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المساآن الهيكل الوظيفي للمشتغلين  في التعداد العام للسكان و  ثانيًا

2004   11  

شآت                 الثاني التقسيمات اإلدارية وأهم التعاريف والمفاهيم المستخدمة في  حصر المن
  13  م2004

  التغيرات التي طرأت على مكونات التقسيم اإلداري خالل الفترة  الثالث
  21  .)م2004(و ) م1994( ما بين حصر المنشآت  

ات والمؤشرات  الرابع  م البيان صي أله ة عرض تلخي ائج النهائي ن النت صة م  المستخل
  27  .م2004لحصر المنشآت 

  61  .م2004جداول مخرجات النتائج النهائية لحصر المنشآت  الخامس 

أهم قرارات تنفيذ التعداد العام للسكان والمساآن والمنشآت   1
  281  .م 2004

حق
لمل
ا

  285  . م 2004استمارة حصر المنشآت   2  
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  التقديم

د         ومة  للتع داف المرس ذًا لأله ساآن  اتنفي سكان والم ام لل   د الع
شات  ة   2004والمن ة بفخام سياسية ممثل ادة ال ات القي ع توجيه شيًا م   م وتم

 ، والحكومة  التي تهدف    حفظه اهللا- رئيس الجمهورية –على عبد اهللا صالح     /  األخ  
ات      ة االحتياج انه  تلبي ن ش ا م صائية بم ات اإلح دة المعلوم ديث قاع وير وتح ى  تط إل
ة في                  صادية واالجتماعي ة  االقت ا خطط التنمي ات التي تتطلبه المتنامية  من  هذه البيان

  .بالدنا 
  

لتقرير الذي يسرني باسم اللجنة العليا للتعداد والجهاز المرآزي لإلحصاء  إصدار هذا ا       
ائج                  ر النت ذا التقري داد ويتضمن ه يعد واحدًا من سلسلة اإلصدارات الخاصة بنتائج التع

و  ذه في يوني م تنفي ذي ت شآت  ال ة  لحصر المن داد 2004النهائي م  ضمن مراحل التع
  . العام للسكان والمساآن والمنشات 

  

املين   ويوفر هذا التقرير معطيات إحصائية حديثة ودقيقة حول خصائص ا          لمنشآت والع
ذلك                    ا وآ صادية التي تنتمي إليه شآت ووضعها والقطاعات االقت فيها بحسب حالة المن

ات والمؤشرات التي تضمنتها جداول              ... االنشطة االقتصادية الرئيسية     خ من البيان ال
وفر                  ذلك سوف ي المخرجات النهائية لحصر المنشآت المرفقة طي هذا التقرير ، وهو ب

ذه     العديد من البي   انات والمؤشرات الهامة والضرورية لكافة  الجهات  المستفيدة من ه
ذه                          ة ه د من أهمي ا يزي ا وم التخطيط في بالدن ة ب دمتها الجهات المعني النتائج  وفي مق
ًا         أتي متزامن ه ي ائج حيث  ان البيانات هو التوقيت  الزمني الذي تم فيه إصدار  هذه النت

تم تن  ي ي ال الت راءات واألعم ع اإلج ة  م سية الثالث ة الخم داد الخط ال  إع ي مج ذها ف في
ات   ) م 2010 –م 2006( ة الجه دى آاف تفادة   ل ستوى االس ع م انه  رف ن ش ذا م وه

  .من هذه البيانات  
ين                    ذلها الفني وفي األخير ال يسعني إال أن اعبر عن بالغ الشكر والتقدير للجهود التي ب

ان التع ة اللج زي لإلحصاء وآاف از المرآ ي الجه ذا  ف راج ه ز وإخ ة بتجهي ة المكلف دادي
  .التقرير بما يتضمنه  من بيانات ومؤشرات هامة  وفي موعد زمني مناسب  

  

آما اعبر عن الشكر والتقدير لكافة الشرآاء في المنظمات  العربية واإلقليمية والدولية      
ادي  والبلدان الشقيقة  والصديقة  التي ساهمت في تقديم آافة أوجه الدعم  الفني  و        الم

  م 2004لمشروع التعداد السكاني  
  
  

  واهللا الموفق ،،،    
  

  عبدالكريم إسماعيل األرحبي/ أ
  

  وزير التخطيط والتعاون الدولي
رئيس اللجنة العليا للتعداد

3



 

  لمقدمةا
  

دار      ذا اإلص دم ه داد  أن نق ة وإدارة التع ة الفني صاء واللجن زي لإلح از المرآ م الجه سرني باس ي
سكان                    الجديد ضمن سلس   ام لل داد الع ائج التع ا  لنت لة اإلصدارات التي  تم ويتم إعدادها  وتجهيزه

ام  شات  لع ساآن  والمن شآت  2004والم ة  لحصر المن ائج النهائي شمل النت ذا اإلصدار  ي م  وه
م حيث يتضمن هذا اإلصدار على آافة الخصائص  المتصلة  بالمنشآت والعاملين فيها من  2004
  :حيث

 .الخ /...تحت التشييد/تحت التجهيز/ مغلقة مؤقتًا /عاملة (حالتها المنشآت بحسب  - 1
 .المنشآت والعاملين فيها بحسب القطاعات االقتصادية  - 2
 ).فروع / مرآز رئيسي / مفردة (المنشآت والعاملين فيها بحسب وضع المنشآت  - 3
 .المنشآت والعاملين فيها بحسب االنشطة االقتصادية الرئيسية - 4
 ).فئات العاملين( المنشآت المنشآت بحسب حجم - 5
 .متوسط المشتغلين في المنشآت - 6
شآت بحسب  - 7 ي المن شتغلين ف وع (الم سية / الن شآت / الجن ن أصحاب المن املين م الع

 ).ومن غير أصحاب المنشآت
ة   ستويات اإلداري ة الم ى آاف ستخرجة عل ات والمؤشرات م ذه البيان ل ه ات(وآ ة ) محافظ والحال

  . الحضرية 
د                 وبإصدار هذه الن   تائج  فان ذلك سوف يضيف إنجاز أخر إلى  جملة اإلنجازات التي تحققت  عن

ائج                       اه إخراج النت داد  ونأمل أن تتواصل الجهود باتج ة للتع تنفيذ المراحل التحضيرية و الميداني
  .النهائية لمرحلة العد في الفترة القادمة بحسب الخطة الموضوعة

  

أي        وبهذا فان الجهاز المرآزي لإلحصاء  لي       ده ب ى تزوي ائج  إل ذه النت دعو آافة المستخدمين  له
ة             ائج النهائي د إخراج النت ا مستقبًال  عن ا من شانه االستفادة منه ا مناسبة  بم مالحظات يرونه
لمرحلة عد السكان والمساآن التي تتواصل الجهود باتجاه التسريع بإخراجها وجعلها في متناول              

  . ة المستخدمين  في أوقات زمنية مناسب
  

ذين ساهموا   في إنجاح                              راد ال ة الجهات  واألف دير  لكاف شكر والتق دم بال إنني أتق وفي األخير  ف
ين سواء في إدارة                           ة اإلخوة الفني شكر موصول لكاف ه وال ة مراحل ذ آاف داد خالل تنفي أعمال التع

مكتب التعداد / الفنية  اللجنة/ اللجنة العليا   (التعداد أو العاملين في إطار اللجان التعدادية المختلفة         
ين   )  ضعها ب ي ن ائج  الت ذه النت راج له ز واإلخ ل التجهي ن اج صورة  متواصلة م وا ب ذين عمل ال

  . أيديكم  
  

  واهللا الموفق،،،،
  

  أمين محمد محي الدين /   د
  

                      

   رئيس الجهاز المرآزي لإلحصاء 
  نائب رئيس اللجنة العليا للتعداد

  دمدير التعدا
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  الفصل األول
  موضوعات عامه 

    
   .م 2004أهمية وأهداف مرحلة الرتقيم واحلصر للتعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت   :ً  أوال 

  2004التعداد العام للسكان واملساكن يكل الوظيفي  للمشتغلني يف اهل  :ًثانيا 
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  موضوعات عامة: الفصل األول
  م2004أهمية وأهداف مرحلة الترقيم والحصر للتعداد العام للسكان والمساآن والمنشآت :  وًالأ

  

ساآن   سكان والم ام لل داد الع ة من مراحل التع ة الثاني رقيم والحصر المرحل ة  الت د عملي  تع
  ...لتحزيم التي تم إجراءها  في بداية شهر مارس الماضي م بعد عملية ا2004والمنشآت 

اء          ع أنح ي جمي شات ف ر والمن ساآن واألس اني والم صر المب رقيم والح ة الت شمل عملي و ت
ات                        ذه التجمع الجمهورية  في حين لم يتم  ترقيم تجمعات البدو الرحل وأقتصر  العمل في ه

     . جدت فيها مباشرة  بدون ترقيم على حصر المباني والمساآن واألسر والمنشات  إن و
  : التعريف بعملية الترقيم والحصر ). 1(
  

  :تعريف عملية الترقيم   . أ
  

دخل                 تم تنفيذ هذه العملية من خالل إعطاء آل مبنى رقمًا معينًا يثبت بمادة ملونة  على الم
شموله ف                     دا ل ًا ضمانًا أآي ًا معين ى رقم ة   او المداخل المتعددة ، ويعتبر إعطاء المبن ي عملي

سكان ،           العد ، حيث يترتب على سقوط أي مبنى  من الترقيم عدم شموله في مرحلة عد ال
ة في           ة الكامل ة  وضرورة تحري الدق ومن هنا تظهر األهمية الرئيسية إلجراء هذه العملي
رقيم                   اني  والمساآن  واألسر من جهة وت تنفيذها وترافقت مرحلة الترقيم مع حصر المب

  . جهة أخرى وفي آن واحد  منوحصر المنشآت 
  

  : تعريف عملية الحصر . ب
  :  حصر المباني-*
  

 هي العملية الشاملة لجمع وتبويب وتقييم وتحليل ونشر البيانات اإلحصائية عن أوضاع      
سكنية وخصا دات ال اني والوح ة  ئالمب دود الجغرافي ة داخل الح ة معين رة زمني ي فت صهما ف

  . للجمهورية 
  :ت  حصر المنشآ-*
 هي العملية الشاملة لجمع وتبويب وتقييم وتحليل ونشر البيانات اإلحصائية عن أوضاع      

  . المنشآت وخصائصها في فترة زمنية معينة داخل الحدود الجغرافية للجمهورية 
  

  :  أهمية مرحلة الترقيم والحصر ) .2(
ة  األس     ات التمهيدي ن العملي رقيم والحصر م ة  الت داد     إن  مرحل ذ أي تع د تنفي ية  عن اس

سيمات             ى مستوى التق ة  تحديث األطر والخرائط  عل ذه المرحل سكاني حيث تم من خالل  ه
اطق عد   ( التعدادية   ة الالزمة       ) قطاعات ، أقسام ، من ات  المحدث ذلك  وفرت البيان ، وهي ب

  .لتنفيذ  التعداد واألنشطة اإلحصائية الالحقة 
ات             باإلضافة إلى ذلك فان مرح     لة الترقيم  والحصر  وفرت للجهات  التخطيطية المتعددة  بيان

ع          تفصيلية عن المباني  والمساآن  واألسر والمنشآت من حيث الحجم والخصائص  والتوزي
  . إلى جانب  االستفادة  منها عند تنفيذ أعمال مرحلة عد السكان والمساآن
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  : أهداف مرحلة الترقيم والحصر).3(
  -: الترقيم والحصر إلى تحقيق ما يلي  هدفت مرحلة  

شات  دون حذف            .أ  إجراء عملية الحصر لكافة المباني  واألسر والمساآن والمن
 . أو تكرار لها 

 .التغطية والشمول وعدم  التداخل لكافة المباني والمنشات   .ب 
شاة                .ج  ى والمسكن  واألسرة  والمن ى المبن د إل ة الع تسهل وصول العداد في مرحل

 .المستهدفة 
 .حديث األطر والخرائط للتقسيمات التعدادية  المختلفة ت  .د 
ة  من حيث      المبانيتوفير بيانات  عن حجم        .ه  صها  المختلف   والمساآن وخصائ

فة         ستخدمة وص اء الم واد البن ا  وم دد طوابقه تخداماتها  وع ا  واس أنواعه
ة               شبكة الخدمات العام صالها  ب اه   ( الملكية  ومدى ات اء    –مي  صرف   – آهرب

ة                ل) صحي   ة  الحضرية  والريفي الستفادة منها  عند وضع إستراتيجية  التنمي
 . وتخطيط المدن وتوزيع الخدمات 

ة     .و  ا  وطبيع ث أنواعه ن حي صها  م شآت وخصائ م المن ات  عن حج وفير بيان ت
د وضع  ا  عن ا لالستفادة  منه املين  فيه م الع ي تمارسها  وحج شطة  الت األن

 . عية خطط التنمية  االقتصادية واالجتما
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  2004الهيكل  الوظيفي للمشتغلين  في التعداد العام للسكان والمساآن :ثانيًا 
  
  

  : الهيكل الوظيفي المرآزي للتعداد-1
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  الهيكل الوظيفي الميداني للتعداد : 2
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  الفصل الثاني
  

ف واملفاهيم املستخدمة التقسيمات اإلدارية وأهم التعاري
 م2004يف  حصر املنشآت  
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  الثالثالفصل 
  

التغريات التي طرأت على مكونات التقسيم اإلداري خالل 
 م  )2004(، ) 1994(فرتة مابني حصر املنشآت 
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  الفصل الثالث 

  مكونات التقسيم اإلداري خالل الفترة ما بين حصر المنشآت  التغيرات التي طرأت على
  )م2004(،  ) 1994 (

را    ات  والمؤش رض البيان ل ع سكان       قب ام لل داد الع ة للتع ائج األولي ن النت صة  م ت المستخل
ساآن  الل    2004والم سيم  اإلداري  خ ات التق ي مكون دثت ف ي ح رات الت ضاح  التغي ن إي د م م  الب

سيم            ) م  2004م ـــ   1994(الفترة مابين التعدادين     ديريات وتق ى م ز إل حيث تم تحويل بعض المراآ
ديريتين واستحدا ى م ديريات إل ى بعض الم ديريات إل ل بعض الم ذلك تحوي دة  وآ ث محافظات جدي

  .محافظات أخرى  
ع      2004م و1994وبهدف توحيد أساس  المقارنة بين  تعداد      ك  يتطلب إعادة توزي إن ذل م ف

  .م  وفقًا للتقسيمات اإلدارية القائمة حاليًا1994البيانات لتعداد 
رة المشار    وفيما يلي عرض  للتغيرات  التي طرأت على  مكونات الت       قسيم اإلداري خالل  الفت

  :إليها سابقًا  وذلك على النحو التالي 
   محافظات لم يتم اإلضافة إليها ـ أو التحويل منها ـ أي مكونات إدارية -1

  -:وتشمل المحافظات  التالية 
  المهرة - مأرب –المحويت -صعدة -ذمار -الحديدة 

  م  1994 محافظات مستحدثة  بعد تعداد -2
  -:محافظات  هي) 3( وتشمل  

 الضالع  -ريمة-عمران 
داد              د تع ديريات               1994 تم استحداث هذه المحافظات  بع ة من م ا  اإلداري د تضمنت مكوناته م  وق

  : آانت  تتبع محافظات أخرى  ، وفيما يلي توضيح لذلك

  المحافظة
إجمالي المديريات 

حسب تعداد 
  م2004

  مالحظات

  20  عمران  1

ة لمحافظة       خمس عشرة مدي   .1 سيم اإلداري ات التق ديريات المحافظة آانت ضمن مكون ة من م ري
ي   نعاء وه وث ،     ( ص فيان، ح رف س د، ح ال يزي ال عي الء، جب شة ، ث سودة ، الع سود ، ال ال

 ) .خارف ، خمر ، ريدة ، ذيبين، عمران ، عيال سريح ، قفلة عذر ، مسور 
  ) .بني صريم(إستحداث مديرية  .2
  ) . المدان ، شهارة ، صوير ، ظليمة حبور( من محافظة حجة وهي أربع مديريات آانت ض .3

  6  ريمة  2
ـمحافظة صنعاء وهي                   .1 سيم االداري  ل ات التق ام ،     ( خمس مديريات آانت ضمن مكون الد الطع ب

 )  .الجبين ، آسمة ، السلفية ، الجعفرية 
  ) .مزهر(إستحداث مديرية  .2

ات  ال     .1 من مكون ت ض ديريات آان س م ة  خم سيم االداري لمديري تق
ضالع(  ام    ) ال ج  ع ة  لح ة لمحافظ اف ،    ( م 1994التابع صين، جح شعيب ، الح ضالع ، ال ال

  ) االزارق
  )  قعطبة ،  دمت (   لمحافظة إب  وهي اإلداريمديريتين آانت ضمن مكونات التقسيم  .2

  )  جبن ( وهي  .مديرية واحدة آانت ضمن مكونات التقسيم االداري لمحافظة البيضاء  .3
  9  الضالع  3

  ) الحشاء(   لمحافظة تعز وهي اإلداريمديرية آانت ضمن مكونات التقسيم   .4
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   محافظات أضيفت إليها  مديريات من محافظات أخرى  وتم تحويل مديريات منها  لمحافظات أخرى -3

  البيضاء -لحج  :   وتشمل  محافظتين
  

  -: وفيما يلي توضيح لذلك 
  

  المحافظة
إجمالي 

ديريات الم
في تعداد 

  م2004
المديريات التي حولت من المحافظة إلى محافظات   مالحظات

  أخرى

داد  .1 ة للمحافظة في تع سيمات اإلداري ديريات آانت ضمن التق ع م أرب
  .م 1994

سع م  .2 سيم اإلداري     ت ات التق من مكون ت ض ستحدثة آان ديريات م
داد     الحد، المفلحي ، يهر ،    ( م وهي  1994للمحافظة آمراآز في تع

ارة ،     ضاربة والع سيمر ،  الم الح ، الم المين ، الم ر، ح ل جب حبي
  )الحوطة

حج 1
ل

  

15  

إضافة مديريتين إلى المحافظة آانت ضمن التقسيم اإلداري لمحافظة  .3
  ) ، المقاطرةالقبيطة( تعز وهي  

ضالع   ة ال ى محافظ ضالع إل ة ال ل مديري تحوي
ى  سيمها إل ا) 4(وتق ديريات آم شار  م و م ه

  )  2(في الفقرة 

2 

اء
ض
لبي
ا

  

20  

داد                . 1 ة للمحافظة في تع سيمات اإلداري عشر مديريات آانت ضمن التق
  .م 1994

سيم اإلداري       . 2 ات التق من مكون ت ض ستحدثة آان ديريات م سع م ت
داد   ي تع ة ف ي1994للمحافظ ية ، ( م وه ضاء ، القرش ة البي  مدين

شرية ، المال              ان آل       ولد ربيع ، العرش ، صباح، الرياشية، ال جم ، ردم
  ).عوض

سيم اإلداري لمحافظة               . 3 ى المحافظة آانت ضمن التق إضافة مديرية إل
  )مكيراس(أبين وهي 

تحويل مديرية مرخة العليا  إلى محافظة . .1
  . شبوة

  

  تحويل مديرية جبن إلى محافظة الضالع.  2

  
  -:فقط محافظات أضيفت إليها مديريات  من محافظات أخرى -4

  -:حافظات  هي  م) 4(وتشمل  
  حضرموت - شبوة - الجوف –أمانة العاصمة 

  -:وفيما يلي توضيح لذلك 
  
  

إجمالي المديريات في   المحافظة
  مالحظات  م2004تعداد 

  .م 1994تسع مديريات آانت ضمن مكونات التقسيم اإلداري ألمانة العاصمة في تعداد  .1
أمانة   1

  10 العاصمة 
  ) بني الحارث(ت التقسيم اإلداري لمحافظة صنعاء وهي إضافة مديرية آانت ضمن مكونا .2

  . م 1994تسع مديريات آانت ضمن مكونات التقسيم اإلداري للمحافظة في تعداد  .1

م 1994إضافة ثالث مديريات آانت ضمن مكونات التقسيم اإلداري لمحافظة صنعاء في تعداد  .2  12 الجوف    2
  )  ي برط العنان ، رجوزة ، خراب المراش(وهي 

  . م 1994خمس مديريات آانت ضمن مكونات التقسيم اإلداري للمحافظة في تعداد  .1

داد                     .2 سيم اإلداري للمحافظة في تع ات التق م 1994إحدى عشرة مديرية مستحدثة آانت ضمن مكون
ان ، الروضة، رضوم ، مرخة                           (وهي   ب، عتق ، الحب دهر، الطلح ، جردان ، عسيالن ، عين ، حطي
  )السفلى

  17  شبوة   3

  )مرخة العليا(إضافة مديرية واحدة آانت ضمن مكونات التقسيم اإلداري لمحافظة البيضاء وهي  .3
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إجمالي المديريات في   المحافظة
  مالحظات  م2004تعداد 

  .م 1994ثمان مديريات  آانت ضمن مكونات التقسيم اإلداري للمحافظة في تعداد  .1

د    .2 ي تع ة ف سيم اإلداري للمحافظ ات التق ت ضمن مكون ستحدثة آان ة م شرون مديري ( م 1994اد ع
دة وقصيعر،                          سوم، الري ريم ، ال صيعر ، شبام ، ساه، ت وخ ، حجر ال رماه، قف العوامر، زمخ ومن
الديس ، غيل بن يمين ، غيل باوزير ، وادي العين ، رخية ، عمد، الضليعة، يبعث ، بروم و ميفعة                    

  ) ، حريضة ، مدينة المكال

  30حضرموت   4

سيم اإلداري لمح .3 ديريتين آانت ضمن التق داد إضافة م ديبو ، ( م وهي 1994افظة عدن في تع ح
  .والتي آانت تشكل جزيرة سقطرى) قلنسية وعبد الكوري

  :   محافظات  حولت منها  مديريات  لمحافظات اخرى - 5
  -:محافظات  هي  ) 6(  وتشمل  

  ابين - تعز–عدن -اب  -حجه -صنعاء 
  :وفيما يلي توضيح  بذلك 

  
إجمالي المديريات في   المحافظة

  مالحظات  م2004عداد ت

  .م 1994ست عشرة مديرية آانت ضمن مكونات التقسيم اإلداري للمحافظة في تعداد   16صنعاء   1

داد            31 حجة   2 ي تع ة ف سيم اإلداري للمحافظ ات التق من مكون ت ض ة آان ديريات المحافظ ة م آاف
  .م 1994

  20  إب   3
سيم اإلد       ات التق من مكون ت ض ة آان ديريات المحافظ ة م داد   آاف ي تع ة ف اري للمحافظ

 .م 1994

  8 عدن   4
داد           ي تع ة ف سيم اإلداري للمحافظ ات التق من مكون ت ض ة آان ديريات المحافظ ة م آاف

 .م 1994

  23  تعز   5
داد           ي تع ة ف سيم اإلداري للمحافظ ات التق من مكون ت ض ة آان ديريات المحافظ ة م آاف

 .م 1994

  11 أبين   6
من مك     ت ض ة آان ديريات المحافظ ة م داد     آاف ي تع ة ف سيم اإلداري للمحافظ ات التق ون

 .م 1994
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  الرابعالفصل 
  

عرض تلخيصي ألهم البيانات واملؤشرات املستخلصة 
.م2004 املنـــشآتمـــن النتـــائج النهائيـــة حلـــصر 
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عدد 
عدد النسبة %المنشآت

عدد النسبة %المنشآت
عدد النسبة %المنشآت

عدد النسبة %المنشآت
النسبة %المنشآت

15.9 %21.279,112 %16.129 %14.911,864 %15.92,297 %64,922امانة العاصمة1

11.8 %10.958,869 %16.115 %10.111,914 %11.11,549 %45,391تعز2

9.7 %8.848,361 %10.512 %8.97,786 %9.61,368 %39,195اب3

8.7 %8.043,165 %6.811 %7.85,045 %9.11,200 %36,909الحديدة4

7.6 %4.437,543 %10.16 %7.37,489 %7.11,118 %28,930حضرموت5

6.2 %0.730,732 %3.61 %5.12,688 %6.7780 %27,263ذمار6

4.6 %22,813- - 7.2 %6.45,289 %4.1977 %16,547 عدن7

4.5 %13.122,286 %2.918 %5.52,154 %4.7847 %19,267حجة8

4.1 %6.620,223 %3.59 %3.92,619 %4.2601 %16,994عمران9

3.9 %3.619,494 %2.85 %2.82,084 %4.2438 %16,967صعدة10

3.7 %0.718,417 %1.81 %3.61,350 %4.1556 %16,510 صنعاء11

3.0 %8.814,821 %3.412 %4.42,516 %2.9669 %11,624لحج12

2.8 %1.513,904 %2.52 %2.31,811 %2.9350 %11,741البيضاء13

2.5 %0.712,397 %2.61 %4.61,901 %2.4703 %9,792الضالع14

2.5 %2.212,288 %3.43 %2.62,534 %2.3396 %9,355 شبوة15

2.1 %10,600- - 1.4 %2.11,034 %2.3327 %9,239المحويت16

2.1 %10,218- - 2.5 %2.91,838 %1.9439 %7,941ابين17

1.4 %2.27,015 %0.53 %0.7380 %1.6112 %6,520ريمة18

1.2 %0.75,875 %0.81 %1.4621 %1.2211 %5,042مارب19

1.1 %5.85,230 %0.88 %1.5571 %1.1233 %4,418الجوف20

0.7 %3,534- - 0.6 %1.3425 %0.7199 %2,910المهرة21

407,477% 100.015,370% 100.073,913% 100.0137% 100.0496,897% 100.0

١٤٫٩%٣٫١%٨٢٫٠%%0.0%100.0

* تأتي امانة العاصمة في المرتبة االولى من حيث نسبة المنشآت فيها اذ بلغت حوالي ١٥,٩% من االجمالي العام للمنشآت 
  في الجمهورية تليها محافظات ( تعز ، اب ، الحديدة ، حضرموت ، ذمار ، عدن ) بنسبة(١١,٨% ، ٩,٧% ، ٨,٧% ، 
  ٧,٦ % ، ٦,٢ %، ٤,٦ %) على التـوالي أما محافظـات ( ريمة ، مارب ، الجوف ، المهرة ) فتأتي في المـراتب  

  االخيـرة بنسبة ( ١,٤ % ، ١,٢ % ، ١,١ % ، ٠,٧ %  ) على التوالي في هذة المحافظات .
٣٠

االجمالي

                         (1)      
2004            

 * بلغ اجمالي (المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتاً) على مستوى الجمهورية في العام ٢٠٠٤م (٤٠٧،٤٧٧) منشأة تشكل ما نسبته 
   (%٨٢,٠) تقريباً من االجمالي العام للمنشآت التي تم حصرها والبالغة (٤٩٦،٨٩٧) منشأة في حين ان النسبة المتبقية والبالغة 

   (%١٨) هي المنشآت االخرى (المنشآت تحت التجهيز وتحت التشييد) باالضافة الى المنشآت (المغلقة نهائياً والخالية ).

المنشآت غير المبين 
اإلجمالي العام للمنشآتحالتها

المحافظة

المنشآت العاملة 
والمغلقة مؤقتًا

المنشآت تحت التجهيز 
وتحت التشييد

المنشآت المغلقة نهائيًا 
والخالية

 30





االجمالياالجمالي

النسبة الى عددالنسبة %عددالنسبة %عددعددعدد
االجمالي %

100.0 %2.064,922%98.01,277%62,4631,26863,7311,18291,19163,645امانة العاصمة1

100.0 %54.145,391%45.924,563%20,40323,78044,1834257831,20820,828تعز2

100.0 %59.539,195%40.523,306%15,46322,27137,7344261,0351,46115,889اب3

100.0 %36.236,909%63.813,356%23,16412,94536,10938941180023,553الحديدة4

100.0 %33.028,930%67.09,550%18,9809,16128,14140038978919,380حضرموت5

100.0 %72.727,263%27.319,819%7,33519,23926,5741095806897,444ذمار6

100.0 %74.019,267%26.014,254%4,77713,61218,3892366428785,013حجة7

100.0 %61.016,994%39.010,368%6,4749,79716,2711525717236,626عمران8

100.0 %66.116,967%33.911,211%5,67010,94516,615862663525,756صعدة9

100.0 %0.016,547%100.00%16,210016,210337033716,547 عدن10

100.0 %91.516,510%8.515,114%1,30714,15015,457899641,0531,396 صنعاء11

100.0 %54.711,741%45.36,422%5,2126,22311,4351071993065,319البيضاء12

100.0 %75.811,624%24.28,814%2,7198,45011,169913644552,810لحج13

100.0 %62.79,792%37.36,135%3,6135,9029,515442332773,657الضالع14

100.0 %58.89,355%41.25,505%3,7755,3349,109751712463,850 شبوة15

100.0 %77.59,239%22.57,164%2,0507,0149,064251501752,075المحويت16

100.0 %48.97,941%51.13,882%3,9893,7717,760701111814,059ابين17

100.0 %94.96,520%5.16,188%225225332- 3325,9636,295ريمة18

100.0 %55.75,042%44.32,809%2,1922,6504,842411592002,233مارب19

100.0 %67.84,418%32.22,995%1,3512,8474,198721482201,423الجوف20

100.0 %38.02,910%62.01,106%1,7249462,670801602401,804المهرة21

209,203186,268395,4714,4367,57012,006213,639٥٢٫٤%193,838٤٧٫٦%407,477١٠٠٫٠%

١٠٠٫٠%١٠٠٫٠%١٠٠٫٠%٢٫٩%٣٫٩%٢٫١%٩٧٫١%٩٦٫١%٩٧٫٩%

32

حضر

االجمالي

* من اجمالي (المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتاً)  بلغ عدد المنشآت منها في الحضر (٢١٣،٦٣٩) منشأة بنسبة  ٥٢,٤%  ،في حين ان عدد 
   المنشآت  في الريف بلغت (١٩٣،٨٣٨) منشأة  بنسبة  ٤٧,٦% .من اجمالي المنشات العاملة والمغلقة مؤقتا.

* من اجمالي (المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتاً)  والبالغة في العام ٢٠٠٤م (٤٠٧،٤٧٧) على مستوى الجمهورية  بلغ عدد المنشآت العاملة منها 

  وقت الحصر (٣٩٥،٤٧١) منشأة بنسبه ٩٧,١%   من االجمالي  في حين ان النسبة المتبقية والبالغة ٢,٩ % هي للمنشآت (المغلقة مؤقتاً ) 

  البالغ عددها وقت الحصر (١٢،٠٠٦) منشاة.

ريف
حضر

   ( ) ()      (2)   
2004        (   )

المحافظة

المنشآت العاملة

حضر

اجمالي المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا

االجمالي
ريف

المنشآت المغلقة مؤقتًا
الريف
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شكل رقم (٢) التوزيع النسبي للمنشات (العاملة والمغلقة مؤقتا ) في حضر وريف محافظات الجمهورية وفقا للنتائج النهائية لحصر المنشات ٢٠٠٤م
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نسبة الزيادة او عدد المنشآتالنسبة %عدد المنشآتالنسبة %عدد المنشآت
النقص %

72.8 %79.6166,565 %82.6395,471 %228,906عاملة1

32.9 %2.42,969 %3.312,006 %9,037مغلقة مؤقتًا2

237,943% 85.9407,477% 82.0169,534% 71.2

100.0 %1.26,072 %6,072- - تحت التجهيز3

100.0 %1.99,298 %9,298-  - تحت التشييد4

 - -15,370% 3.115,370% 100.0

168.7 %4.413,866 %3.022,083 %8,217مغلقة نهائيًا5

68.0 %10.420,978 %11.151,830 %30,852خالية6

39,069% 14.173,913% 14.934,844% 89.2

100.0 %0.0137 %137 - - غير مبين7

277,012% 100.0496,897% 100.0219,885% 79.4

اجمالي تحت التجهيز و تحت التشييد

34

* اما المنشآت (العاملة والمغلقة مؤقتاً) فقد ارتفع عددها ليصل في عام ٢٠٠٤م الى  (٤٠٧،٤٧٧) منشأة مقارنة 
   بعددها في ١٩٩٤م والبالغ (٢٣٧،٩٤٣) منشأة  وبذلك فأن الزيادة العددية التي حدثت في هذه المنشآت خالل 

  هذه الفترة بلغت (١٦٩،٥٣٤) منشأة بنسبة زيادة خالل الفترة وصلت الى حوالي ٧١,٢ % بمتوسط زيادة 
  سنوية (٧,١%) تقريبا.

                                  (3)                  
(2004) (1994)        

* ارتفع العدد االجمالي للمنشآت في الجمهورية من (٢٧٧،٠١٢) منشأة في العام ١٩٩٤م الى (٤٩٦،٨٩٧) منشأة 
   في العام ٢٠٠٤م بزيادة عددية بلغت (٢١٩،٨٨٥) وبلغت نسبة الزيادة خالل هذه الفترة (٧٩,٤%) بمتوسط 

   زيادة سنوية ٧,٩% تقريبا..

اجمالي المغلقة نهائيًا و الخالية

االجمالي

حالة المنشأة
الزيادة او النقص خالل الفترةحصر المنشآت ٢٠٠٤محصر المنشآت ١٩٩٤م

اجمالي العاملة والمغلقة مؤقتًا
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المنشات تحت التجهيز و تحتالمنشات العاملة والمغلقة مؤقتًا
التشييد

غير مبين المنشات المغلقة نهائيًا و الخالية

     شكل رقم ( ٣ ) التوزيع العددي للمنشآت حسب حالتها  
وفقا للنتائج النهائية لكال من حصر المنشآت ١٩٩٤ و٢٠٠٤

حصر المنشآت ١٩٩٤م حصر المنشآت ٢٠٠٤م

أة)
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ت 
شا
لمن
د ا
عد
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نسبة الزيادة العدد% العدد% العدد
% 

1

2

3791% 0.3235% 0.1

41,111% 17.3100,930% 24.859,819% 145.5

4196,789% 82.7304,131٧٤٫٦%107,342% 54.5

543% 0.02,416٠٫٦%2,373

237,943% 100.0407,477%100.0169,534% 71.2

36

االجمالي 

القطاع الخاص والتعاوني
 والقطاعات االخرى

غير مبين القطاع

* ارتفع اجمالي المنشآت التابعة للقطاعات (الحكومي والوقف والمختلط) من(٤١،١١١) منشأة في العام ١٩٩٤م الى (١٠٠،٩٣٠) 

   منشأة في العام ٢٠٠٤م  بزيادة عددية بلغت (٥٩،٨١٩) منشأة وبنسبة زيادة (١٤٦%) خالل الفترة ١٩٩٤- ٢٠٠٤م  وبذلك 

   فان المعدل الوسطي لنسبة الزيادة السنوية لهذه المنشآت بلغ حوالي (١٥%) سنويا.

* وفي المقابل  فأن المنشآت التابعة للقطاعات االخرى(الخاص والتعاوني والقطاعات االخرى) فهي ايظا شهدت زيادة  خالل هذه 
الفترة اذ ارتفع عددها من (١٩٦،٧٨٩) منشأة في العام١٩٩٤م الى (٣٠٤،١٣١) منشأة في العام ٢٠٠٤م بنسبة زيادة (٥٥%) خال 

الفترة بمتوسط زيادة سنوية بلغت (٦%) تقريباً.

