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الـمــقـــدمـــــة
Introduction



العربيــة  الخليــج  لــدول  التعــاون  مجلــس  لــدول  اإلحصائــي  المركــز  مــن  ســعيًا 

لتحقيــق األهــداف المنشــودة، يســر المركــز اإلحصائــي الخليجــي أن يقــدم )األطلــس 

2015م(،  العربيــة  الخليــج  لــدول  التعــاون  مجلــس  لــدول  اإلحصائــي 

ــرات  ــم المؤش ــة بأه ــرات المتعلق ــات والمؤش ــم البيان ــس أه ــتعرض األطل ــث يس حي

اإلحصائيــة مثــل اإلحصــاءات الســكانية والحيويــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة والتجــارة 

الخارجيــة والطاقــة والميــاه بــدول مجلــس التعــاون لعــام 2015م .

وبهــذه المناســبة يتقــدم المركــز اإلحصائــي الخليجــي بالشــكر والتقديــر لجميــع 

ــذا  ــاز ه ــة إلنج ــات المطلوب ــا البيان ــاء لتوفيره ــدول األعض ــي ال ــة ف ــزة اإلحصائي األجه

ــس  ــدول مجل ــي ل ــز اإلحصائ ــن بالمرك ــع العاملي ــول لجمي ــكر موص ــس، والش األطل

ــه الحاليــة،  ــال فــي إخــراج هــذا اإلصــدار بصورت التعــاون علــى إســهامهم بشــكل فّع

ويؤكــد علــى ترحيبــه المســتمر بالمقترحــات والمالحظــات التــي تثــري محتــوى هــذا 

ــإذن اهلل. ــة ب ــدارات القادم ــي اإلص ــل ف ــره لألفض ــى تطوي ــل عل ــس، وتعم األطل

In pursuit of achieving the desired goals, the GCC-Stat is pleased to 

present (GCC Statistical Atlas 2015). The Atlas reviews the key data 

and indicators of the population and vital statistics, social, economics, 

and foreign trade statistics, and water and energy statistics in the GCC 

Countries in 2015.

On this occasion, the GCC-Stat would like to extend its thanks and 

appreciation to all statistical offices in member states for providing the 

data required to compile this Atlas. Thanks are also due to all the GCC-

Stat staff members for their effective contribution to the production of 

this current release. The Center continues to welcome all suggestions 

and feedback that will enrich the content of the Atlas and will further 

develop future releases.

مـــــــــة لمـــقـــــد ا
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تنويه للمستخدمين

Note to Users

يهــدف األطلــس اإلحصائــي لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة 2015م إلــى تزويــد المســتخدمين فــي 
المؤسســات الحكوميــة، والقطــاع الخــاص، ووســائل اإلعــالم، والعامليــن فــي ســوق األعمــال، والباحثيــن واإلحصائييــن 
ــات والمعلومــات المتعلقــة بأهــم المؤشــرات اإلحصائيــة  والمؤسســات التعليميــة األخــرى وعامــة الجمهــور بآخــر البيان

فــي دول مجلــس التعــاون. 
حيــث يعــرض األطلــس أهــم اإلحصــاءات الســكانية واالجتماعيــة واالقتصاديــة والتجاريــة والطاقــة والميــاه بــدول مجلــس 

التعــاون، فهــو يحتــوي علــى عــدد مــن الخرائــط الجغرافيــة التــي تعــرض أهــم المؤشــرات.

مصادر البيانات:
المصــدر الرســمي للخرائــط الجغرافيــة واإلحصــاءات الــواردة فــي األطلــس هــو المراكــز اإلحصائيــة بــدول مجلــس التعــاون 
لــدول الخليــج العربيــة، عــدا البيانــات الجغرافيــة المكانيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والبيانــات الجغرافيــة لخريطــة 

العالــم فهــي مــن معهــد البحــوث البيئيــة لشــركة ازري المنشــورة فــي موقعهــا فــي الشــبكة المعلوماتيــة.

الفترة الزمنية المرجعية للبيانات: 
جميع المؤشرات تشير لعام 2015م عدا ما تم اإلشارة إليه في هوامش الخرائط أو عناوين الخرائط.

إشعارات: 
    تم إعداد األطلس بقسم المعلومات الجغرافية المكانية بالتعاون مع جميع اإلدارات اإلحصائية بالمركز.

    ال يمكــن االعتمــاد علــى الخرائــط الــواردة فــي هــذا األطلــس كمرجــع للحــدود السياســية والدوليــة، وإقتصــر اســتخدام 
الخرائــط للعــرض والتمثيــل اإلحصائــي فقــط.

    مصطلــح دول المجلــس أو دول مجلــس التعــاون يعنيــان حيثمــا ورد فــي هــذا األطلــس هــو دول مجلــس التعــاون 
لــدول الخليــج العربيــة.

   

ويرحــب المركــز بأيــة مالحظــات أو مقترحــات مــن قبــل المســتخدمين والتــي مــن شــأنها أن تعمــل علــى 
تحســين وإثــراء محتــوى اإلصــدارات المســتقبلية للمركز.

GCC Statistical Atlas 2015 aims to provide users in government institutions, the private sector, the media, 

businesses, researchers, statisticians, other educational institutions and the general public with the latest data 

and information about statistical Indicators in the GCC countries. 

The Atlas shows the key indicators of the population and vital statistics, social, economics, and trade statistics, 

as well as water and energy statistics in GCC countries. It contains a number of geographical maps that present 

key indicators.

Data sources:
The statistical centers in the GCC countries are the official sources of the geographical maps and statistics included 

in the Atlas, except for the geospatial data of the United Arab Emirates and the world map which were obtained 

through the maps published on the website of the Environmental Systems Research Institute (esri).

Data reference period:
All indicators pertain to 2015, except if otherwise indicated in the map titles or legend.

Notifications:
   The Atlas was prepared by GIS Section in cooperation with all Statistics Departments in GCC-Stat.

  The maps used in this Atlas cannot be used as reference for political and international boundaries; they are 

only used for statistical representation.

