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مقدمة
      يسر األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن تقدم العدد الرابع من 
نشرتها اإلحصائية “دول مجلس التعاون: لمحة إحصائية” والذي يتضمن بيانات احصائية 
عن الدول  األعضاء لألعوام 2009 و2010 و2011 و2012. وتيسيرًا للقارئ الكريم تم 

إضافة قراءة موجزة للبيانات االحصائية ورسومات بيانية.

       يسلط الفصل األول الضوء على موقع ومكانة دول مجلس التعاون في المؤشرات 
التعاون أصبحت تحتل  فإن دول مجلس  البيانات  الدولية . وكما يتضح من  االقتصادية 
مكانة دولية متقدمة في االقتصاد العالمي والتجارة الدولية ومؤشرات التنمية البشرية، بناتج 
محلي بلغ 1.6 ترليون دوالر في العام 2012م ، وتجارة دولية بلغت قيمتها 1.4 ترليون 
دوالر في العام ذاته. كما تبين االحصاءات المكانة المتقدمة التي حققتها دول المجلس في 

مؤشرات التنمية البشرية دوليًا.

        ويستعرض الفصل الثاني بإيجاز االحصاءات السكانية والحيوية، والتي تشير الى 
أن عدد سكان دول المجلس بلغ 47.4 مليون نسمة في العام 2012م، وبلغ عدد القوى 

العاملة حوالي 21 مليون نسمة ، أي ما نسبته 44% من عدد السكان في العام ذاته. 

        ويتناول الفصل الثالث احصاءات التعليم والخدمات الصحية والتي تظهر جانبًا مما 
حققته دول المجلس من تقدم كبير وملحوظ في مجاالت التنمية البشرية. وتكفي اإلشارة 
هنا، الى أن عدد الطالب في جميع مراحل التعليم العام بلغ تسعة ماليين طالب وطالبة في 
العام 2012م. كما سجلت الخدمات الصحية زيادة ملحوظة في عدد األطباء بدول المجلس 

والذي بلغ 113 ألف طبيب في العام ذاته، بمعدل طبيب لكل 419 نسمة.

      وخصص الفصل الرابع لالحصاءات االقتصادية والمالية والتي تؤشر الى المكانة 
العالمي، من حيث  المستوى  المجلس على  التي تحتلها دول  المتميزة  الدولية  االقتصادية 
احتياطيات وانتاج النفط والغاز، وحجم التجارة الخارجية، والنمو الكبير في اجمالي الناتج 
النقل  خدمات  احصائيات  وبإيجاز  الخامس  الفصل  جداول  تستعرض  وأخيرًا  المحلي. 

واالتصاالت والفنادق.    
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      وحرصًا على توفير بيانات دقيقة وموثوقة ، فلقد تم االعتماد بشكل أساسي على 
البيانات الواردة من الجهات االحصائية الرسمية في الدول األعضاء التي تفضلت مشكورة 
في  المجلس  بدول  المعني  بالفصل  الخاصة  البيانات  أما   ، الالزمة  االحصاءات  بتوفير 
والبنك   ، الدولي  النقد  من صندوق  دولية  احصاءات  استخدام  تم  فلقد  الدولية  المؤشرات 
الدولي، ومنظمة أوبك ، ومنظمة أوابك ، وتقرير التنمية البشرية للعام 2013م الذي تصدره 

األمم المتحدة.

       ورغبة في إتاحة النشرة ألكبر عدد من المستفيدين، فقد تم إدراجها ضمن موقع 
األمانة العامة على الشبكة العالمية للمعلومات .