   (   )      (4)     
(2004) (1994)        

حصر المنشآت 
١٩٩٤م

حصر المنشآت 
٢٠٠٤م

الزيادة 
خالل الفترة

القطاع االقتصادي

الوقف

القطاع الحكومي 
(جهاز اداري +  قطاع عام)

القطاع المختلط

جملة القطاع الحكومي والوقف والمختلط 
(٣) + (٢) + (١)

40,320% 17.0100,695% 24.7

  36



37

شكل رقم (٤) التوزيع العددي للمنشات (العاملة والمغلقة مؤقتًا) بحسب القطاع االقتصادي وفقًا للنتائج النهائية لكال من حصر المنشات ١٩٩٤ و ٢٠٠٤م
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القطاعات غير مبين القطاع
(الخاص والتعاوني واالخرى)

القطاعات 
(الحكومي والوقف والمختلط)

شأة
من

١٩٩٤م حصر المنشآت حصر المنشآت ٢٠٠٤م
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نسبة الزيادة او عدد المنشآتالنسبة %عدد المنشآتالنسبة %عدد المنشآت
النقص %

  منشآت مفردة1
112.2 %95.7206,043 %77.2389,723 %183,680(ليس لها فروع)

93.9 %-43,958-0.7 %19.72,865 %46,823مرآز رئيسي  (منشآت لها فروع)2

230,503% 96.9392,588% 96.4162,085% 70.3

37,382% 3.111,477% 2.84,095% 55.5

458% 0.03,412% 0.83,354

237,943% 100.0407,477% 100.0169,534% 71.2

    (   )      (5)   
(2004) (1994)       

االجمالي

سية
رئي
 ال
آت
نش
الم

الزيادة او النقص خالل 
الفترة

اجمالي المنشآت الرئيسية (١) + (٢)

وضع المنشأة

فروع
 ( منشآت فرعية تتبع مراآز رئيسية)

(غير مبين)  وضع المنشأة

38

حصر المنشآت 
١٩٩٤م

حصر المنشآت 
٢٠٠٤م

* ارتفع عددالمنشآت الرئيسية (المفردة) باالضافة الى المنشآت التي لها فروع (مراكز رئيسية) من (٢٣٠،٥٠٣) منشأة في عام 

١٩٩٤م الى(٣٩٢،٥٨٨) منشأة في العام ٢٠٠٤م  بزيادة عددية بلغت (١٦٢،٠٨٥) منشأة بنسبة زيادة (٧٠,٣%)  خالل هذه الفترة 

وبمتوسط زيادة سنوية بلغت حوالي (٧,٠%) تقريبا.

* اما المنشآت الفرعية (الفروع التي تتبع مراكز رئيسية) فقد ارتفع عددها من (٧،٣٨٢) منشاة فرعية في العام ١٩٩٤م الى 

(١١،٤٧٧) منشاة فرعية في العام ٢٠٠٤م بزيادة عددية بلغت (٤،٠٩٥) منشاة فرعية وبنسبة زيادة (٥٦%) خالل هذه الفترة وبذلك 

فأن متوسط الزيادة السنوية لهذه المنشات بلغت حوالي (٦%) سنويا.

* ويالحظ هنا بأن عدد المراكز الرئيسية (المنشات التي لها فروع) قد انخفضت من (٤٦،٨٢٣)  منشأة  في عام ١٩٩٤م  الى 

(٢،٨٦٥) منشأة  في العام  ٢٠٠٤م  وهذا االنخفاض مرده الرئيسي الى وجود خلل فني في عددها في العام ١٩٩٤م الذي ال يتسق مع 

عدد المنشآت الفرعية التابعة لها والبالغة (٧،٣٨٢) منشأة في ذلك العام حيث ان المنطق االتساقي لبيان عدد المنشآت الفرعية ينبغي له 

ان ال يقل عن عدد المراكز الرئيسية التي لها فروع . اي ان الفروع يجب ان تساوي أو تزيد عن عدد المراكز الرئيسية باعتبار ان 

المركز الرئيسي الذي له فروع يجب ان يكون له فرع واحد على االقل ، اما اذا الحظنا بيانات عدد المراكز الرئيسية التي (لها فروع) في 

العام ٢٠٠٤م فنجده يتسق  مع بيان عدد الفروع التابعة لهذه المنشات  حيث ان عدد الفروع يزيد كثيرا عن عدد المراكز الرئيسية وهذا 

هو الوضع المتسق لهذه البيانات . وعليه فانه في حالة قسمة عدد الفروع على عدد المراكز الرئيسية يتبين ان المعدل الوسطي لعدد 

الفروع التابعة لكل مركز رئيسي في العام ٢٠٠٤م سوف يبلغ (٤) فروع .
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39

شكل رقم (٥) التوزيع العددي للمنشات (العاملة والمغلقة مؤقتًا) بحسب وضع المنشأة وفقًا للنتائج النهائية لكال من حصر المنشات ١٩٩٤ و ٢٠٠٤م
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المنشات الرئيسية المنشات الفرعية غير مبين وضع المنشاة
(مفردة + مراآز رئيسية)

شأة
من

حصر المنشآت ١٩٩٤م حصر المنشآت ٢٠٠٤م
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نسبة الزيادة او عدد المنشآت% عدد المنشآت% عدد المنشآت
النقص %

%244٩٫١%2,919٠٫٧%2,675١٫١الزراعة والصيد1

%10,274٢٨٫٤%46,456١١٫٤%36,182١٥٫٢الصناعات االستخراجية والتحويلية والكهرباء والمياة والغاز2

%658٧٠٧٫٥%751٠٫٢%93٠٫٠البناء والتشييد3

%100,272٨٠٫١%225,461٥٥٫٣%125,189٥٢٫٦التجارة و الفنادق والمطاعم4

%7,398٣٤٥٫٢%9,541٢٫٣%2,143٠٫٩النقل والتخزين واالتصاالت5

%2,174٧٠٫٣%5,268١٫٣%3,094١٫٣االنشطة المالية و العقارية وااليجارية6

االنشطة الخدمية وتشمل7
%58,097٩٨٫٩%116,812٢٨٫٧%58,715٢٤٫٧ (االدارة العامة ، التعليم ، والصحة ، والخدمات الشخصية واالجتماعية)

-%9,583٩٧٫٣-%269٠٫١%9,852٤٫٢ غير مبين8

237,943١٠٠٫٠%407,477١٠٠٫٠%169,534٧١٫٢%

بلغ عددها(٤٦،٤٥٦) منشاة بنسبة(١١%) من االجمالي . /والكهرباء والمياه) تحويلية / المنشات العاملة في المجاالت الصناعية (استخراجية - 

 - واخيرا تاتي المنشات التي تمارس انشطتها (في المجاالت االخرى) اذ بلغ اجمالي هذه المنشات (١٨،٧٤٨) منشاة وتشكل ما نسبته (٥%) من اجمالي المنشات العاملة 

والمغلقة مؤقتا.

 - المنشات العاملة في مجال البناء والتشييد ارتفع وزنها النسبي الى اجمالي المنشات من(٠,٠٤%) في عام٩٤ الى حوالي (٠,٢%) في عام ٢٠٠٤م. 

 - المنشات العاملة في مجال النقل واالتصاالت ارتفع وزنها النسبي من (٠,٩%) في عام١٩٩٤ الى (٢,٣%) في العام ٢٠٠٤م. 

 - المنشات الخدمية ارتفع وزنها النسبي الى اجمالي المنشات من (٢٤,٧%) في عام ١٩٩٤ الى (٢٨,٧%) في عام ٢٠٠٤م.

 - المنشات العاملة في مجال التجارة والمطاعم والفنادق ارتفع وزنها النسبي من (٥٢,٦%) في عام ١٩٩٤ الى (٥٥,٣%) في عام ٢٠٠٤م.

٣- اما المنشات العاملة في مجاالت االنشطة االخرى(االنشطة المالية والعقارية والزراعية والصيد وكذلك االنشطة الصناعية بمختلف مجاالتها فعلى الرغم من ان هذه المنشات 

قد شهدت معدالت زيادة نسبية في عددها خالل هذه الفترة إال ان معدالت الزيادة التي شهدتها كانت اقل من المنشات العاملة في مجاالت االنشطة السابق ذكرها حيث بلغت 

نسبة الزيادة السنوية لهذه المنشات على النحو التالي :

 - المنشات المالية والعقارية بزيادة سنوية  (٧%).

 - االمنشات الصناعية بزيادة سنوية (٣%).

- المنشات العاملة في مجال الزراعة والصيد بزيادة سنوية (١%) ولهذا فان هذه المنشات إما شهدت ثباتا في وزنها النسبي كما هو حال المنشات المالية والعقارية بواقع 

(١,٣%) في كال من عامى ٩٤-٢٠٠٤م أو شهدت انخفاضا في وزنها النسبي خالل هذه الفترة كما هو  حال المنشات الصناعية والكهرباء والمياه من (١٥,٢%) في عام 

١٩٩٤ الى (١١,٤%) في عام ٢٠٤م. وكذلك الحال لمنشات الزراعة والصيد من (١,١%) في العام ٩٤ الى حوالي (٠,٧%) في العام ٢٠٠٤م.

المنشات التي تعمل في مجاالت االنشطة التالية قد شهدت معدالت زيادة سنوية مرتفعة نسبيا:

- البناء والتشييد بلغت نسبة متوسط الزيادة السنوية لها (٧١%) 

- النقل واالتصاالت بلغت نسبة متوسط الزيادة السنوية لها (٣٥%)

- المنشات الخدمية بلغت نسبة متوسط الزيادة السنوية لها (١٠%)

- التجارة والمطاعم والفنادق بلغت نسبة متوسط الزيادة السنوية لها (٨%)

وهذا بطبيعة الحال قد نتج عنه حدوث زيادة في ارتفاع الوزن النسبي لهذه المنشات خالل هذه الفترة اذ ارتفع وزنها النسبي خالل الفترة ما بين حصر المنشات

١٩٩٤ - ٢٠٠٤م على النو التالي :

اما اذا نظرنا الى التطورفي عدد المنشات بحسب مجاالت االنشطة االقتصادية التي تزاولها خالل الفترة مابين حصر ١٩٩٤ - ٢٠٠٤م فيالحظ بأن : -٢

40

١- تتوزع المنشات العاملة والمغلقة مؤقتا في العام ٢٠٠٤ والبالغ عددها (٤٠٧،٤٧٧) منشاة بحسب االنشطة االقتصادية بنسب متفاوتة حيث تحتل المنشات العاملة  في 

انشطة التجارة والمطاعام والفنادق المرتبة االولى من حيث وزنها النسبي اذ بلغ عددها (٢٢٥،٤٦١) منشاة وتشكل ما نسبته (٥٥%) من اجمالي هذه المنشات (اي اكثر من 

: وتاتي المنشات التي تمارس االنشطة االقتصادية االخرى بعدها وذلك على النحو التالي النصف بقليل)

منشاة بنسبة(٢٩%) من االجمالي . بلغ عددها(١١٦،٨١٢) (في مختلف مجاالت االنشطة الخدمية) المنشات الخدمية - 

     (   )     (6)  
(2004) (1994)       

الزيادة او النقص خالل الفترةحصر المنشآت ٢٠٠٤محصر المنشآت ١٩٩٤م
النشاط االقتصادي الرئيسي

االجمالي العام
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شكل رقم (٦) التوزيع العددي للمنشات (العاملة والمغلقة مؤقتا) حسب االنشطة االقتصادية الرئيسية 
 وفقا للنتائج النهائية لكال من حصر المنشات (١٩٩٤) و( ٢٠٠٤م)

116,812

9,541
751

46,456

125,189

3,0942,675 2,143

36,182

93

9,852

58,715

2,919

225,461

5,268 269
0

10,000
20,000
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50,000
60,000
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100,000
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130,000
140,000
150,000
160,000
170,000
180,000
190,000
200,000
210,000
220,000
230,000
240,000
250,000

االنشطة المالية االنشطة الخدمية  غير مبين
 والعقارية
وااليجارية 

النقل والتخزين
واالتصاالت

التجارة و الفنادق
والمطاعم 

الصناعات  التحويليةالبناء والتشييد
و الكهرباء والمياة

والغاز 

الزراعة والصيد 

أة)
نش
(م

حصر المنشآت ١٩٩٤م حصر المنشآت ٢٠٠٤م
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1209,306%88.0358,654٨٨٫٠%149,348%71.4

29,601٤٫٠%18,935٤٫٧%9,334%97.2

36,800٢٫٩%14,386٣٫٥%7,586١١١٫٦%

412,236٥٫١%15,502٣٫٨%3,266٢٦٫٧%

237,943%100.0407,477%100.0169,534٧١٫٢%

 (١٠)  فاآثر

غير مبين 

42

* ان المنشات الصغيرة وهي المنشات التي يعمل فيها من (١-٤) عامل شهدت زيادة نسبية خالل الفترة مابين حصر المنشات 

   ١٩٩٤ -٢٠٠٤م بلغت حوالي ٧١,٤% بمتوسط زيادة سنوية ٧,١% تقريبا . اال ان الوزن النسبي لهذه المنشات قد شهد 

   ثباتا خالل الفترة (١٩٩٤-٢٠٠٤م) بحوالي (٨٨%) من اجمالي المنشات.

* أما المنشـات االكبيرة التي يعمل فيها من (١٠) عامـل فاكثر فقد شـهدت زيادة نسبيـة اعلى مما هي عليه للمنشات الصغيرة 

والمتوسطة خـالل هذه الفترة وصـلت الى(١١٢%)  تقريبا بمتوسط زيادة سنوية (١١%) ونتيجة لذلك فان وزنها النسبي ارتفع الي 

حوالي (٣,٥%) في العام ٢٠٠٤م مقارنة بما كان عليه في عام ١٩٩٤م حوالي (٢,٩%) .

االجمالي 

* اما المنشات المتوسطة التي يعمل فيها من (٥-٩) عامل فهي االخرى شهدت زيادة خالل هذه الفترة ولكن بمعدالت اكبر مما هو عليه 

للمنشات الصغيرة بلغت حوالي (٩٧%) بمتوسط زيادة سنوية ( ٩,٧% ) تقريبا ولهذا فأن هذه المنشات ارتفع وزنها  النسبي الي 

اجمالي المنشات (العاملة والمغلقة مؤقتا) الى حوالي (٤,٧%)  في العام ٢٠٠٤م مقارنة بما كان عليه في عام ١٩٩٤م والبالغ (٤%) 

تقريبا.

عدد المنشآت

فئــــات العاملــين 
(عامل)

 4 - 1

 9 - 5

                (   )  (   )      (7)        
(2004) (1994)              

حصر المنشآت 
١٩٩٤م

حصر المنشآت 
الزيادة خالل الفترة٢٠٠٤م

نسبة الزيادة النسبة %عدد المنشآت
النسبة %عدد المنشآت %
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#

43

حصر المنشآت ١٩٩٤م

%88.0

%5.1 %2.9 %4.0

غير مبين  عامل فاآثر (١٠)  عامل فاآثر عامل (٥-٩) عامل عامل (١-٤) عامل

حصر المنشآت ٢٠٠٤م

%3.5
%4.7

%88.0

%3.8

غير مبين  عامل فاكثر (١٠)  عامل فاكثر عامل (٥-٩) عامل عامل (١-٤) عامل

            شكل رقم(٧) التوزيع النسبي للمنشات (العاملة والمغلقة مؤقتا ) حسب  فئات العاملين فيها وفقا للنتائج النهائية لكال من حصر المنشات ١٩٩٤ و ٢٠٠٤م
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إال انـه ونظـراً     ) راجع التعريف (عدد العاملين   استيفاء بيانت منيستثنابرغم أن المنشات المغلقة مؤقتاً

/ مراكز صحية   / مها تخص حاالت مدارس     ظن لجزء من هذه المنشات وهي في مع       لورود بيانات من الميدا   

 وتم اسـتيفاء بيـان العمالـة لهـا ممـن يلمـون بـذلك              . حاالت أخرى كانت مغلقة وقت زيارة المسجل        

ن العدد األكبر من علماً أ. هذه البيانات   متضمنة  وتعميماً للفائدة فقد تم تبويب جداول المنشات المغلقة مؤقتاً          

هذه المنشات لم يستوفى لها بيانات العمالة حسب التعريف ولذلك فقط ظهرت في الجداول كحاالت غير مبين                 

  .  حتى يستقيم اتساق هذه الجداول. العمالة بها 
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النسبة %العددالنسبة %عدد المنشآت

21.63.9 %15.9252,257 %64,922امانة العاصمة1

11.83.0 %11.1138,328 %45,391تعز2

6.92.1 %9.680,903 %39,195اب3

9.53.0 %9.1110,794 %36,909الحديدة4

7.83.2 %7.191,762 %28,930حضرموت5

4.62.0 %6.753,691 %27,263ذمار6

3.72.2 %4.742,872 %19,267حجة7

2.71.9 %4.231,835 %16,994عمران8

2.61.8 %4.230,476 %16,967صعدة9

9.16.4 %4.1106,686 %16,547 عدن10

2.61.8 %4.130,432 %16,510 صنعاء11

2.12.1 %2.924,803 %11,741البيضاء12

3.23.2 %2.937,474 %11,624لحج13

1.82.2 %2.421,638 %9,792الضالع14

2.22.8 %2.326,088 %9,355 شبوة15

1.51.9 %2.317,746 %9,239المحويت16

2.53.7 %1.929,338 %7,941ابين17

0.91.6 %1.610,506 %6,520ريمة18

1.33.0 %1.215,216 %5,042مارب19

0.71.9 %1.18,590 %4,418الجوف20

0.73.0 %0.78,596 %2,910المهرة21

407,477% 100.01,170,031% 100.02.9

متوسط عدد العاملين 
في المنشأة الواحدة  

(عامل)

48

واخيرا تاتي بقية المحافظات التي بلغ متوسط عدد العاملين في المنشأة الواحدة لكل محافظة فيها حوالي (٢) عامل .

    (  )        (8)  
2004      

االجمالي

*  بلغ المتوسط  العام لعدد العاملين في المنشاة الواحدة من المنشات (العاملة والمغلقة مؤقتا) على مستوى الجمهورية

. عامل (٣) ٢٠٠٤م حوالي    وفقا للنتائج النهائية لحصر المنشات

*  وعلى مستوى المحافظات يالحظ ان هناك تفاوتا في هذا المتوسط فيما بينها حيث تحتل كال من محافظةعدن ثم
   امانة العاصمة وتليها محافظة ابين المراتب االولى من حيث ارتفاع متوسط عدد العاملين في المنشاة الواحدة اذ 
   بلغ هذا المتوسط في محافظة عدن حوالي (٦) عامل  وحوالي (٤) عامل  في كال من امانة العاصمة ومحافظة 
  ابين ثم تاتي بعدها محافظات (حضرموت، لحج ، تعز، الحديدة ، مارب ، المهرة ، شبوة) حيث بلغ متوسط عدد 

(٣) عامل تقريبا .   العاملين في المنشاة الواحدة في كل محافظة من هذه المحافظات حوالي

المحافظة
اجمالي العاملين في المنشآت العاملة 

والمغلقة مؤقتًا عدد المنشآت (العاملة والمغلقة مؤقتا)
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   شكل رقم (٨) متوسط عدد العاملين  في المنشأة الواحدة من المنشات (العاملة والمغلقة مؤقتا ) حسب المحافظات 
 وفقا للنتائج النهائية لحصر المنشات ٢٠٠٤م

 1.6
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ل)المتوسط العام (٢٫٩) عامل في المنشاة الواحدة
عام

)
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النسبة %العددالنسبة %العددالنسبة %العدد
100.0 %10.5252,257 %89.526,450 %225,807امانة العاصمة1

100.0 %8.2138,328 %91.811,343 %126,985تعز2

100.0 %5.380,903 %94.74,282 %76,621اب3

100.0 %8.5110,794 %91.59,438 %101,356الحديدة4

100.0 %8.491,762 %91.67,747 %84,015حضرموت5

100.0 %4.453,691 %95.62,336 %51,355ذمار6

100.0 %5.542,872 %94.52,337 %40,535حجة7

100.0 %4.031,835 %96.01,270 %30,565عمران8

100.0 %3.730,476 %96.31,123 %29,353صعدة9

100.0 %19.2106,686 %80.820,443 %86,243 عدن10

100.0 %3.330,432 %96.7996 %29,436 صنعاء11

100.0 %4.224,803 %95.81,034 %23,769البيضاء12

100.0 %10.837,474 %89.24,058 %33,416لحج13

100.0 %5.421,638 %94.61,163 %20,475الضالع14

100.0 %4.026,088 %96.01,053 %25,035 شبوة15

100.0 %5.417,746 %94.6956 %16,790المحويت16

100.0 %15.629,338 %84.44,567 %24,771ابين17

100.0 %2.910,506 %97.1303 %10,203ريمة18

100.0 %4.515,216 %95.5684 %14,532مارب19

100.0 %7.48,590 %92.6635 %7,955الجوف20

100.0 %5.38,596 %94.7454 %8,142المهرة21

1,067,359٩١٫٢%102,672% 8.81,170,031% 100.0

   (  )         (9)   
2004      

اناثذآورالمحافظة

االجمالي العام

* حسب النتـائج النهـائية لحصرالمنشـات ٢٠٠٤م بلغ االجمـالي العام للعـاملين في المنشـات العاملة والمغلقة مؤقتـا 

(١،١٧٠،٠٣١)عامل منهم (١،٠٦٧،٣٥٩) ذكور بنسبة ٩١,٢% و(١٠٢،٦٧٢) اناث بنسبة ٨,٨% تقريبا.

االجمالي
عــــــــــدد   العــــــــــــــــــــــــــــــــــامـلـــــــــين

50

* اما اذا نظرنا للتناسب بين كال من العاملين الذكور واالناث في هذه المنشات على مستوى المحافظات فنالحظ انه يتفاوت فيما 

بينها حيث تاتي محافظات ( عدن ، ابين ) ثم امانة العاصمة ومحافظة لحج في المراتب االولى من حيث االرتفاع النسبي لنسبة 

العاملين من االناث مقابل الذكورحيث بلغت نسبة العاملين في هذة المحافظات حوالي (١٩% اناث مقابل ٨١% ذكور) في محافظة 

عدن و(١٦% اناث مقابل ٨٤% ذكور) في محافظة ابين و(١١% اناث مقابل ٨٩% ذكور) في كال من امانة العاصمة ومحافظة 

لحج .

وتاتي بعدها محافظة الحديدة بنسبة (٩% اناث و٩١% ذكور) ثم محـافظتي حضرموت وتعز بنسبة(٨% اناث و٩٢% ذكور) ، ثم 

الجوف بنسبة ( ٧% اناث و ٩٣% ذكور ) ، ثم حجة ( ٦%اناث و ٩٤%ذكور )  ثم محـافظات ( الضالع ،  المحويت ، اب ، 

المهرة ، مارب ) حيث بلغت نسبة العاملين من االناث والذكور في كل محافظة من هذه المحافظات حوالي (٥% اناث و٩٥% 

ذكور)    وتليها محافظات ( ذمار ، البيضاء  ، عمران ، شبوة ، صعدة ) اذ بلغت نسبة العاملين من االناث والذكور في كل 

محافظة من هذه المحافظات حوالي (٤% اناث مقابل ٩٦% ذكور ) واخيرا تاتي محافظتي صنعاء وريمة حيث بلغت نسبة العاملين 

للذكورفي كل محافظة من هاتين المحافظتين. (%٩٧) من االناث حوالي (٣%) مقابل
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شكل رقم(٩) نسبة المشتغلين في المنشات(العاملة والمغلقة 
مؤقتا) في محافظات الجمهورية وفقا للنتائج النهائية لحصر 

شكل رقم (٩) التوزيع النسبي للعاملين في المنشات (العاملة والمغلقة مؤقتا) بحسب النوع والمحافظات 
 وفقا للنتائج النهائية لحصر المنشات ٢٠٠٤م
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اجمالي العاملين- 

اجمالي المنشآت- 

متوسط عدد العاملين في المنشأة - 
الواحدة

اجمالي العاملين- 

اجمالي المنشآت- 

متوسط عدد العاملين في المنشأة - 
الواحدة

اجمالي العاملين- 

اجمالي المنشآت- 

متوسط عدد العاملين في المنشأة - 
الواحدة

3.6

407,477

2.9

391,405

193,838

2

1,170,031

حصر المنشآت ٢٠٠٤محصر المنشآت ١٩٩٤م

778,626

213,639

225,263

3.5

120,795

427,464

652,727

1.9

117,184

237,943

52

  * ارتفع عدد العاملين في المنشاة الواحدة من (٢,٧) عامل في العام ١٩٩٤م الى حوالي (٢,٩) عامل في
     العام ٢٠٠٤م اما في المناطق الحضرية فقد شهد هذا المتوسط ارتفاعا ليصل الى (٣,٦) عامل في العام 
     ٢٠٠٤م مقابل (٣,٥) عامل في العام ١٩٩٤م وكذلك االمر على مستوى المناطق الريفية التي ارتفع فيها

     متوسط عدد العاملين في المنشاة الواحدة من (١,٩) عامل في العام ١٩٩٤م الى حوالي (٢) عامل في 
٢٠٠٤م.      العام

  (  )       ( 10  )   
(2004) (1994)          

الريف

االجمالي العام

الحالة الحضرية

الحضر

2.7
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53

شكل رقم (١٠) متوسط عدد العاملين في المنشاة الواحدة بحسب الحالة الحضرية وفقا للنتائج النهائية لكال من حصر المنشات (١٩٩٤ ، ٢٠٤)

2.9

3.5
3.6

1.9 2.0

2.7

٠٫٠

٠٫٥

١٫٠

١٫٥

٢٫٠

٢٫٥

٣٫٠

٣٫٥

٤٫٠

١٩٩٤ ٢٠٠٤

مل
عا

حضر ريف متوسط
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نسبة الزيادة او عدد العاملين% عدد العاملين% عدد العاملين
النقص %

1

2

37,662% 1.27,314% 0.6٣٤٨-

309,890% 47.5531,883% 45.5221,993% 71.6

4342,829% 52.5634,528٥٤٫٢%291,699% 85.1

58% 0.03,620٠٫٣%3,612

652,727% 100.01,170,031%100.0517,304% 79.3

القطاع المختلط

جملة القطاع الحكومي والوقف والمختلط 
(٣) + (٢) + (١)

302,228524,569 % 46.3

الوقف

54

 * ارتفع عدد العاملين في المنشات التابعة للقطاعات (الحكومي والعام والوقف والمختلط) من (٣٠٩،٨٩٠) عامل في العام 

   ١٩٩٤م الى حوالي (٥٣١،٨٨٣) عامل في العام ٢٠٠٤م حيث وصلت نسبة الزيادة خالل هذه الفترة الى حوالي (٧٢%) 

    بمتوسط زيادة سنوية تصل الى (٧,٢%) تقريبا.

 * اما العاملين في المنشات التابعة للقطاع الخاص والقطاعات االخرى فقد شهد ارتفاعا بمعدالت اكبر حيث ارتفع عددهم

   من (٣٤٢،٨٢٩) عامل في العام ١٩٩٤ م الى حوالي (٦٣٤،٥٢٨) عامل  في العام ٢٠٠٤م بنسبة ازيادة خالل الفترة 

   بلغت حوالي (٨٥%) وبذلك فان المعدل الوسطي لنسبة الزيادة السنوية  فقد بلغت حوالي (٨,٥%) .

القطاع الخاص والتعاوني
 والقطاعات االخرى

غير مبين القطاع

االجمالي 

    (   )        (11)            
(2004) (1994)                       

القطاع الحكومي 
(جهاز اداري قطاع عام)

القطاع االقتصادي
حصر المنشآت 

١٩٩٤م
حصر المنشآت 

٢٠٠٤م
الزيادة او النقص 
خالل الفترة

222,341 % 44.8
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42

55

حصر المنشات ١٩٩٤

%0.0

%52.5

%47.5

غير مبين القطاع  القطاع الخاص 
والقطاعات االخرى

القطاعات
(الحكومي والعام والوقف والمختلط)

شكل رقم (١١) التوزيع النسبي لعدد العاملين في المنشات (العاملة والمغلقة مؤقتا) حسب القطاع االقتصادي 
وفقا للنتائج النهائية لكال من حصر المنشات (١٩٩٤ ، ٢٠٠٤)

حصر المنشآت ٢٠٠٤م

%45.5

%54.2

%0.3

غير مبين القطاع  القطاع الخاص 
والقطاعات االخرى

القطاعات
(الحكومي والعام والوقف والمختلط)
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نسبة الزيادة عدد العاملين% عدد العاملين%عدد العاملين
% 

العاملين 
من اصحاب المنشآت

214,822% 32.9358,784% 30.7143,962% 67.0

العاملين 
من غير اصحاب المنشآت

437,905% 67.1811,247% 69.3373,342% 85.3

652,727% 100.01,170,031% 100.0517,304% 79.3
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 * وكذلك الحال بالنسبة لعدد العاملين (من غير اصحاب المنشات ) حيث ارتفع عددهم من (٤٣٧،٩٠٥) عامل في العام ١٩٩٤

  الى (٨١١،٢٤٧) عامل في العام ٢٠٠٤م بزيادة عددية بلغت(٣٧٣،٣٤٢) عامل وبمتوسط زيادة سنوية خالل الفترة بلغت 

    حوالي (٨,٥ % ) سنويا .

حصر المنشآت 
١٩٩٤م

حصر المنشآت 
الزيادة خالل الفترة٢٠٠٤م

البيان

1

2

     (   )         (  12 )   
(2004) (1994)         

االجمالي

 * ارتفع  عدد العاملين (من اصحاب المنشات ) من (٢١٤،٨٢٢) عامل في العام ١٩٩٤م الى (٣٥٨،٧٨٤) عامل في العام 

   ٢٠٠٤م بزيادة عددية بلغت خالل هذه الفترة (١٤٣،٩٦٢) عامل وبذلك  فان المتوسط السنوي لنسبة الزيادة في هؤالء 

   العاملين بلغت حوالي (٦,٧ % ) سنويا.
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حصر المنشآت ١٩٩٤م

%32.9

%67.1

من اصحاب المنشآت من غير اصحاب المنشآت

شكل رقم (١٢) التوزيع النسبي للعاملين في المنشات (العاملة والمغلقة مؤقتًا )  بحسب (من هم من اصحاب المنشات ومن هم من غير اصحاب المنشات ) 
 وفقا للنتائج النهائية لكال من حصر المنشات ١٩٩٤ و ٢٠٠٤م

حصر المنشآت ٢٠٠٤م

%69.3

%30.7

من اصحاب المنشآت من غير اصحاب المنشآت
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نسبة الزيادة او عدد العاملينالنسبة %عدد العاملينالنسبة %عدد العاملين
النقص %

%522,852٨٢٫٩%1,153,672٩٨٫٦%630,820٩٦٫٦اليمنيون

٢٥٫٣-%-1.45548%16,359%21,907٣٫٤ غير اليمنيين

652,727%100.01,170,031١٠٠٫٠%517,304%79.3

الزيادة او النقص

            الجنسية

1

2

58

(   )        ( 13 )   
(2004) (1994)          

االجمالي العام

 * ارتفع  عدد العاملين (اليمنيين) في المنشات العاملة والمغلقة مؤقتا من (٦٣٠،٨٢٠) عامل في العام ١٩٩٤م 
الى(١،١٥٣،٦٧٢)عامل في العام ٢٠٠٤م بزيادة عددية بلغت (٥٢٢،٨٥٢) عامل خالل هذه الفترة وعليه فان المتوسط 

السنوي لنسبة الزيادة  للعاملين اليمنيين بلغت حوالي (٨,٣%) سنويا وبالمقابل فان عدد العاملين(من غير اليمنيين) في هذه 
المنشات شهد انخفاضا  خالل الفترة ليصل الى (١٦،٣٥٩) عامل في العام ٢٠٠٤م مقابل (٢١،٩٠٧) عامل في

 العام ١٩٩٤م وبذلك فان متوسط نسبة النقص السنوي للعاملين غير اليمنيين بلغ حوالي ( ٢,٥%) سنويا.

 * ونتيجة لذلك فقد ارتفع الوزن النسبي للعاملين اليمنيين في العام ٢٠٠٤م ليصل الى حوالي ٩٨,٦% مقارنة بما 
   كان عليه في العام ١٩٩٤م حوالي (٩٦,٦%) وبالمقابل فان الوزن النسبي للعاملين غير اليمنيين انخفض من 

  (%٣,٤) في العام ١٩٩٤م الى (١,٤%) تقريبا في العام ٢٠٠٤م.