   Whenever the term “GCC Countries” is mentioned in this Atlas, it refers to the member countries of the 

Cooperation Council for the Arab States of the Gulf Countries.

 

The Center is pleased to receive any feedback and suggestions in order to improve and enrich the content 

GCC-Stat’s future releases.

األطلــس اإلحصائــي لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة 2015م

9

المحتويات

GCC Statistical Atlas 2015



Concepts and Definitions

المفاهيــم والمصطلحــات



األطلــس اإلحصائــي لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة 2015م

11

اإلحصاءات السكانية والحيوية:

معدل الزيادة الطبيعية: 
الفرق بين عدد المواليد األحياء والوفيات لكل ألف من السكان .

معدل المواليد الخام: 
عدد المواليد االحياء خالل سنة معينة لكل ألف من السكان في منتصف السنة.     

   
معدل الوفيات الخام: 

عدد الوفيات خالل سنة معينة لكل ألف من السكان في منتصف السنة.      
  

معدل الزواج العام: 
عدد حاالت الزواج خالل سنة معينة لكل ألف من السكان )15 سنة فأكثر ( خالل منتصف السنة.    

         
معدل الطالق العام:      

عدد شهادات الطالق خالل سنة معينة لكل ألف من السكان )15 سنة فأكثر ( خالل منتصف السنة.   
           

اإلحصاءات اإلجتماعية:

السكان في سن العمل:
يعــرف الســكان فــي ســن العمــل دوليــًا حســب معاييــر منظمــة العمــل الدوليــة بأنهــم جميــع األفــراد ممــن أعمارهــم )15) 
ســنة فأكثــر، فيمــا هنــاك أيضــًا ســن قانونــي للعمــل ويختلــف هــذا العمــر حســب كل دولــة والوضــع االقتصــادي فيهــا، ففــي 
ــا  ــر. أم ــاك البعــض مــن يتخــذه )16) ســنة فأكث ــر وهن ــي للعمــل هــو )18) ســنة فأكث ــر الســن القانون ــدول يعتب بعــض ال
اإلحصــاءات الرســمية التــي توفرهــا األجهــزة اإلحصائيــة الوطنيــة والمنظمــات والهيئــات الدوليــة فتعتمــد المعيــار الدولــي 

وهــو )15)  ســنة فأكثــر.

المشتغلون )العاملون(:
هــم األفــراد فــي ســن العمــل )15 ســنة فأكثــر( خــالل فتــرة زمنيــة معينــة، يعملــون فــي أي عمــل إلنتــاج ســلعة أو تقديــم 
خدمــة بأجــر نقــدي أو عينــي، أو مقابــل ربــح مــن مصلحــة يملكونهــا أو يملكــون جــزًءا منهــا، أو يعملــون بــدون أجــر لــدى األســرة 
أو لــدى أفــراد آخريــن. ويشــمل أيضــًا الذيــن لديهــم عمــل ولكنهــم متغيبــون عنــه خــالل فتــرة اإلســناد الزمنــي بســبب إجــازة 

أو مــرض أو أي ســبب آخــر.

والمصطلحـــات المفاهيــم 

Concepts and Definitions

المحتويات

Population & Vital Statistics: 

Natural Increase Rate: 
Difference between live births and deaths per 1000 population.
     
Crude Birth Rate:
Number of live births in a specific year per 1000 population at the mid-year.     
      
Crude Death Rate: 
Number of deaths in a specific year per 1000 population at the mid-year.     
       
General Marriage Rate: 
Number of Marriages during year per 1000 Population (15 years and above) at the mid-year   
     
General Divorce Rate:  
Number of Divorces during year per 1000 Population (15 years and above) at the mid-year.   

   
Social Statistics: 

Working Age Population:
The international definition as set by the International Labour Organization (ILO) defines the working age 
population as all persons aged (15) years and above. The legal minimum working age depends on the country 
and the economic situation. In some countries, the legal working age is (18) years, while for other countries the 
minimum age is (16) years. Official statistics provided by National Statistical Offices, international organizations 
and bodies, adopt the international standard of (15) years and above.

Employed (Working Population):
All persons of working age (15 years and above), who during a reference period worked to produce goods 
or provide services for pay (cash or in-kind) or worked for profit in their own (or partially owned) business 
or worked without pay in the family business or with other individuals. It also includes those who are in 
temporary absence from a job during the reference period due to vacation or illness or any other reason.

GCC Statistical Atlas 2015
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والمصطلحـــات المفاهيــم 

Concepts and Definitions

تنمية الطفولة المبكرة )الحضانات ورياض األطفال(:
مرحلــة تعزيــز إنمــاء األطفــال المبّكــر معرفيــًا وجســديًا واجتماعيــًا وعاطفيــًا ولتعريــف صغــار األطفــال علــى التعليــم 
 ،)ISCED( ــم ــد للتعلي ــي الموح ــف الدول ــن التصني ــر م ــتوى صف ــه المس ــق علي ــة. ويطل ــة العائلي ــار البيئ ــارج إط ــم خ المنّظ
ويشــير إلــى برامــج تعليــم الطفولــة المبّكــرة التــي تحتــوي علــى عنصــر تعليمــي مقصــود. وتســتهدف هــذه البرامــج إلــى 
تنميــة المهــارات االجتماعيــة والعاطفيــة الضروريــة للمشــاركة فــي المدرســة والمجتمــع. كمــا وتنمــي هــذه البرامــج بعــض 
المهــارات الالزمــة لالســتعداد للتعليــم األكاديمــي وتعــّد األطفــال للدخــول إلــى التعليــم االبتدائــي. وتســتهدف األطفــال فــي 
الفئــة العمريــة مــن صفــر إلــى أقــل مــن )3( ســنوات )0- اقــل مــن )3( ســنوات( والمعروفــة باســم الحضانــات والفئــة العمريــة 

مــن )3( ســنوات إلــى مــا قبــل االبتدائــي ويطلــق عليهــا ريــاض األطفــال.