     

                واهلل ولي التوفيق ،،،  

                              األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

                              قطاع شئون المعلومات ـــ  إدارة اإلحصاء  

                               جمادى األولى 1435 ـ مارس 2014 

 



دول المجلس في المؤشرات الدولية
GCC MEMBER STATES IN INTERNATIONAL INDICATORS
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دول المجلس في المؤشرات الدولية

أهمية  القدم  منذ  التعاون  لمنطقة مجلس  المتميز  الجغرافي  الموقع  منح      
استراتيجية جعلتها محط اهتمام العالم عبر مختلف االزمان. وفي القرن العشرين، 
اضاف اكتشاف النفط والغاز لهذه االهمية بعدًا استثنائيًا، حيث أصبحت دول 
عالمي  بدور  وتضطلع  الطاقة،  أسوق  في  العالمي  االرتكاز  محور  المجلس 
البيانات  وتلقي  والتجارية.  والمالية  االقتصادية  التفاعالت  خارطة  على  مهم 
االحصائية التي يستعرضها هذا الفصل الضوء على األهمية والثقل الدوليين 

اللذين تتمتع بهما دول مجلس التعاون.

النمو االقتصادي

       حققت دول مجلس التعاون نموًا كبيرًا في الناتج المحلي في العام 2012م 
قدره 14% مقارنة بالعام 2011م، حيث بلغ اجمالي الناتج المحلي االجمالي 
لدول مجلس التعاون باألسعار الجارية 1.6 تريليون دوالر في العام 2012م، 
وذلك بفضل االداء الجيد الذي حققه قطاع الطاقة مدعومًا بإرتفاع اسعار النفط 
الثانية  المرتبة  التعاون في  العالمية. وجاءت دول مجلس  والغاز في االسواق 
العام  عن  واحدة  مرتبة  متقدمة  المحلي،  الناتج  حجم  حيث  من  عالميًا  عشر 

2011م.    

      على المستوى الدولي، سجل االقتصاد العالمي في العام 2012م نموًا 
باألسعار الجارية قدره 2.1% مقارنة بالعام 2011م، حيث بلغ اجمالي الناتج 

المحلي لدول العالم باألسعار الجارية حوالي 71.92 ترليون دوالر.     
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    وسجل نصيب الفرد من الناتج المحلي على مستوى دول المجلس ارتفاعًا 
نسبته 6% في العام 2012م مقارنة بالعام 2011م، حيث بلغ حوالي 33 ألف 
دوالر، بينما سجل نصيب الفرد من الناتج المحلي على مستوى العالم نموًا قدره 
1% في العام 2012م مقارنة بالعام 2011م، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج 

المحلي على مستوى العالم 10 آالف دوالر في العام 2012م.

النفط والغاز

        بلغ إنتاج دول المجلس 17.1 مليون برميل من النفط يوميًا و370 
مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال خالل العام 2012م. وتمتلك دول 
مجلس التعاون اكبر احتياطي من النفط في العالم ، يقدر بنحو 496 مليار 
برميل ، أي ما يعادل 34% من اجمالي االحتياطي العالمي ، كما تمتلك ما 
الثانية عالميًا بعد  بالمرتبة  العالمي ، وتأتي  الغاز  نسبته 21% من احتياطي 

روسيا بإحتياطي من الغاز قدره 42.2 ترليون متر مكعب.

التجارة الدولية

      احتلت دول مجلس التعاون مرتبة متقدمة على سلم الدول المصدرة للسلع 
خالل العام 2012م، وبلغت قيمة إجمالي الصادرات 934.8 مليار دوالر في 
الشعبية،  الصين  جمهورية  بعد  عالميًا  الرابعة  المرتبة  محققة  2012م،  العام 
والواليات المتحدة االمريكية، والمانيا االتحادية.وهي نفس المرتبة التي احتلتها  

في العام 2011م بإجمالي صادرات قيمتها 851.5 مليار دوالر.

بلغت   فلقد  2012م،  العام  في  التعاون  مجلس  دول  واردات  قيمة  أما      
اكبر  الرابعة عشرة من حيث  المرتبة  في  مما وضعها  دوالر،  مليار   432.6
الدول المستوردة على مستوى العالم، بينما كانت في العام 2011م تحتل المرتبة 
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الخامسة عشرة بإجمالي واردات قيمتها 381.5 مليار دوالر.

