحان    ) عمران(وقاع البون  ره   (،و ق ) المه

.  
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   : الهضاب: ب 

ع الخالي                   اه الرب تقع إلى الشرق والشمال من المرتفعات الجبلية وموازية لها ، لكنها تتسع أآثر باتج
  : متر وهي تشمل 1000ء باإلنخفاض التدريجي ويبلغ أقصى ارتفاع لها وتبدا

  .صعده ، الجوف ، شبوة ، حضرموت ، والمهرة 
  .وتتداخل أطراف هذه المناطق حدوديًا من الناحية الشمالية بالربع الخالي 

  :السهول الساحلية : ج 
يج عدن والب           ى البحر األحمر وخل ة عل ساحلية المطل صلة     وتشمل السهول ال حر العربي ، وهي مت

اب                  ى ب وب غرب إل اه جن ة باتج د من الحدود العماني ة شريط ساحلي وتمت بعض ومكون ببعضها ال
راوح     2500المندب ويتغير االتجاه شماًال حتى حدود السعودية ويبلغ طولها        ًا، ويت ر تقريب و مت  آيل

 . آيلو متر60 - 30عرض هذه المنطقة بين 
  
  : منطقة الربع الخالي : د 

ب    ل عروق الكثي ة، مث ات االبري ا بعض النبات ي تتخلله ة الت صحراوية اليمني اطق ال ن المن وهي م
  . الخ..والزيزاء والموارد

اطيف                 آما تنتشر الشقق وهي أراضي منبسطة في أجزاء من الربع الخالي مثل شقة الخريطة والمع
سكنها         ) واحات  ( وتشكل تجمعات الوديان الموسمية     .  الخ … واسعة صالحة للرعي واالستيطان ي

  .البدو الرحل 
سمى البحر الرجراج ، والبحر                    ولقد تعددت مسميات الربع الخالي عبر المراحل التاريخية فنجده ي

  . الخ…الصافي ، الصحراء اليمنية الكبرى ، وصحراء األحقاف 
  : اليمنية مجموعة الجزر: هـ 

ا   سها وبيئته ا وطق ا مناخه ي وله ر والبحر العرب ي البحر األحم يمن ف ة لل اه اإلقليمي ي المي شر ف تنت
ى    ة عل ر موزع ي البحر األحم ا ف ز أآثره ة وتترآ ا الطبيعي سها وتكويناته ا تضاري الخاصة ، وله

سكان وبعض الحي                  ة بال ران المأهول رة آم ا جزي ا وأآبره ة    محاذاة الشاطئ اليمني أهمه ات البري وان
ون      . باالضافة الى أرخبيل حنيش     النادرة   رة مي ريم   ( أما جزي ا الخاصة التي تكمن         ) ب ا أهميته فله

دب                 اب المن تحكم في مضيق ب ا االستراتيجي الم ة في البحر العربي        . في موقعه ا الجزر اليمني أم
دم ودم األ       جار العن وطن أش قطرى م رة س هرها جزي ضها أش ن بع ة م د متقارب وين ذات فتتواج خ

  .األهمية االقتصادية والعالجية 
رة األخوين                 آما توجد بالقرب من الجزيرة مجموعة جزر صغيرة أهمها جزيرة عبدالكوري ، جزي

  ) .سمحه ودرسه ( 
  :المناخ : رابعًا 

اطق   ي المن اخ صحراوي ف ة ومن ات الجبلي ي المرتفع دل ف ساحلي معت شريط ال ى ال ار رطب عل ح
  . الصحراوية 

سقط ة سقوط تهط/ت اوت آمي سنة ، وتتف دار فصول ال ى م ة عل ى أراضي الجمهوري ل األمطار عل
ع ، وتصل           األمطار من فصل الى آخر حيث تقل في فصل الشتاء وتزداد في فصلي الصيف والربي

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

 