إحصاءات الطاقة والمياه:

 الكهرباء: 
ــن  ــووي، وم ــود الن ــن الوق ــدة م ــووي المتول ــطار  الن ــرارة االنش ــن ح ــة م ــة ثانوي ــدر طاق ــاء كمص ــى الكهرب ــول عل ــم الحص يت
الطاقــة الحراريــة األرضيــة والطاقــة الحراريــة الشمســية، وعــن طريــق حــرق مصــادر الوقــود الرئيســة القابلــة  لالحتــراق مثــل 
الفحــم والغــاز الطبيعــي والنفــط والكتلــة الحيويــة والنفايــات. وبعــد إنتــاج الكهربــاء، يتــم توزيعهــا علــى المســتهلكين 

ــع الوطنيــة  أو الدوليــة.   النهائييــن مــن  خــالل شــبكات النقــل والتوزي

النفط الخام: 
هــو مكــون معدنــي مــن أصــل طبيعــي يتكــون مــن خليــط مــن الهيدروكربونــات والشــوائب األخــرى مثــل الكبريــت. يوجــد 
ــخ(  ــة، إل ــة، اللزوج ــة )الكثاف ــه الفيزيائي ــز خصائص ــة وتتمي ــطح العادي ــرارة الس ــة ح ــط ودرج ــت ضغ ــائلة تح ــة الس ــي الحال ف
بتغيــرات كبيــرة. وتحتــوي هــذه الفئــة علــى مكثفــات مســتخلصة مــن الغــازات المصاحبــة وغيــر المصاحبــة بالنفــط الخــام 

والتي تختلط بالتدفقات التجارية للنفط الخام.   

الغاز الطبيعي: 
ــن  ــًا م ــون أساس ــازي ويتك ــائل او غ ــكل س ــي ش ــواء ف ــطح االرض س ــت س ــب تح ــي رواس ــأ ف ــازات وينش ــدة غ ــن ع ــون م يتك
الميثــان، ويشــمل الغــاز الطبيعــي كال مــن الغــاز " غيــر مرافــق " الناتــج مــن الحقــول المنتجــة للهيدروكربونــات فــي الشــكل 
الغــازي فقــط والغــاز "المرافــق " المنتــج باالقتــران مــع البتــرول الخــام باإلضافــة إلــى الميثــان المســتخلص مــن مناجــم الفحــم 

" غــاز المناجــم ".

سوائل الغاز الطبيعي:
هي هيدروكربونات مسالة أو سائلة مستخلصة من الغاز الطبيعي في مرافق الفصل أو محطات معالجة الغاز. 

ــًا يشــار إليــه كبنزيــن الغــاز  تشــمل ســوائل الغــاز الطبيعــي اإليثــان والبروبيــن والبيوتــان بينتــان والبينتــان المعــزز )أحيان
الطبيعــي أو نواتــج تكثيــف المحطــات(. قــد يســتخلص الغــاز الطبيعــي مــع الزيــت الخــام ) الغــاز المرافــق ( أو مــن حقــل الغــاز 
بــدون الزيــت الخــام ويمكــن إزالــة ســوائل الغــاز الطبيعــي مــن تدفــق الغــاز الطبيعــي القريــب مــن رأس البئــر أو نقلهــا إلــى 
محطــة معالجــة غــاز طبيعــي. وعنــد حــدوث عمليتــي معالجــة الغــاز وإنتــاج الزيــت الخــام، فمــن الشــائع حقــن نســبة محــدودة 

مــن نواتــج تكثيــف ســوائل الغــاز الطبيعــي فــي تدفــق النفــط الخــام.

Early Childhood (Nurseries & Kindergartens) Development:
Childhood Educational Development: are typically designed with a holistic approach to support children’s early 
cognitive, physical, social and emotional development and introduce young children to organized instruction 
outside of the family context. ISCED level (0) refers to early childhood programmes that have an intentional 
education component. These programmes aim to develop socio-emotional skills necessary for participation in 
school and society. They also develop some of the skills needed for academic readiness and prepare children 
for entry into primary education. These programmes target children from age of (0) to less than 3 years (0 - 
Less than 3) and indicate the phase which is called "Nurseries" and children from age (3) years to the start of 
primary education) which is called the “Kindergartens” phase. 

Energy & Water Statistics: 

Electricity: 
Electricity is produced from the heat of nuclear fission of nuclear fuels, from the geothermal heat and solar 
thermal heat, and by burning primary combustible fuels such as coal, natural gas, oil, renewables and wastes. 
After electricity is produced, it is distributed to final consumers through national or international transmission 
and distribution grids. 

Crude Oil: 
Is a mineral oil of natural origin comprising a mixture of hydrocarbons and associated impurities, such as Sulphur. 
It exists in the liquid phase under normal surface temperature and pressure and its physical characteristics 
(density, viscosity, etc.) are highly variable. This category includes field or lease condensate recovered from 
associated and non-associated gas where it is commingled with the commercial crude oil stream.

Natural Gas: 
It comprises gases, occurring in underground deposits, whether liquefied or gaseous, consisting mainly 
of methane. It includes both “non- associated" gas originating from fields producing hydrocarbons only in 
gaseous form, and "associated" gas produced in association with crude oil as well as methane recovered from 
coal mines (colliery gas).

Natural Gas Liquids (NGL):
Are liquid or liquefied hydrocarbons recovered from natural gas in separation facilities or gas processing 
plants. Natural gas Liquids include ethane, propane, butane pentane and pentanes plus (sometimes referred 
to as natural gasoline or plant condensate).The natural gas may be extracted with crude oil (associated gas) 
or from a gas field without crude oil. The NGL may be removed from the natural gas stream close to the well-
head or transported to a distant gas processing plant. Where gas processing and crude oil production are 
both occurring, it is common for some of the condensate fraction of the NGL to be injected into the crude oil 
stream.



حجم المياه العادمة المعالجة:
هي كمية المياه العادمة التي يتم معالجتها ومن ثم إعادة إستخدامها في الطبيعة.