حصر المنشآت 
١٩٩٤م

حصر المنشآت 
٢٠٠٤م
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59

شكل رقم (١٣) التوزيع النسبي للعاملين في المنشات (العاملة والمغلقة مؤقتا ) حسب االجنسية 
  وفقا للنتائج النهائية لكال من حصر المنشات ١٩٩٤ و ٢٠٠٤م
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اإلجماليغير مبينتحت التشييدخاليةتحت التجهيزمغلقة نهائيًامغلقة مؤقتًاعاملةالحالة الحضريةالمحافظة 

209203443611153394341863400564274667حضر 
18626875701093021299967529373222230ريف

39547112006220836072518309298137496897اإلجمالي 
154634269382734586350422040حضر 
22271103510982181164527826321ريف

377341461203649157508771248361اإلجمالي 
398970203110104713005549حضر 
37711113104527815404669ريف

77601815131551325284010218اإلجمالي 
62463118216031299100299032977508حضر 
1268977371555801604ريف

63731119116801336101849612979112اإلجمالي 
52121072991137894716568حضر 
62231993867933711117336ريف

114353066851921126158213904اإلجمالي 
204034257273597678282829882حضر 
2378078315742291935679728987ريف

441831208230158896139611558869اإلجمالي 
135172234301505411892حضر 
2847148127376011273338ريف

41982203616721016685230اإلجمالي 
477723630712936010905918حضر 
136126429951614924481816368ريف

1838987813022908525571822286اإلجمالي 
2316438910142972864325828061حضر 
12945411670122497456315104ريف

36109800168441933617811143165اإلجمالي 
1898040017982753859404325719حضر 
9161389969115863324311824ريف

2814178927673904722728637543اإلجمالي 
733510931010491310408875حضر 
19239580871194594378121857ريف

2657468911812981507482130732اإلجمالي 

حضرموت

ذمار

62

األمانة 

البيضاء

تعز

الجوف

جدول رقم (١) : توزيع المنشآت بحسب حالة المنشأة في حضر وريف محافظات الجمهورية

إب

ابين 

إجمالي 
الجمهورية

حجة

الحديدة



اإلجماليغير مبينتحت التشييدخاليةتحت التجهيزمغلقة نهائيًامغلقة مؤقتًاعاملةالحالة الحضريةالمحافظة 

جدول رقم (١) : توزيع المنشآت بحسب حالة المنشأة في حضر وريف محافظات الجمهورية

37757540213013549505831حضر 
53341714756730310436457ريف

91092468771971657199312288اإلجمالي 
567086254737157026870حضر 
1094526646672649223312624ريف

166153527201451364293519494اإلجمالي 
13078919961173601754حضر 
14150964666164368350116663ريف

154571053865170485386118417اإلجمالي 
1621033714283973861580022813حضر 
ريف

1621033714283973861580022813اإلجمالي 
2719912996640310143683حضر 
8450364924129890373811138ريف

11169455122319512934741214821اإلجمالي 
219241280581134002724حضر 
2650159112291168413151ريف

48422003928722912415875اإلجمالي 
20502525234704302636حضر 
70141503007923918207964ريف

9064175325102709225010600اإلجمالي 
17248067301247602101حضر 
94616013924956901433ريف

26702402065421914503534اإلجمالي 
647415241948130613138533حضر 
9797571386130508292611690ريف

162717238051781814423920223اإلجمالي 
361344339114106511905294حضر 
590223330517519229517103ريف

95152776442891257414112397اإلجمالي 
3320896061416حضر 
596322580232327426599ريف

629522588322928037015اإلجمالي 
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مارب

المحويت

صنعاء

عدن

لحج

شبوه

صعده

ريمة 

عمران

الضالع 

المهره



حكومي
خاص خاص أجنبيخاص محليتعاونيمختلط(جهاز إداري+ قطاع عام)

منظمات غير وقفمشترك
حكومية

منظمات 
أقليمية  أو 
دولية

غير مبين

8183159300194107313524668316881191563213639حضر 
1662076574105575773796920946213853193838ريف

248032358742996823909037589221501322416407477اإلجمالي 
54181814471513467124423815889حضر 
156444214252117724148113623306ريف

21051260287236307708172537439195اإلجمالي 
320113352300104771204059حضر 
494356230522979240173882ريف

81446958282210831011377941اإلجمالي 
123260585979324723212283936933363645حضر 
3011927003121051277ريف

126261596072024723215403946933864922اإلجمالي 
20521482616209321365319حضر 
6036323536072191190286422ريف

808833836211324005116411741اإلجمالي 
6249231924314244691571025520828حضر 
171687215904171662661210224563ريف

2340179535147159570952181235745391اإلجمالي 
1480110771417911111423حضر 
355011145927114130172995ريف

50301225363111320141184418اإلجمالي 
33841425425283541715013حضر 
1427516734352253572105814254ريف

176591711597727564075112919267اإلجمالي 
882154521399644896142711723553حضر 
1205576743371345671113813356ريف

2087201212883213575463153815536909اإلجمالي 
99718651713095680022757319380حضر 
832634600217272518711429550ريف

182924992313226833318298611528930اإلجمالي 
2802136833112232461247444حضر 
1440429955611486582219419819ريف

172064216389226889068211827263اإلجمالي 

إجمالي 
الجمهورية

حجة

الحديدة

إب

ابين 

األمانة 

البيضاء

تعز

الجوف

حضرموت

ذمار
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جدول رقم (٢) : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي في حضر وريف محافظات الجمهورية

الحالة المحافظة 
الحضرية

القطاع اإلقتصادي

اإلجمالي



حكومي
خاص خاص أجنبيخاص محليتعاونيمختلط(جهاز إداري+ قطاع عام)

منظمات غير وقفمشترك
حكومية

منظمات 
أقليمية  أو 
دولية

غير مبين

جدول رقم (٢) : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي في حضر وريف محافظات الجمهورية

الحالة المحافظة 
الحضرية

القطاع اإلقتصادي

اإلجمالي

27578329604157484513850حضر 
54231833301891541230215505ريف

8171026662618131698714729355اإلجمالي 
23723506038381330295756حضر 
759218534223949911404411211ريف

9964211040254753724707316967اإلجمالي 
10302113201106120401396حضر 
140411586958108864981906815114ريف

1507116080901089660431010816510اإلجمالي 
70017201514521583331221211916547حضر 
ريف

70017201514521583331221211916547اإلجمالي 
2382923920297410292810حضر 
85363056590272150492388814ريف

1091839805102922479026711624اإلجمالي 
13921198201259180202233حضر 
4932131207561056110162809ريف

63241431895181115290365042اإلجمالي 
189131752018337092075حضر 
6733153175093253174157164ريف

86241849270103336544249239اإلجمالي 
15983147011998201251804حضر 
131197634017940151106ريف

2909122233519277241402910اإلجمالي 
316185798216374501606626حضر 
1132327420921049161505410368ريف

144843510007426529065111416994اإلجمالي 
22603326007110371133657حضر 
4571639430111670240236135ريف

6831972030181780611369792اإلجمالي 
34022710018700332حضر 
510211227200336551226188ريف

5442132543003383121226520اإلجمالي 
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ريمة 

عمران

الضالع 

المهره

شبوه

صعده

مارب

المحويت

صنعاء

عدن

لحج



مفردة
(ليس لها فروع)

مرآز رئيسي
غير مبينفرع(له فروع)

199577239993662297213639حضر 
19014646621111115193838ريف

3897232865114773412407477اإلجمالي 
1501712653421215889حضر 
229114818516223306ريف

3792817471937439195اإلجمالي 
376224241324059حضر 
3780181203882ريف

754225322527941اإلجمالي 
598121144221547463645حضر 
12710511277ريف

610831144222047564922اإلجمالي 
506731156655319حضر 
63331258196422ريف

11400432148411741اإلجمالي 
1947421491922120828حضر 
2400610432113224563ريف

43480318124035345391اإلجمالي 
1324184141423حضر 
296326242995ريف

4287390384418اإلجمالي 
4615372331285013حضر 
14017421177814254ريف

186327935020619267اإلجمالي 
22063259104718423553حضر 
1320312825913356ريف

35266271112924336909اإلجمالي 
17804216115920119380حضر 
923349224449550ريف

27037265138324528930اإلجمالي 
706429272797444حضر 
194706213715019819ريف

265349140922927263اإلجمالي 

الحالة الحضريةالمحافظة 
وضع المنشـــــأة

اإلجمالي

حضرموت

ذمار
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األمانة 

البيضاء

تعز

الجوف

جدول رقم (٣)  : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب وضع المنشأة في حضر وريف محافظات الجمهورية

إب

ابين 

إجمالي الجمهورية

حجة

الحديدة



مفردة
(ليس لها فروع)

مرآز رئيسي
غير مبينفرع(له فروع)

الحالة الحضريةالمحافظة 
وضع المنشـــــأة

اإلجمالي

جدول رقم (٣)  : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب وضع المنشأة في حضر وريف محافظات الجمهورية

3469252511053850حضر 
53448106475505ريف

8813333571529355اإلجمالي 
549317183635756حضر 
11009211037811211ريف

165023828614116967اإلجمالي 
1343237141396حضر 
14797311998715114ريف

161403323610116510اإلجمالي 
14953181111030316547حضر 
ريف

14953181111030316547اإلجمالي 
259921151392810حضر 
860215148498814ريف

11201362998811624اإلجمالي 
21039107142233حضر 
2743340232809ريف

484612147375042اإلجمالي 
18821716972075حضر 
70312287247164ريف

891339256319239اإلجمالي 
16601695331804حضر 
1038438261106ريف

269820133592910اإلجمالي 
629524227806626حضر 
10188181085410368ريف

164834233513416994اإلجمالي 
34604165283657حضر 
6072740166135ريف

953211205449792اإلجمالي 
3182111332حضر 
6135526226188ريف

6453737236520اإلجمالي 
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مارب

المحويت

صنعاء

عدن

لحج

شبوه

صعده

ريمة 

عمران

الضالع 

المهره



إجماليريفحضرالنشاط االقتصادي الرئيسي

46723502817زراعة وصيد بري وحراجة

1587102صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

107272379تعدين ومناجم ومحاجر

243991714541544صناعات تحويلية

105634774533آهرباء وغاز ومياه

592159751إنشاءات (بناء و تشييد)

12923377063206296تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع شخصية ومنزلية

15572359319165فنادق ومطاعم

828312589541نقل وتخزين وإتصاالت

81936855وساطة مالية

42291844413أنشطة عقارية وإيجارية وتجارية أخرى

37578214578إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

34181315916577تعليم

532334748797صحة وعمل إجتماعي

160687065986727خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

404أسر خاصة وأعمال منزلية

1254129منظمات وهيئات غير إقليمية

17297269غير مبين

213639193838407477اإلجمالي

جدول رقم (٤) : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي 
في حضر وريف الجمهورية

68



إجماليريفحضرالنشاط االقتصادي الرئيسي

77252329زراعة وصيد بري وحراجة

000صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

41216تعدين ومناجم ومحاجر

203026674697صناعات تحويلية

70390460آهرباء وغاز ومياه

11617إنشاءات (بناء و تشييد)

97411038420125تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع شخصية ومنزلية

11213541475فنادق ومطاعم

469113582نقل وتخزين وإتصاالت

40141وساطة مالية

2978305أنشطة عقارية وإيجارية وتجارية أخرى

25462316إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

24413571601تعليم

325283608صحة وعمل إجتماعي

120474168620خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

000أسر خاصة وأعمال منزلية

213منظمات وهيئات غير إقليمية

000غير مبين

158892330639195اإلجمالي

جدول رقم (٤-١) : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي 
في حضر وريف محافظة إب
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إجماليريفحضرالنشاط االقتصادي الرئيسي

81018زراعة وصيد بري وحراجة

022صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

022تعدين ومناجم ومحاجر

391291682صناعات تحويلية

174663آهرباء وغاز ومياه

9716إنشاءات (بناء و تشييد)

262018844504تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع شخصية ومنزلية

21874292فنادق ومطاعم

10334137نقل وتخزين وإتصاالت

13013وساطة مالية

58361أنشطة عقارية وإيجارية وتجارية أخرى

14849197إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

78346424تعليم

118108226صحة وعمل إجتماعي

27810261304خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

000أسر خاصة وأعمال منزلية

000منظمات وهيئات غير إقليمية

000غير مبين

405938827941اإلجمالي

جدول رقم(٤-٢) : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي 
في حضر وريف محافظة أبين

70



إجماليريفحضرالنشاط االقتصادي الرئيسي

9661157زراعة وصيد بري وحراجة

000صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

60262تعدين ومناجم ومحاجر

76662157881صناعات تحويلية

33112343آهرباء وغاز ومياه

3290329إنشاءات (بناء و تشييد)

3773153838269تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع شخصية ومنزلية

4592464638فنادق ومطاعم

3081123093نقل وتخزين وإتصاالت

2690269وساطة مالية

180641810أنشطة عقارية وإيجارية وتجارية أخرى

5311532إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

93028958تعليم

1712121724صحة وعمل إجتماعي

42653464611خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

303أسر خاصة وأعمال منزلية

86086منظمات وهيئات غير إقليمية

1570157غير مبين

63645127764922اإلجمالي
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جدول رقم (٤-٣) : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي 
في حضر وريف محافظة األمانة



إجماليريفحضرالنشاط االقتصادي الرئيسي

27106133زراعة وصيد بري وحراجة

000صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

347تعدين ومناجم ومحاجر

5575291086صناعات تحويلية

65227292آهرباء وغاز ومياه

325إنشاءات (بناء و تشييد)

343926256064تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع شخصية ومنزلية

36258420فنادق ومطاعم

13825163نقل وتخزين وإتصاالت

22325وساطة مالية

40242أنشطة عقارية وإيجارية وتجارية أخرى

9819117إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

67492559تعليم

100110210صحة وعمل إجتماعي

39322192612خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

000أسر خاصة وأعمال منزلية

101منظمات وهيئات غير إقليمية

415غير مبين

5319642211741اإلجمالي
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جدول رقم (٤-٤) : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي 
في حضر وريف محافظة البيضاء



إجماليريفحضرالنشاط االقتصادي الرئيسي

27431458زراعة وصيد بري وحراجة

08080صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

24951تعدين ومناجم ومحاجر

298527775762صناعات تحويلية

80673753آهرباء وغاز ومياه

421153إنشاءات (بناء و تشييد)

120501095923009تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع شخصية ومنزلية

16126412253فنادق ومطاعم

8551911046نقل وتخزين وإتصاالت

75681وساطة مالية

42128449أنشطة عقارية وإيجارية وتجارية أخرى

27298370إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

34313721715تعليم

631363994صحة وعمل إجتماعي

142668838309خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

000أسر خاصة وأعمال منزلية

617منظمات وهيئات غير إقليمية

101غير مبين

208282456345391اإلجمالي
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جدول رقم(٤-٥) : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي 
في حضر وريف محافظة تعز



إجماليريفحضرالنشاط االقتصادي الرئيسي

43135زراعة وصيد بري وحراجة

000صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

000تعدين ومناجم ومحاجر

171180351صناعات تحويلية

4885133آهرباء وغاز ومياه

000إنشاءات (تشييد وبناء)

79411531947تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع شخصية ومنزلية

382462فنادق ومطاعم

15722نقل وتخزين وإتصاالت

303وساطة مالية

415أنشطة عقارية وإيجارية وتجارية أخرى

59463إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

58299357تعليم

4165106صحة وعمل إجتماعي

18711461333خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

000أسر خاصة وأعمال منزلية

101منظمات وهيئات غير إقليمية

000غير مبين

142329954418اإلجمالي
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جدول رقم(٤-٦) : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي 
في حضر وريف محافظة الجوف



إجماليريفحضرالنشاط االقتصادي الرئيسي

7140147زراعة وصيد بري وحراجة

101صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

033تعدين ومناجم ومحاجر

3698011170صناعات تحويلية

30197227آهرباء وغاز ومياه

224إنشاءات (بناء و تشييد)

314457958939تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع شخصية ومنزلية

368217585فنادق ومطاعم

13158189نقل وتخزين وإتصاالت

26531وساطة مالية

351045أنشطة عقارية وإيجارية وتجارية أخرى

18171252إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

9511761271تعليم

117274391صحة وعمل إجتماعي

50655056011خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

000أسر خاصة وأعمال منزلية

101منظمات وهيئات غير إقليمية

000غير مبين

50131425419267اإلجمالي

جدول رقم(٤-٧) : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي 
في حضر وريف محافظة حجة

75



إجماليريفحضرالنشاط االقتصادي الرئيسي

30109139زراعة وصيد بري وحراجة

202صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

81927تعدين ومناجم ومحاجر

22855012786صناعات تحويلية

67190257آهرباء وغاز ومياه

34539إنشاءات (بناء و تشييد)

14376604920425تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع شخصية ومنزلية

21773912568فنادق ومطاعم

91874992نقل وتخزين وإتصاالت

76379وساطة مالية

2346240أنشطة عقارية وإيجارية وتجارية أخرى

35965424إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

3619631324تعليم

652331983صحة وعمل إجتماعي

196946506619خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

101أسر خاصة وأعمال منزلية

404منظمات وهيئات غير إقليمية

000غير مبين

235531335636909اإلجمالي

76

جدول رقم (٤-٨) : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي 
في حضر وريف محافظة الحديدة



إجماليريفحضرالنشاط االقتصادي الرئيسي

9918زراعة وصيد بري وحراجة

202صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

195372تعدين ومناجم ومحاجر

224110803321صناعات تحويلية

7095165آهرباء وغاز ومياه

552277إنشاءات (بناء و تشييد)

11673420715880تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع شخصية ومنزلية

12973261623فنادق ومطاعم

643158801نقل وتخزين وإتصاالت

84286وساطة مالية

46835503أنشطة عقارية وإيجارية وتجارية أخرى

45773530إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

379511890تعليم

468311779صحة وعمل إجتماعي

151326674180خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

000أسر خاصة وأعمال منزلية

202منظمات وهيئات غير إقليمية

011غير مبين

19380955028930اإلجمالي

جدول رقم (٤-٩) : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي 
في حضر وريف محافظة حضرموت

77



إجماليريفحضرالنشاط االقتصادي الرئيسي

26166192زراعة وصيد بري وحراجة

000صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

03333تعدين ومناجم ومحاجر

98320843067صناعات تحويلية

42387429آهرباء وغاز ومياه

516إنشاءات (بناء و تشييد)

4735652511260تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع شخصية ومنزلية

454228682فنادق ومطاعم

203105308نقل وتخزين وإتصاالت

14317وساطة مالية

9110101أنشطة عقارية وإيجارية وتجارية أخرى

14642188إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

8411331217تعليم

139265404صحة وعمل إجتماعي

51787509267خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

000أسر خاصة وأعمال منزلية

101منظمات وهيئات غير إقليمية

48791غير مبين

74441981927263اإلجمالي

جدول رقم (٤-١٠): توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي 
في حضر وريف محافظة ذمار
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إجماليريفحضرالنشاط االقتصادي الرئيسي

8210زراعة وصيد بري وحراجة

055صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

11516تعدين ومناجم ومحاجر

5246761200صناعات تحويلية

2480104آهرباء وغاز ومياه

9211إنشاءات (بناء و تشييد)

220322634466تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع شخصية ومنزلية

243177420فنادق ومطاعم

13483217نقل وتخزين وإتصاالت

15318وساطة مالية

471057أنشطة عقارية وإيجارية وتجارية أخرى

16149210إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

66394460تعليم

98141239صحة وعمل إجتماعي

31016051915خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

000أسر خاصة وأعمال منزلية

404منظمات وهيئات غير إقليمية

303غير مبين

385055059355اإلجمالي

79

جدول رقم (٤-١١) : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي 
في حضر وريف محافظة شبوه



إجماليريفحضرالنشاط االقتصادي الرئيسي

73315388زراعة وصيد بري وحراجة

000صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

099تعدين ومناجم ومحاجر

5699741543صناعات تحويلية

41117158آهرباء وغاز ومياه

336إنشاءات (بناء و تشييد)

371536807395تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع شخصية ومنزلية

380208588فنادق ومطاعم

9364157نقل وتخزين وإتصاالت

24226وساطة مالية

43851أنشطة عقارية وإيجارية وتجارية أخرى

12037157إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

78638716تعليم

77135212صحة وعمل إجتماعي

53850205558خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

000أسر خاصة وأعمال منزلية

101منظمات وهيئات غير إقليمية

112غير مبين

57561121116967اإلجمالي

80

جدول رقم (٤-١٢) : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي 
في حضر وريف محافظة صعده



إجماليريفحضرالنشاط االقتصادي الرئيسي

25329354زراعة وصيد بري وحراجة

000صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

02020تعدين ومناجم ومحاجر

14110691210صناعات تحويلية

18483501آهرباء وغاز ومياه

17374إنشاءات (بناء و تشييد)

83148905721تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع شخصية ومنزلية

78212290فنادق ومطاعم

2784111نقل وتخزين وإتصاالت

303وساطة مالية

62329أنشطة عقارية وإيجارية وتجارية أخرى

5945104إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

2211251147تعليم

25203228صحة وعمل إجتماعي

16065576717خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

000أسر خاصة وأعمال منزلية

000منظمات وهيئات غير إقليمية

011غير مبين

13961511416510اإلجمالي

جدول رقم (٤-١٣) : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي 
في حضر وريف محافظة صنعاء

81



إجماليريفحضرالنشاط االقتصادي الرئيسي

808زراعة وصيد بري وحراجة

202صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

808تعدين ومناجم ومحاجر

143201432صناعات تحويلية

25025آهرباء وغاز ومياه

62062إنشاءات (بناء و تشييد)

992709927تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع شخصية ومنزلية

138901389فنادق ومطاعم

9820982نقل وتخزين وإتصاالت

89089وساطة مالية

4800480أنشطة عقارية وإيجارية وتجارية أخرى

2310231إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

2650265تعليم

4310431صحة وعمل إجتماعي

120501205خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

000أسر خاصة وأعمال منزلية

11011منظمات وهيئات غير إقليمية

000غير مبين

16547016547اإلجمالي

جدول رقم (٤-١٤): توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي 
في حضر وريف محافظة عدن
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إجماليريفحضرالنشاط االقتصادي الرئيسي

12728زراعة وصيد بري وحراجة

000صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

01313تعدين ومناجم ومحاجر

2798501129صناعات تحويلية

136376آهرباء وغاز ومياه

325إنشاءات (بناء و تشييد)

172043866106تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع شخصية ومنزلية

168233401فنادق ومطاعم

10475179نقل وتخزين وإتصاالت

6814وساطة مالية

692493أنشطة عقارية وإيجارية وتجارية أخرى

13170201إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

47604651تعليم

70217287صحة وعمل إجتماعي

19922412440خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

000أسر خاصة وأعمال منزلية

011منظمات وهيئات غير إقليمية

000غير مبين

2810881411624اإلجمالي

83

جدول رقم (٤-١٥) : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي 
في حضر وريف محافظة لحج



إجماليريفحضرالنشاط االقتصادي الرئيسي

42428زراعة وصيد بري وحراجة

000صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

01414تعدين ومناجم ومحاجر

320240560صناعات تحويلية

1986105آهرباء وغاز ومياه

437إنشاءات (بناء و تشييد)

13218382159تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع شخصية ومنزلية

17432206فنادق ومطاعم

752398نقل وتخزين وإتصاالت

707وساطة مالية

21223أنشطة عقارية وإيجارية وتجارية أخرى

7733110إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

34355389تعليم

4480124صحة وعمل إجتماعي

13210791211خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

000أسر خاصة وأعمال منزلية

101منظمات وهيئات غير إقليمية

000غير مبين

223328095042اإلجمالي

84

جدول رقم (٤-١٦) : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي 
في حضر وريف محافظة مارب



إجماليريفحضرالنشاط االقتصادي الرئيسي

53439زراعة وصيد بري وحراجة

000صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

033تعدين ومناجم ومحاجر

184380564صناعات تحويلية

2394117آهرباء وغاز ومياه

066إنشاءات (بناء و تشييد)

130625253831تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع شخصية ومنزلية

13585220فنادق ومطاعم

374178نقل وتخزين وإتصاالت

808وساطة مالية

11213أنشطة عقارية وإيجارية وتجارية أخرى

10417121إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

38532570تعليم

41156197صحة وعمل إجتماعي

18332883471خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

000أسر خاصة وأعمال منزلية

011منظمات وهيئات غير إقليمية

000غير مبين

207571649239اإلجمالي
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جدول رقم (٤-١٧): توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي 
في حضر وريف محافظة المحويت



إجماليريفحضرالنشاط االقتصادي الرئيسي

000زراعة وصيد بري وحراجة

808صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

022تعدين ومناجم ومحاجر

14122163صناعات تحويلية

111526آهرباء وغاز ومياه

9413إنشاءات (بناء و تشييد)

10786461724تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع شخصية ومنزلية

14269211فنادق ومطاعم

681583نقل وتخزين وإتصاالت

14014وساطة مالية

909أنشطة عقارية وإيجارية وتجارية أخرى

8024104إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

4069109تعليم

253762صحة وعمل إجتماعي

177203380خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

000أسر خاصة وأعمال منزلية

101منظمات وهيئات غير إقليمية

101غير مبين

180411062910اإلجمالي
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جدول رقم (٤-١٨) : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي 
في حضر وريف محافظة المهرة



إجماليريفحضرالنشاط االقتصادي الرئيسي

26215241زراعة وصيد بري وحراجة

000صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

055تعدين ومناجم ومحاجر

7417471488صناعات تحويلية

46145191آهرباء وغاز ومياه

7310إنشاءات (بناء و تشييد)

435630527408تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع شخصية ومنزلية

27753330فنادق ومطاعم

11443157نقل وتخزين وإتصاالت

18018وساطة مالية

43649أنشطة عقارية وإيجارية وتجارية أخرى

14026166إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

1299821111تعليم

132156288صحة وعمل إجتماعي

59449355529خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

000أسر خاصة وأعمال منزلية

202منظمات وهيئات غير إقليمية

101غير مبين

66261036816994اإلجمالي

جدول رقم (٤-١٩): توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي 
في حضر وريف محافظة عمران

87



إجماليريفحضرالنشاط االقتصادي الرئيسي

47579زراعة وصيد بري وحراجة

000صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

21315تعدين ومناجم ومحاجر

360594954صناعات تحويلية

114455آهرباء وغاز ومياه

437إنشاءات (بناء و تشييد)

228430045288تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع شخصية ومنزلية

314115429فنادق ومطاعم

8625111نقل وتخزين وإتصاالت

13013وساطة مالية

43144أنشطة عقارية وإيجارية وتجارية أخرى

13220152إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

53359412تعليم

70124194صحة وعمل إجتماعي

28017582038خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

000أسر خاصة وأعمال منزلية

101منظمات وهيئات غير إقليمية

000غير مبين

365761359792اإلجمالي

جدول رقم (٤-٢٠) : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي 
في حضر وريف محافظة الضالع
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إجماليريفحضرالنشاط االقتصادي الرئيسي

21416زراعة وصيد بري وحراجة

000صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

011تعدين ومناجم ومحاجر

30468498صناعات تحويلية

54853آهرباء وغاز ومياه

044إنشاءات (بناء و تشييد)

18916601849تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع شخصية ومنزلية

335083فنادق ومطاعم

72835نقل وتخزين وإتصاالت

000وساطة مالية

314أنشطة عقارية وإيجارية وتجارية أخرى

171633إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

7424431تعليم

7103110صحة وعمل إجتماعي

3233653397خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

000أسر خاصة وأعمال منزلية

000منظمات وهيئات غير إقليمية

066غير مبين

33261886520اإلجمالي
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جدول رقم (٤-٢١): توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي 
في حضر وريف محافظة ريمة



صغيرة الحالة الحضريةالمحافظة 
(٤-١) عامل

متوسطة 
(٩-٥) عامل

آبيرة 
 (٢٤-١٠)   عامل

 آبيرة جدًا
اإلجماليغير مبين ٢٥   عامل فأآثر

18763312868493935844615213639حضر 

17102160674564129910887193838ريف
358654189359503488315502407477اإلجمالي 
1436665724419642615889حضر 
20122480480149207523306ريف

344881137724345250139195اإلجمالي 
3492237117129844059حضر 
341315217869703882ريف

69053892951981547941اإلجمالي 
55169465716491038113263645حضر 
11885918661277ريف

56357471616671044113864922اإلجمالي 
482124012848825319حضر 
5860248165121376422ريف

106814882936021911741اإلجمالي 
18296130240531950620828حضر 
21746669693372108324563ريف

4004219711098691158945391اإلجمالي 
121865425931423حضر 
25621046422632995ريف

378016910673564418اإلجمالي 
4257297142832345013حضر 
125705284284668214254ريف

1682782557012991619267اإلجمالي 
20741152453336938623553حضر 
119246033217343513356ريف

32665212785444282136909اإلجمالي 
1732092040037436619380حضر 
85113902161123219550ريف

25831131061648668728930اإلجمالي 
6737355123951347444حضر 
182565013505266019819ريف

2499385647314779427263اإلجمالي 

إجمالي الجمهورية

حجة

الحديدة

إب

ابين 

األمانة 

البيضاء

تعز

الجوف
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جدول رقم (٥) : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب فئات العاملين في حضر وريف محافظات الجمهورية

حضرموت

ذمار



صغيرة الحالة الحضريةالمحافظة 
(٤-١) عامل

متوسطة 
(٩-٥) عامل

آبيرة 
 (٢٤-١٠)   عامل

 آبيرة جدًا
اإلجماليغير مبين ٢٥   عامل فأآثر

جدول رقم (٥) : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب فئات العاملين في حضر وريف محافظات الجمهورية

33672019886983850حضر 
4877272155471545505ريف

82444732531332529355اإلجمالي 
53122058959915756حضر 
101142531372268511211ريف

154264582268177616967اإلجمالي 
1216572321791396حضر 
1304844931858124115114ريف

1426450634179132016510اإلجمالي 
13966123250945138916547حضر 
ريف

13966123250945138916547اإلجمالي 
240914967791062810حضر 
74913222931465628814ريف

990047136022566811624اإلجمالي 
20051094733392233حضر 
2378164103281362809ريف

4383273150611755042اإلجمالي 
1860815043412075حضر 
6084168153327277164ريف

7944249203757689239اإلجمالي 
148311561421031804حضر 
867431981691106ريف

235015880502722910اإلجمالي 
6026260121621576626حضر 
882430919823101410368ريف

1485056931985117116994اإلجمالي 
32681878450683657حضر 
5456195150283066135ريف

8724382234783749792اإلجمالي 
30418721332حضر 
5730158125141616188ريف

6034176132161626520اإلجمالي 
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ريمة 

عمران

الضالع 

المهره

صعده

مارب

المحويت

صنعاء

عدن

لحج

شبوه



مفردة 
(ليس لها فروع)

مرآز رئيسي
غير مبينفرع(له فروع)

1896738229108822347حكومي (جهاز  إداري)

11241031205242456حكومي (قطاع عام)

12812923235مختلط

7382310112874تعاوني

290143204554172077299682خاص محلي

244291143390خاص أجنبي

738511104903خاص مشترك

7543410620614675892وقف

796831223482150منظمات غير حكومية

7011492132منظمات أقليمية أو دولية

1341205010052416غير مبين

3897232865114773412407477اإلجمالي العام

جدول رقم (٦) : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا في الجمهورية بحسب القطاع االقتصادي ووضع المنشأة

القطاع االقتصادي

وضع المنشأة
إجمالي
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مفردة 
(ليس لها فروع)

مرآز رئيسي
غير مبينفرع(له فروع)

17353320051973حكومي (جهاز  إداري)

604671132حكومي (قطاع عام)

804012مختلط

5415060تعاوني

281359729120028723خاص محلي

51006خاص أجنبي

2424030خاص مشترك

76262134277708وقف

48311011172منظمات غير حكومية

30205منظمات أقليمية أو دولية

230122130374غير مبين

3792817471937439195إجمالي المحافظة

جدول رقم (٦-١) : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي ووضع المنشأة في محافظة إب

القطاع االقتصادي

وضع المنشأة
إجمالي
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مفردة 
(ليس لها فروع)

مرآز رئيسي
غير مبينفرع(له فروع)

594141235736حكومي (جهاز  إداري)

27249078حكومي (قطاع عام)

20204مختلط

46121169تعاوني

5727765295828خاص محلي

00202خاص أجنبي

20002خاص مشترك

10750621083وقف

471530101منظمات غير حكومية

00101منظمات أقليمية أو دولية

22001537غير مبين

754225322527941إجمالي المحافظة

وضع المنشأة
إجمالي القطاع االقتصادي

 جدول رقم (٦-٢) : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي ووضع المنشأة في محافظة أبين
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مفردة 
(ليس لها فروع)

مرآز رئيسي
غير مبينفرع(له فروع)

5371392771954حكومي (جهاز  إداري)

112371572308حكومي (قطاع عام)

28924061مختلط

4648159تعاوني

58100831149629360720خاص محلي

16025602247خاص أجنبي

16432351232خاص مشترك

15255821540وقف

198511378394منظمات غير حكومية

49712169منظمات أقليمية أو دولية

16446164338غير مبين

610831144222047564922إجمالي المحافظة

القطاع االقتصادي
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وضع المنشأة
إجمالي

 جدول رقم (٦-٣) : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي ووضع المنشأة في محافظة األمانة



مفردة 
(ليس لها فروع)

مرآز رئيسي
غير مبينفرع(له فروع)

67711481737حكومي (جهاز  إداري)

34235071حكومي (قطاع عام)

60208مختلط

3300033تعاوني

81873082638362خاص محلي

00101خاص أجنبي

805013خاص مشترك

23980202400وقف

12037251منظمات غير حكومية

10001منظمات أقليمية أو دولية

44021864غير مبين

11400432148411741إجمالي المحافظة

 جدول رقم (٦-٤) : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي ووضع المنشأة في محافظة  البيضاء

وضع المنشأة
إجمالي

96

القطاع االقتصادي



مفردة 
(ليس لها فروع)

مرآز رئيسي
غير مبينفرع(له فروع)

184825237132123حكومي (جهاز  إداري)

1229851217حكومي (قطاع عام)

6011017مختلط

77610295تعاوني

3397524272620435147خاص محلي

1005015خاص أجنبي

8456095خاص مشترك

7043237227095وقف

7451363218منظمات غير حكومية

228012منظمات أقليمية أو دولية

23919108357غير مبين

43480318124035345391إجمالي المحافظة

وضع المنشأة
إجمالي

 جدول رقم (٦-٥)  : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي ووضع المنشأة في محافظة تعز

القطاع االقتصادي
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مفردة 
(ليس لها فروع)

مرآز رئيسي
غير مبينفرع(له فروع)

4161512470حكومي (جهاز  إداري)

22110033حكومي (قطاع عام)

00000مختلط

1200012تعاوني

249916302536خاص محلي

30003خاص أجنبي

1100011خاص مشترك

130601221320وقف

4010014منظمات غير حكومية

00101منظمات أقليمية أو دولية

1400418غير مبين

4287390384418إجمالي المحافظة

إجمالي
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جدول رقم (٦-٦)  : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي ووضع المنشأة في محافظة الجوف

القطاع االقتصادي

وضع المنشأة



مفردة 
(ليس لها فروع)

مرآز رئيسي
غير مبينفرع(له فروع)

15121515131681حكومي (جهاز  إداري)

48135084حكومي (قطاع عام)

60219مختلط

1511017تعاوني

113365810110211597خاص محلي

70007خاص أجنبي

2601027خاص مشترك

562423115640وقف

18155175منظمات غير حكومية

00101منظمات أقليمية أو دولية

401088129غير مبين

186327935020619267إجمالي المحافظة

وضع المنشأة
إجمالي

جدول رقم (٦-٧)  : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي ووضع المنشأة في محافظة حجة

99

القطاع االقتصادي



مفردة 
(ليس لها فروع)

مرآز رئيسي
غير مبينفرع(له فروع)

161421254101899حكومي (جهاز  إداري)

847943188حكومي (قطاع عام)

8012020مختلط

1062121121تعاوني

2781722961017628832خاص محلي

904013خاص أجنبي

38315157خاص مشترك

5431412165463وقف

4241052153منظمات غير حكومية

41308منظمات أقليمية أو دولية

1130834155غير مبين

35266271112924336909إجمالي المحافظة

جدول رقم (٦-٨) : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي ووضع المنشأة في محافظة الحديدة

القطاع االقتصادي

وضع المنشأة
إجمالي
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مفردة 
(ليس لها فروع)

مرآز رئيسي
غير مبينفرع(له فروع)

11284635681538حكومي (جهاز  إداري)

102111708291حكومي (قطاع عام)

11013024مختلط

72421299تعاوني

2218215963116023132خاص محلي

4121026خاص أجنبي

60418183خاص مشترك

3261272553318وقف

154131247298منظمات غير حكومية

30216منظمات أقليمية أو دولية

600253115غير مبين

27037265138324528930إجمالي المحافظة

القطاع االقتصادي

وضع المنشأة
إجمالي

جدول رقم (٦-٩)  : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي ووضع المنشأة في محافظة حضرموت
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مفردة 
(ليس لها فروع)

مرآز رئيسي
غير مبينفرع(له فروع)

13711314631533حكومي (جهاز  إداري)

1054780187حكومي (قطاع عام)

50106مختلط

3416142تعاوني

160857111511816389خاص محلي

20002خاص أجنبي

2501026خاص مشترك

887017128890وقف

11054368منظمات غير حكومية

10102منظمات أقليمية أو دولية

251092118غير مبين

265349140922927263إجمالي المحافظة

وضع المنشأة
إجمالي

102

جدول رقم (٦-١٠)  : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي ووضع المنشأة في محافظة ذمار

القطاع االقتصادي



مفردة 
(ليس لها فروع)

مرآز رئيسي
غير مبينفرع(له فروع)

59381533757حكومي (جهاز  إداري)

25134060حكومي (قطاع عام)

703010مختلط

2213026تعاوني

639421871246626خاص محلي

7110018خاص أجنبي

1201013خاص مشترك

16920241698وقف

12157171منظمات غير حكومية

10304منظمات أقليمية أو دولية

48042072غير مبين

8813333571529355إجمالي المحافظة

القطاع االقتصادي

وضع المنشأة
إجمالي
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 جدول رقم (٦-١١) : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي ووضع المنشأة في محافظة شبوه



مفردة 
(ليس لها فروع)

مرآز رئيسي
غير مبينفرع(له فروع)

81661001923حكومي (جهاز  إداري)

33137273حكومي (قطاع عام)