 VII

Republic of Yemen 
 

THE POLITICAL CAPITAL: SANA'A. 
THE ECONOMIC &COMMERICAL CAPITAL: ADEN.                         
                    First : Location :   
The Republic of Yemen is Located at the southwest corner of the 
Arabian Peninsula, The country 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. 
Second: Population  
The resident population of the Republic of Yemen, according to the 
preliminary results of the General Population, Housing , and 
Establishment Census 2004, amounts to ( 19,685,161 ) distributed in 
20 governorates and the capital City of Sana’a. 
Third : Physical Divisions : 
Topographically, Yemen is classified in to five regions: 
(Mountains, Plateaus, Coast, Empty Quarter (AR-Rub-Alkali) and 
Islands). 
A : Mountain Region 
Mountains in Yemen are formed of lava, resulted from the crack 
following the famous African Faulting, which took place along the 
north - south cost of the Red Sea and the east-west cost of the Gulf 
of Aden ,in what appears to be an'L' shape. 
Geologically it consists of volcanic rocks which  gradually rise 
between 1000 and 3600m above sea level. The highest peak on the 
Shouaib Mount is 3666m , the highest peak in the Arabian  
Peninsula . Watershed  divisions are located in these mountains  
which run east , west and south of numerous  wadis and flow into 
the Red Sea.  
The most important wadis ( valleys ) are: 
 - Wadi Haradh , Wadi Maur , and Wadi Zabid .,  flowing into the Red 
Sea .  
- The Wadis that flow in the Arab Sea & Gulf of Aden are: - 
Wadi Tuban , Wadi Bana and Wadi Hadramout . 
Other Wadies that flow northbound and northeast bound ,such as :  
Wadi Khubb , Wadi Assadd , Wadi Idhana and Wadi Ramah and 
Wadi Shuaith which downpour north and north -east . 
Tablelands within the mountain chains allow the construction of 
dams and reservoirs to  for irrigate vast agricultural areas. 
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The major tablelands are:  Sa'ada , Albon , Beihan ( in Shabwah)  , 
Iwah ( in Hadramout) and Shuaith ( in AL-Mahrah). 
  B: The Plateaus  
To the east and the north of, and parallel to ,   the mountain regions 
are the plateau regions . 
Towards AR-Rub-Alkali these regions become wider, after which 
they gradually slope its maximum elevation is 1000m above sea-
level. 
These include ( Sa'adah , AL-Jawf , Shabwah , Hadramout and AL-
Mahrah ) These territories  are finally bordered by (Ar-Rub-AL-
Khali)from the east . 
C : Coastal Strip 
These include coastal lands along the Red sea  Gulf Aden, and the 
Arab sea stretching from the Omani border southwest to Bab AL-
Mandab , and extending northward to the borders with Saudi Arbia . 
The length of the coastal strip is about ( 2000 )km and the width is 
between 30 and 60km . 
D : Ar-Rub AL-Khali 
It is part of the desert regions of Yemen. 
The common desert vegetation includes some needle plants , such 
as Aruq AL-Kuthaib ,Zeiza , Mawared , etc . 
Some flat lands such as Shoigat AL-Kharita and Maateef and others 
are also scattered through this area . 
The seasonal Wadis constitute suitable habitat for animal grazing 
and rearing for  
nomadic settlements . 
Through various historical periods, AR-Rub Alkali was given a 
number of names , such as(AL-Ragrag Sea)  (AL-Safi Sea) the 
(Great Yemeni Desert) and AL-Ahkaf Desert etc. 
 E : The Yemeni Islands 
Having their own distinctive climatically, environment , geography, 
and natural characteristics , these islands are scattered in the Red 
sea ,parallel to the coast . 
The Kamaran is considered the major and  and biggest inhabited 
island , and has wild animals and plant species rare . 
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. 
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 Socotra is the biggest. It is famous for being the home of the dragon 
tree and span wood,some unique trees with significant medical and 
economic values. 
A number of other small islands are found close to Socotra , of 
which Abdul-Kori island and AL-Akhaween  ( Samha and Darsa ) 
islands are considered to be the major ones .  
Fourth : The Climate : 
Hot and humid on the coastal strip, moderate on the mountains, and 
desert climate in desert areas.  
Rainfall spans the whole year, raring in quantity from season to 
season ,  minimizing in the winter, in the summer and spring , and 
maximizing during the months of June , July , and August. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