كمية المياه المعاد إستعمالها:
الميــاه المســتعملة المتحصــل عليهــا مــن مســتعِمل آخــر مباشــرة، ســواء معالجــة أو غيــر معالجــة مــن أجــل إســتعمالها 
فــي أغــراض أخــرى. وتشــمل أيضــًا الميــاه العادمــة المعالجــة المتحصــل عليهــا مــن محطــات المعالجــة إلســتعمالها فــي 
أغــراض أخــرى. وال تشــمل الميــاه التــي تصــرف فــي المجــاري المائيــة وُتســتخدم مــرة أخــرى فــي إتجــاه المجــرى. وُيســتبعد منهــا 

إعــادة تدويــر الميــاه فــي المواقــع الصناعيــة. 

إجمالــي اســتخدام الميــاه العذبــة التــي يوفرهــا قطــاع إمــدادات الميــاه مطروحــً منهــا فاقــد الميــاه أثنــاء 
النقــل:

إجمالي المياه العذبة من قطاع صناعة إمدادات المياه العامة ناقصًا فاقد المياه العذبة أثناء النقل. 

إنتاج مياه التحلية:
إجمالي حجم المياه المتحصل عليها من إزالة ملوحة مياه البحر والمياه شبه المالحة. 

كمية المياه الجوفية العذبة المستخرجة:
حجــم الميــاه  التــي تأخذهــا الوحــدات االقتصاديــة مــن مســتودعات  الميــاه الجوفيــة والينابيــع ضمــن حــدود اإلقليــم المرجعي 

فــي الســنة .

إحصاءات التجارة الخارجية:
   

التجارة البينية:
ــة  ــي الصــادرات الســلعية البيني يقصــد بالتجــارة البينيــة هــي كل التدفقــات الســلعية بيــن دول مجلــس التعــاون إلجمال

وتتألــف مــن:

أ(. الصــادرات الســلعية الوطنيــة البينيــة: وهــي صــادرات دول مجلــس التعــاون البينيــة مــن ســلع وطنيــة المنشــأ )بمــا فــي 
ذلــك المنتجــات التعويضيــة التــي يتغيــر منشــؤها بعــد التجهيــز الداخلــي مــن أجنبــي إلــى محلــي( مــن أّي جــزء مــن اإلقليــم 

اإلحصائــي لــدول المجلــس، بمــا فــي ذلــك المناطــق الحــرة والمســتودعات الجمركيــة، وتنقســم هــذه الصــادرات إلــي:
- الصادرات السلعية الوطنية غير النفطية.

- الصادرات النفطية.
ــع األجنبيــة التــي ســبق اســتيرادها وأجريــت عليهــا كافــة اإلجــراءات  ــر بيــن دول المجلــس: وهــي البضائ ب(. إعــادة التصدي

الجمركيــة ثــم تــم إعــادة تصديرهــا داخــل اإلقليــم اإلحصائــي لــدول المجلــس.
وتحســب قيمــة إجمالــي الصــادرات الســلعية علــى أســاس )فــوب( وتتضمــن قيمــة البضائــع بمــا فيهــا كافــة المصاريــف حتــى 

وصولهــا إلــى ظهــر الناقلــة أو مركــز العبــور الجمركــي.
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والمصطلحـــات المفاهيــم 

Concepts and Definitions

المحتويات

Volume of Waste Water Treated:
Is the amount of wastewater that is treated and then reused in nature.

Reused water:
Used water directly received from another user with or without treatment for further use.  It also includes 
treated wastewater received for further use from treatment plants. Excludes water discharged into a 
watercourse and used again downstream. Excludes recycling of water within industrial sites. 
 

Total Freshwater Provided by Water Supply Sector Minus Water Loss during Transport:
Total freshwater provided by water supply sector minus water losses during transport.

Desalinated Water Production:
Total volume of water obtained from desalination of (i.e., removal of salt from) seawater and brackish water. 

Fresh Groundwater Abstracted:
The volume of water removed by economic units from aquifers and springs within the territory of reference, 
per year. 

Foreign Trade Statistics :

Intra-Trade:
Intra-trade refers to all trade flows of goods among GCC countries in proportion to the total intra-GCC exports 
of goods, and it consists of:
(a). Domestic Intra Exports in Goods: Refers to all intra-GCC exports of domestic goods (including compensating 
products, whose origin changes, after inward processing, from foreign to domestic) from any part of the 
statistical territory to the GCC countries, including free zones and customs warehouses. This type of exports 
consists of:
- Domestic non-oil exports of goods.
- Oil exports.
(b). Intra-GCC Re-export: It refers to all foreign goods that were previously imported and subjected to all 
customs procedures, and they were exported within the statistical territory of the GCC countries.
The value of total merchandise exports is calculated on FOB (Free on Board) basis and includes the value of 
the goods, including all expenses, until merchandise arrive on board of ships or reach the customs transit.

GCC Statistical Atlas 2015
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والمصطلحـــات المفاهيــم 

Concepts and Definitions

إجمالي الصادرات السلعية:
تتألف من:

أ(. الصــادرات الســلعية الوطنيــة: وهــي صــادرات دول مجلــس التعــاون مــن ســلع وطنيــة المنشــأ والمصــدرة إلــى خــارج دول 
المجلــس )بمــا فــي ذلــك المنتجــات التعويضيــة التــي يتغيــر منشــؤها بعــد التجهيــز الداخلــي مــن أجنبــي إلــى محلــي( مــن 
أّي جــزء مــن اإلقليــم اإلحصائــي لــدول المجلــس، بمــا فــي ذلــك المناطــق الحــرة والمســتودعات الجمركيــة، وتنقســم هــذه 

الصــادرات إلــي:
- الصادرات السلعية الوطنية غير النفطية.

- الصادرات النفطية.
ــس  ــدول المجل ــي ل ــم اإلحصائ ــن اإلقلي ــزء م ــن أّي ج ــا م ــاد تصديره ــي يع ــة الت ــع األجنبي ــي البضائ ــر: وه ــادة التصدي ب(. إع

ــة. ــتودعات الجمركي ــرة والمس ــق الح ــك المناط ــي ذل ــا ف ــس، بم ــارج دول المجل ــى خ ــدرة إل والمص
وتحســب قيمــة إجمالــي الصــادرات الســلعية علــى أســاس )فــوب( وتتضمــن قيمــة البضائــع بمــا فيهــا كافــة المصاريــف حتــى 

وصولهــا إلــى ظهــر الناقلــة أو مركــز العبــور الجمركــي.