20204مختلط

2100021تعاوني

10169289910610402خاص محلي

30205خاص أجنبي

4700047خاص مشترك

5345115115372وقف

14230147منظمات غير حكومية

00000منظمات أقليمية أو دولية

52012073غير مبين

165023828614116967إجمالي المحافظة

القطاع االقتصادي
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وضع المنشأة
إجمالي

 جدول رقم (٦-١٢)  : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي ووضع المنشأة في محافظة صعده



مفردة 
(ليس لها فروع)

مرآز رئيسي
غير مبينفرع(له فروع)

136154251413حكومي (جهاز  إداري)

52141094حكومي (قطاع عام)

1100011مختلط

5900160تعاوني

790621119448090خاص محلي

901010خاص أجنبي

8801089خاص مشترك

657951286604وقف

10120031منظمات غير حكومية

00000منظمات أقليمية أو دولية

650043108غير مبين

161403323610116510إجمالي المحافظة

وضع المنشأة
إجمالي القطاع االقتصادي
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 جدول رقم (٦-١٣) : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي ووضع المنشأة في محافظة صنعاء



مفردة 
(ليس لها فروع)

مرآز رئيسي
غير مبينفرع(له فروع)

300111639483حكومي(جهاز  إداري)

7861267217حكومي (قطاع عام)

629017مختلط

1414120تعاوني

1405215570223615145خاص محلي

1614021خاص أجنبي

38317058خاص مشترك

322164333وقف

591584122منظمات غير حكومية

2010012منظمات أقليمية أو دولية

6601142119غير مبين

14953181111030316547إجمالي المحافظة

القطاع االقتصادي
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وضع المنشأة
إجمالي

 جدول رقم (٦-١٤) : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي ووضع المنشأة في محافظة عدن



مفردة 
(ليس لها فروع)

مرآز رئيسي
غير مبينفرع(له فروع)

8621112431000حكومي (جهاز  إداري)

50239091حكومي (قطاع عام)

70108مختلط

3215139تعاوني

79201967458051خاص محلي

00000خاص أجنبي

2414029خاص مشترك

22352642247وقف

37051290منظمات غير حكومية

20002منظمات أقليمية أو دولية

32023367غير مبين

11201362998811624إجمالي المحافظة

القطاع االقتصادي

وضع المنشأة
إجمالي

 جدول رقم (٦-١٥)  : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي ووضع المنشأة في محافظة لحج
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مفردة 
(ليس لها فروع)

مرآز رئيسي
غير مبينفرع(له فروع)

4982641565حكومي (جهاز  إداري)

37723067حكومي (قطاع عام)

30104مختلط

1400014تعاوني

3148226133189خاص محلي

20305خاص أجنبي

1701018خاص مشترك

11101401115وقف

5022229منظمات غير حكومية

00000منظمات أقليمية أو دولية

12032136غير مبين

484612147375042إجمالي المحافظة

 جدول رقم (٦-١٦) : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي ووضع المنشأة في محافظة مارب

القطاع االقتصادي

وضع المنشأة
إجمالي
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مفردة 
(ليس لها فروع)

مرآز رئيسي
غير مبينفرع(له فروع)

66091341804حكومي (جهاز  إداري)

23332058حكومي (قطاع عام)

30104مختلط

1701018تعاوني

48452039234927خاص محلي

00000خاص أجنبي

1000010خاص مشترك

33257313336وقف

9044154منظمات غير حكومية

20204منظمات أقليمية أو دولية

1900524غير مبين

891339256319239إجمالي المحافظة

القطاع االقتصادي

 جدول رقم (٦-١٧)  : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي ووضع المنشأة في محافظة المحويت

وضع المنشأة
إجمالي
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مفردة 
(ليس لها فروع)

مرآز رئيسي
غير مبينفرع(له فروع)

1862580246حكومي (جهاز  إداري)

28115044حكومي (قطاع عام)

41229مختلط

1002012تعاوني

21621338202233خاص محلي

30115خاص أجنبي

1711019خاص مشترك

271204277وقف

9015024منظمات غير حكومية

00101منظمات أقليمية أو دولية

8003240غير مبين

269820133592910إجمالي المحافظة

 جدول رقم (٦-١٨)  : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي ووضع المنشأة في محافظة المهره

القطاع االقتصادي

وضع المنشأة
إجمالي
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مفردة 
(ليس لها فروع)

مرآز رئيسي
غير مبينفرع(له فروع)

1215413661361حكومي (جهاز  إداري)

51234087حكومي (قطاع عام)

30104مختلط

3301135تعاوني

984933735210007خاص محلي

40004خاص أجنبي

2600026خاص مشترك

524423775290وقف

13052065منظمات غير حكومية

00101منظمات أقليمية أو دولية

451068114غير مبين

164834233513416994إجمالي المحافظة

القطاع االقتصادي

 جدول رقم (٦-١٩)   : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي ووضع المنشأة في محافظة عمران

111

وضع المنشأة
إجمالي



مفردة 
(ليس لها فروع)

مرآز رئيسي
غير مبينفرع(له فروع)

5372868633حكومي (جهاز  إداري)

18131050حكومي (قطاع عام)

10001مختلط

80109تعاوني

7129641277203خاص محلي

00000خاص أجنبي

1700118خاص مشترك

17721521780وقف

20041061منظمات غير حكومية

01001منظمات أقليمية أو دولية

3000636غير مبين

953211205449792إجمالي المحافظة

 جدول رقم (٦-٢٠)   : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي ووضع المنشأة في محافظة الضالع

إجماليالقطاع االقتصادي
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وضع المنشأة



مفردة 
(ليس لها فروع)

مرآز رئيسي
غير مبينفرع(له فروع)

507470518حكومي (جهاز  إداري)

13013026حكومي (قطاع عام)

10102مختلط

1300013تعاوني

252623122543خاص محلي

00000خاص أجنبي

00000خاص مشترك

33801023383وقف

0012012منظمات غير حكومية

00101منظمات أقليمية أو دولية

1300922غير مبين

6453737236520إجمالي المحافظة

القطاع االقتصادي

 جدول رقم (٦-٢١)  : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي ووضع المنشأة في محافظة ريمة

113

وضع المنشأة
إجمالي



زراعة وصيد 
بري وجراحة

صيد األسماك 
وأنشطة ذات 

صلة

تعدين 
ومناجم 
ومحاجر

صناعات 
تحويلية

آهرباء 
وغاز ومياه

إنشاءات 
(بناء وتشييد)

تجارة جملة وتجزئة 
وصيانة مرآبات 

وإصالح سلع شخصية 
ومنزلية

فنادق 
ومطاعم

نقل وتخزين 
وساطة ماليةواتصاالت

أنشطة عقارية  
وإيجارية وتجارية 

أخرى

إدارة عامة 
ودفاع 
وضمان 
اجتماعي

صحة وعمل تعليم
اجتماعي

خدمات 
شخصية 

واجتماعية 
أخرى١

أسر خاصة 
وأعمال 
منزلية

منظمات 
وهيئات غير 
أقليمية

غير مبين

38166434332229571837029412214484243325203122347حكومي (جهاز  إداري)

3901573801372993260159143257421120002456حكومي (قطاع عام)

3051845238626518113514000235مختلط

12102333401521210616104101112000874تعاوني

26621003084087128345892033261883086206224274731243563795954589299682خاص محلي

202832324733329201903930440131390خاص أجنبي

310121329460358542820301262234010903خاص مشترك

401343311432440410501157511500375892وقف

3012311173816326136482136401832150منظمات غير حكومية

00115200001362320880132منظمات أقليمية أو دولية

23022733031605109244313118783011722416غير مبين

281710237941544453375120629619165954185544134578165778797867274129269407477اإلجمالي العام

جدول رقم (٧)  :-  توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا في الجمهورية بحسب القطاع االقتصادي والنشاط اإلقتصادي الرئيسي

القطاع 
اإلجمالياالقتصادي

النشاط االقتصادي الرئيسي
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زراعة وصيد 
بري وجراحة

صيد األسماك 
وأنشطة ذات 

صلة

تعدين 
ومناجم 
ومحاجر

صناعات 
تحويلية

آهرباء 
وغاز ومياه

إنشاءات 
(بناء وتشييد)

تجارة جملة وتجزئة 
وصيانة مرآبات 

وإصالح سلع شخصية 
ومنزلية

فنادق 
ومطاعم

نقل وتخزين 
وساطة ماليةواتصاالت

أنشطة عقارية  
وإيجارية وتجارية 

أخرى

إدارة عامة 
ودفاع 
وضمان 
اجتماعي

صحة وعمل تعليم
اجتماعي

خدمات 
شخصية 

واجتماعية 
أخرى١

أسر خاصة 
وأعمال 
منزلية

منظمات 
وهيئات غير 
أقليمية

غير مبين

900531211317512791401193160001973حكومي(جهاز  إداري)

2002502101412018013000132حكومي (قطاع عام)

10014011021100000012مختلط

1000300101000156600060تعاوني

3090164633332121977414515232829499437787001028723خاص محلي

0001101001001010006خاص أجنبي

200450111000015100030خاص مشترك

100310240000374176010007708وقف

00042115300021323108010172منظمات غير حكومية

0000200000000200105منظمات أقليمية أو دولية

40044202771503942014000374غير مبين

329016469746017201251475582413053161601608862003039195إجمالي المحافظة

اإلجمالي

جدول رقم( ٧-١) :  توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي  والنشاط اإلقتصادي الرئيسي في محافظة إب

القطاع 
االقتصادي

النشاط االقتصادي الرئيسي
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زراعة وصيد 
بري وجراحة

صيد األسماك 
وأنشطة ذات 

صلة

تعدين 
ومناجم 
ومحاجر

صناعات 
تحويلية

آهرباء 
وغاز ومياه

إنشاءات 
(بناء وتشييد)

تجارة جملة وتجزئة 
وصيانة مرآبات 

وإصالح سلع شخصية 
ومنزلية

فنادق 
ومطاعم

نقل وتخزين 
وساطة ماليةواتصاالت

أنشطة عقارية  
وإيجارية وتجارية 

أخرى

إدارة عامة 
ودفاع 
وضمان 
اجتماعي

صحة وعمل تعليم
اجتماعي

خدمات 
شخصية 

واجتماعية 
أخرى١

أسر خاصة 
وأعمال 
منزلية

منظمات 
وهيئات غير 
أقليمية

غير مبين

2001638243518640110213000736حكومي(جهاز  إداري)

3001233702343803000078حكومي (قطاع عام)

0000004000000000004مختلط

1101100400000237400069تعاوني

12126742294410288109652010931400005828خاص محلي

0000011000000000002خاص أجنبي

0000200000000000002خاص مشترك

0000002000006010750001083وقف

00020011100032172000101منظمات غير حكومية

0000000000001000001منظمات أقليمية أو دولية

000300311001100000037غير مبين

182268263164504292137136119742422613040007941إجمالي المحافظة

 جدول رقم( ٧-٢) :  توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي  والنشاط اإلقتصادي الرئيسي في محافظة أبين

القطاع 
االقتصادي

النشاط االقتصادي الرئيسي

اإلجمالي
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زراعة وصيد 
بري وجراحة

صيد األسماك 
وأنشطة ذات 

صلة

تعدين 
ومناجم 
ومحاجر

صناعات 
تحويلية

آهرباء 
وغاز ومياه

إنشاءات 
(بناء وتشييد)

تجارة جملة وتجزئة 
وصيانة مرآبات 

وإصالح سلع شخصية 
ومنزلية

فنادق 
ومطاعم

نقل وتخزين 
وساطة ماليةواتصاالت

أنشطة عقارية  
وإيجارية وتجارية 

أخرى

إدارة عامة 
ودفاع 
وضمان 
اجتماعي

صحة وعمل تعليم
اجتماعي

خدمات 
شخصية 

واجتماعية 
أخرى١

أسر خاصة 
وأعمال 
منزلية

منظمات 
وهيئات غير 
أقليمية

غير مبين

1006961866554563375048010954حكومي(جهاز إداري)

100167755686834431521000308حكومي (قطاع عام)

1015011209235021100061مختلط

10012040200118191100059تعاوني

1520487747233299378554577295921917583144514912828337260720خاص محلي

0082601349182211120289390111247خاص أجنبي

10533125901113821013811010232خاص مشترك

000590102100079214310011540وقف

000200812000321302060121394منظمات غير حكومية

000000000011172057069منظمات أقليمية أو دولية

0004010167151104022130182338غير مبين

1570627881343329382694638309326918105329581724461138615764922إجمالي المحافظة

 جدول رقم (٧-٣) :  توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي  والنشاط الرئيسي في محافظة األمانة

النشاط االقتصادي الرئيسي

اإلجمالي
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القطاع 
االقتصادي



زراعة وصيد 
بري وجراحة

صيد األسماك 
وأنشطة ذات 

صلة

تعدين 
ومناجم 
ومحاجر

صناعات 
تحويلية

آهرباء 
وغاز ومياه

إنشاءات 
(بناء وتشييد)

تجارة جملة وتجزئة 
وصيانة مرآبات 

وإصالح سلع شخصية 
ومنزلية

فنادق 
ومطاعم

نقل وتخزين 
وساطة ماليةواتصاالت

أنشطة عقارية  
وإيجارية وتجارية 

أخرى

إدارة عامة 
ودفاع 
وضمان 
اجتماعي

صحة وعمل تعليم
اجتماعي

خدمات 
شخصية 

واجتماعية 
أخرى١

أسر خاصة 
وأعمال 
منزلية

منظمات 
وهيئات غير 
أقليمية

غير مبين

100219040132107521743000737حكومي(جهاز إداري)

1000362601800510200071حكومي (قطاع عام)

0000300012000200008مختلط

000024000000053100033تعاوني

1290710712062599741714220400201241870008362خاص محلي

0000010000000000001خاص أجنبي

00024051100000000013خاص مشترك

00010041000012023820002400وقف

000200600000073500151منظمات غير حكومية

0000000000000000101منظمات أقليمية أو دولية

200800421000500200464غير مبين

133071086292560644201632542117559210261201511741إجمالي المحافظة

القطاع 
االقتصادي

النشاط االقتصادي الرئيسي

اإلجمالي

 جدول رقم (٧-٤) :  توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي  والنشاط الرئيسي في محافظة  البيضاء
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زراعة وصيد 
بري وجراحة

صيد األسماك 
وأنشطة ذات 

صلة

تعدين 
ومناجم 
ومحاجر

صناعات 
تحويلية

آهرباء 
وغاز ومياه

إنشاءات 
(بناء وتشييد)

تجارة جملة وتجزئة 
وصيانة مرآبات 

وإصالح سلع شخصية 
ومنزلية

فنادق 
ومطاعم

نقل وتخزين 
وساطة ماليةواتصاالت

أنشطة عقارية  
وإيجارية وتجارية 

أخرى

إدارة عامة 
ودفاع 
وضمان 
اجتماعي

صحة وعمل تعليم
اجتماعي

خدمات 
شخصية 

واجتماعية 
أخرى١

أسر خاصة 
وأعمال 
منزلية

منظمات 
وهيئات غير 
أقليمية

غير مبين

500836121421613421429227220002123حكومي(جهاز إداري)

10041002284445116237000217حكومي (قطاع عام)

00014030240011100017مختلط

10025803000011111800095تعاوني

4298050566453347226572217969624417163694113300135147خاص محلي

00010231120031100015خاص أجنبي

1500241602213110010200095خاص مشترك

000220130000088269880007095وقف

2003008070111350132010218منظمات غير حكومية

00001000000014006012منظمات أقليمية أو دولية

50153312511411533115000357غير مبين

45880515762753532300922531046814493701715994830907145391إجمالي المحافظة

 جدول رقم (٧-٥)  :  توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي  والنشاط الرئيسي في محافظة تعز

النشاط االقتصادي الرئيسي

اإلجمالي القطاع 
االقتصادي
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زراعة وصيد 
بري وجراحة

صيد األسماك 
وأنشطة ذات 

صلة

تعدين 
ومناجم 
ومحاجر

صناعات 
تحويلية

آهرباء 
وغاز ومياه

إنشاءات 
(بناء وتشييد)

تجارة جملة وتجزئة 
وصيانة مرآبات 

وإصالح سلع شخصية 
ومنزلية

فنادق 
ومطاعم

نقل وتخزين 
وساطة ماليةواتصاالت

أنشطة عقارية  
وإيجارية وتجارية 

أخرى

إدارة عامة 
ودفاع 
وضمان 
اجتماعي

صحة وعمل تعليم
اجتماعي

خدمات 
شخصية 

واجتماعية 
أخرى١

أسر خاصة 
وأعمال 
منزلية

منظمات 
وهيئات غير 
أقليمية

غير مبين

0000601323063340511000470حكومي(جهاز إداري)

100026020400000000033حكومي (قطاع عام)

0000000000000000000مختلط

30007010000000100012تعاوني

290034889019165916050449210002536خاص محلي

0000002000000100003خاص أجنبي

20001080000000000011خاص مشترك

00003020000011013040001320وقف

00001020000014600014منظمات غير حكومية

0000000000000000101منظمات أقليمية أو دولية

000300130000011000018غير مبين

3500351133019476222356335710613330104418إجمالي المحافظة

جدول رقم (٧-٦)  :  توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي  والنشاط الرئيسي في محافظة الجوف

القطاع 
االقتصادي

النشاط االقتصادي الرئيسي

اإلجمالي
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زراعة وصيد 
بري وجراحة

صيد األسماك 
وأنشطة ذات 

صلة

تعدين 
ومناجم 
ومحاجر

صناعات 
تحويلية

آهرباء 
وغاز ومياه

إنشاءات 
(بناء وتشييد)

تجارة جملة وتجزئة 
وصيانة مرآبات 

وإصالح سلع شخصية 
ومنزلية

فنادق 
ومطاعم

نقل وتخزين 
وساطة ماليةواتصاالت

أنشطة عقارية  
وإيجارية وتجارية 

أخرى

إدارة عامة 
ودفاع 
وضمان 
اجتماعي

صحة وعمل تعليم
اجتماعي

خدمات 
شخصية 

واجتماعية 
أخرى١

أسر خاصة 
وأعمال 
منزلية

منظمات 
وهيئات غير 
أقليمية

غير مبين

1002280624312361240145130001681حكومي(جهاز إداري)

2002421701540900200084حكومي (قطاع عام)

0000500011000110009مختلط

00003020000021900017تعاوني

14413115113838795576163234311322431900011597خاص محلي

0000001100000500007خاص أجنبي

000107071101000000027خاص مشترك

00010091100312256110005640وقف

0000001120003125600075منظمات غير حكومية

0000000000000000101منظمات أقليمية أو دولية

00044011132003110000129غير مبين

1471311702274893958518931452521271391601101019267إجمالي المحافظة

القطاع 
االقتصادي
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النشاط االقتصادي الرئيسي

اإلجمالي

جدول رقم (٧-٧)  :  توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي  والنشاط الرئيسي في محافظة حجة



زراعة وصيد 
بري وجراحة

صيد األسماك 
وأنشطة ذات 

صلة

تعدين 
ومناجم 
ومحاجر

صناعات 
تحويلية

آهرباء 
وغاز ومياه

إنشاءات 
(بناء وتشييد)

تجارة جملة وتجزئة 
وصيانة مرآبات 

وإصالح سلع شخصية 
ومنزلية

فنادق 
ومطاعم

نقل وتخزين 
وساطة ماليةواتصاالت

أنشطة عقارية  
وإيجارية وتجارية 

أخرى

إدارة عامة 
ودفاع 
وضمان 
اجتماعي

صحة وعمل تعليم
اجتماعي

خدمات 
شخصية 

واجتماعية 
أخرى١

أسر خاصة 
وأعمال 
منزلية

منظمات 
وهيئات غير 
أقليمية

غير مبين

2021219339735923671175212150001899حكومي(جهاز إداري)

70310432262383142218000188حكومي (قطاع عام)

10131031160020100020مختلط

000269072240091115000121تعاوني

127220272911632202052537911512311288714105610028832خاص محلي

00010000221014101013خاص أجنبي

100632312122013300057خاص مشترك

101120111100039154050005463وقف

000010101200732108010153منظمات غير حكومية

0000000000010500208منظمات أقليمية أو دولية

0002230102160032007000155غير مبين

139227278625739204252568992792404241324983661914036909إجمالي المحافظة

النشاط االقتصادي الرئيسي

القطاع 
االقتصادي

جدول رقم (٧-٨) :  توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي  والنشاط الرئيسي في محافظة الحديدة

اإلجمالي

122



زراعة وصيد 
بري وجراحة

صيد األسماك 
وأنشطة ذات 

صلة

تعدين 
ومناجم 
ومحاجر

صناعات 
تحويلية

آهرباء 
وغاز ومياه

إنشاءات 
(بناء وتشييد)

تجارة جملة وتجزئة 
وصيانة مرآبات 

وإصالح سلع شخصية 
ومنزلية

فنادق 
ومطاعم

نقل وتخزين 
وساطة ماليةواتصاالت

أنشطة عقارية  
وإيجارية وتجارية 

أخرى

إدارة عامة 
ودفاع 
وضمان 
اجتماعي

صحة وعمل تعليم
اجتماعي

خدمات 
شخصية 

واجتماعية 
أخرى١

أسر خاصة 
وأعمال 
منزلية

منظمات 
وهيئات غير 
أقليمية

غير مبين

10281852471773465678274290001538حكومي(جهاز إداري)

201853357567131560520000291حكومي (قطاع عام)

00122041530040200024مختلط

000915039010103112000099تعاوني

122523258626715617159470057489213540068500023132خاص محلي

001210121333000000026خاص أجنبي

103731473431122500083خاص مشترك

100940216103235132350003318وقف

0002104110013281175000298منظمات غير حكومية

0000000000010300206منظمات أقليمية أو دولية

10117706552022129001115غير مبين

1827233211657715880162380186503530890779418002128930إجمالي المحافظة

القطاع 
االقتصادي

النشاط االقتصادي الرئيسي

اإلجمالي
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جدول رقم (٧-٩)  :  توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي  والنشاط الرئيسي في محافظة حضرموت



زراعة وصيد 
بري وجراحة

صيد األسماك 
وأنشطة ذات 

صلة

تعدين 
ومناجم 
ومحاجر

صناعات 
تحويلية

آهرباء 
وغاز ومياه

إنشاءات 
(بناء وتشييد)

تجارة جملة وتجزئة 
وصيانة مرآبات 

وإصالح سلع شخصية 
ومنزلية

فنادق 
ومطاعم

نقل وتخزين 
وساطة ماليةواتصاالت

أنشطة عقارية  
وإيجارية وتجارية 

أخرى

إدارة عامة 
ودفاع 
وضمان 
اجتماعي

صحة وعمل تعليم
اجتماعي

خدمات 
شخصية 

واجتماعية 
أخرى

أسر خاصة 
وأعمال 
منزلية

منظمات 
وهيئات غير 
أقليمية

غير مبين

1002141602100166116215370001533حكومي(جهاز إداري)

8001982100414021020000187حكومي (قطاع عام)

0000400001001000006مختلط

0002180100010035300042تعاوني

180032304228831119767424610100127236342001116389خاص محلي

0000000000000200002خاص أجنبي

001122082010000000026خاص مشترك

10022050000017288600018890وقف

000200100000645400168منظمات غير حكومية

0000100000000000102منظمات أقليمية أو دولية

20042023600101010078118غير مبين

19203330674296112606823081710118812174049267019127263إجمالي المحافظة

القطاع 
اإلجمالياالقتصادي

النشاط االقتصادي الرئيسي
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جدول رقم (٧-١٠)  :  توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي  والنشاط الرئيسي في محافظة ذمار



زراعة وصيد 
بري وجراحة

صيد األسماك 
وأنشطة ذات 

صلة

تعدين 
ومناجم 
ومحاجر

صناعات 
تحويلية

آهرباء 
وغاز ومياه

إنشاءات 
(بناء وتشييد)

تجارة جملة وتجزئة 
وصيانة مرآبات 

وإصالح سلع شخصية 
ومنزلية

فنادق 
ومطاعم

نقل وتخزين 
وساطة ماليةواتصاالت

أنشطة عقارية  
وإيجارية وتجارية 

أخرى

إدارة عامة 
ودفاع 
وضمان 
اجتماعي

صحة وعمل تعليم
اجتماعي

خدمات 
شخصية 

واجتماعية 
أخرى١

أسر خاصة 
وأعمال 
منزلية

منظمات 
وهيئات غير 
أقليمية

غير مبين

100210030231198431988000757حكومي(جهاز إداري)

1021180701830800200060حكومي (قطاع عام)

00004020101000200010مختلط

000013030000021700026تعاوني

8571181479439640619512541171281590016626خاص محلي

00700217001000000018خاص أجنبي

00027020100010000013خاص مشترك

0000005300019016800001698وقف

0000002000010125600071منظمات غير حكومية

0000000000000000404منظمات أقليمية أو دولية

0001450454000100100272غير مبين

105161200104114466420217185721046023919150439355إجمالي المحافظة

النشاط االقتصادي الرئيسي

اإلجمالي
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 جدول رقم (٧-١١) :  توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي  والنشاط الرئيسي في محافظة شبوه

القطاع 
االقتصادي



زراعة وصيد 
بري وجراحة

صيد األسماك 
وأنشطة ذات 

صلة

تعدين 
ومناجم 
ومحاجر

صناعات 
تحويلية

آهرباء 
وغاز ومياه

إنشاءات 
(بناء وتشييد)

تجارة جملة وتجزئة 
وصيانة مرآبات 

وإصالح سلع شخصية 
ومنزلية

فنادق 
ومطاعم

نقل وتخزين 
وساطة ماليةواتصاالت

أنشطة عقارية  
وإيجارية وتجارية 

أخرى

إدارة عامة 
ودفاع 
وضمان 
اجتماعي

صحة وعمل تعليم
اجتماعي

خدمات 
شخصية 

واجتماعية 
أخرى

أسر خاصة 
وأعمال 
منزلية

منظمات 
وهيئات غير 
أقليمية

غير مبين

0004160111220138655913000923حكومي(جهاز إداري)

00242703016201700200073حكومي (قطاع عام)

0000210001000000004مختلط

10023020010091200021تعاوني

3830615049857297579139205003110918000110402خاص محلي

0000000000101200105خاص أجنبي

4011460182000011000047خاص مشترك

000310110000015153400015372وقف

000040200000473000047منظمات غير حكومية

0000000000000000000منظمات أقليمية أو دولية

0001210516000200100073غير مبين

388091543158673955881572651157716212555801216967إجمالي المحافظة

النشاط االقتصادي الرئيسي

اإلجمالي

 جدول رقم (٧-١٢)  : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي  والنشاط الرئيسي في محافظة صعده

القطاع 
االقتصادي

126



زراعة وصيد 
بري وجراحة

صيد األسماك 
وأنشطة ذات 

صلة

تعدين 
ومناجم 
ومحاجر

صناعات 
تحويلية

آهرباء 
وغاز ومياه

إنشاءات 
(بناء وتشييد)

تجارة جملة وتجزئة 
وصيانة مرآبات 

وإصالح سلع شخصية 
ومنزلية

فنادق 
ومطاعم

نقل وتخزين 
وساطة ماليةواتصاالت

أنشطة عقارية  
وإيجارية وتجارية 

أخرى

إدارة عامة 
ودفاع 
وضمان 
اجتماعي

صحة وعمل تعليم
اجتماعي

خدمات 
شخصية 

واجتماعية 
أخرى١

أسر خاصة 
وأعمال 
منزلية

منظمات 
وهيئات غير 
أقليمية

غير مبين

50026433070096110412540001413حكومي(جهاز إداري)

3001391323600601200094حكومي (قطاع عام)

000011000000000000011مختلط

100340025000124200060تعاوني

337020118833117560727668328015911080018090خاص محلي

20011011000022000010خاص أجنبي

10041452170000001000089خاص مشترك

00021122000018065780006604وقف

000000110000442100031منظمات غير حكومية

0000000000000000000منظمات أقليمية أو دولية

5009008530011202000108غير مبين

35402012105017457212901113291041147228671700116510إجمالي المحافظة

اإلجمالي القطاع 
االقتصادي

النشاط االقتصادي الرئيسي
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 جدول رقم (٧-١٣) :  توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي  والنشاط الرئيسي في محافظة صنعاء



زراعة وصيد 
بري وجراحة

صيد األسماك 
وأنشطة ذات 

صلة

تعدين 
ومناجم 
ومحاجر

صناعات 
تحويلية

آهرباء 
وغاز ومياه

إنشاءات 
(بناء وتشييد)

تجارة جملة وتجزئة 
وصيانة مرآبات 

وإصالح سلع شخصية 
ومنزلية

فنادق 
ومطاعم

نقل وتخزين 
وساطة ماليةواتصاالت

أنشطة عقارية  
وإيجارية وتجارية 

أخرى

إدارة عامة 
ودفاع 
وضمان 
اجتماعي

صحة وعمل تعليم
اجتماعي

خدمات 
شخصية 

واجتماعية 
أخرى

أسر خاصة 
وأعمال 
منزلية

منظمات 
وهيئات غير 
أقليمية

غير مبين

011482331613931891434021000483حكومي(جهاز إداري)

0031714545954433401118000217حكومي (قطاع عام)

00040030441010000017مختلط

00000052100126300020تعاوني

8141388350971113419056546469532378100015145خاص محلي

00000264111022200021خاص أجنبي

000300307255011400058خاص مشترك

000000500010162309000333وقف

00030070010054460020122منظمات غير حكومية

00000100000002009012منظمات أقليمية أو دولية

000130282102021007000119غير مبين

8281432256299271389982894802312654311205011016547إجمالي المحافظة

النشاط االقتصادي الرئيسي

القطاع 
االقتصادي

 جدول رقم (٧-١٤) :  توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي  والنشاط الرئيسي في محافظة عدن

اإلجمالي

128



زراعة وصيد 
بري وجراحة

صيد األسماك 
وأنشطة ذات 

صلة

تعدين 
ومناجم 
ومحاجر

صناعات 
تحويلية

آهرباء 
وغاز ومياه

إنشاءات 
(بناء وتشييد)

تجارة جملة وتجزئة 
وصيانة مرآبات 

وإصالح سلع شخصية 
ومنزلية

فنادق 
ومطاعم

نقل وتخزين 
وساطة ماليةواتصاالت

أنشطة عقارية  
وإيجارية وتجارية 

أخرى

إدارة عامة 
ودفاع 
وضمان 
اجتماعي

صحة وعمل تعليم
اجتماعي

خدمات 
شخصية 

واجتماعية 
أخرى

أسر خاصة 
وأعمال 
منزلية

منظمات 
وهيئات غير 
أقليمية

غير مبين

0001101162151193613141150101000حكومي(جهاز إداري)

1020332702411705800091حكومي (قطاع عام)

0001003000000040008مختلط

000040181000028600039تعاوني

27010111626259863891508890181101200008051خاص محلي

0000000000000000000خاص أجنبي

000510135200030000029خاص مشترك

0000002100009022350002247وقف

0011107010114235000090منظمات غير حكومية

0000000000002000002منظمات أقليمية أو دولية

000510543101000200067غير مبين

28013112976561064011791493201651287244001011624إجمالي المحافظة

النشاط االقتصادي الرئيسي

اإلجمالي

 جدول رقم (٧-١٥)  :  توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي  والنشاط الرئيسي في محافظة لحج
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القطاع 
االقتصادي



زراعة وصيد 
بري وجراحة

صيد األسماك 
وأنشطة ذات 

صلة

تعدين 
ومناجم 
ومحاجر

صناعات 
تحويلية

آهرباء 
وغاز ومياه

إنشاءات 
(بناء وتشييد)

تجارة جملة وتجزئة 
وصيانة مرآبات 

وإصالح سلع شخصية 
ومنزلية

فنادق 
ومطاعم

نقل وتخزين 
وساطة ماليةواتصاالت

أنشطة عقارية  
وإيجارية وتجارية 

أخرى

إدارة عامة 
ودفاع 
وضمان 
اجتماعي

صحة وعمل تعليم
اجتماعي

خدمات 
شخصية 

واجتماعية 
أخرى

أسر خاصة 
وأعمال 
منزلية

منظمات 
وهيئات غير 
أقليمية

غير مبين

2012519120288379685000565حكومي(جهاز إداري)

30122212116201402100067حكومي (قطاع عام)

0010000101001000004مختلط

10007050000000100014تعاوني

22095537042098198794213749710103189خاص محلي

0010012000000100005خاص أجنبي

001000114100010000018خاص مشترك

0001100100011011100001115وقف

000000300000042200029منظمات غير حكومية

0000000000000000000منظمات أقليمية أو دولية

000200290000400100036غير مبين

28014560105721592069872311038912412110105042إجمالي المحافظة

النشاط االقتصادي الرئيسي

اإلجمالي
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القطاع 
االقتصادي

 جدول رقم (٧-١٦) :  توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي  والنشاط الرئيسي في محافظة مارب



زراعة وصيد 
بري وجراحة

صيد األسماك 
وأنشطة ذات 

صلة

تعدين 
ومناجم 
ومحاجر

صناعات 
تحويلية

آهرباء 
وغاز ومياه

إنشاءات 
(بناء وتشييد)

تجارة جملة وتجزئة 
وصيانة مرآبات 

وإصالح سلع شخصية 
ومنزلية

فنادق 
ومطاعم

نقل وتخزين 
وساطة ماليةواتصاالت

أنشطة عقارية  
وإيجارية وتجارية 

أخرى

إدارة عامة 
ودفاع 
وضمان 
اجتماعي

صحة وعمل تعليم
اجتماعي

خدمات 
شخصية 

واجتماعية 
أخرى

أسر خاصة 
وأعمال 
منزلية

منظمات 
وهيئات غير 
أقليمية

غير مبين

00001303111201175511015000804حكومي(جهاز إداري)

2010243501420400300058حكومي (قطاع عام)

0000100201000000004مختلط

00019021000011300018تعاوني

34015586723800213533130889860004927خاص محلي

0000000000000000000خاص أجنبي

20012031000001000010خاص مشترك

0001001100006033270003336وقف

000000100000254600054منظمات غير حكومية

0010010000001000104منظمات أقليمية أو دولية

100310161000010100024غير مبين

3903564117638312207881312157019734710109239إجمالي المحافظة

 جدول رقم (٧-١٧)  :  توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا  بحسب القطاع االقتصادي  والنشاط الرئيسي في محافظة المحويت
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النشاط االقتصادي الرئيسي

اإلجمالي القطاع 
االقتصادي



زراعة وصيد 
بري وجراحة

صيد األسماك 
وأنشطة ذات 

صلة

تعدين 
ومناجم 
ومحاجر

صناعات 
تحويلية

آهرباء 
وغاز ومياه

إنشاءات 
(بناء وتشييد)

تجارة جملة وتجزئة 
وصيانة مرآبات 

وإصالح سلع شخصية 
ومنزلية

فنادق 
ومطاعم

نقل وتخزين 
وساطة ماليةواتصاالت

أنشطة عقارية  
وإيجارية وتجارية 

أخرى

إدارة عامة 
ودفاع 
وضمان 
اجتماعي

صحة وعمل تعليم
اجتماعي

خدمات 
شخصية 

واجتماعية 
أخرى

أسر خاصة 
وأعمال 
منزلية

منظمات 
وهيئات غير 
أقليمية

غير مبين

000120304209799344000246حكومي(جهاز إداري)

0000131601020500700044حكومي (قطاع عام)