   وتبعًا لذلك، فإن إجمالي قيمة التبادل التجاري لدول المجلس مع بقية العالم 
بلغ حوالي 1.4 ترليون دوالر في العام 2012م، لتحتل بذلك المرتبة الخامسة 
على مستوى دول العالم من حيث حجم التبادل التجاري، بينما احتلت المرتبة 
السابعة في العام 2011م بقيمة 1.2 ترليون دوالر. ولقد حققت دول المجلس 
فائضًا في الميزان التجاري ، في العام 2012م، بلغ حوالي 502 مليار دوالر، 
مما مكنها من المحافظة على المرتبة االولى عالميًا في هذا المؤشر. حيث انها 

حققت المرتبة ذاتها في العام 2011م بفائض قيمته 470 مليار دوالر.

مؤشرات التنمية البشرية

      تتمتع دول مجلس التعاون بسجل حافل من االنجازات في مجال التنمية 
البشرية، مما أّمن لها مكانة متقدمة ضمن الدول التي حققت نسبًا مرتفعة إلى 
مرتفعة جدًا ضمن معايير التنمية البشرية التي يعتمدها برنامج األمم المتحدة 
للتنمية. ويشير تقرير التنمية البشرية لعام 2012م ، الذي يصدره برنامج االمم 
المتحـدة للتنمية، ان دول مجلس التعاون حققت مراتب عليا في التنمية البشرية، 
حيث صنفها التقرير على فئتي الدول ذات التنمية العالية والدول ذات التنمية 
العالية جدًا، وتراوحت في الترتيب العالمي بين )36ـ ـــ 84( من اصل 187 دولة 

من دول العالم، حيث تراوح مؤشر التنمية  بين 0.731 الى 0.834.
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 TABLE ) 1 ( جدول

ترتيب دول مجلس التعاون في الناجت احمللي اإلجمالي

 باألسعار اجلارية
 GROSS DOMESTIC PRODUCT - IN CURRENT PRICES (GDP(

(Trillion Dollar(                                                                                                                                  )ترليون دوالر(

2012COUNTRYWorld Rankالدولةالترتيب العاملي

15.7United States1الواليات املتحدة األمريكية1

8.4China2الصني2

5.96Japan3اليابان3

3.4Germany4أملانيا 4

2.6France5فرنسا5

2.4United Kingdom6بريطانيا6

2.3Brazil7البرازيل7

2Russian Federation8روسيا8

2Italy9ايطاليا9

1.8India10الهند10

1.8Canada11كندا11

1.6GCC12دول مجلس التعاون12

1.5Australia13استراليا13

1.3Spain14اسبانيا14

1.2Mexico15املكسيك15
* املصدر: البنك الدولي
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TABLE ) 2 ( جدول

دول مجلس التعاون والعالم : معدل منو الناجت احمللي اإلجمالي
 باألسعار اجلارية 

REAL GROSS DOMESTIC PRODUCT GROWTH 
 IN CURRENT PRICES

( Growth % (                                                                                                                                                 )% النمو(

السنة
دول مجلس التعاون

GCC Member States
العالم
World

Year

200527.48.12005

200619.18.42006

200726.412.82007

200827.29.82008

2009-19.1-5.32009

201019.39.22010

201126.710.92011

20129.02.12012

* املصدر: البنك الدولي
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TABLE ) 3 ( جدول

دول مجلس التعاون والعالم : نصيب الفرد من الناجت احمللي
 باألسعار اجلارية

GROSS DOMESTIC PRODUCT PER CAPITA
CURRENT PRICES 

(Dollar(                                                                                                                                                              )دوالر(

السنة
دول مجلس التعاون

GCC Member States
العالم
World

Year

200518,3957,0472005

200621,3217,5452006

200724,0988,4112007

200828,2609,1252008

200923,3128,5422009

201025,9639,2242010

201131,52910,1122011

201233,32510,2062012

* املصدر: البنك الدولي
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 TABLE ) 4 ( جدول