إجمالي الواردات السلعية:
هــي كل الســلع الــواردة إلــى اإلقليــم اإلحصائــي لــدول المجلــس لتغطيــة االحتياجــات المحليــة والتــي تجــري عليهــا كافــة 
اإلجــراءات الجمركيــة المتبعــة فــي اإلفــراج الجمركــي عــن الســلع المســتوردة ســواء كانــت خاضعــة للرســوم الجمركيــة أو 

المعفــاة، وتنقســم هــذه الــواردات إلــي:
ــواردات مــن الســلع األجنبيــة )بمــا فــي ذلــك المنتجــات التعويضيــة بعــد التجهيــز الخارجــي التــي تغيــر منشــأها مــن  أ(. ال
محلــي إلــى أجنبــي( والــواردة إلــى دول مجلــس التعــاون عبــر منطقــة التــداول الحــر أو أماكــن التجهيــز الداخلــي أو المناطــق 

الصناعيــة الحــرة أو أماكــن المســتودعات الجمركيــة أو المناطــق التجاريــة الحــرة.
ب(. الســلع المحليــة التــي يعــاد اســتيرادها إلــى منطقــة التــداول الحــر أو أماكــن التجهيــز الداخلــي والمناطــق الصناعيــة 

ــة الحــرة. الحــرة أو أماكــن المســتودعات الجمركيــة أو المناطــق التجاري
وتحســب قيمــة الــواردات الســلعية علــى أســاس )ســيف( وتتضمــن قيمــة البضائــع فــي محــل إنتاجهــا مضــاف إليهــا أجــور 

الشــحن والتأميــن حتــي لحظــة الوصــول إلــى المركــز الجمركــي للدولــة المســتوردة.

حجم التبادل التجاري:
هو مجموع قيمة إجمالي الصادرات وإجمالي الواردات السلعية.

الميزان التجاري:
هــو الفــرق بيــن القيمــة اإلجماليــة للصــادرات والــواردات الســلعية، عندمــا تكــون قيمــة الصــادرات أكبــر يقــال أن هنــاك فائضــًا 

فــي الميــزان التجــاري، أمــا عندمــا تكــون قيمــة الــواردات أكبــر يقــال أن هنــاك عجــزًا فــي الميــزان التجــاري.

Total Exports of Goods:
 Total exports of goods consist of:
(a). Exports of domestic goods: The exports of the GCC countries domestic goods exported outside the GCC 
States (including compensating products after inward processing which change their origin from foreign to 
domestic) from any part of the statistical territory, including free zones and customs warehouses. This type of 
exports consists of:
- Domestic non-oil exports of goods.
- Oil exports.
(b). Re-export: Refers to all of foreign goods from any part of the statistical territory of the GCC countries. 
Including free zones and customs warehouses.
The value of the total goods exports is calculated using free on board (f.o.b.) valuation. It includes the value of 
goods, including all expenses till they arrive on board of ships or reach the customs transit.

 Total Imports of Goods:
Refers to all goods coming into the country to cover local needs and that are subjected to all standard customs 
procedures for the clearance of imported goods whether they were taxed or tax free. Total Imports of Goods 
consist of:
(a). Imports of foreign goods (including compensating products after outward processing which changed their 
origin from domestic to foreign) entering the GCC countries through the free circulation area, the premises 
for inward processing, industrial free zones, and premises for customs warehousing or commercial free zones.
(b). Reimports of domestic goods into the GCC countries, through the free circulation area, the premises for 
inward processing or industrial free zones, premises for customs warehousing or commercial free zones.
The value of total imports of goods is calculated based on cost, insurance and freight (c.i.f.) valuation and 
includes transaction value (the value of goods at the place of production) plus the cost of freight and insurance 
to the customs center of the importing country.
 
Trade Exchange:
It is the sum of the total value of both total exports and total imports of goods.

Balance of Trade:
Is the difference between the total value of exports and imports of goods, and if the value of exports is higher, 
there is a surplus in the trade balance, while when the value of imports is higher, it is said that there is a deficit 
in the trade balance.
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Concepts and Definitions

المحتويات

 إحصاءات الحسابات القومية:

الناتج المحلي اإلجمالي: 
هــو مجمــوع القيمــة المضافــة اإلجماليــة لجميــع الوحــدات التنظيميــة المقيمــة التــي تقــوم باإلنتــاج، مضافــا إليهــا أيــة ضرائــب 
ناقصــًا أيــة إعانــات علــى المنتجــات غيــر المتضمنــة فــي قيمــة اإلنتــاج، ويجــب مالحظــة أن مصطلــح القيمــة المضافــة يتعلــق 
ــة  ــدات اإلنتاجي ــع الوح ــق بجمي ــو يتعل ــي( فه ــي اإلجمال ــج المحل ــح )النات ــا مصطل ــي، أم ــاع تنظيم ــة أو قط ــدة تنظيمي بوح

المقيمــة بالدولــة والقيمــة المضافــة ألي وحــدة تنظيميــة. 
ــك الصــادرات مــن الســلع  ــة بأســعار المشــترين بمــا فــي ذل ــه مجمــوع النفقــات النهائي ــة اإلنفــاق علــى أن ويقــاس مــن زاوي
والخدمــات بقيمــة فــوب مطروحــًا منهــا مجمــوع المســتوردات مقيمــة بأســعار التســليم علـــى البواخــر بســعر فــوب )اإلنفــاق 
االســتهالكي النهائــي مضافــًا إليــه اإلنفــاق علــى التكويــن الرأســمالي باإلضافــة إلــى صافــي الصادرات مــن الســلع والخدمات(.

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي: 
هــو عبــارة عــن حصــة الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي ويســتخرج بقســمة الناتــج المحلــي اإلجمالــي علــى عــدد الســكان 

فــي منتصــف العــام.

 مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين:

التضخم العام :
ــاس  ــن. وهــو مقي ــن زمنيتي ــات بيــن فترتي ــة فــي أســعار الســلع والخدم ــرات الحاصل ــاس التغي ــة لقي  هــو وســيلة إحصائي
يقيــس التغيــر الــذي يحــدث فــي مســتوى األســعار لعــدد مــن الســلع والخدمــات التــي تســتهلكها فئــات المجتمــع المختلفــة 
فــي حياتهــا اليوميــة فــي فتــرة زمنيــة )الفتــرة الجاريــة( منســوبة إلــى فتــرة زمنيــة يطلــق عليهــا فتــرة األســاس، والتضخــم 

هو التغير في األرقام القياسية الناتج من إرتفاع أو إنخفاض في أسعار السلع والخدمات.   
 

National Accounts Statistics:

Gross Domastic Product:
Is the sum of gross value added of all resident organizational units that produce, plus any taxes minus any 
subsidies on products that are not included in the value of production. It should be noted that the term “value 
added” refers to an organizational unit or an organizational sector, while the term (gross domestic product)
refers to all production units in the country and the value added to any organizational unit.
The expenditure approach measures the GDP as the total of final expenditures at purchasers prices including 
exports of goods and services at FOB prices minus total imports at FOB prices (final consumption expenditure 
plus capital formation expenditure plus net exports of goods and services).

GDP Per Capita:
It is the share of a person in the gross domestic product and it is derived by dividing the GDP by mid-year 
population.

Inflation Rate Based on Consumer Prices:

General Inflation:
It is a statistical method used to measure changes in the prices of goods and services between two periods. It 
is a measure to calculate price levels of certain goods and services consumed by different segments of society 
in their daily lives during a specific reference period (current period) compared with another period referred 
to as the base period. Inflation indicates the change in the indices resulting from the increase or decrease in 
the prices of goods and services.
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خريطة )2(: دول وعواصم مجلـــس التعـــــاون

Map (2): GCC Countries and Capitals
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Map (3): Area of GCC Countries 2015
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Population & Vital Statistics

2اإلحصاءات الســكانية والحيوية



خريطة )4(: السكان حسب النوع في دول مجلس التعاون 2015م

Map (4): Population by Gender in GCC Countries 2015
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خريطة )5(: السكان في دول مجلس التعاون 2010-2015م

Map (5): Population in GCC Countries 2010-2015  
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خريطة )6(: معدل المواليد الخام )لكل 1000 من السكان( في دول مجلس التعاون 2010- 2015م
Map (6):Crude Birth Rate (Per 1000 Population) in GCC Countries 2010-2015
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Sources of Data and Maps: The National Statistical Centers (NSC’s) in the GCC Countries, 

and the World Countries Map from Esri’s Data and Maps for ArcGIS (2013) DVD

ArcGIS (2013) 
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خريطة )7(: معدل الوفيات الخام )لكل 1000 من السكان( في دول مجلس التعاون 2010-2015م
Map (7):Crude Death Rate (Per 1000 Population) in GCC Countries 2010-2015
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Sources of Data and Maps: The National Statistical Centers (NSC’s) in the GCC Countries, 

and the World Countries Map from Esri’s Data and Maps for ArcGIS (2013) DVD

ArcGIS (2013) 
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خريطة )8(: معدل الزيادة الطبيعية )لكل 1000 من السكان( في دول مجلس التعاون 2010 - 2015م
Map (8):Natural Increase Rate (Per 1000 Population) in GCC Countries 2010-2015
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Sources of Data and Maps: The National Statistical Centers (NSC’s) in the GCC Countries, 

and the World Countries Map from Esri’s Data and Maps for ArcGIS (2013) DVD

ArcGIS (2013) 
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Map (9): General Marriage Rate (Per 1000 Population 15 Years and Above) of GCC Countries 2010-2015 
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Sources of Data and Maps: The National Statistical Centers (NSC’s) in the GCC Countries, 

and the World Countries Map from Esri’s Data and Maps for ArcGIS (2013) DVD
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خريطــة )10(: معــدل الطــالق العــام )لــكل 1000 مــن الســكان 15 ســنة فأكثــر (  فــي دول مجلس التعاون 2010- 2015م

Map (10): General Divorce Rate (Per 1000 Population 15 Years and Above) in GCC Countries 2010-2015  
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Sources of Data and Maps: The National Statistical Centers (NSC’s) in the GCC Countries, 

and the World Countries Map from Esri’s Data and Maps for ArcGIS (2013) DVD

ArcGIS (2013) 
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خريطة )12(: المشــتغلون )15 ســنة فأكثر( حســب الجنســية في دول مجلس التعاون 2015م

Map (12):Employed (15 Years and Above ) by Nationality in GCC Countries 2015  
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خريطة )13(: المشتغلون )15 سنة فأكثر ( حسب قطاع العمل في دول مجلس التعاون 2015م

Map (13): Employed (15 Years and Above) by Work Sector in GCC Countries 2015
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 ArcGIS (2013) وبيانات وخرائط دول العالم من قرص برنامج                             لمعهد البحوث والنظم البيئية | إزري
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خريطــة )14(: التوزيــع النســبي للمواطنيــن المشــتغلين )15 ســنة فأكثــر ( حســب المســتوى التعليمــي فــي دول مجلــس التعــاون 2015م

Map (14): Percentage Distribution of Employed Citizens (15 Years and Above) by Educational Level in GCC Countries 2015
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Sources of Data and Maps: The National Statistical Centers (NSC’s) in the GCC Countries, 

and the World Countries Map from Esri’s Data and Maps for ArcGIS (2013) DVD

ArcGIS (2013) 
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خريطــة )15(: التوزيــع النســبي لغيــر المواطنيــن المشــتغلين )15 ســنة فأكثــر ( حســب المســتوى التعليمــي فــي دول مجلــس التعــاون 2015م

Map (15): Percentage Distribution of Employed Non-Citizens (15 Years and Above) by Educational Level in GCC Countries 2015