0001102021000020009مختلط

00004030100000400012تعاوني

082156611165621164990625690012233خاص محلي

0001013000000000005خاص أجنبي

000100160100000100019خاص مشترك

00010000000030273000277وقف

000100100000031900024منظمات غير حكومية

0000000000000000101منظمات أقليمية أو دولية

000100340100210100040غير مبين

0821632613172421183149104109623800112910إجمالي المحافظة

اإلجمالي

 جدول رقم (٧-١٨)  :  توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي  والنشاط الرئيسي في محافظة المهره
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القطاع 
االقتصادي

النشاط االقتصادي الرئيسي



زراعة وصيد 
بري وجراحة

صيد األسماك 
وأنشطة ذات 

صلة

تعدين 
ومناجم 
ومحاجر

صناعات 
تحويلية

آهرباء 
وغاز ومياه

إنشاءات 
(بناء وتشييد)

تجارة جملة وتجزئة 
وصيانة مرآبات 

وإصالح سلع شخصية 
ومنزلية

فنادق 
ومطاعم

نقل وتخزين 
وساطة ماليةواتصاالت

أنشطة عقارية  
وإيجارية وتجارية 

أخرى

إدارة عامة 
ودفاع 
وضمان 
اجتماعي

صحة وعمل تعليم
اجتماعي

خدمات 
شخصية 

واجتماعية 
أخرى

أسر خاصة 
وأعمال 
منزلية

منظمات 
وهيئات غير 
أقليمية

غير مبين

4001222601012162102811490001361حكومي(جهاز إداري)

0002460402430410300087حكومي (قطاع عام)

0000200001001000004مختلط

1000140112000113200035تعاوني

2330514729587281322116134602616222800010007خاص محلي

0000101000001100004خاص أجنبي

200260141000010000026خاص مشترك

00025071000037052380005290وقف

000100201000484801065منظمات غير حكومية

0000000000000000101منظمات أقليمية أو دولية

1008009254010101001114غير مبين

24105148819110740833015718491661111288552902116994إجمالي المحافظة

النشاط االقتصادي الرئيسي

اإلجمالي القطاع 
االقتصادي

 جدول رقم (٧-١٩)   :  توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي  والنشاط الرئيسي في محافظة عمران

133



زراعة وصيد 
بري وجراحة

صيد األسماك 
وأنشطة ذات 

صلة

تعدين 
ومناجم 
ومحاجر

صناعات 
تحويلية

آهرباء 
وغاز ومياه

إنشاءات 
(بناء وتشييد)

تجارة جملة وتجزئة 
وصيانة مرآبات 

وإصالح سلع شخصية 
ومنزلية

فنادق 
ومطاعم

نقل وتخزين 
وساطة ماليةواتصاالت

أنشطة عقارية  
وإيجارية وتجارية 

أخرى

إدارة عامة 
ودفاع 
وضمان 
اجتماعي

صحة وعمل تعليم
اجتماعي

خدمات 
شخصية 

واجتماعية 
أخرى

أسر خاصة 
وأعمال 
منزلية

منظمات 
وهيئات غير 
أقليمية

غير مبين

100140301201473847910010633حكومي(جهاز إداري)

0001121701820501300050حكومي (قطاع عام)

0000100000000000001مختلط

0000004000000140009تعاوني

760149463365237427929430161051990007203خاص محلي

0000000000000000000خاص أجنبي

00123050000000700018خاص مشترك

0000107100008017630001780وقف

100010000000384800061منظمات غير حكومية

0001000000000000001منظمات أقليمية أو دولية

100300251001010400036غير مبين

790159545575288429111134415241219420380109792إجمالي المحافظة

النشاط االقتصادي الرئيسي

اإلجمالي القطاع 
االقتصادي

 جدول رقم (٧-٢٠)   :  توزيع المنشآت العاملة والمغلقة بحسب القطاع االقتصادي  والنشاط الرئيسي في محافظة الضالع

134



زراعة وصيد 
بري وجراحة

صيد األسماك 
وأنشطة ذات 

صلة

تعدين 
ومناجم 
ومحاجر

صناعات 
تحويلية

آهرباء 
وغاز ومياه

إنشاءات 
(بناء وتشييد)

تجارة جملة وتجزئة 
وصيانة مرآبات 

وإصالح سلع شخصية 
ومنزلية

فنادق 
ومطاعم

نقل وتخزين 
وساطة ماليةواتصاالت

أنشطة عقارية  
وإيجارية وتجارية 

أخرى

إدارة عامة 
ودفاع 
وضمان 
اجتماعي

صحة وعمل تعليم
اجتماعي

خدمات 
شخصية 

واجتماعية 
أخرى

أسر خاصة 
وأعمال 
منزلية

منظمات 
وهيئات غير 
أقليمية

غير مبين

2000321220030413611001518حكومي(جهاز إداري)

100151101200302000026حكومي (قطاع عام)

0010001000000000002مختلط

10004000000062000013تعاوني

110049239118347821040544130012543خاص محلي

0000000000000000000خاص أجنبي

0000000000000000000خاص مشترك

0000102300006133700003383وقف

000000000000001200012منظمات غير حكومية

0000100000000000001منظمات أقليمية أو دولية

100500100000010100422غير مبين

160149853418498335043343111033970066520إجمالي المحافظة

النشاط االقتصادي الرئيسي

اإلجمالي

 جدول رقم (٧-٢١)  :  توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي  والنشاط الرئيسي في محافظة ريمة

القطاع 
االقتصادي

135



مفردة 
(ليس لها فروع)

مرآز رئيسي
غير مبينفرع(له فروع)

261645128282817زراعة وصيد بري وحراجة

98220102صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

31510522379تعدين ومناجم ومحاجر

4029828060436241544صناعات تحويلية

408155345524533آهرباء وغاز ومياه

557341564751إنشاءات (بناء و تشييد)

تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع 
199155139336762072206296شخصية ومنزلية

187226919418019165فنادق ومطاعم

8242951163419541نقل وتخزين وإتصاالت

496572939855وساطة مالية

410863183594413أنشطة عقارية وإيجارية وتجارية أخرى

21022702145614578إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

158431235644716577تعليم

8268123355518797صحة وعمل إجتماعي

84682233156924386727خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

40004أسر خاصة وأعمال منزلية

6812472129منظمات وهيئات غير إقليمية

6811199269غير مبين

3897232865114773412407477اإلجمالي

جدول رقم (٨) : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا في الجمهورية بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي ووضع المنشأة

النشاط االقتصادي الرئيسي

وضع المنشأة

اإلجمالي

136



مفردة 
(ليس لها فروع)

مرآز رئيسي
غير مبينفرع(له فروع)

28911254329زراعة وصيد بري وحراجة

1600016تعدبن ومناجم ومحاجر

45862331574697صناعات تحويلية

4187314460آهرباء وغاز ومياه

1304017إنشاءات (بناء و تشييد)

تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع 
196595616624420125شخصية ومنزلية

144725211475فنادق ومطاعم

4973811582نقل وتخزين وإتصاالت

25610041وساطة مالية

295271305أنشطة عقارية وإيجارية وتجارية أخرى

167191264316إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

151897131601تعليم

5858141608صحة وعمل إجتماعي

841127148348620خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

21003منظمات وهيئات غير إقليمية

3792817471937439195اإلجمالي

جدول رقم (٨-١) : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي ووضع المنشأة 
 محافظة إب

النشاط االقتصادي الرئيسي

وضع المنشأة

137

اإلجمالي



مفردة 
(ليس لها فروع)

مرآز رئيسي
غير مبينفرع(له فروع)

1106118زراعة وصيد بري وحراجة

20002صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

10102تعدين ومناجم ومحاجر

669256682صناعات تحويلية

50112063آهرباء وغاز ومياه

6010016إنشاءات (بناء و تشييد)

تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع 
4401664334504شخصية ومنزلية

285241292فنادق ومطاعم

1060310137نقل وتخزين وإتصاالت

408113وساطة مالية

50010161أنشطة عقارية وإيجارية وتجارية أخرى

1099736197إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

4040191424تعليم

2034181226صحة وعمل إجتماعي

124116111304خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

754225322527941اإلجمالي

جدول رقم(٨-٢) : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي ووضع المنشأة 
في  محافظة أبين

النشاط االقتصادي الرئيسي

138

وضع المنشأة

اإلجمالي



مفردة 
(ليس لها فروع)

مرآز رئيسي
غير مبينفرع(له فروع)

147181157زراعة وصيد بري وحراجة

46510162تعدين ومناجم ومحاجر

7548100184497881صناعات تحويلية

2844523343آهرباء وغاز ومياه

28016312329إنشاءات (بناء و تشييد)

تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع 
36494560100121438269شخصية ومنزلية

45262556314638فنادق ومطاعم

289362124143093نقل وتخزين وإتصاالت

18136493269وساطة مالية

16933070171810أنشطة عقارية وإيجارية وتجارية أخرى

1931142241532إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

796511083958تعليم

1636453761724صحة وعمل إجتماعي

425685247234611خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

30003أسر خاصة وأعمال منزلية

58918186منظمات وهيئات غير إقليمية

4911106157غير مبين

610831144222047564922اإلجمالي

جدول رقم (٨-٣) : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي ووضع المنشأة 
في  محافظة األمانة

139

النشاط االقتصادي الرئيسي

وضع المنشأة

اإلجمالي



مفردة 
(ليس لها فروع)

مرآز رئيسي
غير مبينفرع(له فروع)

1221100133زراعة وصيد بري وحراجة

51107تعدين ومناجم ومحاجر

106149121086صناعات تحويلية

2744122292آهرباء وغاز ومياه

10405إنشاءات (بناء و تشييد)

تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع 
59442342556064شخصية ومنزلية

418011420فنادق ومطاعم

1240390163نقل وتخزين وإتصاالت

1708025وساطة مالية

3703242أنشطة عقارية وإيجارية وتجارية أخرى

756324117إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

551170559تعليم

200181210صحة وعمل إجتماعي

257023822612خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

10001منظمات وهيئات غير إقليمية

00055غير مبين

11400432148411741اإلجمالي

النشاط االقتصادي الرئيسي

جدول رقم (٨-٤) : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي ووضع المنشأة 
في  محافظة البيضاء

وضع المنشأة

اإلجمالي
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مفردة 
(ليس لها فروع)

مرآز رئيسي
غير مبينفرع(له فروع)

4039424458زراعة وصيد بري وحراجة

8000080صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

5001051تعدين ومناجم ومحاجر

555645122395762صناعات تحويلية

68012538753آهرباء وغاز ومياه

32615053إنشاءات (بناء و تشييد)

تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع 
2220714442623223009شخصية ومنزلية

22021226132253فنادق ومطاعم

938310411046نقل وتخزين وإتصاالت

41534181وساطة مالية

4229144449أنشطة عقارية وإيجارية وتجارية أخرى

196111576370إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

16122271101715تعليم

95510245994صحة وعمل إجتماعي

810529145308309خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

01607منظمات وهيئات غير إقليمية

10001غير مبين

43480318124035345391اإلجمالي

النشاط االقتصادي الرئيسي

وضع المنشأة

اإلجمالي
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جدول رقم(٨-٥) : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي ووضع المنشأة 
في  محافظة تعز



مفردة 
(ليس لها فروع)

مرآز رئيسي
غير مبينفرع(له فروع)

3410035زراعة وصيد بري وحراجة

343008351صناعات تحويلية

127051133آهرباء وغاز ومياه

تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع 
192114211947شخصية ومنزلية

6200062فنادق ومطاعم

12010022نقل وتخزين وإتصاالت

00303وساطة مالية

50005أنشطة عقارية وإيجارية وتجارية أخرى

22140063إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

350052357تعليم

99043106صحة وعمل إجتماعي

131201831333خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

00101منظمات وهيئات غير إقليمية

4287390384418اإلجمالي

النشاط االقتصادي الرئيسي

وضع المنشأة

اإلجمالي
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جدول رقم(٨-٦) : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي ووضع المنشأة 
في  محافظة الجوف



مفردة 
(ليس لها فروع)

مرآز رئيسي
غير مبينفرع(له فروع)

1312410147زراعة وصيد  وحراجة

10001صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

10203تعدين ومناجم ومحاجر

114481081170صناعات تحويلية

2006174227آهرباء وغاز ومياه

10304إنشاءات (بناء و تشييد)

تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع 
867841631578939شخصية ومنزلية

577116585فنادق ومطاعم

1540332189نقل وتخزين وإتصاالت

2218031وساطة مالية

4300245أنشطة عقارية وإيجارية وتجارية أخرى

131111082252إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

125111901271تعليم

3713161391صحة وعمل إجتماعي

5927565146011خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

00101منظمات وهيئات غير إقليمية

186327935020619267اإلجمالي

143

النشاط االقتصادي الرئيسي

وضع المنشأة

اإلجمالي

جدول رقم(٨-٧) : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي ووضع المنشأة 
في  محافظة حجة



مفردة 
(ليس لها فروع)

مرآز رئيسي
غير مبينفرع(له فروع)

135130139زراعة وصيد بري وحراجة

11002صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

2411127تعدين ومناجم ومحاجر

26682663292786صناعات تحويلية

2304158257آهرباء وغاز ومياه

25212039إنشاءات (بناء و تشييد)

تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع 
1967216944414020425شخصية ومنزلية

2528518172568فنادق ومطاعم

852141224992نقل وتخزين وإتصاالت

36141179وساطة مالية

2147181240أنشطة عقارية وإيجارية وتجارية أخرى

21771946424إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

127184321324تعليم

92415386983صحة وعمل إجتماعي

64689114286619خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

10001أسر خاصة وأعمال منزلية

01304منظمات وهيئات غير إقليمية

35266271112924336909اإلجمالي

النشاط االقتصادي الرئيسي

جدول رقم (٨-٨) : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي ووضع المنشأة 
في  محافظة الحديدة

وضع المنشأة

اإلجمالي
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مفردة 
(ليس لها فروع)

مرآز رئيسي
غير مبينفرع(له فروع)

1502118زراعة وصيد بري وحراجة

11002صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

49122072تعدين ومناجم ومحاجر

32052764253321صناعات تحويلية

1194384165آهرباء وغاز ومياه

47524177إنشاءات (بناء و تشييد)

تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع 
1517510944115515880شخصية ومنزلية

1567735141623فنادق ومطاعم

66831255801نقل وتخزين وإتصاالت

34348186وساطة مالية

4705208503أنشطة عقارية وإيجارية وتجارية أخرى

214352783530إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

81612584890تعليم

68716697779صحة وعمل إجتماعي

397037158154180خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

00112منظمات وهيئات غير إقليمية

00011غير مبين

27037265138324528930اإلجمالي

جدول رقم (٨-٩) : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي ووضع المنشأة 
في  محافظة حضرموت

145

النشاط االقتصادي الرئيسي

وضع المنشأة

اإلجمالي



مفردة 
(ليس لها فروع)

مرآز رئيسي
غير مبينفرع(له فروع)

1619193192زراعة وصيد بري وحراجة

3300033تعدين ومناجم ومحاجر

30191114233067صناعات تحويلية

3955209429آهرباء وغاز ومياه

20406إنشاءات (بناء و تشييد)

تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع 
1106745717711260شخصية ومنزلية

6642511682فنادق ومطاعم

2440640308نقل وتخزين وإتصاالت

718117وساطة مالية

98012101أنشطة عقارية وإيجارية وتجارية أخرى

68111081188إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

119611821217تعليم

3892112404صحة وعمل إجتماعي

9179465199267خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

00101منظمات وهيئات غير إقليمية

12007991غير مبين

265349140922927263اإلجمالي

وضع المنشأة

اإلجمالي

جدول رقم (٨-١٠): توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي ووضع المنشأة 
في  محافظة ذمار

146

النشاط االقتصادي الرئيسي



مفردة 
(ليس لها فروع)

مرآز رئيسي
غير مبينفرع(له فروع)

1000010زراعة وصيد بري وحراجة

40105صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

628016تعدين ومناجم ومحاجر

1155513271200صناعات تحويلية

900140104آهرباء وغاز ومياه

704011إنشاءات (بناء و تشييد)

تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع 
43091148984466شخصية ومنزلية

4052211420فنادق ومطاعم

1723402217نقل وتخزين وإتصاالت

1107018وساطة مالية

5213157أنشطة عقارية وإيجارية وتجارية أخرى

7351293210إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

4481101460تعليم

2142230239صحة وعمل إجتماعي

185615261915خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

10304منظمات وهيئات غير إقليمية

00033غير مبين

8813333571529355اإلجمالي

النشاط االقتصادي الرئيسي

جدول رقم (٨-١١) : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا  بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي ووضع المنشأة 
في محافظة شبوه

147

وضع المنشأة

اإلجمالي



مفردة 
(ليس لها فروع)

مرآز رئيسي
غير مبينفرع(له فروع)

388000388زراعة وصيد بري وحراجة

90009تعدين ومناجم ومحاجر

1506416171543صناعات تحويلية

1363145158آهرباء وغاز ومياه

50106إنشاءات (بناء و تشييد)

تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع 
72122064997395شخصية ومنزلية

581133588فنادق ومطاعم

1290280157نقل وتخزين وإتصاالت

2006026وساطة مالية

4404351أنشطة عقارية وإيجارية وتجارية أخرى

694840157إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

705182716تعليم

1983110212صحة وعمل إجتماعي

5498246125558خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

00101منظمات وهيئات غير إقليمية

20002غير مبين

165023828614116967اإلجمالي

وضع المنشأة

اإلجمالي النشاط االقتصادي الرئيسي

جدول رقم (٨-١٢) : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي ووضع المنشأة 
في  محافظة صعده

148



مفردة 
(ليس لها فروع)

مرآز رئيسي
غير مبينفرع(له فروع)

345342354زراعة وصيد بري وحراجة

2000020تعدين ومناجم ومحاجر

1180216121210صناعات تحويلية

494160501آهرباء وغاز ومياه

7004074إنشاءات (بناء و تشييد)

تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع 
55751372615721شخصية ومنزلية

2721134290فنادق ومطاعم

700410111نقل وتخزين وإتصاالت

10113وساطة مالية

2711029أنشطة عقارية وإيجارية وتجارية أخرى

722273104إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

11321951147تعليم

218352228صحة وعمل إجتماعي

6663637116717خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

10001غير مبين

161403323610116510اإلجمالي

جدول رقم (٨-١٣) : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي ووضع المنشأة 
في  محافظة صنعاء

النشاط االقتصادي الرئيسي

149

وضع المنشأة

اإلجمالي



مفردة 
(ليس لها فروع)

مرآز رئيسي
غير مبينفرع(له فروع)

80008زراعة وصيد بري وحراجة

10102صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

60208تعدين ومناجم ومحاجر

13751123231432صناعات تحويلية

10114025آهرباء وغاز ومياه

46411162إنشاءات (بناء و تشييد)

تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع 
90521215691859927شخصية ومنزلية

1329819331389فنادق ومطاعم

83171395982نقل وتخزين وإتصاالت

49337089وساطة مالية

42982716480أنشطة عقارية وإيجارية وتجارية أخرى

9851217231إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

2233354265تعليم

39062312431صحة وعمل إجتماعي

1103481171205خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

308011منظمات وهيئات غير إقليمية

14953181111030316547اإلجمالي

اإلجمالي

جدول رقم (٨-١٤): توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي ووضع المنشأة 
في  محافظة عدن

النشاط االقتصادي الرئيسي

150

وضع المنشأة



مفردة 
(ليس لها فروع)

مرآز رئيسي
غير مبينفرع(له فروع)

2611028زراعة وصيد بري وحراجة

1201013تعدين ومناجم ومحاجر

110811191129صناعات تحويلية

6609176آهرباء وغاز ومياه

11305إنشاءات (بناء و تشييد)

تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع 
59771553616106شخصية ومنزلية

394043401فنادق ومطاعم

1470311179نقل وتخزين وإتصاالت

806014وساطة مالية

9002193أنشطة عقارية وإيجارية وتجارية أخرى

1088823201إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

6244221651تعليم

2682161287صحة وعمل إجتماعي

237145872440خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

10001منظمات وهيئات غير إقليمية

11201362998811624اإلجمالي

وضع المنشأة

اإلجمالي النشاط االقتصادي الرئيسي

جدول رقم (٨-١٥) : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي ووضع المنشأة 
في محافظة لحج

151



مفردة 
(ليس لها فروع)

مرآز رئيسي
غير مبينفرع(له فروع)

2701028زراعة وصيد بري وحراجة

1400014تعدين ومناجم ومحاجر

555023560صناعات تحويلية

102021105آهرباء وغاز ومياه

50207إنشاءات (بناء و تشييد)

تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع 
2108218312159شخصية ومنزلية

205001206فنادق ومطاعم

70028098نقل وتخزين وإتصاالت

40307وساطة مالية

2201023أنشطة عقارية وإيجارية وتجارية أخرى

489530110إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

383051389تعليم

120040124صحة وعمل إجتماعي

118212801211خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

10001منظمات وهيئات غير إقليمية

484612147375042اإلجمالي

وضع المنشأة

اإلجمالي النشاط االقتصادي الرئيسي

جدول رقم (٨-١٦) : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي ووضع المنشأة 
في  محافظة مارب

152



مفردة 
(ليس لها فروع)

مرآز رئيسي
غير مبينفرع(له فروع)

3800139زراعة وصيد بري وحراجة

20103تعدين ومناجم ومحاجر

552552564صناعات تحويلية

1001151117آهرباء وغاز ومياه

10506إنشاءات (بناء و تشييد)

تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع 
37591534233831شخصية ومنزلية

218101220فنادق ومطاعم

51027078نقل وتخزين وإتصاالت

30508وساطة مالية

1300013أنشطة عقارية وإيجارية وتجارية أخرى

225931121إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

5504160570تعليم

188180197صحة وعمل إجتماعي

341674623471خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

00101منظمات وهيئات غير إقليمية

891339256319239اإلجمالي

النشاط االقتصادي الرئيسي

جدول رقم (٨-١٧):توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي ووضع المنشأة 
في محافظة المحويت

وضع المنشأة

اإلجمالي

153



مفردة 
(ليس لها فروع)

مرآز رئيسي
غير مبينفرع(له فروع)

80008صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

10102تعدين ومناجم ومحاجر

160021163صناعات تحويلية

2302126آهرباء وغاز ومياه

607013إنشاءات (بناء و تشييد)

تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع 
16451320461724شخصية ومنزلية

209011211فنادق ومطاعم

61020283نقل وتخزين وإتصاالت

1004014وساطة مالية

90009أنشطة عقارية وإيجارية وتجارية أخرى

513482104إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

105031109تعليم

5507062صحة وعمل إجتماعي

3544175380خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

00101منظمات وهيئات غير إقليمية

10001غير مبين

269820133592910اإلجمالي

جدول رقم (٨-١٨) : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي ووضع المنشأة 
في  محافظة المهرة

النشاط االقتصادي الرئيسي

وضع المنشأة

اإلجمالي

154



مفردة 
(ليس لها فروع)

مرآز رئيسي
غير مبينفرع(له فروع)

232621241زراعة وصيد بري وحراجة

50005تعدين ومناجم ومحاجر

14665891488صناعات تحويلية

183080191آهرباء وغاز ومياه

604010إنشاءات (بناء و تشييد)

تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع 
72292258997408شخصية ومنزلية

324015330فنادق ومطاعم

1180354157نقل وتخزين وإتصاالت

1314018وساطة مالية

4702049أنشطة عقارية وإيجارية وتجارية أخرى

703903166إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

108602321111تعليم

2702133288صحة وعمل إجتماعي

543338675529خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

10102منظمات وهيئات غير إقليمية

00011غير مبين

164834233513416994اإلجمالي

جدول رقم (٨-١٩): توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي ووضع المنشأة 
في  محافظة عمران

وضع المنشأة

اإلجمالي

155

النشاط االقتصادي الرئيسي



مفردة 
(ليس لها فروع)

مرآز رئيسي
غير مبينفرع(له فروع)

7900079زراعة وصيد بري وحراجة

1500015تعدين ومناجم ومحاجر

946161954صناعات تحويلية

4825055آهرباء وغاز ومياه

30407إنشاءات (بناء و تشييد)

تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع 
5238517285288شخصية ومنزلية

427002429فنادق ومطاعم

820290111نقل وتخزين وإتصاالت

1003013وساطة مالية

4400044أنشطة عقارية وإيجارية وتجارية أخرى

692756152إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

3980122412تعليم

188060194صحة وعمل إجتماعي

198514752038خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

00101منظمات وهيئات غير إقليمية

953211205449792اإلجمالي

اإلجمالي

وضع المنشأة

156

النشاط االقتصادي الرئيسي

جدول رقم (٨-٢٠) : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي ووضع المنشأة 
في  محافظة الضالع



مفردة 
(ليس لها فروع)

مرآز رئيسي
غير مبينفرع(له فروع)

1501016زراعة وصيد بري وحراجة

00101تعدين ومناجم ومحاجر

496002498صناعات تحويلية

5201053آهرباء وغاز ومياه

00404إنشاءات (بناء و تشييد)

تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع 
183321131849شخصية ومنزلية

8200183فنادق ومطاعم

23012035نقل وتخزين وإتصاالت

40004أنشطة عقارية وإيجارية وتجارية أخرى

3003033إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

424421431تعليم

110000110صحة وعمل إجتماعي

338211223397خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

20046غير مبين

6453737236520اإلجمالي

جدول رقم (٨-٢١): توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي ووضع المنشأة 
في  محافظة ريمة

وضع المنشأة

اإلجمالي

157

النشاط االقتصادي الرئيسي



غير مبين25فاآثر (24-10)(9-5)(4-1)

7330491354323314135822347حكومي (جهاز  إداري)

12512912763862522456حكومي (قطاع عام)

8433346123235مختلط

605122641271874تعاوني

2759391266531369257017299682خاص محلي

16674805713390خاص أجنبي

614128725237903خاص مشترك

700021689013561975892وقف

1163445242492512150منظمات غير حكومية

243638727132منظمات أقليمية أو دولية

1476603978342416غير مبين

358654189359503488315502407477اإلجمالي العام

فئات العاملين
اإلجمالي

158

جدول رقم (٩) : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا في الجمهورية بحسب القطاع االقتصادي وفئات العاملين فيها

القطاع االقتصادي



غير مبين25فاآثر (24-10)(9-5)(4-1)

4433995402932981973حكومي(جهاز  إداري)

7710131418132حكومي (قطاع عام)

7022112مختلط

341191560تعاوني

271526631242975528723خاص محلي

401106خاص أجنبي

23131230خاص مشترك

6384126113057708وقف

913016233172منظمات غير حكومية

230005منظمات أقليمية أو دولية

271810184374غير مبين

344881137724345250139195إجمالي المحافظة

فئات العاملين
اإلجمالي

جدول رقم (٩-١) : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي وفئات العاملين فيها في محافظة إب

القطاع االقتصادي

159



غير مبين25فاآثر (24-10)(9-5)(4-1)

19312722117718736حكومي(جهاز  إداري)

35131281078حكومي (قطاع عام)

400004مختلط

47981469تعاوني

5474212389955828خاص محلي

100102خاص أجنبي

200002خاص مشترك

107241061083وقف

52241429101منظمات غير حكومية

100001منظمات أقليمية أو دولية

240101237غير مبين

69053892951981547941إجمالي المحافظة

فئات العاملين
اإلجمالي

 جدول رقم (٩-٢) : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي وفئات العاملين فيها في محافظة أبين

160

القطاع االقتصادي



غير مبين25فاآثر (24-10)(9-5)(4-1)

1589920745337954حكومي(جهاز  إداري)

13235339414308حكومي (قطاع عام)

691622861مختلط

2421103159تعاوني

539714305121538984060720خاص محلي

11348512510247خاص أجنبي

1205125306232خاص مشترك

147032132231540وقف

18486752227394منظمات غير حكومية

6181932369منظمات أقليمية أو دولية

1731231149338غير مبين

56357471616671044113864922إجمالي المحافظة

161

 جدول رقم (٩-٣) : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي وفئات العاملين فيها في محافظة األمانة

القطاع االقتصادي
فئات العاملين

اإلجمالي



غير مبين25فاآثر (24-10)(9-5)(4-1)

2492151874640737حكومي(جهاز  إداري)

454125571حكومي (قطاع عام)

421108مختلط

26510133تعاوني

79032457461348362خاص محلي

010001خاص أجنبي

9120113خاص مشترك

2371461182400وقف

2410701051منظمات غير حكومية

001001منظمات أقليمية أو دولية

501211064غير مبين

106814882936021911741إجمالي المحافظة

القطاع االقتصادي
فئات العاملين

اإلجمالي

162

 جدول رقم (٩-٤) : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي وفئات العاملين فيهافي محافظة  البيضاء



غير مبين25فاآثر (24-10)(9-5)(4-1)

462369689528752123حكومي(جهاز  إداري)

12528222814217حكومي (قطاع عام)

8306017مختلط

651191995تعاوني

32310146931611294035147خاص محلي

7260015خاص أجنبي

651464695خاص مشترك

6610241514457095وقف

1273724921218منظمات غير حكومية

2451012منظمات أقليمية أو دولية

261106179357غير مبين

4004219711098691158945391إجمالي المحافظة

 جدول رقم (٩-٥)  : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي وفئات العاملين فيها في محافظة تعز

القطاع االقتصادي
فئات العاملين

اإلجمالي

163



غير مبين25فاآثر (24-10)(9-5)(4-1)

20911095650470حكومي(جهاز  إداري)

21320733حكومي (قطاع عام)

000000مختلط

9000312تعاوني

237748701042536خاص محلي

200013خاص أجنبي

9000211خاص مشترك

11326101811320وقف

6211414منظمات غير حكومية

000011منظمات أقليمية أو دولية

15000318غير مبين

378016910673564418إجمالي المحافظة

فئات العاملين
اإلجمالي

جدول رقم (٩-٦)  : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي وفئات العاملين فيها في محافظة الجوف

القطاع االقتصادي

164



غير مبين25فاآثر (24-10)(9-5)(4-1)

671441429100401681حكومي(جهاز  إداري)

381113111184حكومي (قطاع عام)

701019مختلط

16100017تعاوني

107423491101638011597خاص محلي

700007خاص أجنبي

22200327خاص مشترك

52352603975640وقف

37161021075منظمات غير حكومية

001001منظمات أقليمية أو دولية

5230074129غير مبين

1682782557012991619267إجمالي المحافظة

فئات العاملين

جدول رقم (٩-٧)  : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي وفئات العاملين فيها في محافظة حجة

اإلجماليالقطاع االقتصادي

165



غير مبين25فاآثر (24-10)(9-5)(4-1)

688460423274541899حكومي(جهاز  إداري)

9033223112188حكومي (قطاع عام)

5257120مختلط

9411709121تعاوني

26327154435711848628832خاص محلي

5341013خاص أجنبي

3011105157خاص مشترك

521319832205463وقف

923611212153منظمات غير حكومية

323008منظمات أقليمية أو دولية

11864126155غير مبين

32665212785444282136909إجمالي المحافظة

القطاع االقتصادي

جدول رقم (٩-٨) : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي وفئات العاملين فيها في محافظة الحديدة

166

فئات العاملين
اإلجمالي



غير مبين25فاآثر (24-10)(9-5)(4-1)

562271315306841538حكومي(جهاز  إداري)

13833315732291حكومي (قطاع عام)

9447024مختلط

6417103599تعاوني

215078802118345123132خاص محلي

33416026خاص أجنبي

501579283خاص مشترك

32541681393318وقف

1816822126298منظمات غير حكومية

211206منظمات أقليمية أو دولية

6123148115غير مبين

25831131061648668728930إجمالي المحافظة

فئات العاملين
اإلجمالي القطاع االقتصادي

جدول رقم (٩-٩)  : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي وفئات العاملين فيها في محافظةحضرموت

167



غير مبين25فاآثر (24-10)(9-5)(4-1)

507453382119721533حكومي(جهاز  إداري)

12011111926187حكومي (قطاع عام)

310116مختلط

38210142تعاوني

1552536065843116389خاص محلي

200002خاص أجنبي

21210226خاص مشترك

87108301698890وقف

3217901068منظمات غير حكومية

110002منظمات أقليمية أو دولية

3411082118غير مبين

2499385647314779427263إجمالي المحافظة

جدول رقم (٩-١٠)  : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي وفئات العاملين فيها في محافظة ذمار

168

فئات العاملين
اإلجمالي القطاع االقتصادي



غير مبين25فاآثر (24-10)(9-5)(4-1)

22818419111440757حكومي(جهاز  إداري)

3010104660حكومي (قطاع عام)

3210410مختلط

14820226تعاوني

61882393751576626خاص محلي

1746018خاص أجنبي

10200113خاص مشترك

1665110311698وقف

401754571منظمات غير حكومية

202004منظمات أقليمية أو دولية

63300672غير مبين

82444732531332529355إجمالي المحافظة

فئات العاملين
اإلجمالي

 جدول رقم (٩-١١) : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي وفئات العاملين فيها في محافظة شبوه

169

القطاع االقتصادي



غير مبين25فاآثر (24-10)(9-5)(4-1)

4752001696316923حكومي(جهاز  إداري)

436641473حكومي (قطاع عام)

200204مختلط

16300221تعاوني

9668233381045310402خاص محلي

112105خاص أجنبي

38430247خاص مشترك

50952512695372وقف

32920447منظمات غير حكومية

000000منظمات أقليمية أو دولية

560101673غير مبين

154264582268177616967إجمالي المحافظة

القطاع االقتصادي

 جدول رقم (٩-١٢)  : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي وفئات العاملين فيها في محافظة صعده

170

فئات العاملين
اإلجمالي



غير مبين25فاآثر (24-10)(9-5)(4-1)

64331230158991413حكومي(جهاز  إداري)

624032594حكومي (قطاع عام)

9000211مختلط

48410760تعاوني

757616430183028090خاص محلي

7210010خاص أجنبي

78430489خاص مشترك

57684308296604وقف

17900531منظمات غير حكومية

000000منظمات أقليمية أو دولية

5632047108غير مبين

1426450634179132016510إجمالي المحافظة

القطاع االقتصادي
فئات العاملين

اإلجمالي

 جدول رقم (٩-١٣) : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي وفئات العاملين فيها في محافظة صنعاء

171



غير مبين25فاآثر (24-10)(9-5)(4-1)

66429427011483حكومي(جهاز  إداري)

593741764217حكومي (قطاع عام)

32111017مختلط

12312220تعاوني

1334610833278330615145خاص محلي

7544121خاص أجنبي

401152058خاص مشترك

306121113333وقف

542227118122منظمات غير حكومية

1650012منظمات أقليمية أو دولية

7293134119غير مبين

13966123250945138916547إجمالي المحافظة

172

القطاع االقتصادي

 جدول رقم (٩-١٤) : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي وفئات العاملين فيها في محافظة عدن

فئات العاملين
اإلجمالي



غير مبين25فاآثر (24-10)(9-5)(4-1)

265200293203391000حكومي(جهاز  إداري)

43127111891حكومي (قطاع عام)

420118مختلط

215211039تعاوني

74462205083278051خاص محلي

000000خاص أجنبي

20530129خاص مشترك

20236002182247وقف

4121512290منظمات غير حكومية

100012منظمات أقليمية أو دولية

360003167غير مبين

990047136022566811624إجمالي المحافظة

فئات العاملين
اإلجمالي

 جدول رقم (٩-١٥)  : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي وفئات العاملين فيها في محافظة لحج

173

القطاع االقتصادي



غير مبين25فاآثر (24-10)(9-5)(4-1)

2371641063820565حكومي(جهاز  إداري)

