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Population (No.)           -           8,264,070     20108,264,070(عدد) السكان

Population Natural Increase Rate (000 from population)           -                        -                 --(السكان من 000) الطبيعية الزيادة معدل

 (%) Female ratio from total population           -                        -                 --(%) السكان جملة من اإلناث نسبة

(%) Male ratio from total population           -                        -                 --(%) السكان جملة من الذكور نسبة

(%) Percentage of population among the GCC countries           -                        -                 --(%) التعاون مجلس دول جملة من السكان نسبة

Births (No)%2.5                 93,539           201495,860(عدد) المواليد

Deaths (No)%3.1                    8,015             20148,265(عدد) الوفيات

Life expectancy at birth           -                        -                 -              -الوالدة  عند المتوقع العمر

Marriages (No)%6.3                    6,921             20157,357(عدد) الزواج عقود

Divorce Cases (No)%13.6                    4,233             20154,809(عدد) الطالق حاالت

(%) 0.1Marriage for each divorce case-                        1.6                  20141.5طالق حالة لكل الزواج حالة

Total Labor Force (000)           -                        -                 --(000) العاملة القوى إجمالي

(%) Labor Force Participation Rate           -                        -                 --(%) العاملة القوى في المشاركة معدل

(%) Citizen Labor Force Participation Rate           -                        -                 --(%) للمواطنيين العاملة القوى في المشاركة معدل

(%) Percentage of Citizens in Labor Force from the Total Labor Force           -                        -                 --(%) الكلية العمل قوة إجمالي من الوطنية العمل قوة نسبة

Total working Age Population (000)           -                        -                 --(000) العمل سن في السكان إجمالي

Total Citizens Working Age Population (000)           -                        -                 --(000) العمل سن في المواطنيين السكان إجمالي

Total employed (000)           -                        -                 --(000) المشتغلين إجمالي

Total Citizens Employed (000)           -                        -                 --(000) المواطنيين المشتغلين إجمالي

Total Unemployed (000)           -                        -                 --(000)المتعطلين إجمالي

Total Citizens Unemployed (000)           -                        -                 --(000) المواطنيين المتعطلين إجمالي

Early Childhood Students (Gov. & Private) (No)%8.8               150,355        163,533م2014/2013(والخاص الحكومي ) المبكرة الطفولة مرحلة طالب

School EducationTeachers (Gov. & privates) (No)           -                        -                 --(والخاص الحكومي) المدرسي التعليم مدرسو

Institutions of higher education (No)           -                        -                 --(وخاصة حكومية وكليات جامعات) العالي التعليم مؤسسات

+Literacy rate (%) - 15           -                        -                 --+15 البالغين  - (%) والكتابة بالقراءة اإللمام معدل

Physician per 10,000 of the population (No)%4.0                      19.4               201420.2(عدد) السكان من 10,000 لكل البشريون األطباء

Nursing staff (No)%7.4                 31,119           201433,429(عدد)  التمريض هيئة

Hospitals (No)%7.5                       107                2014115(عدد) المستشفيات

Hospital beds per 10,000 of the population (No)%6.0                      13.3               201414.1(عدد) السكان من 10,000 لكل المستشفيات أسرة

Infectious diseases reported (No)           -                        -                 -              -(عدد) عنها المبلغ المعدية األمراض
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Surplus or deficit in the government budget (million USD)%18.5-           134,023.7     2015109,180.1(امريكي دوالر مليون) الحكومي اإلنفاق إجمالي

Government Expenditures (million USD)%30.3-           115,190.1       201580,336.9(امريكي دوالر مليون) الحكومية اإليرادات إجمالي

Government Revenue (million USD)%18,833.653.1-28,843.2-2015(امريكي دوالر مليون) الحكومة ميزانية في العجز أو الفائض

Currency in Circulation(in National Currency, million)%5.5              73,522.0       201677,551.0(مليون المحلية، بالعملة) المتداول النقد

Money Supply M1(in National Currency, million)%3.7           456,934.0     2016473,938.0(مليون المحلية، بالعملة)  (M1) النقد عرض

Total Banks Deposits (in National Currency, million)%6.2        1,471,618.0 20161,562,907.0(مليون المحلية، بالعملة) البنوك ودائع مجموع

Oil Production (000' B/D)%7.0                2,794.0         20152,988.9(يوميآ برميل الف) النفط انتاج

Marketed Natural gas Production (million Cu m)%10.9              54,244.6       201560,181.0(مكعب متر مليون) المسوق الطبيعي الغاز إنتاج

Electricity Production (G W/H)%9.3           116,528.0     2015127,366.0(وات جيجا) الكهرباء انتاج

Desalinated Water Production(Mn m³)%2.9                1,949.0         20152,004.7(مكعب متر مليون)التحلية مياه انتاج

 Precipitation Volume (million m³)%45.3-                2,732.7         20151,495.6(مكعب متر مليون)األمطار هطول كمية

GNI (million USD)%7.9-           402,508.0     2015370,568.6(امريكي دوالر مليون) القومي الناتج

GDP in Current Price (million USD)%7.9-           401,958.0     2015370,296.3(امريكي دوالر مليون) الجارية باألسعار المحلي الناتج

(%) Growth rate at current prices-                        7.93.4-2015(%) الجارية باألسعار النمو معدل

Gross Domestic Product Per Capita (No)%7.9-              48,639.2       201544,808.0(امريكي دوالر) المحلي الناتج من الفرد نصيب

General Price Index-                    125.8             2016127.8(2007=  األساس سنة) العام القياسي الرقم

Inflation-                        4.1                  20161.6التضخم

Total Exports (million USD)%21.5-           213,937.4     2015167,906.4(امريكي دوالر مليون) الصادرات إجمالي

Total Imports (million USD)%2.9-           189,632.7     2015184,172.8(امريكي دوالر مليون) الواردات إجمالي

Total Trade (million USD)%12.8-           403,570.2     2015352,079.2(امريكي دوالر مليون) التجاري التبادل حجم

Trade Balance (million USD)%166.9-              16,266.424,304.7-2015(امريكي دوالر مليون) التجاري الميزان

(%) Rate of Non-oil exports in total exports%14.2-                        0.5                  20150.4(%) الصادرات إجمالي من النفطية غير الصادرات نسبة

Hotels (No) - include Hotel ApartmentsTourism%2.8                    1,027             20151,056الفندقية الشقق يشمل - (عدد) الفنادق

Vehicles in Use and Registered (000)%10.0                2,674.9         20142,941.8(بااللف) والمسجلة المستخدمة المركبات عدد

Passengers Movement by Airports(000) %9.2              50,006.5       201454,588.0(000) الجوية الموانئ عبر الركاب حركة

 Traffic Accidents (No)%14.8-                    5,124             20144,367(عدد) الحوادث عدد

Number of Internet Lines(000) %12.5                1,090.0         20151,226.0(000) اإلنترنت خطوط
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