This map is not considered as a reference for political & International boundaries
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Sources of Data and Maps: The National Statistical Centers (NSC’s) in the GCC Countries, 

and the World Countries Map from Esri’s Data and Maps for ArcGIS (2013) DVD

ArcGIS (2013) 
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خريطــة )16(: طــالب تنميــة الطفولــة المبكــرة فــي دول مجلــس التعــاون 2011/2010-2015/2014م

Map (16):Early Childhood Education Students in GCC Countries 2010/2011-2014/2015 

This map is not considered as a reference for political & International boundaries
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 وبيانات وخرائط دول العالم من قرص برنامج                             لمعهد البحوث والنظم البيئية | إزري

Sources of Data and Maps: The National Statistical Centers (NSC’s) in the GCC Countries, 

and the World Countries Map from Esri’s Data and Maps for ArcGIS (2013) DVD

ArcGIS (2013) 

األطلــس اإلحصائــي لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة 2015م

34

طالب 2011/2010
 Students 2010/2011

320

160
طالب 2015/2014

 Students 2014/2015

Map Legend مفتاح الخريطة

 طالب تنمية الطفولة المبكرة )تشمل
 الحضانات ورياض األطفال( في دول مجلس

التعاون 2014/2015م

Early Childhood Education 
Students (Including Nurseries & 
Kindergartens) in GCC Countries 

2014/2015

  ألف )000( طالــــــب

737
Thousand (000) Student

0

Sultanate of Oman
سلطنــــــــــــــة ُعمــــــــــــــان

Kingdom of Bahrain
البحريــــــــــــــــن مملكــــــة 

State of Kuwait
دولــــــــــــة الكويـــــــــت

Kingdom of Saudi Arabia
المملكة العربيــة السعودية United Arab Emirates

دولة اإلمـارات العربية المتحدة

305.5

190.5

104.2

35.4 27.4

48.7

52.7
27.7

194.0

139.4

22.7

86.6

State of Qatar
 دولـــــــــــــة قطـــــــــــر

*Including Nurseries & Kindergartens
تشمل الحضانات ورياض األطفال

*

*

Thousand (000) Studentألف )000( طالب



35

خريطة )17(: طالب التعليم المدرسي في دول المجلس التعاون  2011/2010- 2015/2014م

Map (17): School Education Students in GCC Countries 2010/2014-2011/2015  

This map is not considered as a reference for political & International boundaries
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Sources of Data and Maps: The National Statistical Centers (NSC’s) in the GCC Countries, 

and the World Countries Map from Esri’s Data and Maps for ArcGIS (2013) DVD

ArcGIS (2013) 
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خريطة )18(: عدد المستشـفيات في دول مجلس التعاون 2014م

Map (18): Number of Hospitals in GCC Countries 2014
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Sources of Data and Maps: The National Statistical Centers (NSC’s) in the GCC Countries, 

and the World Countries Map from Esri’s Data and Maps for ArcGIS (2013) DVD

ArcGIS (2013) 
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خريطــة )19(: عــدد أســرة المستشــفيات فــي دول مجلــس التعاون 2014م

Map (19): Number of Hospitals Beds in the GCC Countries 2014

This map is not considered as a reference for political & International boundaries
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Sources of Data and Maps: The National Statistical Centers (NSC’s) in the GCC Countries, 

and the World Countries Map from Esri’s Data and Maps for ArcGIS (2013) DVD

ArcGIS (2013) 
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خريطة )20(: عدد األطباء البشريون ) لكل 10,000 من السكان ( في دول مجلس التعاون 2014م

Map (20):Number of Physicians (Per 10,000 Population) in GCC Countries 2014
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Sources of Data and Maps: The National Statistical Centers (NSC’s) in the GCC Countries, 

and the World Countries Map from Esri’s Data and Maps for ArcGIS (2013) DVD

ArcGIS (2013) 
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خريطة )21(: عدد الممرضون  )لكل 10,000 من السكان( في دول مجلس التعاون 2010-2014م

Map (21): Number of Nurses (Per 10,000 Population) in GCC Countries 2010-2014

This map is not considered as a reference for political & International boundaries
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Sources of Data and Maps: The National Statistical Centers (NSC’s) in the GCC Countries, 

and the World Countries Map from Esri’s Data and Maps for ArcGIS (2013) DVD

ArcGIS (2013) 
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Energy & Water Statistics

4إحصــاءات الطاقة والمياه



خريطة )22(: نسبـــة إنتــــاج النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي من إجمالي اإلنتاج في دول مجلس التعاون )طن من النفط المكافئ( 2015م 

Map (22): Crude Oil and Natural Gas Liquids Production (%) of Total Production of the GCC countries (Tons of Oil Equivalent) 2015  

This map is not considered as a reference for political & International boundaries
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 وبيانات وخرائط دول العالم من قرص برنامج                             لمعهد البحوث والنظم البيئية | إزري

Sources of Data and Maps: The National Statistical Centers (NSC’s) in the GCC Countries, 

and the World Countries Map from Esri’s Data and Maps for ArcGIS (2013) DVD

ArcGIS (2013) 
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Map (23): Natural Gas Marketed Production (%) of Total Production of the GCC Countries (Tons of Oil Equivalent) 2015
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خريطــة )23(: نسبــــــة إنتـــاج الغــاز الطبيعــي المســّوق مــن إجمالــي اإلنتــاج فــي دول مجلــس التعــــــاون )طــن مــن النفــط المكافــئ( 2015م
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خريطــة )24(: نسبـــة إنتـــاج )النفــط الخــام وســوائل الغــاز الطبيعــي( مــع إنتـــاج الغــــاز الطبيعــــي المســّوق مــن إجمالــي اإلنتـــــاج )طــن مــن النفــط المكافــئ( 2015م
Map (24): Crude Oil and Natural Gas Liquids Production and Marketed Natural Gas Production (%) of Total Production (Tons of Oil Equivalent) 2015  

This map is not considered as a reference for political & International boundaries
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Sources of Data and Maps: The National Statistical Centers (NSC’s) in the GCC Countries, 

and the World Countries Map from Esri’s Data and Maps for ArcGIS (2013) DVD

ArcGIS (2013) 
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Map (25): Reused of  Wastewater Treated in percent in GCC countries 2015
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Sources of Data and Maps: The National Statistical Centers (NSC’s) in the GCC Countries, 

and the World Countries Map from Esri’s Data and Maps for ArcGIS (2013) DVD

ArcGIS (2013) 
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=<4000 Million Cubic Meter مليون متر مكعب