356771267حكومي (قطاع عام)

111104مختلط

11200114تعاوني

2972912611893189خاص محلي

112105خاص أجنبي

9421218خاص مشترك

1090130211115وقف

16332529منظمات غير حكومية

000000منظمات أقليمية أو دولية

110002536غير مبين

4383273150611755042إجمالي المحافظة

فئات العاملين
اإلجمالي القطاع االقتصادي

174

 جدول رقم (٩-١٦) : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي وفئات العاملين فيها في محافظة مارب



غير مبين25فاآثر (24-10)(9-5)(4-1)

3301941807327804حكومي(جهاز  إداري)

34792658حكومي (قطاع عام)

301004مختلط

15210018تعاوني

48033970784927خاص محلي

000000خاص أجنبي

8010110خاص مشترك

26862306453336وقف

45410454منظمات غير حكومية

110024منظمات أقليمية أو دولية

19000524غير مبين

7944249203757689239إجمالي المحافظة

175

فئات العاملين
اإلجمالي القطاع االقتصادي

 جدول رقم (٩-١٧)  : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي وفئات العاملين فيها في محافظة المحويت



غير مبين25فاآثر (24-10)(9-5)(4-1)

9640533423246حكومي(جهاز  إداري)

181075444حكومي (قطاع عام)

330039مختلط

6200412تعاوني

19719016101462233خاص محلي

310105خاص أجنبي

19000019خاص مشترك

21221062277وقف

9930324منظمات غير حكومية

100001منظمات أقليمية أو دولية

121002740غير مبين

235015880502722910إجمالي المحافظة

فئات العاملين
اإلجمالي القطاع االقتصادي

 جدول رقم (٩-١٨)  : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي وفئات العاملين فيها في محافظة المهره

176



غير مبين25فاآثر (24-10)(9-5)(4-1)

469294258712691361حكومي(جهاز  إداري)

56877987حكومي (قطاع عام)

220004مختلط

26320435تعاوني

949523041623510007خاص محلي

201014خاص أجنبي

24110026خاص مشترك

46939305855290وقف

312140965منظمات غير حكومية

000101منظمات أقليمية أو دولية

5212059114غير مبين

1485056931985117116994إجمالي المحافظة

فئات العاملين
اإلجمالي القطاع االقتصادي

177

 جدول رقم (٩-١٩)   : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا حسب القطاع االقتصادي وفئات العاملين فيها في محافظة عمران



غير مبين25فاآثر (24-10)(9-5)(4-1)

1861841757414633حكومي(جهاز  إداري)

298110250حكومي (قطاع عام)

100001مختلط

710019تعاوني

67221864332497203خاص محلي

000000خاص أجنبي

17000118خاص مشترك

1688011901780وقف

423301361منظمات غير حكومية

001001منظمات أقليمية أو دولية

32000436غير مبين

8724382234783749792إجمالي المحافظة

فئات العاملين
اإلجمالي القطاع االقتصادي

178

 جدول رقم (٩-٢٠)   : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي وفئات العاملين فيها في محافظة الضالع



غير مبين25فاآثر (24-10)(9-5)(4-1)

1931551241432518حكومي (جهاز  إداري)

21200326حكومي (قطاع عام)

001012مختلط

12100013تعاوني

24641541592543خاص محلي

000000خاص أجنبي

000000خاص مشترك

3325221533383وقف

10100112منظمات غير حكومية

100001منظمات أقليمية أو دولية

80101322غير مبين

6034176132161626520إجمالي المحافظة

فئات العاملين
اإلجمالي القطاع االقتصادي

 جدول رقم (٩-٢١)  : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي وفئات العاملين فيها في محافظة ريمة

179



غير مبين25فأآثر(24-10)(9-5)(4-1)

348263166347755326813803389723مفردة 
1554472368423482865مرآز رئيسي 

674117001306116057011477فرع 
2096129743210813412غير مبين 
358654189359503488315502407477اإلجمالي 
33714996623264233137928مفردة 

1072220205174مرآز رئيسي 
421106796053719فرع 

2461321112374غير مبين 
344881137724345250139195اإلجمالي 
66973502361421177542مفردة 

8268125مرآز رئيسي 
16736494723322فرع 

331411352غير مبين 
69053892951981547941اإلجمالي 
542374164124758585061083مفردة 

496230175228151144مرآز رئيسي 
1403298236227562220فرع 

2212494217475غير مبين 
56357471616671044113864922اإلجمالي 
104644522544118911400مفردة 

31343243مرآز رئيسي 
12030341416214فرع 

663121284غير مبين 
106814882936021911741اإلجمالي 
388511710923546145043480مفردة 

1825538385318مرآز رئيسي 
768194129102471240فرع 

241128587353غير مبين 
4004219711098691158945391اإلجمالي 
373215710052934287مفردة 

210003مرآز رئيسي 
2910624390فرع 

171002038غير مبين 
378016910673564418اإلجمالي 
164997385019779718632مفردة 

519106379مرآز رئيسي 
17672512625350فرع 

10168091206غير مبين 
1682782557012991619267اإلجمالي 
31630188469829875635266مفردة 

1525534291271مرآز رئيسي 
689180116110341129فرع 

19486530243غير مبين 
32665212785444282136909اإلجمالي 
24676108343028856027037مفردة 

1633730332265مرآز رئيسي 
827182152164581383فرع 

16584167245غير مبين 
25831131061648668728930اإلجمالي 
2457177041210467726534مفردة 

67847591مرآز رئيسي 
22074563524409فرع 

13541188229غير مبين 
2499385647314779427263اإلجمالي 

إب

ابين 

حضرموت

ذمار

إجمالي الجمهورية

حجة

الحديدة

األمانة 

البيضاء

تعز

الجوف

180

جدول رقم (١٠) توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا في الجمهورية بحسب وضع المنشأة وفئات العاملين فيها

اإلجماليوضع المنشأةالمحافظة 
فئات العاملين



غير مبين25فأآثر(24-10)(9-5)(4-1)

جدول رقم (١٠) توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا في الجمهورية بحسب وضع المنشأة وفئات العاملين فيها

اإلجماليوضع المنشأةالمحافظة 
فئات العاملين

7916398198832188813مفردة 
17366133مرآز رئيسي 

18460474323357فرع 
127122110152غير مبين 
82444732531332529355اإلجمالي 
151184171844973416502مفردة 

25651138مرآز رئيسي 
17231363116286فرع 

11141025141غير مبين 
154264582268177616967اإلجمالي 
1403347732561124416140مفردة 

21613233مرآز رئيسي 
17320111220236فرع 

3734354101غير مبين 
1426450634179132016510اإلجمالي 
12980103335627830614953مفردة 

1232416171181مرآز رئيسي 
666151125148201110فرع 

1972412862303غير مبين 
13966123250945138916547اإلجمالي 
969541031517860311201مفردة 

153511236مرآز رئيسي 
14457383624299فرع 

461203988غير مبين 
990047136022566811624اإلجمالي 
4294245129341444846مفردة 

8121012مرآز رئيسي 
672718269147فرع 

140102237غير مبين 
4383273150611755042اإلجمالي 
7757197163527448913مفردة 

28433139مرآز رئيسي 
13748372014256فرع 

22000931غير مبين 
7944249203757689239اإلجمالي 
225813560312142698مفردة 

16013020مرآز رئيسي 
6222191614133فرع 

141004459غير مبين 
235015880502722910اإلجمالي 
1458450127555106816483مفردة 

31235142مرآز رئيسي 
17264382536335فرع 

6323066134غير مبين 
1485056931985117116994اإلجمالي 
8569344199623589532مفردة 

8021011مرآز رئيسي 
11536281511205فرع 

32250544غير مبين 
8724382234783749792اإلجمالي 
5988173127151506453مفردة 

313007مرآز رئيسي 
29211437فرع 

14010823غير مبين 
6034176132161626520اإلجمالي 

ريمة 

عمران

الضالع 

المهره

شبوه

صعده

عدن

لحج

181

مارب

المحويت

صنعاء



زراعة 
وصيد بري 
وجراحة

صيد األسماك 
وأنشطة ذات 

صلة

تعدین ومناجم 
ومحاجر

صناعات 
تحویلية

آهرباء 
وغاز ومياه

إنشاءات 
(بناء وتشييد)

تجارة جملة وتجزئة 
وصيانة مرآبات 

وإصالح سلع شخصية 
ومنزلية

فنادق 
ومطاعم

نقل وتخزین 
وساطة ماليةواتصاالت

أنشطة عقاریة  
وإیجاریة 

وتجاریة أخرى

إدارة عامة 
ودفاع 

وضمان 
اجتماعي

تعليم
صحة 
وعمل 
اجتماعي

خدمات 
شخصية 

واجتماعية 
أخرى

أسر خاصة 
وأعمال 
منزلية

منظمات 
وهيئات 
غير أقليمية

غير مبين

4-121551512935505384042319628214708849551539431263508366047964022626358654
9-5235197373716911540483246320872688864064945687129018935

24-10115473842919087268618712394965446454232003509503
25362612736589287961311093412002104290971804883فأآثر
276801911873683448074294082174264862416598303124315502غير مبين 
281710237941544453375120629619165954185544134578165778797867274129269407477اإلجمالي 

4-124607433239271933712685012429690319442722403034488
9-5310218313123415214445833172380001137

24-10100125753517464684804022000724
2530324310137074211222000345فأآثر
3903155441509376001262603213340002501غير مبين 
329016469746017201251475582413053161601608862003039195اإلجمالي 

4-113015954544336208115652538914612420006905
9-51015661796171330863324000389

24-1021010621317331511462317000295
252004381012357102141000198فأآثر
01017317561112611020000154غير مبين 
182268263164504292137136119742422613040007941اإلجمالي 

4-111901261282921923582033532805179155185233134242121122156357
9-52201912519661516936105181616117518417411804716

24-1060213001131357237602460104241999402201667
254098510291244334381326427067481501044فأآثر
601117211145269891025183932830291361138غير مبين 
1570627881343329382694638309326918105329581724461138615764922اإلجمالي 

4-11070297626315879337149164128182141255900010681
9-5110260517767321261823219000488

24-106022162321234029154147010293
250010213022021234100060فأآثر
9002916073461013181926005219غير مبين 
133071086292560644201632542117559210261201511741اإلجمالي 

البيضاء

اإلجمالي

النشاط اإلقتصادي الرئيسي

فئة العاملين المحافظة 

182

إجمالي الجمهورية

جدول رقم (١١) توزيع المنشأت العاملة والمغلقة مؤقتًا في الجمهورية بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات العاملين فيها

إب

ابين 

األمانة 



زراعة 
وصيد بري 
وجراحة

صيد األسماك 
وأنشطة ذات 

صلة

تعدین ومناجم 
ومحاجر

صناعات 
تحویلية

آهرباء 
وغاز ومياه

إنشاءات 
(بناء وتشييد)

تجارة جملة وتجزئة 
وصيانة مرآبات 

وإصالح سلع شخصية 
ومنزلية

فنادق 
ومطاعم

نقل وتخزین 
وساطة ماليةواتصاالت

أنشطة عقاریة  
وإیجاریة 

وتجاریة أخرى

إدارة عامة 
ودفاع 

وضمان 
اجتماعي

تعليم
صحة 
وعمل 
اجتماعي

خدمات 
شخصية 

واجتماعية 
أخرى

أسر خاصة 
وأعمال 
منزلية

منظمات 
وهيئات 
غير أقليمية

غير مبين
اإلجمالي

النشاط اإلقتصادي الرئيسي

فئة العاملين المحافظة 

جدول رقم (١١) توزيع المنشأت العاملة والمغلقة مؤقتًا في الجمهورية بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات العاملين فيها

4-137203049886452821908170997448404110330758773701040042
9-5300144443084124252692771290125580201971

24-1017171031096870101297761757280301098
25200451072958111964363010010691فأآثر
377901825815924428181642244760011589غير مبين 
45880515762753532300922531046814493701715994830907145391اإلجمالي 

4-1250031211701846541915181687211430003780
9-58007402151001095153000169

24-100007101010078540000106
250000000001004110007فأآثر
2002511079311028514186010356غير مبين 
3500351133019476222356335710613330104418اإلجمالي 

4-17101105719328432451162204479485270556000016827
9-52900648112698740643564523000825

24-10371113702624030543671917010570
25701140402203855132000129فأآثر
3003515135112182117844409000916غير مبين 
1471311702274893958518931452521271391601101019267اإلجمالي 

4-18311020312251819484201888337210153435788628612032665
9-534045391574554083713159537269630102127

24-10140511746967828125803236322010854
25718413532102516275185275000442فأآثر
1005810335854191821936243000821غير مبين 
139227278625739204252568992792404241324983661914036909اإلجمالي 

4-11022028471204215227129471952469154254622399801025831
9-5301430217122732272061010419668570101310

24-102011663115451151741122023533000616
251022351082151699138181256000486فأآثر
20571154305463121122572986001687غير مبين 
1827233211657715880162380186503530890779418002128930اإلجمالي 

حضرموت

183

حجة

الحديدة

الجوف

تعز



زراعة 
وصيد بري 
وجراحة

صيد األسماك 
وأنشطة ذات 

صلة

تعدین ومناجم 
ومحاجر

صناعات 
تحویلية

آهرباء 
وغاز ومياه

إنشاءات 
(بناء وتشييد)

تجارة جملة وتجزئة 
وصيانة مرآبات 

وإصالح سلع شخصية 
ومنزلية

فنادق 
ومطاعم

نقل وتخزین 
وساطة ماليةواتصاالت

أنشطة عقاریة  
وإیجاریة 

وتجاریة أخرى

إدارة عامة 
ودفاع 

وضمان 
اجتماعي

تعليم
صحة 
وعمل 
اجتماعي

خدمات 
شخصية 

واجتماعية 
أخرى

أسر خاصة 
وأعمال 
منزلية

منظمات 
وهيئات 
غير أقليمية

غير مبين
اإلجمالي

النشاط اإلقتصادي الرئيسي

فئة العاملين المحافظة 

جدول رقم (١١) توزيع المنشأت العاملة والمغلقة مؤقتًا في الجمهورية بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات العاملين فيها

4-1140014283139121089256927479758361314904000324993
9-5150121137010280833393994232010856

24-1080114211915341463262013000473
2530031243330398150000147فأآثر
2606106281243152000650231820088794غير مبين 
19203330674296112606823081710118812174049267019127263اإلجمالي 

4-17511056878430631719511535913116518410208244
9-510479515986622391293426000473

24-1010618207552043143154020253
2510501210321505575000133فأآثر
000479093128111921839003252غير مبين 
105161200104114466420217185721046023919150439355اإلجمالي 

4-130505140913417000497134194965379157527100115426
9-580257207774530261731813000458

24-1000183212652131132184010226
250002125032032303100081فأآثر
7501671813011110013216269001776غير مبين 
388091543158673955881572651157716212555801216967اإلجمالي 

4-130501110954306354592138832837495170586700014264
9-5150643833750300172892312000506

24-104039633710022269113000341
2530013120100015404000079فأآثر
2700505632221919011354208350011320غير مبين 
35402012105017457212901113291041147228671700116510اإلجمالي 

4-17039748359267905850454193166278107701013966
9-5102300510311326491339293355540501232

24-10011863599993419945364622040509
250123498402625123122128338000451فأآثر
00038042103324010421944010389غير مبين 
8281432256299271389982894802312654311205011016547اإلجمالي 

4-12304100843357483021498905012318521640009900
9-510371607067621491363722000471

24-10104741151733046231208000360
251011312021249145133010225فأآثر
2014220027115190071632243000668غير مبين 
28013112976561064011791493201651287244001011624اإلجمالي

ذمار

صعده

صنعاء

عدن

لحج

184

شبوه



زراعة 
وصيد بري 
وجراحة

صيد األسماك 
وأنشطة ذات 

صلة

تعدین ومناجم 
ومحاجر

صناعات 
تحویلية

آهرباء 
وغاز ومياه

إنشاءات 
(بناء وتشييد)

تجارة جملة وتجزئة 
وصيانة مرآبات 

وإصالح سلع شخصية 
ومنزلية

فنادق 
ومطاعم

نقل وتخزین 
وساطة ماليةواتصاالت

أنشطة عقاریة  
وإیجاریة 

وتجاریة أخرى

إدارة عامة 
ودفاع 

وضمان 
اجتماعي

تعليم
صحة 
وعمل 
اجتماعي

خدمات 
شخصية 

واجتماعية 
أخرى

أسر خاصة 
وأعمال 
منزلية

منظمات 
وهيئات 
غير أقليمية

غير مبين
اإلجمالي

النشاط اإلقتصادي الرئيسي

فئة العاملين المحافظة 

جدول رقم (١١) توزيع المنشأت العاملة والمغلقة مؤقتًا في الجمهورية بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات العاملين فيها

4-11601500842204617484422361519411680104383
9-54012741282351117141128000273

24-10303812345201984106000150
250083124020025104200061فأآثر
50122150785200133427000175غير مبين 
28014560105721592069872311038912412110105042اإلجمالي 

4-1340254410023765196634123021217128090007944
9-52001601415200371471410010249

24-10100053352402514636000203
250000000000025455000075فأآثر
201196149411014204646000768غير مبين 
3903564117638312207881312157019734710109239اإلجمالي 

4-1070127156153816169982645472900112350
9-5011236025337301721714000158

24-100007019321026271300080
250011154111020114000050فأآثر
00054114813401155373000272غير مبين 
0821632613172421183149104109623800112910اإلجمالي 

4-119900137916527106267128134637382220490501014850
9-5160259928848611482432125000569

24-1020315547613045199245000319
252003123010027414001085فأآثر
220032110204921129246195940011171غير مبين 
24105148819110740833015718491661111288552902116994اإلجمالي 

4-163058444245084343100943519513319070108724
9-510855304256320361362911000382

24-1000275291322033139164000234
250000010100031404100078فأآثر
15004850153166011212115000374غير مبين 
790159545575288429111134415241219420380109792اإلجمالي 

4-110004724911802723404131488933400006034
9-52003112900013134101000176

24-1010110040000211742000132
25000001000002111100016فأآثر
3002231412100321653006162غير مبين 
160149853418498335043343111033970066520اإلجمالي

مارب

المحويت

185

ريمة 

عمران

الضالع 

المهره



غير يمني
جملةغير يمنييمنيجملةغير يمنييمنيجملةيمني

21363924203210792431115247901072553551576682211804778626حضر 

19383811543523811567327141543172757323868504555391405ريف

4074773574671317358784796205150428112471153672163591170031اإلجمالي 

1588918140481818823077285233624121733341550حضر 
233061530013153132394595240403924510839353ريف

3919533440613350147022380474028046244180903اإلجمالي 
4059421494223139437314016181578218239حضر 
38822368023688693388731110613811099ريف

794165829659122636111227472921812029338اإلجمالي 
63645784017407914116373157961695272421326536248668حضر 
127711990119923573323903556333589ريف

64922796007408034016608858291719172456886569252257اإلجمالي 
5319592335926699812471221292112713048حضر 
642238643386777919778881165510011755ريف

1174197876979314789221150102457622724803اإلجمالي 
2082825882902597245506547460537138863772025حضر 
2456317694281772248317264485816601129266303ريف

4539143576118436949382381194634137399929138328اإلجمالي 
142314511214631940141208133911533544حضر 
299515451715623252232348447972495046ريف

441829962930255192373556581884028590اإلجمالي 
50135188651949845351101961503335715390حضر 
14254781536785119490141196312730517727482ريف

1926713003421304529335492298274233853442872اإلجمالي 
2355328327332836052627626532538095465981613حضر 
1335684964850020581100206812907710429181ريف

369093682337368607320872673934110031763110794اإلجمالي 
1938017972511802346114399465136408645064536حضر 
955065274465711882718282065525354187227226ريف

289302449995245946494122276716889440232291762اإلجمالي 
744490447905112606209128152165021621866حضر 
198191045471046121224140213643167814731825ريف

2726319498141951233830349341795332836353691اإلجمالي 

عدد 
المنشأت

اإلجمالي
الحالة المحافظة 

الحضرية

من غير أصحاب المنشأتمن أصحاب المنشأت

حضرموت

ذمار

186

الحديدة

األمانة 

البيضاء

تعز

الجوف

جدول رقم (١٢) توزيع المنشأت العاملة والمغلقة مؤقتا وعدد العاملين فيها من أصحاب المنشات وغير اصحاب المنشات
بحسب الجنسية في حضر وريف محافظات الجمهورية

إب

ابين 

إجمالي 
الجمهورية

حجة



غير يمني
جملةغير يمنييمنيجملةغير يمنييمنيجملةيمني

عدد 
المنشأت

اإلجمالي
الحالة المحافظة 

الحضرية

من غير أصحاب المنشأتمن أصحاب المنشأت

جدول رقم (١٢) توزيع المنشأت العاملة والمغلقة مؤقتا وعدد العاملين فيها من أصحاب المنشات وغير اصحاب المنشات
بحسب الجنسية في حضر وريف محافظات الجمهورية

38504103154118884011789571294313213075حضر 
5505373333736909718092771283018313013ريف

9355783618785417937297182342577331526088اإلجمالي 
5756620056205713840175391333840613744حضر 
1121156224562610846260111061646826416732ريف

169671182291183117984661186452980667030476اإلجمالي 
139615350153526444726914179474226حضر 
1511481057811217913181180942601818826206ريف

1651096407964720557228207853019723530432اإلجمالي 
16547151324115173903831130915131055151171106686حضر 
ريف

16547151324115173903831130915131055151171106686اإلجمالي 
2810268802688109931711010136811713698حضر 
88146064306094176275517682236918523776ريف

1162487523087822862072286923737210237474اإلجمالي 
223321927219955966956657788767864حضر 
280911532411775837338617569903627352ريف

5042334531337611433407118401477843815216اإلجمالي 
20752247122483715107382259621086070حضر 
7164341613417812413582591154013611676ريف

923956632566511839242120811750224417746اإلجمالي 
180417673177041816142425948646012حضر 
1106637464118994419432536482584ريف

29102404724116080105618584841128596اإلجمالي 
6626731367319822414183651553714715684حضر 
10368481010482011212119113311602212916151ريف

1699412123161213919436260196963155927631835اإلجمالي 
36573959239616300826382102598410343حضر 
61354155141567114257139112692611295ريف

979281143811713414107135212152811021638اإلجمالي 
332354035438923917432745حضر 
618824782248072691272819747149761ريف

65202832228347658147672104901610506اإلجمالي 

مارب

المحويت

صنعاء

عدن

لحج

شبوه

صعده

187

ريمة 

عمران

الضالع 

المهره



جملةإناثذآورجملةإناثذآورجملةإناثذآور
21363923955235592431114548428067353551569439484232778626حضر 
19383811186338101156732611021463027573237296518440391405ريف 

40747735141573693587847159449530381124710673591026721170031اإلجمالي 
1588918018170181882057027922336238588296241550حضر 
233061474556815313232887522404038033132039353ريف 

3919532763738335014385835444740276621428280903اإلجمالي 
405941873642231033736791401614524371518239حضر 
38822332362368791581687311024785211099ريف 

794165197265911825244952274724771456729338اإلجمالي 
63645778261315791411447762475116952722260226066248668حضر 
127711831611992022368239032053843589ريف 

64922790091331803401467982511917191722580726450252257اإلجمالي 
53195878485926661251071221249055813048حضر 
642236981693867758130778881127947611755ريف 

1174195762179793141938171501023769103424803اإلجمالي 
2082825498474259723896070934605364458756772025حضر 
24563166921030177224583527464858162527377666303ريف 

45391421901504436948479598399463412698511343138328اإلجمالي 
142313887514631873208208132612833544حضر 
299515075515623187297348446943525046ريف 

4418289513030255060505556579556358590اإلجمالي 
50135152425194896612301019614118127215390حضر 
1425476661857851187518801963126417106527482ريف 

1926712818227130452771721102982740535233742872اإلجمالي 
2355327974386283604517780765325373151846281613حضر 
133568294206850019911770206812820597629181ريف 

369093626859236860650888846739341013569438110794اإلجمالي 
1938017861162180234120653074651359067546964536حضر 
955065274465711842122342065524948227827226ريف 

2893024388206245945962775416716884015774791762اإلجمالي 
7444893411790511158012351281520514135221866حضر 
1981999555061046120886478213643084198431825ريف 
2726318889623195123246617133417951355233653691اإلجمالي

إجمالي 
الجمهورية

حجة

الحديدة

األمانة 

البيضاء

تعز

الجوف

إب

ابين 

حضرموت

ذمار

188

الحالة 
الحضرية

جدول رقم (١٣) : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا وعدد العاملين فيها من أصحاب المنشآت وغير أصحاب المنشآت بحسب النوع في حضر وريف محافظات الجمهورية

اإلجماليمن غير اصحاب المنشآتمن اصحاب المنشآت عدد العاملين
عدد المنشآتالمحافظة 



جملةإناثذآورجملةإناثذآورجملةإناثذآور

الحالة 
الحضرية

جدول رقم (١٣) : توزيع المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا وعدد العاملين فيها من أصحاب المنشآت وغير أصحاب المنشآت بحسب النوع في حضر وريف محافظات الجمهورية

اإلجماليمن غير اصحاب المنشآتمن اصحاب المنشآت عدد العاملين
عدد المنشآتالمحافظة 

38504087314118840954889571249657913075حضر 
55053723133736881646192771253947413013ريف 

935578104478541722510091823425035105326088اإلجمالي 
57566174316205685968075391303371113744حضر 
11211558442562610736370111061632041216732ريف 

169671175873118311759510501864529353112330476اإلجمالي 
139615122315352524167269140361904226حضر 
151147864248811217536558180942540080626206ريف 

165109376271964720060725207852943699630432اإلجمالي 
1654714848325151737139520118915138624320443106686حضر 
ريف

1654714848325151737139520118915138624320443106686اإلجمالي 
28102629592688890821021101011537216113698حضر 
8814591717760941596217201768221879189723776ريف 

11624854623687822487038222869233416405837474اإلجمالي 
223321792021995537128566577161487864حضر 
280911334411775683492617568165367352ريف 

5042331264337611220620118401453268415216اإلجمالي 
207522192922483376446382255954756070حضر 
71643330873417786539482591119548111676ريف 

92395549116566511241840120811679095617746اإلجمالي 
180417482217703892350424256403726012حضر 
1106640164118628119432502822584ريف 

291023882324115754431618581424548596اإلجمالي 
662671901297319770266383651489279215684حضر 
103684653167482011020311113311567347816151ريف 

169941184329612139187229741969630565127031835اإلجمالي 
3657391348396158245586382973760610343حضر 
613539981584156674039971391073855711295ريف 

979279112068117125649571352120475116321638اإلجمالي 
332337173543593239169649745حضر 
618824225824807085196728195072549761ريف 
65202759752834744422876721020330310506اإلجمالي

مارب

المحويت

صنعاء

عدن

لحج

ريمة 

عمران

الضالع 

المهره

شبوه

صعده

189



إجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمني

294689431829900714342016641450844381095982444091حكومي(جهاز إداري/قطاع عام)

56563476003125754131169134017314مختلط

1724917331455114563179103189تعاوني

433218491243813016372411811649055969426093603035خاص محلي

291514194334319215014693610729209027خاص أجنبي

43923564748160757166459994136412خاص مشترك

1039853104516993592700278033314580478وقف

10336103104391291212931162710511732منظمات غير حكومية

8332701103291308622711133منظمات أقليمية أو دولية

266117267894029423601193620غير مبين

7668221180477862638685045553914051153672163591170031اإلجمالي

جدول رقم (١٤) :توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي والجنسية في حضر وريف الجمهورية

اإلجمــــــــــــــاليريفحضر
القطاع اإلقتصادي

190



إجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمني

12926143130691454352145952746919527664حكومي(جهاز إداري/قطاع عام)

88997303919100مختلط

154015411001102640264تعاوني

26186161263471773351177844391921244131خاص محلي

4084810141849خاص أجنبي

1189127310311499158خاص مشترك

6601661652246526718257187وقف

583258510811096913694منظمات غير حكومية

2302320225025منظمات أقليمية أو دولية

439043919201926310631غير مبين

412173334155039245108393538046244180903اإلجمالي

القطاع اإلقتصادي
اإلجمــــــــــــــاليريفحضر

جدول رقم (١٤-١) : توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي والجنسية في حضر وريف محافظة إب
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إجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمني

1063958106976116116127167556916824حكومي(جهاز إداري/قطاع عام)

404303707مختلط

6906921102112800280تعاوني

67102467343317143331100273810065خاص محلي

0001901120119011201خاص أجنبي

000202202خاص مشترك

2050205110521107131021312وقف

494049410601066000600منظمات غير حكومية

202000202منظمات أقليمية أو دولية

340341101145045غير مبين

1815782182391106138110992921812029338اإلجمالي

 جدول رقم (١٤-٢) : توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي والجنسية في حضر وريف محافظة أبين

القطاع اإلقتصادي
اإلجمــــــــــــــاليريفحضر

192



إجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمني

76495150578000108210109277577151579092حكومي(جهاز إداري/قطاع عام)

304033233721501530553323387مختلط

41774249094267433تعاوني

151338307015440821222321451534603093156553خاص محلي

1808969277700018089692777خاص أجنبي

2522309283100025223092831خاص مشترك

202535206031803182343352378وقف

37209038102023722903812منظمات غير حكومية

352203555000352203555منظمات أقليمية أو دولية

4151643180842316439غير مبين

242132653624866835563335892456886569252257اإلجمالي

 جدول رقم (١٤-٣) :  توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي والجنسية في حضر وريف محافظة األمانة

اإلجمــــــــــــــالي
القطاع اإلقتصادي

ريفحضر
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إجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمني

3744543798414879422778921338025حكومي(جهاز إداري/قطاع عام)

300303203262062مختلط

6066606672072تعاوني

85487186194896174913134448813532خاص محلي

415000415خاص أجنبي

201212602646147خاص مشترك

2760276239832401267432677وقف

1640164480482120212منظمات غير حكومية

1201200012012منظمات أقليمية أو دولية

1170117411421581159غير مبين

129211271304811655100117552457622724803اإلجمالي

 جدول رقم (١٤-٤) :  توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي والجنسية في حضر وريف  محافظة  البيضاء

194

القطاع اإلقتصادي
اإلجمــــــــــــــاليريفحضر



إجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمني

223532642261727308129274374966139350054حكومي(جهاز إداري/قطاع عام)

2520252820823340334مختلط

192019215501553470347تعاوني

459063094621530952153311057685846277320خاص محلي

85461311018646132خاص أجنبي

235323834933525846590خاص مشترك

75147556801768087552117563وقف

1045010452060206125101251منظمات غير حكومية

1311114230313411145منظمات أقليمية أو دولية

438043815401545920592غير مبين

71388637720256601129266303137399929138328اإلجمالي

اإلجمــــــــــــــاليريف

 جدول رقم (١٤-٥)  :  توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي والجنسية في حضر وريف محافظة تعز

القطاع اإلقتصادي
حضر
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إجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمني

124713013771719209192829663393305حكومي(جهاز إداري/قطاع عام)

000000000مختلط

2021301315015تعاوني

179623181918573018873653533706خاص محلي

000022022خاص أجنبي

7071101118018خاص مشترك

2420242117181179141381421وقف

950955051000100منظمات غير حكومية

000000000منظمات أقليمية أو دولية

2022102123023غير مبين

339115335444797249504681884028590اإلجمالي

اإلجمــــــــــــــاليريف
القطاع اإلقتصادي

196

جدول رقم (١٤-٦)  : توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي والجنسية في حضر وريف محافظة الجوف

حضر



إجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمني

630027465741014863102111644833716785حكومي(جهاز إداري/قطاع عام)

1801850523023مختلط

1012802829029تعاوني

80617581361133988114271940016319563خاص محلي

3141564610خاص أجنبي

141153803852153خاص مشترك

319031955732155945892215913وقف

276027610801083840384منظمات غير حكومية

66120006612منظمات أقليمية أو دولية

35035650651000100غير مبين

150333571539027305177274824233853442872اإلجمالي

جدول رقم (١٤-٧)  : توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي والجنسية في حضر وريف  محافظة حجة

القطاع اإلقتصادي
اإلجمــــــــــــــاليريفحضر
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إجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمني

245853042488988823389153346733733804حكومي(جهاز إداري/قطاع عام)

319031944914507681769مختلط

194019413601363300330تعاوني

52584318529021444755145026703137367404خاص محلي

7698540135311622138خاص أجنبي

458946798210055611567خاص مشترك

155211553495404954650616507وقف

7010701170177180718منظمات غير حكومية

591776101601777منظمات أقليمية أو دولية

4261427530534791480غير مبين

80954659816132907710429181110031763110794اإلجمالي

القطاع اإلقتصادي
اإلجمــــــــــــــاليريفحضر

جدول رقم (١٤-٨) :  توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي والجنسية في حضر وريف  محافظة الحديدة

198



إجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمني

270961222721865725266243366817433842حكومي(جهاز إداري/قطاع عام)

35203521583319151033543مختلط

380038010511064851486تعاوني

328232223304512797437132344562065946279خاص محلي

47872550200412953299248213673849خاص أجنبي

4331945250551556938701008خاص مشترك

149301493287632879436934372وقف

88798962230223111091119منظمات غير حكومية

736791201285691منظمات أقليمية أو دولية

7107110201021730173غير مبين

64086450645362535418722722689440232291762اإلجمالي

اإلجمــــــــــــــالي

جدول رقم (١٤-٩)  : توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي والجنسية في حضر وريف محافظة حضرموت

ريفحضر
القطاع اإلقتصادي
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إجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمني

8390154854410555119106741894527319218حكومي(جهاز إداري/قطاع عام)

470471101158058مختلط

322345305385287تعاوني

124986012558120202512045245188524603خاص محلي

303022325خاص أجنبي

390392402463063خاص مشترك

3120312892218923923419235وقف

2730273620623350335منظمات غير حكومية

505101606منظمات أقليمية أو دولية

510513003081081غير مبين

216502162186631678147318255332836353691اإلجمالي

القطاع اإلقتصادي
ريفحضر

جدول رقم (١٤-١٠)  :  توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي والجنسية في حضر وريف  محافظة ذمار

اإلجمــــــــــــــالي
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إجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمني

621664628049063849441112210211224حكومي(جهاز إداري/قطاع عام)

8082302331031مختلط

37037770771140114تعاوني

59226059825165335198110879311180خاص محلي

000793106899793106899خاص أجنبي

200201201232032خاص مشترك

2410241176361769200462010وقف

3770377690694460446منظمات غير حكومية

2583300025833منظمات أقليمية أو دولية

97097220221190119غير مبين

129431321307512830183130132577331526088اإلجمالي

 جدول رقم (١٤-١١) :  توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي والجنسية في حضر وريف محافظة شبوه

القطاع اإلقتصادي
اإلجمــــــــــــــاليريفحضر

201



إجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمني

383410839424098217431579323258257حكومي(جهاز إداري/قطاع عام)

10601064041100110مختلط

100103303343043تعاوني

859770866771593071891575610015856خاص محلي

962263229918105235340خاص أجنبي

1301312501251380138خاص مشترك

5120512495674963546875475وقف

1172119391401563159منظمات غير حكومية

000000000منظمات أقليمية أو دولية

530534504598098غير مبين

133384061374416468264167322980667030476اإلجمالي

 جدول رقم (١٤-١٢)  :  توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي والجنسية في حضر وريف محافظة صعده

202

القطاع اإلقتصادي
اإلجمــــــــــــــاليريفحضر



إجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمني

1550251575916110792681071113210843حكومي(جهاز إداري/قطاع عام)