ترتيب دول مجلس التعاون

 في انتاج النفط على املستوى العاملي
 WORLD CRUDE OIL PRODUCTION

(Million b/d’(                                                                                                                                 )مليون برميل/يوم(

الترتيب 
العاملي

2012COUNTRY Worldالدولة
Rank

17.1GCC Member States1دول مجلس التعاون 1

10.04Russia2روسيا2

6.51United States3الواليات املتحدة األمريكية3

4.11China4الصني 4

3.74Iran5ايران5

2.94Iraq6العراق6

2.80Venezuela7فنزويال7

2.55Mexico8املكسيك8

2.06Brazil9البرازيل9

1.95Nigeria10نيجيريا10

19.06Total of other countriesمجموع الدول األخرى

72.86Total worldمجموع العالم
* املصدر: اوبك 

Total world
without GCC

56 mbd Saudi Arabia
9.76 mbd

Kuwait
2.98 
mbd

United Arab 
Emirates 2.65 mbd

Oman 
0.81 
mbd

Qatar
0.73 mbd

Bahrain
0.17mbd

GCC
17.1 mbd
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 TABLE ) 5 ( جدول

ترتيب دول مجلس التعاون

 في احتياطي النفط على املستوى العاملي
 WORLD PROVEN CRUDE OIL RESERVES

(Billion barrels(                                                                                                                                   )مليار برميل(

الترتيب 
العاملي

2012COUNTRY Worldالدولة
Rank

497.1GCC Member States1دول مجلس التعاون 1

297.7Venezuela2فنزويال2

157.3Iran3إيران3

140.3Iraq4العراق 4

80.0Russia5روسيا5

48.5Libya6ليبيا6

37.1Nigeria7نيجيريا7

30.0Kazakhstan8كازخستان8

25.6China9الصني9

23.3United States10الواليات املتحدة األمريكية10

141.3Total of other countriesمجموع الدول األخرى

1,478.2Total worldمجموع العالم
* املصدر: اوبك و أوابك

Total World 
without GCC

66%

Kuwait
102

United 
Arab Emirates

98

Saudi Arabia 
266

Oman  6
Qatar 

25

Bahrain
0.12

GCC
34%


World proven crude oil reserves
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 TABLE ) 6 ( جدول

ترتيب دول مجلس التعاون

 في إنتاج الغاز الطبيعي على املستوى العاملي
 WORLD PRODUCTION OF NATURAL GAS

(Billion standard cu m(                                                                                                                )مليار متر مكعب(

الترتيب 
العاملي

2012COUNTRY Worldالدولة
Rank

682.7United States1الواليات املتحدة األمريكية1

609.2Russia2روسيا2

370.2GCC Member States3دول مجلس التعاون 3

202.4Iran4إيران4

154.9Canada5كندا5

114.6Norway6النرويج6

106.4China7الصني7

86.5Algeria8اجلزائر8

78.2Netherlands9هولندا9

71.8Indonesia10اندونيسيا 10

941.0Total of other countriesمجموع الدول األخرى

3,417.6Total worldمجموع العالم

* املصدر: اوبك و أوابك

GCC
11%

Total world
89%
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 TABLE ) 7 ( جدول

ترتيب دول مجلس التعاون

 في احتياطي الغاز الطبيعي على املستوى العاملي
WORLD PROVEN NATURAL GAS RESERVES

(Billion standard cu m(                                                                                                                )مليار متر مكعب(