خريطة )25(: نسبة المياه المعاد إستخدامها من حجم المياه العادمة المعالجة في دول مجلس التعاون 2015م
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خريطة )26(: التوزيع النسبي إلجمالي المياه العذبة المتاحة لإلستخدام وفق مصادر المياه في دول مجلس التعاون 2015م

Map (26):Distribution of Total Fresh Water Available for Use by Water Sources in GCC Countrie 2015  

This map is not considered as a reference for political & International boundaries
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Sources of Data and Maps: The National Statistical Centers (NSC’s) in the GCC Countries, 

and the World Countries Map from Esri’s Data and Maps for ArcGIS (2013) DVD

ArcGIS (2013) 
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خريطــة )27(: نســبة إنتــاج وإســتخدام الميــاه العذبــة المتاحــة لإلســتخدام فــي دول مجلــس التعــاون 2015م

Map (27): Percentage of Production and Use of Fresh Water Available for Use in GCC Countries 2015
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and the World Countries Map from Esri’s Data and Maps for ArcGIS (2013) DVD

ArcGIS (2013) 

األطلــس اإلحصائــي لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة 2015م

46
=<4000 Million Cubic meter مليون متر مكعب
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 الزراعة والحراجة وصيد األسماك والصناعة التحويلية
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خريطــة )28(: إجمالــى إنتــاج وإســتهالك الكهربــاء فــي دول مجلــس التعــاون 2015 م

Map (28):Total Electricity Production and Consumption in GCC Countries 2015
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Sources of Data and Maps: The National Statistical Centers (NSC’s) in the GCC Countries, 

and the World Countries Map from Esri’s Data and Maps for ArcGIS (2013) DVD

ArcGIS (2013) 
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Foreign Trade Statistics

5إحصاءات التجارة الخارجية



خريطــة )29(: الموانــئ التجاريــة الرئيســة فــي دول مجلس التعاون 2014م

Map (29): The Main Commercial Ports of GCC Countries 2014
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Sources of Data and Maps: The National Statistical Centers (NSC’s) in the GCC Countries, 

and the World Countries Map from Esri’s Data and Maps for ArcGIS (2013) DVD
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Map (32): Percentage Distribution (%) of Total Merchandis Exports in GCC Countries 2015
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خريطة )33(: التجارة البينية  في دول مجلس التعاون 2010-2015 م

Map (33): Intra-Trade in GCC Countries 2015-2010
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2015م 34(: الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاريــة فــي دول مجلــس التعــاون  خريطــة )

Map (34): Gross Domestic Product (GDP) at Current Prices in GCC Countries 2015
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خريطة )35(: معدل نمو الناتج المحلي االجمالي باألسعار الجارية (%) في دول مجلس التعاون 2010-2015م
Map (35):Gross Domestic Product (GDP) Growth Rate at Current Prices (%) in GCC Countries 2010-2015
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خريطة )36(: نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في دول مجلس التعاون 2010- 2015م
Map (36): Gross Domestic Product (GDP) Per Capita in GCC Countries 2010-2015
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Sources of Data and Maps: The National Statistical Centers (NSC’s) in the GCC Countries, 

and the World Countries Map from Esri’s Data and Maps for ArcGIS (2013) DVD

ArcGIS (2013) 
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خريطة )37(: معدالت التضخم (%) في دول مجلس التعاون 2010-2015م

Map (37):Inflation Rates (%) in GCC Countries 2010-2015
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Sources of Data and Maps: The National Statistical Centers (NSC’s) in the GCC Countries, 

and the World Countries Map from Esri’s Data and Maps for ArcGIS (2013) DVD

ArcGIS (2013) 
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Geospat ia l  Data  Sources
مصادر البيانات الجغرافية المكانية



المحتويات

ــادر المصـ

Sources

 معهد البحوث والنظم البيئية         
Economic and Social Research Institute (esri)
http://www.arcgis.com/

مصادر البيانات الجغرافية المكانية

هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية
Informatics & eGovernment Authority 
Kingdom of Bahrain  |  مملكة البحرين
http://www.cio.gov.bh

 الهيئة العامة لإلحصاء
The General Authority for Statistics
Kingdom of Saudi Arabia  |  المملكة العربية السعودية
http://www.cdsi.gov.sa

المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات
The National Center for Statistics and Information
Sultanate of Oman  |  سلطنة ُعمان
http://www.ncsi.gov.om

وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء
The Ministry of Development Planning and Statistics
State of Qatar  |  دولة قطر
http://www.qsa.gov.qa

اإلدارة المركزية لإلحصاء
Central Statistical Bureau
State of Kuwait  |  دولة الكويت
http://www.csb.gov.kw

Geospatial Data Sources 
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Statistical Data Sources
مصادر البيانات اإلحصائيــة



المحتويات

ــادر المصـ

Sources

الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء
The Federal Competitiveness and Statistics Authority 
United Arab Emirates  |  دولة اإلمارات العربية المتحدة
http://www.uaestatistics.gov.ae

مصادر البيانات اإلحصائيــة

هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية
Informatics & eGovernment Authority 
Kingdom of Bahrain  |  مملكة البحرين
http://www.cio.gov.bh

 الهيئة العامة لإلحصاء
The General Authority for Statistics
Kingdom of Saudi Arabia  |  المملكة العربية السعودية
http://www.cdsi.gov.sa

المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات
The National Center for Statistics and Information
Sultanate of Oman  - سلطنة ُعمان
http://www.ncsi.gov.om

وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء
The Ministry of Development Planning and Statistics 
State of Qatar  |  دولة قطر
http://www.qsa.gov.qa

اإلدارة المركزية لإلحصاء
Central Statistical Bureau
State of Kuwait  |  دولة الكويت
http://www.csb.gov.kw

Statistical Data Sources 
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