0001201212012مختلط

2029409496096تعاوني

2409222431104686210530128778412961خاص محلي

000231740231740خاص أجنبي

10117401741750175خاص مشترك

1100110598325985609326095وقف

430434704790090منظمات غير حكومية

000000000منظمات أقليمية أو دولية

64064560561200120غير مبين

417947422626018188262063019723530432اإلجمالي

اإلجمــــــــــــــاليريف
القطاع اإلقتصادي

حضر

203

 جدول رقم (١٤-١٣) : توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي والجنسية في حضر وريف  محافظة صنعاء



إجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمني

61400793621930006140079362193حكومي(جهاز إداري/قطاع عام)

127751282000127751282مختلط

16401640001640164تعاوني

40366257406230004036625740623خاص محلي

3088239000030882390خاص أجنبي

34543490003454349خاص مشترك

6101162100061011621وقف

67906790006790679منظمات غير حكومية

1021912100010219121منظمات أقليمية أو دولية

26402640002640264غير مبين

10551511711066860001055151171106686اإلجمالي

القطاع اإلقتصادي
اإلجمــــــــــــــاليريفحضر

204

 جدول رقم (١٤-١٤) : توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي والجنسية في حضر وريف  محافظة عدن



إجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمني

8886118897122062712233210923821130حكومي(جهاز إداري/قطاع عام)

430431701760060مختلط

1801815701571750175تعاوني

4326643328522488570128485412902خاص محلي

000000000خاص أجنبي

40411201121160116خاص مشترك

1730173253192540270492713وقف

214021411201123260326منظمات غير حكومية

000011011منظمات أقليمية أو دولية

170173403451051غير مبين

1368117136982369185237763737210237474اإلجمالي

 جدول رقم (١٤-١٥)  : توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًابحسب القطاع االقتصادي والجنسية في حضر وريف  محافظة لحج

اإلجمــــــــــــــاليريفحضر
القطاع اإلقتصادي
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إجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمني

33583733952992276326863503136663حكومي(جهاز إداري/قطاع عام)

260264052042543120451مختلط

1012402425025تعاوني

414938418723052523306454636517خاص محلي

0001072613310726133خاص أجنبي

470474704794094خاص مشترك

6616710881411021154151169وقف

1360136160161520152منظمات غير حكومية

000000000منظمات أقليمية أو دولية

50561711112غير مبين

7788767864699036273521477843815216اإلجمالي

القطاع اإلقتصادي
اإلجمــــــــــــــاليريفحضر

 جدول رقم (١٤-١٦) :  توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي والجنسية في حضر وريف  محافظة مارب

206



إجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمني

311110332144942126506880532298282حكومي(جهاز إداري/قطاع عام)

1501530318018مختلط

3035405457057تعاوني

2640526453685936946325146339خاص محلي

000000000خاص أجنبي

1012412525126خاص مشترك

79079278102781286002860وقف

98098280281260126منظمات غير حكومية

000909909منظمات أقليمية أو دولية

150151401429029غير مبين

5962108607011540136116761750224417746اإلجمالي

 جدول رقم (١٤-١٧)  :  توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي والجنسية في حضر وريف  محافظة المحويت

القطاع اإلقتصادي
اإلجمــــــــــــــاليريفحضر

207



إجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمني

249158254964486523135663201حكومي(جهاز إداري/قطاع عام)

2502530328028مختلط

4042502529029تعاوني

31155312016412516664756304786خاص محلي

707211536281543خاص أجنبي

4314400043144خاص مشترك

160016017101713310331وقف

91091200201110111منظمات غير حكومية

202000202منظمات أقليمية أو دولية

100101101121021غير مبين

5948646012253648258484841128596اإلجمالي

 جدول رقم (١٤-١٨)  : توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي والجنسية في حضر وريف  محافظة المهره

القطاع اإلقتصادي

208

اإلجمــــــــــــــاليريفحضر



إجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمني

543993553256619057511110018311283حكومي(جهاز إداري/قطاع عام)

6171301319120مختلط

230237607699099تعاوني

92064892545689355724148958314978خاص محلي

75122029514خاص أجنبي

560561501571071خاص مشترك

4640464451244516497644980وقف

2180218340342520252منظمات غير حكومية

3003000030030منظمات أقليمية أو دولية

88088200201080108غير مبين

155371471568416022129161513155927631835اإلجمالي

 جدول رقم (١٤-١٩)   :  توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي والجنسية في حضر وريف  محافظة عمران

القطاع اإلقتصادي
اإلجمــــــــــــــاليريفحضر

209



إجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمني

43121643284261442658573208593حكومي(جهاز إداري/قطاع عام)

000101101مختلط

1101160617017تعاوني

56526857204916214937105688910657خاص محلي

000000000خاص أجنبي

160161401430030خاص مشترك

1290129201012011213912140وقف

1080108290291370137منظمات غير حكومية

1101100011011منظمات أقليمية أو دولية

200203203252052غير مبين

1025984103431126926112952152811021638اإلجمالي

 جدول رقم (١٤-٢٠)   :  توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي والجنسية في حضر وريف  محافظة الضالع

القطاع اإلقتصادي
ريفحضر

210

اإلجمــــــــــــــالي



إجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمني

317231934761434903793163809حكومي(جهاز إداري/قطاع عام)

0001801818018مختلط

4042302327027تعاوني

3860386269402694308003080خاص محلي

000000000خاص أجنبي

000000000خاص مشترك

19019350003500351903519وقف

170171201229029منظمات غير حكومية

000101101منظمات أقليمية أو دولية

0002302323023غير مبين

74327459747149761104901610506اإلجمالي

 جدول رقم (١٤-٢١)  : توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي والجنسية في حضر وريف  محافظة ريمة

القطاع اإلقتصادي
اإلجمــــــــــــــاليريفحضر

211



إجمالياناثذآورإجمالياناثذآورإجمالياناثذآور

24136957638299007135129995514508437649867593444091حكومي(جهاز إداري/قطاع عام)

4435156860031245661311568016347314مختلط

13603731733137482145627344553189تعاوني

41878119349438130158647625816490557742825607603035خاص محلي

296013744334321714764693617728509027خاص أجنبي

394480447481561103166455059076412خاص مشترك

973871310451696313967002779369110980478وقف

860018391043912128112939812192011732منظمات غير حكومية

6364671103273306634701133منظمات أقليمية أو دولية

257110726789222094234931273620غير مبين

694394842327786263729651844039140510673591026721170031اإلجمالي العام

جدول رقم (١٥) : توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي والنوع في حضر وريف الجمهورية

اإلجمــــــــــــــاليريفحضر
القطاع اإلقتصادي

212



إجمالياناثذآورإجمالياناثذآورإجمالياناثذآور

11023204613069140195761459525042262227664حكومي(جهاز إداري/قطاع عام)

8314973038614100مختلط

12232154951511021747264تعاوني

2568566226347171346501778442819131244131خاص محلي

3994810140949خاص أجنبي

101261273103113226158خاص مشترك

6253666164666065267091967187وقف

4621235859316109555139694منظمات غير حكومية

121123112131225منظمات أقليمية أو دولية

436343919021926265631غير مبين

385882962415503803313203935376621428280903اإلجمالي

القطاع اإلقتصادي
اإلجمــــــــــــــاليريفحضر

جدول رقم (١٥-١) : توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي والنوع  في حضر وريف محافظة إب

213



إجمالياناثذآورإجمالياناثذآورإجمالياناثذآور

72103487106975370757612712580424416824حكومي(جهاز إداري/قطاع عام)

404303707مختلط

4722691931821124040280تعاوني

660712767343271603331987818710065خاص محلي

0001901120119011201خاص أجنبي

000202202خاص مشترك

195102051103411071298141312وقف

43757494104210654159600منظمات غير حكومية

202000202منظمات أقليمية أو دولية

22123411011331245غير مبين

14524371518239102478521109924771456729338اإلجمالي

214

 جدول رقم (١٥-٢) : توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي والنوع  في حضر وريف محافظة أبين

القطاع اإلقتصادي
اإلجمــــــــــــــاليريفحضر



إجمالياناثذآورإجمالياناثذآورإجمالياناثذآور

6471513285780007623301092654771361579092حكومي (جهاز إداري/قطاع عام)

23621010337215015237710103387مختلط

240184424909249184433تعاوني

145347906115440820955021451474429111156553خاص محلي

1891886277700018918862777خاص أجنبي

2284547283100022845472831خاص مشترك

18631972060314431821772012378وقف

3199611381020232016113812منظمات غير حكومية

295260555000295260555منظمات أقليمية أو دولية

4062543180841425439غير مبين

222602260662486683205384358922580726450252257اإلجمالي

اإلجمــــــــــــــالي
القطاع اإلقتصادي

ريفحضر

215

 جدول رقم (١٥-٣) :  توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي والنوع في حضر وريف محافظة األمانة



إجمالياناثذآورإجمالياناثذآورإجمالياناثذآور

343436437983963264422773976288025حكومي(جهاز إداري/قطاع عام)

264303203258462مختلط

6066606672072تعاوني

84501698619472119249131317136113532خاص محلي

415000415خاص أجنبي

201212602646147خاص مشترك

2611527623891224012650272677وقف

16131644174820210212منظمات غير حكومية

1201200012012منظمات أقليمية أو دولية

1161117411421572159غير مبين

1249055813048112794761175523769103424803اإلجمالي

اإلجمــــــــــــــاليريف

 جدول رقم (١٥-٤) :  توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي والنوع  في حضر وريف  محافظة  البيضاء

القطاع اإلقتصادي
حضر

216



إجمالياناثذآورإجمالياناثذآورإجمالياناثذآور

179364681226172530021372743743236681850054حكومي(جهاز إداري/قطاع عام)

190622528208227262334مختلط

12963192154115528364347تعاوني

438952320462152955215533110573447387377320خاص محلي

87441311018844132خاص أجنبي

199392383401235253951590خاص مشترك

68471755676048680874441197563وقف

82522010451881820610132381251منظمات غير حكومية

90521423039352145منظمات أقليمية أو دولية

42315438147715457022592غير مبين

644587567720256252737766630312698511343138328اإلجمالي

القطاع اإلقتصادي
اإلجمــــــــــــــاليريفحضر

 جدول رقم (١٥-٥)  :  توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي والنوع في حضر وريف محافظة تعز

217



إجمالياناثذآورإجمالياناثذآورإجمالياناثذآور

119518213771660268192828554503305حكومي(جهاز إداري/قطاع عام)

000000000مختلط

2021301315015تعاوني

1733861819181572188735481583706خاص محلي

000112112خاص أجنبي

7071101118018خاص مشترك

23752421171811791408131421وقف

8510955059010100منظمات غير حكومية

000000000منظمات أقليمية أو دولية

2021832120323غير مبين

326128335444694352504679556358590اإلجمالي

اإلجمــــــــــــــاليريف

218

القطاع اإلقتصادي
حضر

جدول رقم (١٥-٦)  : توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي والنوع  في حضر وريف محافظة الجوف



إجمالياناثذآورإجمالياناثذآورإجمالياناثذآور

55001074657498313801021115331145416785حكومي(جهاز إداري/قطاع عام)

1621832519423مختلط

1012802829029تعاوني

7975161813610775652114271875081319563خاص محلي

3143366410خاص أجنبي

150153803853053خاص مشترك

318131955811355945899145913وقف

25026276931510834341384منظمات غير حكومية

57120005712منظمات أقليمية أو دولية

35035650651000100غير مبين

141181272153902641710652748240535233742872اإلجمالي

اإلجمــــــــــــــالي
القطاع اإلقتصادي

ريفحضر

219

جدول رقم (١٥-٧)  : توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي والنوع في حضر وريف  محافظة حجة



إجمالياناثذآورإجمالياناثذآورإجمالياناثذآور

194725417248898483432891527955584933804حكومي(جهاز إداري/قطاع عام)

272473194401045071257769مختلط

16133194134213629535330تعاوني

50389251352902140214811450264410299467404خاص محلي

4936854310539246138خاص أجنبي

394734676931100463104567خاص مشترك

1400153155349468495463461616507وقف

57412770117017591127718منظمات غير حكومية

274976101284977منظمات أقليمية أو دولية

413144275125346416480غير مبين

7315184628161328205976291811013569438110794اإلجمالي

220

جدول رقم (١٥-٨) :  توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي والنوع  في حضر وريف  محافظة الحديدة

القطاع اإلقتصادي
اإلجمــــــــــــــاليريفحضر



إجمالياناثذآورإجمالياناثذآورإجمالياناثذآور

231534065272186427197662429580426233842حكومي(جهاز إداري/قطاع عام)

337153521583319149548543مختلط

375538097910647214486تعاوني

3215389233045125856491323444738154146279خاص محلي

47377550201112883299248413653849خاص أجنبي

4084445250551556913951008خاص مشترك

13551381493283346287941881844372وقف

68121589621852238992201119منظمات غير حكومية

61187912012731891منظمات أقليمية أو دولية

7107110201021730173غير مبين

590675469645362494822782722684015774791762اإلجمالي

221

جدول رقم (١٥-٩)  : توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي والنوع  في حضر وريف محافظة حضرموت

ريفحضر
القطاع اإلقتصادي

اإلجمــــــــــــــالي



إجمالياناثذآورإجمالياناثذآورإجمالياناثذآور

748110638544102773971067417758146019218حكومي(جهاز إداري/قطاع عام)

37104711011481058مختلط

26834371653632487تعاوني

123212371255811500545120452382178224603خاص محلي

213112325خاص أجنبي

390392402463063خاص مشترك

309331289002389239209269235وقف

243302736116230431335منظمات غير حكومية

505101606منظمات أقليمية أو دولية

510512913080181غير مبين

20514135221866308419843182551355233653691اإلجمالي

222

اإلجمــــــــــــــالي

جدول رقم (١٥-١٠)  :  توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتا بحسب القطاع االقتصادي والنوع  في حضر وريف  محافظة ذمار

القطاع اإلقتصادي
ريفحضر



إجمالياناثذآورإجمالياناثذآورإجمالياناثذآور

58883926280463031449441051870611224حكومي(جهاز إداري/قطاع عام)

8082302331031مختلط

37037770771140114تعاوني

5877105598251564251981103314711180خاص محلي

000793106899793106899خاص أجنبي

200201201232032خاص مشترك

239224117571217691996142010وقف

306713776906937571446منظمات غير حكومية

2493300024933منظمات أقليمية أو دولية

97097220221190119غير مبين

1249657913075125394741301325035105326088اإلجمالي

اإلجمــــــــــــــاليريف

 جدول رقم (١٥-١١) :  توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي والنوع  في حضر وريف محافظة شبوه

القطاع اإلقتصادي
حضر

223



إجمالياناثذآورإجمالياناثذآورإجمالياناثذآور

349344939424002313431574957628257حكومي(جهاز إداري/قطاع عام)

10511064041091110مختلط

100103123341243تعاوني

8567100866771167371891568317315856خاص محلي

1791433229918188152340خاص أجنبي

1301312501251380138خاص مشترك

510251249491449635459165475وقف

104151193914014316159منظمات غير حكومية

000000000منظمات أقليمية أو دولية

521534504597198غير مبين

1303371113744163204121673229353112330476اإلجمالي

القطاع اإلقتصادي
اإلجمــــــــــــــاليريفحضر

 جدول رقم (١٥-١٢)  :  توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي والنوع  في حضر وريف محافظة صعده

224



إجمالياناثذآورإجمالياناثذآورإجمالياناثذآور

14481271575890036892681034849510843حكومي(جهاز إداري/قطاع عام)

0001201212012مختلط

2029229494296تعاوني

238546243110138392105301252343812961خاص محلي

000271340271340خاص أجنبي

10117131741723175خاص مشترك

109111059572859856066296095وقف

27164347047741690منظمات غير حكومية

000000000منظمات أقليمية أو دولية

64064560561200120غير مبين

4036190422625400806262062943699630432اإلجمالي

اإلجمــــــــــــــاليريف

 جدول رقم (١٥-١٣) : توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي والنوع  في حضر وريف  محافظة صنعاء

225

القطاع اإلقتصادي
حضر



إجمالياناثذآورإجمالياناثذآورإجمالياناثذآور

449941719962193000449941719962193حكومي(جهاز إداري/قطاع عام)

88639612820008863961282مختلط

1451916400014519164تعاوني

3832722964062300038327229640623خاص محلي

219171390000219171390خاص أجنبي

2777234900027772349خاص مشترك

5823962100058239621وقف

500179679000500179679منظمات غير حكومية

79421210007942121منظمات أقليمية أو دولية

2343026400023430264غير مبين

86243204431066860008624320443106686اإلجمالي

 جدول رقم (١٥-١٤) : توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي والنوع  في حضر وريف  محافظة عدن

226

القطاع اإلقتصادي
اإلجمــــــــــــــاليريفحضر



إجمالياناثذآورإجمالياناثذآورإجمالياناثذآور

6861203688971059716361223317458367221130حكومي(جهاز إداري/قطاع عام)

430431701760060مختلط

1801815701571750175تعاوني

4252804332833723385701258931312902خاص محلي

000000000خاص أجنبي

40410841121124116خاص مشترك

172117325202025402692212713وقف

17044214110211228046326منظمات غير حكومية

000101101منظمات أقليمية أو دولية

170173223449251غير مبين

115372161136982187918972377633416405837474اإلجمالي

اإلجمــــــــــــــاليريفحضر
القطاع اإلقتصادي

227

 جدول رقم (١٥-١٥)  : توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي والنوع  في حضر وريف  محافظة لحج



إجمالياناثذآورإجمالياناثذآورإجمالياناثذآور

33158033952842426326861575066663حكومي(جهاز إداري/قطاع عام)

251264042142542922451مختلط

1012402425025تعاوني

4128594187228743233064151026517خاص محلي

0001102313311023133خاص أجنبي

470474704794094خاص مشترك

6616710802211021146231169وقف

1297136160161457152منظمات غير حكومية

000000000منظمات أقليمية أو دولية

50561711112غير مبين

77161487864681653673521453268415216اإلجمالي

القطاع اإلقتصادي
اإلجمــــــــــــــاليريفحضر

 جدول رقم (١٥-١٦) :  توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي والنوع  في حضر وريف  محافظة مارب

228



إجمالياناثذآورإجمالياناثذآورإجمالياناثذآور

281340132144717351506875307528282حكومي(جهاز إداري/قطاع عام)

1501530318018مختلط

3035135454357تعاوني

2593522645359896369461911486339خاص محلي

000000000خاص أجنبي

1012322524226خاص مشترك

7727927582327812835252860وقف

7820982442810224126منظمات غير حكومية

000729729منظمات أقليمية أو دولية

150151401429029غير مبين

5595475607011195481116761679095617746اإلجمالي

القطاع اإلقتصادي
اإلجمــــــــــــــاليريفحضر

229

 جدول رقم (١٥-١٧)  :  توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي والنوع  في حضر وريف  محافظة المحويت



إجمالياناثذآورإجمالياناثذآورإجمالياناثذآور

223931025496094365228483533201حكومي(جهاز إداري/قطاع عام)

2502530328028مختلط

4042502529029تعاوني

307941312016382816664717694786خاص محلي

707251136321143خاص أجنبي

4404400044044خاص مشترك

156416017101713274331وقف

741791200209417111منظمات غير حكومية

202000202منظمات أقليمية أو دولية

100101101121021غير مبين

56403726012250282258481424548596اإلجمالي

القطاع اإلقتصادي
اإلجمــــــــــــــاليريفحضر

230

 جدول رقم (١٥-١٨)  : توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي والنوع  في حضر وريف  محافظة المهره



إجمالياناثذآورإجمالياناثذآورإجمالياناثذآور

50354975532551323857511054873511283حكومي(جهاز إداري/قطاع عام)

1671301314620مختلط

1672368876841599تعاوني

90771779254551920557241459638214978خاص محلي

75122029514خاص أجنبي

542561501569271خاص مشترك

4323246444902645164922584980وقف

174442183313420745252منظمات غير حكومية

141630000141630منظمات أقليمية أو دولية

82688200201026108غير مبين

1489279215684156734781615130565127031835اإلجمالي

اإلجمــــــــــــــاليريفحضر
القطاع اإلقتصادي

231

 جدول رقم (١٥-١٩)   :  توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي والنوع  في حضر وريف  محافظة عمران



إجمالياناثذآورإجمالياناثذآورإجمالياناثذآور

387545343283904361426577798148593حكومي(جهاز إداري/قطاع عام)

000101101مختلط

1101160617017تعاوني

55721485720475218549371032433310657خاص محلي

000000000خاص أجنبي

160161401430030خاص مشترك

129012920011020112130102140وقف

1062108290291352137منظمات غير حكومية

83110008311منظمات أقليمية أو دولية

200203113251152غير مبين

973760610343107385571129520475116321638اإلجمالي

القطاع اإلقتصادي
اإلجمــــــــــــــاليريفحضر

 جدول رقم (١٥-٢٠)   :  توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي والنوع في حضر وريف  محافظة الضالع

232



إجمالياناثذآورإجمالياناثذآورإجمالياناثذآور

289303193323167349036121973809حكومي(جهاز إداري/قطاع عام)

0001801818018مختلط

4041762321627تعاوني

3691738626375726943006743080خاص محلي

000000000خاص أجنبي

000000000خاص مشترك

1901934851535003504153519وقف

152173912181129منظمات غير حكومية

000101101منظمات أقليمية أو دولية

0002302323023غير مبين

69649745950725497611020330310506اإلجمالي

القطاع اإلقتصادي
اإلجمــــــــــــــاليريفحضر

233

 جدول رقم (١٥-٢١)  : توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب القطاع االقتصادي والنوع  في حضر وريف  محافظة ريمة



إجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمني

195027197771045671609054839137زراعة وصيد بري وحراجة

112331453803815033183صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

12411321373575014677217699115998590تعدین ومناجم ومحاجر

92566612931784013918840327132705800133505صناعات تحویلية

85033485375924265950144276014487آهرباء وغاز ومياه

91804089588318816033481236856812936إنشاءات (بناء وتشييد)

234039143223547196302184964863303411616331957تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع شخصية ومنزلية

542156315484697234597686393867664614فنادق ومطاعم

281036042870724781724953058162131202نقل وتخزین وإتصاالت

973717699131360136987317610049وساطة مالية

110912841137597232412961206360812671أنشطة عقاریة وإیجاریة وتجاریة أخرى

1471343571474918750918841155884448156332إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

8905427269178012410513781254832131594104217263تعليم

431233641467649452516996852575415756732صحة وعمل إجتماعي

3602739136418727249272816108751483109234خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

3223400032234أسر خاصة وأعمال منزلية

6753109856211737373211058منظمات وهيئات غير إقليمية

4044430343447غير مبين

7668221180477862638685045553914051153672163591170031اإلجمالي

جدول رقم (١٦) : توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي والجنسية في حضر وريف الجمهورية

ريفحضر
النشاط االقتصادي الرئيسي

إجمالي

234



إجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمني

292229464036439325937زراعة وصيد بري وحراجة

000000000صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

70712911301361137تعدین ومناجم ومحاجر

4687946963236132377923107933صناعات تحویلية

286028651545198014805آهرباء وغاز ومياه

3281329720724001401إنشاءات (بناء وتشييد)

150332415057120491112060270823527117تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع شخصية ومنزلية

287520289577107713646203666فنادق ومطاعم

87708771400140101701017نقل وتخزین وإتصاالت

3850385130133980398وساطة مالية

520135331301353313546أنشطة عقاریة وإیجاریة وتجاریة أخرى

6355263573991400675436757إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

500011151111368112136931868112318804تعليم

224114323848006886830412113252صحة وعمل إجتماعي

2327623336785767929112139125خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

000000000أسر خاصة وأعمال منزلية

426202628منظمات وهيئات غير إقليمية

000000000غير مبين

412173334155039245108393538046244180903اإلجمالي

جدول رقم (١٦-١) : توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي والجنسية في حضر وريف محافظة إب

النشاط االقتصادي الرئيسي
حضر

235

إجماليريف



إجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمني

69473370371064110زراعة وصيد بري وحراجة

0002302323023صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

0001101111011تعدین ومناجم ومحاجر

103851043599116101637161653صناعات تحویلية

4332435940945272529آهرباء وغاز ومياه

25272592941130554618564إنشاءات (بناء وتشييد)

438234385231922321670156706تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع شخصية ومنزلية

737374024402449813984فنادق ومطاعم

2212223460462672269نقل وتخزین وإتصاالت

13001300001300130وساطة مالية

69316943036961697أنشطة عقاریة وإیجاریة وتجاریة أخرى

4475044755470547502205022إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

34070340751631151748570118581تعليم

160455165943714382041562097صحة وعمل إجتماعي

7160716124421246196021962خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

000000000أسر خاصة وأعمال منزلية

000000000منظمات وهيئات غير إقليمية

000000000غير مبين

1815782182391106138110992921812029338اإلجمالي

جدول رقم(١٦-٢) : توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي والجنسية في حضر وريف محافظة أبين

النشاط االقتصادي الرئيسي
إجماليريفحضر

236



إجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمني

51620536179017969520715زراعة وصيد بري وحراجة

000000000صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

631129760808639129768تعدین ومناجم ومحاجر

302573643062195569613121237031582صناعات تحویلية

26493265226026267532678آهرباء وغاز ومياه

3301233353400033012333534إنشاءات (بناء وتشييد)

772469627820876457697801096778977تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع شخصية ومنزلية

181064811858711501151822148118702فنادق ومطاعم

95645071007122022958650710093نقل وتخزین وإتصاالت

4097153425000040971534250وساطة مالية

5363233559660653692335602أنشطة عقاریة وإیجاریة وتجاریة أخرى

45115250453653034511825045368إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

20335131621651106111107221396132722723تعليم

1193713051324237114811974131613290صحة وعمل إجتماعي

125513141286538003801293131413245خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

3123300031233أسر خاصة وأعمال منزلية

396260656000396260656منظمات وهيئات غير إقليمية

3744100037441غير مبين

242132653624866835563335892456886569252257اإلجمالي

جدول رقم (١٦-٣) : توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي والجنسية في حضر وريف محافظة األمانة

237

النشاط االقتصادي الرئيسي
إجماليريفحضر



إجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمني

840842381124932211333زراعة وصيد بري وحراجة

000000000صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

150157107186086تعدین ومناجم ومحاجر

1387013878120812219902199صناعات تحویلية

246324934403445903593آهرباء وغاز ومياه

221234804870171إنشاءات (بناء وتشييد)

522075227328213283850288510تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع شخصية ومنزلية

1092010921540154124601246فنادق ومطاعم

3000300560563560356نقل وتخزین وإتصاالت

1420142140141560156وساطة مالية

6706730370070أنشطة عقاریة وإیجاریة وتجاریة أخرى

2046020462610261230702307إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

1168441212365776373348251204945تعليم

44972521297930674681827صحة وعمل إجتماعي

6710671241832421308933092خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

000000000أسر خاصة وأعمال منزلية

1201200012012منظمات وهيئات غير إقليمية

000000000غير مبين

129211271304811655100117552457622724803اإلجمالي

جدول رقم (١٦-٤) : توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي والجنسية في حضر وريف محافظة البيضاء

النشاط االقتصادي الرئيسي
إجماليريفحضر

238



إجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمني

47047120191210124891257زراعة وصيد بري وحراجة

0001001010010صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

30327702772800280تعدین ومناجم ومحاجر

1080331108341312890132182393112124052صناعات تحویلية

863238861380113812243242267آهرباء وغاز ومياه

29627323183118447928507إنشاءات (بناء وتشييد)

22467103225701386119138803632812236450تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع شخصية ومنزلية

55293855671839818477368467414فنادق ومطاعم

2098721053330333243172438نقل وتخزین وإتصاالت

8115816210218325837وساطة مالية

95219531554159110751112أنشطة عقاریة وإیجاریة وتجاریة أخرى

8593158608160911610102021610218إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

101352241035923451118235693358634233928تعليم

56551405795128734132169421747116صحة وعمل إجتماعي

3049203069727477281103232710350خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

000000000أسر خاصة وأعمال منزلية

8739020289392منظمات وهيئات غير إقليمية

000000000غير مبين

71388637720256601129266303137399929138328اإلجمالي

جدول رقم(١٦-٥) : توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي والجنسية في حضر وريف محافظة تعز

النشاط االقتصادي الرئيسي
حضر

239

إجماليريف



إجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمني

80810901091170117زراعة وصيد بري وحراجة

000000000صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

000000000تعدین ومناجم ومحاجر

338534325302535915596صناعات تحویلية

9309310951142025207آهرباء وغاز ومياه

000000000إنشاءات (بناء وتشييد)

12216122713561313692577192596تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع شخصية ومنزلية

1080108430431510151فنادق ومطاعم

510511301364064نقل وتخزین وإتصاالت

2902900029029وساطة مالية

707202909أنشطة عقاریة وإیجاریة وتجاریة أخرى

1730173440442170217إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

5171196361633184181721503032453تعليم

55323576833912263662698صحة وعمل إجتماعي

2930293115281160144581453خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

000000000أسر خاصة وأعمال منزلية

000000000منظمات وهيئات غير إقليمية

000000000غير مبين

339115335444797249504681884028590اإلجمالي

جدول رقم(١٦-٦) : توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي والجنسية في حضر وريف محافظة الجوف

النشاط االقتصادي الرئيسي
إجماليريفحضر

240



إجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمني

16016124601246126201262زراعة وصيد بري وحراجة

3212400032124صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

0005415554155تعدین ومناجم ومحاجر

9021903141701417231912320صناعات تحویلية

168016836003605280528آهرباء وغاز ومياه

30390912012إنشاءات (بناء وتشييد)

5093250957244147258123371612353تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع شخصية ومنزلية

1262012626700670193201932فنادق ومطاعم

3510351660664170417نقل وتخزین وإتصاالت

1920192140142060206وساطة مالية

510511101162062أنشطة عقاریة وإیجاریة وتجاریة أخرى

3053130546860686373913740إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

22033122348945498994111488011228تعليم

84129211337059379815463851931صحة وعمل إجتماعي

889389258782058986767236790خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

000000000أسر خاصة وأعمال منزلية

66120006612منظمات وهيئات غير إقليمية

000000000غير مبين

150333571539027305177274824233853442872اإلجمالي

جدول رقم(١٦-٧) :  توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي والجنسية في حضر وريف محافظة حجة

241

النشاط االقتصادي الرئيسي
إجماليريفحضر



إجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمني

33803386789687101691025زراعة وصيد بري وحراجة

271239000271239صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

239023939603966350635تعدین ومناجم ومحاجر

1280438128423464313495162686916337صناعات تحویلية

30303033461436064914663آهرباء وغاز ومياه

20117218129012933017347إنشاءات (بناء وتشييد)

271208727207885258857359729236064تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع شخصية ومنزلية

682476831121011211803488042فنادق ومطاعم

4360424402117101274477524529نقل وتخزین وإتصاالت

10497105623023107271079وساطة مالية

5203523363395566562أنشطة عقاریة وإیجاریة وتجاریة أخرى

814734818136303638510348544إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

11234196114307757977661899120519196تعليم

405918842475322255445912104801صحة وعمل إجتماعي

37211637375174051748895168911خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

101000101أسر خاصة وأعمال منزلية

7121900071219منظمات وهيئات غير إقليمية

000000000غير مبين

80954659816132907710429181110031763110794اإلجمالي

جدول رقم (١٦-٨) : توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي والجنسية في حضر وريف محافظة الحديدة

النشاط االقتصادي الرئيسي
إجماليريفحضر

242



إجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمني

63063580581210121زراعة وصيد بري وحراجة

707000707صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

1970197297613874363317313874560تعدین ومناجم ومحاجر

68722568973788243812106604910709صناعات تحویلية

49504955262528102121023آهرباء وغاز ومياه

8664991599267105918581161974إنشاءات (بناء وتشييد)

180731211819460442860722411714924266تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع شخصية ومنزلية

399514400990709074902144916فنادق ومطاعم

2145021454231424256812569نقل وتخزین وإتصاالت

80138042028033806وساطة مالية

8542688038430368712383291567أنشطة عقاریة وإیجاریة وتجاریة أخرى

13418213420515051513933213935إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

942280950247974048371421912014339تعليم

367312938028001781744731464619صحة وعمل إجتماعي

319713198314233145633946343خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

000000000أسر خاصة وأعمال منزلية

808000808منظمات وهيئات غير إقليمية

000000000غير مبين

64086450645362535418722722689440232291762اإلجمالي

جدول رقم (١٦-٩) :  توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي والجنسية في حضر وريف محافظة حضرموت

النشاط االقتصادي الرئيسي
حضر

243

إجماليريف



إجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمني

110111146224645723575زراعة وصيد بري وحراجة

000000000صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

00012001201200120تعدین ومناجم ومحاجر

2530525352647526525177105187صناعات تحویلية

407040743904398460846آهرباء وغاز ومياه

12201221011230123إنشاءات (بناء وتشييد)

747377480770547709151781115189تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع شخصية ومنزلية

1447014475000500194701947فنادق ومطاعم

598059812701277250725نقل وتخزین وإتصاالت

2042206200202242226وساطة مالية

1570157180181750175أنشطة عقاریة وإیجاریة وتجاریة أخرى

4275642816050605488064886إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

22941022396929910394021159320511798تعليم

10599311526463067617051231828صحة وعمل إجتماعي

969096990863908910055310058خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

000000000أسر خاصة وأعمال منزلية

505000505منظمات وهيئات غير إقليمية

000303303غير مبين

216502162186631678147318255332836353691اإلجمالي

جدول رقم (١٦-١٠):  توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي والجنسية في حضر وريف محافظة ذمار

النشاط االقتصادي الرئيسي
إجماليريفحضر

244



إجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمني

720721001082082زراعة وصيد بري وحراجة

000505505صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

4044385048844250492تعدین ومناجم ومحاجر

12207122711691311822389202409صناعات تحویلية

9809815001502480248آهرباء وغاز ومياه

170172912932030829337إنشاءات (بناء وتشييد)

341714343130671230796484266510تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع شخصية ومنزلية

6800680469284971149281177فنادق ومطاعم

397039714501455420542نقل وتخزین وإتصاالت

11701172021190119وساطة مالية

7607620032032763279أنشطة عقاریة وإیجاریة وتجاریة أخرى

3485134864790479396413965إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

176850181839583639945726865812تعليم

7805083050485121284581342صحة وعمل إجتماعي

7872789194341947273062736خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

000000000أسر خاصة وأعمال منزلية

2583300025833منظمات وهيئات غير إقليمية

000000000غير مبين

129431321307512830183130132577331526088اإلجمالي

جدول رقم (١٦-١١) : توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي والجنسية في حضر وريف محافظة شبوه

245

النشاط االقتصادي الرئيسي
إجماليريفحضر



إجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمني

9609641634195123515زراعة وصيد بري وحراجة

000000000صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

0004004040040تعدین ومناجم ومحاجر

137301373142701427280002800صناعات تحویلية

100010019701972970297آهرباء وغاز ومياه

1130113120121250125إنشاءات (بناء وتشييد)

54351354484439844479874219895تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع شخصية ومنزلية

112111113250035031621141635فنادق ومطاعم

316031611501154310431نقل وتخزین وإتصاالت

1410141120121530153وساطة مالية

690691792686995أنشطة عقاریة وإیجاریة وتجاریة أخرى

197211973387874742359882447إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

12478513323645117376248922025094تعليم

484294778281323137653261091صحة وعمل إجتماعي

8592861498054985583975846خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

000000000أسر خاصة وأعمال منزلية

1101100011011منظمات وهيئات غير إقليمية

101000101غير مبين

133384061374416468264167322980667030476اإلجمالي

جدول رقم (١٦-١٢) :  توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي والجنسية في حضر وريف محافظة صعده

النشاط االقتصادي الرئيسي
إجماليريفحضر

246



إجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمني

5005087388819238931زراعة وصيد بري وحراجة

000000000صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

00010301031030103تعدین ومناجم ومحاجر

914179312164621703078233101صناعات تحویلية

8308364706477300730آهرباء وغاز ومياه

20222902292310231إنشاءات (بناء وتشييد)

117601176600546009718147185تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع شخصية ومنزلية

193019361046148034807فنادق ومطاعم

4604610301031490149نقل وتخزین وإتصاالت

404000404وساطة مالية

7073003037037أنشطة عقاریة وإیجاریة وتجاریة أخرى

91209126262628153821540إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

30083088025103812883251118436تعليم

285223075035956278881869صحة وعمل إجتماعي

2070207610026102630726309خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

000000000أسر خاصة وأعمال منزلية

000000000منظمات وهيئات غير إقليمية

000000000غير مبين

417947422626018188262063019723530432اإلجمالي

جدول رقم (١٦-١٣) :  توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي والجنسية في حضر وريف محافظة صنعاء

النشاط االقتصادي الرئيسي
حضر

247

إجماليريف



إجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمني

2002000020020زراعة وصيد بري وحراجة

5505500055055صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

14231450001423145تعدین ومناجم ومحاجر

119569312049000119569312049صناعات تحویلية

165421656000165421656آهرباء وغاز ومياه

26696327320002669632732إنشاءات (بناء وتشييد)

226295522684000226295522684تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع شخصية ومنزلية

67274967760006727496776فنادق ومطاعم

57634658090005763465809نقل وتخزین وإتصاالت

122151226000122151226وساطة مالية

142271429000142271429أنشطة عقاریة وإیجاریة وتجاریة أخرى

296051229617000296051229617إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

12504130126340001250413012634تعليم

6130662679200061306626792صحة وعمل إجتماعي

29412529660002941252966خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

000000000أسر خاصة وأعمال منزلية

771996000771996منظمات وهيئات غير إقليمية

000000000غير مبين

10551511711066860001055151171106686اإلجمالي

جدول رقم (١٦-١٤) :  توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي والجنسية في حضر وريف محافظة عدن

النشاط االقتصادي الرئيسي
إجماليريفحضر

248



إجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمني

55055630631180118زراعة وصيد بري وحراجة

000000000صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

00011131141113114تعدین ومناجم ومحاجر

6850685163511636232012321صناعات تحویلية

100010017801782780278آهرباء وغاز ومياه

7077217379180إنشاءات (بناء وتشييد)

26615266656743057048335358370تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع شخصية ومنزلية

53405346700670120401204فنادق ومطاعم

176017646914706451646نقل وتخزین وإتصاالت

86086150151010101وساطة مالية

1360136780782140214أنشطة عقاریة وإیجاریة وتجاریة أخرى

441104411100301003541405414إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

2985329889869169885128541912873تعليم

12839129210291310422312222334صحة وعمل إجتماعي

5620562277592784333793346خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

000000000أسر خاصة وأعمال منزلية

000501161501161منظمات وهيئات غير إقليمية

000000000غير مبين

1368117136982369185237763737210237474اإلجمالي

جدول رقم (١٦-١٥) :  توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي والجنسية في حضر وريف محافظة لحج

249

النشاط االقتصادي الرئيسي
إجماليريفحضر



إجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمني

230237317496197زراعة وصيد بري وحراجة

000000000صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

0007192374271923742تعدین ومناجم ومحاجر

81858234660466128451289صناعات تحویلية

6616710401041701171آهرباء وغاز ومياه

61076171372215974729776إنشاءات (بناء وتشييد)

2087920961329913383416183434تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع شخصية ومنزلية

4456451950955406546فنادق ومطاعم

180018010351082835288نقل وتخزین وإتصاالت

5005000050050وساطة مالية

4604640450050أنشطة عقاریة وإیجاریة وتجاریة أخرى

2667326702180218288532888إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

279202992284265254925632852848تعليم

230242543132333654347590صحة وعمل إجتماعي

286128711451411591431151446خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

000000000أسر خاصة وأعمال منزلية

101000101منظمات وهيئات غير إقليمية

000000000غير مبين

7788767864699036273521477843815216اإلجمالي

جدول رقم (١٦-١٦) : توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي والجنسية في حضر وريف محافظة مارب

النشاط االقتصادي الرئيسي
إجماليريفحضر

250



إجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمني

250255625881283زراعة وصيد بري وحراجة

000000000صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

000707707تعدین ومناجم ومحاجر

320032043604367560756صناعات تحویلية

127012711901192460246آهرباء وغاز ومياه

0005705757057إنشاءات (بناء وتشييد)

178611787283112832461724619تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع شخصية ومنزلية

328032817901795070507فنادق ومطاعم

91091480481390139نقل وتخزین وإتصاالت

6306300063063وساطة مالية

1501542619221أنشطة عقاریة وإیجاریة وتجاریة أخرى

1778117791890189196711968إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

795828774492122461452872045491تعليم

35624380239924859533628صحة وعمل إجتماعي

2780278287502875315303153خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

000000000أسر خاصة وأعمال منزلية

000808808منظمات وهيئات غير إقليمية

000000000غير مبين

5962108607011540136116761750224417746اإلجمالي

جدول رقم (١٦-١٧) : توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي والجنسية في حضر وريف محافظة المحويت

النشاط االقتصادي الرئيسي
إجماليريفحضر

251



إجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمني

000000000زراعة وصيد بري وحراجة

2002000020020صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

00012421261242126تعدین ومناجم ومحاجر

456145710001005561557صناعات تحویلية

74074290291030103آهرباء وغاز ومياه

17931825322956171132743إنشاءات (بناء وتشييد)

17772177979388012570102580تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع شخصية ومنزلية

484048413511366191620فنادق ومطاعم

1910191440442350235نقل وتخزین وإتصاالت

8208200082082وساطة مالية

909000909أنشطة عقاریة وإیجاریة وتجاریة أخرى

1439171456610611500171517إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

6513268341484221065401105تعليم

2719280670673389347صحة وعمل إجتماعي

311031123702375480548خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

000000000أسر خاصة وأعمال منزلية

202000202منظمات وهيئات غير إقليمية

202000202غير مبين

5948646012253648258484841128596اإلجمالي

جدول رقم (١٦-١٨) : توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي والجنسية في حضر وريف محافظة المهرة

النشاط االقتصادي الرئيسي
إجماليريفحضر

252



إجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمني

4404462106216650665زراعة وصيد بري وحراجة

000000000صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

0006306363063تعدین ومناجم ومحاجر

222202222110801108333003330صناعات تحویلية

186018621902194050405آهرباء وغاز ومياه

1750175250252000200إنشاءات (بناء وتشييد)

62846629035041035149788169804تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع شخصية ومنزلية

734073417701779110911فنادق ومطاعم

2210221380382590259نقل وتخزین وإتصاالت

7717800077178وساطة مالية

5905960665065أنشطة عقاریة وإیجاریة وتجاریة أخرى

2305023053400340264502645إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

1656891745503088511866861776863تعليم

6385068835327380991771068صحة وعمل إجتماعي

9041905453844542544255447خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

000000000أسر خاصة وأعمال منزلية

3203200032032منظمات وهيئات غير إقليمية

000000000غير مبين

155371471568416022129161513155927631835اإلجمالي

جدول رقم (١٦-١٩) :  توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي والجنسية في حضر وريف محافظة عمران

النشاط االقتصادي الرئيسي
إجماليريفحضر

253



إجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمني

1001011181191218129زراعة وصيد بري وحراجة

000000000صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

3038508588088تعدین ومناجم ومحاجر

94169477680768170961715صناعات تحویلية

65065880881530153آهرباء وغاز ومياه

170174304360060إنشاءات (بناء وتشييد)

322153226332603326654756552تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع شخصية ومنزلية

91129133360336124721249فنادق ومطاعم

1470147370371840184نقل وتخزین وإتصاالت

5605600056056وساطة مالية

6506510166066أنشطة عقاریة وإیجاریة وتجاریة أخرى

271612272835403543070123082إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

109241096370243706479484802تعليم

548556033121332586068928صحة وعمل إجتماعي

4650465210612107257112572خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

000000000أسر خاصة وأعمال منزلية

202000202منظمات وهيئات غير إقليمية

000000000غير مبين

1025984103431126926112952152811021638اإلجمالي

جدول رقم (١٦-٢٠) : توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي والجنسية في حضر وريف محافظة الضالع

النشاط االقتصادي الرئيسي
إجماليريفحضر

254



إجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمنيإجماليغير يمنييمني

120123303345045زراعة وصيد بري وحراجة

000000000صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

0001801818018تعدین ومناجم ومحاجر

4304356705676100610صناعات تحویلية

7075405461061آهرباء وغاز ومياه

0006206262062إنشاءات (بناء وتشييد)

2380238185801858209602096تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع شخصية ومنزلية

83083990991820182فنادق ومطاعم

100103303343043نقل وتخزین وإتصاالت

000000000وساطة مالية

303101404أنشطة عقاریة وإیجاریة وتجاریة أخرى

1940194610612550255إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

62062324263248330463310تعليم

47249227823527410284صحة وعمل إجتماعي

44044349203492353603536خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

000000000أسر خاصة وأعمال منزلية

000000000منظمات وهيئات غير إقليمية

000000000غير مبين

74327459747149761104901610506اإلجمالي

جدول رقم (١٦-٢١) : توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي والجنسية في حضر وريف محافظة ريمة

255

النشاط االقتصادي الرئيسي
إجماليريفحضر



إجماليأناثذآورإجماليأناثذآورإجماليأناثذآور

18809719776541619716084217169137زراعة وصيد بري وحراجة

100451453803813845183صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

12301431373576014577217699016008590تعدين ومناجم ومحاجر

89732344693178382152112403271279475558133505صناعات تحويلية

8174363853758945659501406841914487آهرباء وغاز ومياه

88187709588318316533481200193512936إنشاءات (بناء و تشييد)

2308144657235471940432443964863248577100331957تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع شخصية ومنزلية

535151331548469618150976863133148164614فنادق ومطاعم

25961274628707245936249528420278231202نقل وتخزين وإتصاالت

78782035991313601368014203510049وساطة مالية

1048788811375963333129611450122112671أنشطة عقارية وإيجارية وتجارية أخرى

134359131321474918592249884114295113381156332إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

542833749791780117040844312548317132345940217263تعليم

326641410046764795720119968406211611156732صحة وعمل إجتماعي

3382525933641872464352728161062892945109234خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

2863400028634أسر خاصة وأعمال منزلية

6023839855914736613971058منظمات وهيئات غير إقليمية

4404430347047غير مبين

694394842327786263729651844039140510673591026721170031اإلجمالي

جدول رقم (١٧) : توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي والنوع في حضر وريف الجمهورية

ريفحضر
النشاط االقتصادي الرئيسي

إجمالي

256



إجماليأناثذآورإجماليأناثذآورإجماليأناثذآور

293129464036439334937زراعة وصيد بري وحراجة

000000000صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

70712911301361137تعدين ومناجم ومحاجر

46781846963025212323777032307933صناعات تحويلية

281528651815197996805آهرباء وغاز ومياه

3281329720724001401إنشاءات (بناء و تشييد)

149291281505711742318120602667144627117تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع شخصية ومنزلية

288692895740317713626403666فنادق ومطاعم

850278771391140989281017نقل وتخزين وإتصاالت

347383851301336038398وساطة مالية

513205331301352620546أنشطة عقارية وإيجارية وتجارية أخرى

62081496357392840066001576757إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

330618055111132014921369316507229718804تعليم

1749635238466620286824158373252صحة وعمل إجتماعي

22101232333674250679289521739125خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

000000000أسر خاصة وأعمال منزلية

336112448منظمات وهيئات غير إقليمية

000000000غير مبين

385882962415503803313203935376621428280903اإلجمالي

جدول رقم (١٧-١) : توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي والنوع في حضر وريف محافظة إب

النشاط االقتصادي الرئيسي
حضر

257

إجماليريف



إجماليأناثذآورإجماليأناثذآورإجماليأناثذآور

581573298378723110زراعة وصيد بري وحراجة

0002302323023صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

0001101111011تعدين ومناجم ومحاجر

1007361043581296101588651653صناعات تحويلية

387484359229447950529آهرباء وغاز ومياه

215442592941130550955564إنشاءات (بناء و تشييد)

433748438522962523216633736706تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع شخصية ومنزلية

732874024402449768984فنادق ومطاعم

200232234604624623269نقل وتخزين وإتصاالت

94361300009436130وساطة مالية

548146694303551146697أنشطة عقارية وإيجارية وتجارية أخرى

359488144755371054741318915022إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

15971810340745146605174611124708581تعليم

1085574165933710143814226752097صحة وعمل إجتماعي

670467161240612461910521962خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

000000000أسر خاصة وأعمال منزلية

000000000منظمات وهيئات غير إقليمية

000000000غير مبين

14524371518239102478521109924771456729338اإلجمالي

جدول رقم(١٧-٢) : توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي والنوع في حضر وريف محافظة أبين

258

النشاط االقتصادي الرئيسي
إجماليريفحضر



إجماليأناثذآورإجماليأناثذآورإجماليأناثذآور

49442536177217967144715زراعة وصيد بري وحراجة

000000000صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

626134760808634134768تعدين ومناجم ومحاجر

293291292306219392296130268131431582صناعات تحويلية

2580722652260262606722678آهرباء وغاز ومياه

3236298353400032362983534إنشاءات (بناء و تشييد)

762391969782087531676976992198578977تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع شخصية ومنزلية

179656221858711501151808062218702فنادق ومطاعم

8807126410071220228829126410093نقل وتخزين وإتصاالت

3264986425000032649864250وساطة مالية

5147449559660651534495602أنشطة عقارية وإيجارية وتجارية أخرى

4132640394536530341329403945368إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

119039748216517413311072126441007922723تعليم

9603363913242399489642364813290صحة وعمل إجتماعي

11636122912865376438012012123313245خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

2763300027633أسر خاصة وأعمال منزلية

379277656000379277656منظمات وهيئات غير إقليمية

4104100041041غير مبين

222602260662486683205384358922580726450252257اإلجمالي

النشاط االقتصادي الرئيسي
إجماليريفحضر

جدول رقم (١٧-٣) : توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي والنوع في حضر وريف محافظة األمانة

259



إجماليأناثذآورإجماليأناثذآورإجماليأناثذآور

840842371224932112333زراعة وصيد بري وحراجة

000000000صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

150157107186086تعدين ومناجم ومحاجر

137891387741718122119802199صناعات تحويلية

243624934223445858593آهرباء وغاز ومياه

221234804870171إنشاءات (بناء و تشييد)

5178495227319291328383701408510تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع شخصية ومنزلية

107220109215401541226201246فنادق ومطاعم

2973300560563533356نقل وتخزين وإتصاالت

1357142140141497156وساطة مالية

6706730370070أنشطة عقارية وإيجارية وتجارية أخرى

20379204625382612290172307إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

89132112123499234373343905554945تعليم

39412752126244306656171827صحة وعمل إجتماعي

665667124071424213072203092خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

000000000أسر خاصة وأعمال منزلية

1201200012012منظمات وهيئات غير إقليمية

000000000غير مبين

1249055813048112794761175523769103424803اإلجمالي

جدول رقم (١٧-٤) : توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي والنوع في حضر وريف محافظة البيضاء

النشاط االقتصادي الرئيسي
إجماليريفحضر

260



إجماليأناثذآورإجماليأناثذآورإجماليأناثذآور

4164711902012101231261257زراعة وصيد بري وحراجة

0001001010010صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

30327702772800280تعدين ومناجم ومحاجر

105692651083412515703132182308496824052صناعات تحويلية

847398861378313812225422267آهرباء وغاز ومياه

29033323181318447136507إنشاءات (بناء و تشييد)

2215042022570131587221388035308114236450تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع شخصية ومنزلية

54591085567182522184772841307414فنادق ومطاعم

19871182105328533323151232438نقل وتخزين وإتصاالت

67314381621021694143837وساطة مالية

9064795315091591056561112أنشطة عقارية وإيجارية وتجارية أخرى

829831086081587231610988533310218إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

58364523103592162219472356927458647033928تعليم

44011394579510352861321543616807116صحة وعمل إجتماعي

2936133306972483372811018416610350خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

000000000أسر خاصة وأعمال منزلية

622890202642892منظمات وهيئات غير إقليمية

000000000غير مبين

644587567720256252737766630312698511343138328اإلجمالي

جدول رقم(١٧-٥) : توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي والنوع في حضر وريف محافظة تعز

النشاط االقتصادي الرئيسي
حضر

261

إجماليريف



إجماليأناثذآورإجماليأناثذآورإجماليأناثذآور

808991010910710117زراعة وصيد بري وحراجة

000000000صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

000000000تعدين ومناجم ومحاجر

328153432431025357125596صناعات تحويلية

89493108611419710207آهرباء وغاز ومياه

000000000إنشاءات (بناء و تشييد)

117750122713303913692507892596تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع شخصية ومنزلية

1026108430431456151فنادق ومطاعم

510511301364064نقل وتخزين وإتصاالت

2902900029029وساطة مالية

707202909أنشطة عقارية وإيجارية وتجارية أخرى

1730173440442170217إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

4761606361570247181720464072453تعليم

52947576903212261979698صحة وعمل إجتماعي

2921293115281160144491453خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

000000000أسر خاصة وأعمال منزلية

000000000منظمات وهيئات غير إقليمية

000000000غير مبين

326128335444694352504679556358590اإلجمالي

جدول رقم(١٧-٦) : توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي والنوع في حضر وريف محافظة الجوف

262

النشاط االقتصادي الرئيسي
إجماليريفحضر



إجماليأناثذآورإجماليأناثذآورإجماليأناثذآور

1601680843812468244381262زراعة وصيد بري وحراجة

3212400032124صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

0005415554155تعدين ومناجم ومحاجر

896790313813614172277432320صناعات تحويلية

168016836003605280528آهرباء وغاز ومياه

30390912012إنشاءات (بناء و تشييد)

506233509571748472581223611712353تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع شخصية ومنزلية

12557126266556701920121932فنادق ومطاعم

3429351660664089417نقل وتخزين وإتصاالت

1839192140141979206وساطة مالية

510511101162062أنشطة عقارية وإيجارية وتجارية أخرى

299064305467886863668723740إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

15057292234872826689941023399511228تعليم

764369113358920979813535781931صحة وعمل إجتماعي

8751789258801858986755356790خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

000000000أسر خاصة وأعمال منزلية

57120005712منظمات وهيئات غير إقليمية

000000000غير مبين

141181272153902641710652748240535233742872اإلجمالي

النشاط االقتصادي الرئيسي
إجماليريفحضر

جدول رقم(١٧-٧) :  توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي والنوع في حضر وريف محافظة حجة

263



إجماليأناثذآورإجماليأناثذآورإجماليأناثذآور

333533864047687973521025زراعة وصيد بري وحراجة

271239000271239صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

234523939603966305635تعدين ومناجم ومحاجر

1256627612842327122434951583750016337صناعات تحويلية

30303033362436063924663آهرباء وغاز ومياه

20018218129012932918347إنشاءات (بناء و تشييد)

2672148627207863422388573535570936064تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع شخصية ومنزلية

67696268311202912117971718042فنادق ومطاعم

395544744021171012740724574529نقل وتخزين وإتصاالت

8562001056230238792001079وساطة مالية

501225233633953725562أنشطة عقارية وإيجارية وتجارية أخرى

77554268181362136381174278544إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

67594671114307420346776614179501719196تعليم

26921555424746886554316016414801صحة وعمل إجتماعي

3471266373751713517486422698911خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

101000101أسر خاصة وأعمال منزلية

8111900081119منظمات وهيئات غير إقليمية

000000000غير مبين

7315184628161328205976291811013569438110794اإلجمالي

جدول رقم (١٧-٨) : توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي والنوع في حضر وريف محافظة الحديدة

النشاط االقتصادي الرئيسي
إجماليريفحضر

264



إجماليأناثذآورإجماليأناثذآورإجماليأناثذآور

4518635535810021121زراعة وصيد بري وحراجة

707000707صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

1970197298313804363318013804560تعدين ومناجم ومحاجر

67461516897360620638121035235710709صناعات تحويلية

49234955253528101761023آهرباء وغاز ومياه

8427391599267105918341401974إنشاءات (بناء و تشييد)

179642301819460383460722400226424266تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع شخصية ومنزلية

393079400990709074837794916فنادق ومطاعم

209154214541774242508612569نقل وتخزين وإتصاالت

7099580420271195806وساطة مالية

8433788038130668712243431567أنشطة عقارية وإيجارية وتجارية أخرى

125328881342051415151304688913935إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

6482302095024647190483711129321014339تعليم

313267038027536481738857344619صحة وعمل إجتماعي

30481503198312817314561761676343خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

000000000أسر خاصة وأعمال منزلية

718000718منظمات وهيئات غير إقليمية

000000000غير مبين

590675469645362494822782722684015774791762اإلجمالي

جدول رقم (١٧-٩) :  توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي والنوع في حضر وريف محافظة حضرموت

النشاط االقتصادي الرئيسي
حضر

265

إجماليريف



إجماليأناثذآورإجماليأناثذآورإجماليأناثذآور

1092111455946456411575زراعة وصيد بري وحراجة

000000000صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

00012001201200120تعدين ومناجم ومحاجر

25043125352444208265249482395187صناعات تحويلية

401640743814398397846آهرباء وغاز ومياه

12201221011230123إنشاءات (بناء و تشييد)

7400807480743527477091483535415189تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع شخصية ومنزلية

1413341447486145001899481947فنادق ومطاعم

590859812701277178725نقل وتخزين وإتصاالت

169372062002018937226وساطة مالية

1561157180181741175أنشطة عقارية وإيجارية وتجارية أخرى

411017142815822360546921944886إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

17136832396914425894021085794111798تعليم

888264115251016667613984301828صحة وعمل إجتماعي

93435969905831908999926610058خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

000000000أسر خاصة وأعمال منزلية

505000505منظمات وهيئات غير إقليمية

000303303غير مبين

20514135221866308419843182551355233653691اإلجمالي

جدول رقم (١٧-١٠):  توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي والنوع في حضر وريف محافظة ذمار

266

النشاط االقتصادي الرئيسي
إجماليريفحضر



إجماليأناثذآورإجماليأناثذآورإجماليأناثذآور

72072731079382زراعة وصيد بري وحراجة

000505505صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

4044385048844250492تعدين ومناجم ومحاجر

121710122711671511822384252409صناعات تحويلية

9809815001502480248آهرباء وغاز ومياه

170172912932030829337إنشاءات (بناء و تشييد)

341120343130631630796474366510تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع شخصية ومنزلية

6800680470274971150271177فنادق ومطاعم

390739714501455357542نقل وتخزين وإتصاالت

11341172021154119وساطة مالية

7427620032032745279أنشطة عقارية وإيجارية وتجارية أخرى

342165348647904793900653965إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

153328518183706288399452395735812تعليم

7171138304783451211951471342صحة وعمل إجتماعي

725647891938919472663732736خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

000000000أسر خاصة وأعمال منزلية

2493300024933منظمات وهيئات غير إقليمية

000000000غير مبين

1249657913075125394741301325035105326088اإلجمالي

النشاط االقتصادي الرئيسي
إجماليريفحضر

جدول رقم (١٧-١١) : توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي والنوع في حضر وريف محافظة شبوه

267



إجماليأناثذآورإجماليأناثذآورإجماليأناثذآور

9609641184195078515زراعة وصيد بري وحراجة

000000000صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

0004004040040تعدين ومناجم ومحاجر

137121373142161427279282800صناعات تحويلية

100010019701972970297آهرباء وغاز ومياه

1130113120121250125إنشاءات (بناء و  تشييد)

541533544844173044479832639895تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع شخصية ومنزلية

111814113249675031614211635فنادق ومطاعم

316031611501154310431نقل وتخزين وإتصاالت

1383141120121503153وساطة مالية

690691792686995أنشطة عقارية وإيجارية وتجارية أخرى

19284519733878747423151322447إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

98135113323558204376245395555094تعليم

536242778265483138012901091صحة وعمل إجتماعي

8441786149721349855816305846خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

000000000أسر خاصة وأعمال منزلية

74110007411منظمات وهيئات غير إقليمية

101000101غير مبين

1303371113744163204121673229353112330476اإلجمالي

جدول رقم (١٧-١٢) :  توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي والنوع في حضر وريف محافظة صعده

النشاط االقتصادي الرئيسي
إجماليريفحضر

268



إجماليأناثذآورإجماليأناثذآورإجماليأناثذآور

500508691288191912931زراعة وصيد بري وحراجة

000000000صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

00010301031030103تعدين ومناجم ومحاجر

915169312038132217029531483101صناعات تحويلية

8308364436477273730آهرباء وغاز ومياه

20222902292310231إنشاءات (بناء و تشييد)

11621411765829180600969911947185تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع شخصية ومنزلية

18851936001461478819807فنادق ومطاعم

4604610301031490149نقل وتخزين وإتصاالت

404000404وساطة مالية

6173003036137أنشطة عقارية وإيجارية وتجارية أخرى

9120912585436281497431540إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

237713087863265812881003368436تعليم

23671307434128562670199869صحة وعمل إجتماعي

1951220760732961026268416309خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

000000000أسر خاصة وأعمال منزلية

000000000منظمات وهيئات غير إقليمية

000000000غير مبين

4036190422625400806262062943699630432اإلجمالي

جدول رقم (١٧-١٣) :  توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي والنوع في حضر وريف محافظة صنعاء

النشاط االقتصادي الرئيسي
حضر

269

إجماليريف



إجماليأناثذآورإجماليأناثذآورإجماليأناثذآور

2002000020020زراعة وصيد بري وحراجة

431255000431255صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

14141450001414145تعدين ومناجم ومحاجر

1081112381204900010811123812049صناعات تحويلية

1480176165600014801761656آهرباء وغاز ومياه

2444288273200024442882732إنشاءات (بناء و تشييد)

21817867226840002181786722684تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع شخصية ومنزلية

6477299677600064772996776فنادق ومطاعم

5032777580900050327775809نقل وتخزين وإتصاالت

79443212260007944321226وساطة مالية

1270159142900012701591429أنشطة عقارية وإيجارية وتجارية أخرى

2448251352961700024482513529617إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

53397295126340005339729512634تعليم

341033826792000341033826792صحة وعمل إجتماعي

2614352296600026143522966خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

000000000أسر خاصة وأعمال منزلية

692796000692796منظمات وهيئات غير إقليمية

000000000غير مبين

86243204431066860008624320443106686اإلجمالي

جدول رقم (١٧-١٤) :  توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي والنوع في حضر وريف محافظة عدن

270

النشاط االقتصادي الرئيسي
إجماليريفحضر



إجماليأناثذآورإجماليأناثذآورإجماليأناثذآور

52355630631153118زراعة وصيد بري وحراجة

000000000صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

00011401141140114تعدين ومناجم ومحاجر

683268515775916362260612321صناعات تحويلية

100010017441782744278آهرباء وغاز ومياه

7076767374680إنشاءات (بناء و تشييد)

26105626665585119570481951758370تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع شخصية ومنزلية

53315346682670120131204فنادق ومطاعم

176017646644706424646نقل وتخزين وإتصاالت

622486150157724101وساطة مالية

1324136771782095214أنشطة عقارية وإيجارية وتجارية أخرى

3718693441197528100346937215414إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

2169819298884821403988510651222212873تعليم

7775151292800242104215777572334صحة وعمل إجتماعي

5184456227671727843285613346خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

000000000أسر خاصة وأعمال منزلية

000491261491261منظمات وهيئات غير إقليمية

000000000غير مبين

115372161136982187918972377633416405837474اإلجمالي

النشاط االقتصادي الرئيسي
إجماليريفحضر

جدول رقم (١٧-١٥) :  توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي والنوع في حضر وريف محافظة لحج

271



إجماليأناثذآورإجماليأناثذآورإجماليأناثذآور

185237317491697زراعة وصيد بري وحراجة

000000000صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

0007192374271923742تعدين ومناجم ومحاجر

81678234660466128271289صناعات تحويلية

661679771041638171آهرباء وغاز ومياه

61076171392015974927776إنشاءات (بناء و تشييد)

208313209613172113383400343434تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع شخصية ومنزلية

4447451941955388546فنادق ومطاعم

180018010351082835288نقل وتخزين وإتصاالت

5005000050050وساطة مالية

4604640450050أنشطة عقارية وإيجارية وتجارية أخرى

2662826702180218288082888إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

253462992170379254924234252848تعليم

2084625428056336488102590صحة وعمل إجتماعي

279828711362311591415311446خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

000000000أسر خاصة وأعمال منزلية

101000101منظمات وهيئات غير إقليمية

000000000غير مبين

77161487864681653673521453268415216اإلجمالي

جدول رقم (١٧-١٦) : توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي والنوع في حضر وريف محافظة مارب

النشاط االقتصادي الرئيسي
إجماليريفحضر

272



إجماليأناثذآورإجماليأناثذآورإجماليأناثذآور

250255085875883زراعة وصيد بري وحراجة

000000000صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

000707707تعدين ومناجم ومحاجر

318232042974367479756صناعات تحويلية

127012711901192460246آهرباء وغاز ومياه

0005705757057إنشاءات (بناء و تشييد)

176423178727745828324538814619تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع شخصية ومنزلية

31117328171817948225507فنادق ومطاعم

91091480481390139نقل وتخزين وإتصاالت

6306300063063وساطة مالية

1501542619221أنشطة عقارية وإيجارية وتجارية أخرى

176415177918901891953151968إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

5713068774302312461448736185491تعليم

2938738018959248482146628صحة وعمل إجتماعي

2532527828492628753102513153خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

000000000أسر خاصة وأعمال منزلية

000718718منظمات وهيئات غير إقليمية

000000000غير مبين

5595475607011195481116761679095617746اإلجمالي

جدول رقم (١٧-١٧) : توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي والنوع في حضر وريف محافظة المحويت

النشاط االقتصادي الرئيسي
حضر
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إجماليريف



إجماليأناثذآورإجماليأناثذآورإجماليأناثذآور

000000000زراعة وصيد بري وحراجة

2002000020020صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

00012421261242126تعدين ومناجم ومحاجر

44314457100010054314557صناعات تحويلية

71374290291003103آهرباء وغاز ومياه

17751825322956170934743إنشاءات (بناء و تشييد)

17718177979478012565152580تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع شخصية ومنزلية

484048413511366191620فنادق ومطاعم

1856191413442269235نقل وتخزين وإتصاالت

7488200074882وساطة مالية

909000909أنشطة عقارية وإيجارية وتجارية أخرى

134311314565926114021151517إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

519164683388344229071981105تعليم

239412806346730245347صحة وعمل إجتماعي

30110311237023753810548خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

000000000أسر خاصة وأعمال منزلية

202000202منظمات وهيئات غير إقليمية

202000202غير مبين

56403726012250282258481424548596اإلجمالي

النشاط االقتصادي الرئيسي
إجماليريفحضر

جدول رقم (١٧-١٨) : توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي والنوع في حضر وريف محافظة المهرة

274



إجماليأناثذآورإجماليأناثذآورإجماليأناثذآور

440445982362164223665زراعة وصيد بري وحراجة

000000000صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

0006306363063تعدين ومناجم ومحاجر

219131222210575111083248823330صناعات تحويلية

186018621902194050405آهرباء وغاز ومياه

1741175250251991200إنشاءات (بناء و تشييد)

61979362903410104351496071979804تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع شخصية ومنزلية

71915734174317789318911فنادق ومطاعم

2201221380382581259نقل وتخزين وإتصاالت

681078000681078وساطة مالية

5905960665065أنشطة عقارية وإيجارية وتجارية أخرى

226639230533913402605402645إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

136637917454948170511863145496863تعليم

5301586882781023808082601068صحة وعمل إجتماعي

8564990545182445425374735447خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

000000000أسر خاصة وأعمال منزلية

161632000161632منظمات وهيئات غير إقليمية

000000000غير مبين

1489279215684156734781615130565127031835اإلجمالي

النشاط االقتصادي الرئيسي
إجماليريفحضر

جدول رقم (١٧-١٩) :  توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي والنوع في حضر وريف محافظة عمران

275



إجماليأناثذآورإجماليأناثذآورإجماليأناثذآور

1001011091191209129زراعة وصيد بري وحراجة

000000000صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

3038508588088تعدين ومناجم ومحاجر

9232494766810076815911241715صناعات تحويلية

65065880881530153آهرباء وغاز ومياه

161174304359160إنشاءات (بناء و تشييد)

319036322632725433266462906552تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع شخصية ومنزلية

91129133360336124721249فنادق ومطاعم

1452147361371813184نقل وتخزين وإتصاالت

5335600053356وساطة مالية

6506510166066أنشطة عقارية وإيجارية وتجارية أخرى

264979272834953542998843082إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

79330310963403303370641966064802تعليم

45115260324778325698230928صحة وعمل إجتماعي

46144652100721072561112572خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

000000000أسر خاصة وأعمال منزلية

202000202منظمات وهيئات غير إقليمية

000000000غير مبين

973760610343107385571129520475116321638اإلجمالي

النشاط االقتصادي الرئيسي
إجماليريفحضر
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جدول رقم (١٧-٢٠) : توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي والنوع في حضر وريف محافظة الضالع



إجماليأناثذآورإجماليأناثذآورإجماليأناثذآور

120123033342345زراعة وصيد بري وحراجة

000000000صيد أسماك وأنشطة ذات صلة

0001801818018تعدين ومناجم ومحاجر

430435462156758921610صناعات تحويلية

7075405461061آهرباء وغاز ومياه

0006206262062إنشاءات (بناء و تشييد)

237123818302818582067292096تجارة جملة وتجزئة وصيانة مرآبات وإصالح سلع شخصية ومنزلية

6716839369916022182فنادق ومطاعم

100103303343043نقل وتخزين وإتصاالت

000000000وساطة مالية

303101404أنشطة عقارية وإيجارية وتجارية أخرى

1913194601612514255إدارة عامة ودفاع وضمان إجتماعي

548623134114324831881223310تعليم

3019491746123520480284صحة وعمل إجتماعي

4224434722034923514223536خدمات شخصية وإجتماعية أخرى

000000000أسر خاصة وأعمال منزلية

000000000منظمات وهيئات غير إقليمية

000000000غير مبين

69649745950725497611020330310506اإلجمالي

النشاط االقتصادي الرئيسي
إجماليريفحضر

277

جدول رقم (١٧-٢١) : توزيع العاملين بالمنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا بحسب النشاط االقتصادي الرئيسي والنوع في حضر وريف محافظة ريمة


