الترتيب 
العاملي

2012COUNTRY Worldالدولة
Rank

48,676Russia1روسيا1

42,221GCC Member States2دول مجلس التعاون 2

33,780Iran3إيران3

10,000Turkmenistan4تركمانستان 4

8,910United States5الواليات املتحدة األمريكية5

5,563Venezuela6فنزويال6

5,118Nigeria7نيجيريا7

4,504Algeria8اجلزائر8

3,849Australia9أستراليا9

3,158Iraq10العراق10

34,571Total of other countriesمجموع الدول األخرى

200,350Total worldمجموع العالم

* املصدر: اوبك و أوابك

GCC
21%

Total world
79%
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 TABLE ) 8 ( جدول

ترتيب دول مجلس التعاون في التجارة العاملية

الصادرات
VOLUME OF EXPORTS

(Billion Dollar(                                                                                                                                         )مليار دوالر(

الترتيب 
العاملي

2012COUNTRY Worldالدولة
Rank

2,051.9China1الصني1

1,546.6United States2الواليات املتحدة األمريكية2

1,323.1Germany3املانيا3

934.8GCC Member States4دول مجلس التعاون 4

800.3Japan5اليابان5

641.8Netherland6هولندا6

557.0France7فرنسا7

551.8Korea8كوريا8

525.5Russia9روسيا9

489.8Italy10ايطاليا10

* املصدر: صندوق النقد الدولي

2,051.9

1,546.6

1,323.1

934.8

800.3

641.8

557.0

551.8

525.5

489.8

0.0500.01,000.01,500.02,000.02,500.0
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 TABLE ) 9 ( جدول

ترتيب دول مجلس التعاون في التجارة العاملية

 الواردات
VOLUME OF IMPORTS

(Billion Dollar(                                                                                                                                        )مليار دوالر(

الترتيب 
العاملي

2012COUNTRY Worldالدولة
Rank

2335.7United States1الواليات املتحدة األمريكية1

1817.4China2الصني2

1153Germany3املانيا3

885.9Japan4اليابان4

660.9France5فرنسا5

655.6United Kingdom6بريطانيا6

587.2Netherlands7هولندا7

519.7Korea8كوريا8

508.7Canada9كندا9

504.8Hong Kong 10هوجن كوجن10

490.4India11الهند11

451.7Italy12ايطاليا12

434.1Belgium13بلجيكا13

432.6GCC Member States14دول مجلس التعاون14

403.5Mexico15املكسيك15
* املصدر: صندوق النقد الدولي
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1,817

1,153
886
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520
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452
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404

05001000150020002500



















23

 TABLE ) 10 ( جدول

ترتيب دول مجلس التعاون في التجارة العاملية

حجم التبادل التجاري
 TRADE EXCHANGE

(Billion Dollar(                                                                                                                                        )مليار دوالر(

الترتيب 
العاملي

2012COUNTRY Worldالدولة
Rank

3,882United States1الواليات املتحدة األمريكية1

3,869China2الصني2

2,476Germany3املانيا3

1,686Japan4اليابان4

1,367GCC Member States5دول مجلس التعاون5

1,229Netherland6هولندا6

1,218France7فرنسا7

1,086United Kingdom8بريطانيا8

1,072Korea9كوريا9

964Canada10كندا10

* املصدر: صندوق النقد الدولي
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 TABLE ) 11 ( جدول

ترتيب دول مجلس التعاون في التجارة العاملية

الفوائض في امليزان التجاري
TRADE BALANCE SURPLUSES 

(Billion Dollar(                                                                                                                                        )مليار دوالر(

الترتيب 
العاملي

2012COUNTRY Worldالدولة
Rank

502GCC Member States1دول اجمللس1

235China2الصني2

211Russia3روسيا3

170Germany4املانيا4

73Norway5النرويج5

55Netherland6هولندا6

51Ireland7ايرلندا7

50Nigeria8نيجيريا8

45Angola9أنغوال9

41Iraq10العراق10

* املصدر: صندوق النقد الدولي
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 TABLE ) 12 ( جدول

دول مجلس التعاون في

مؤشرات التنمية البشرية
تشمل 187 دولة

 GCC IN HUMAN DEVELOPMENT INDEX
INCLUDES 187 COUNTRIES

COUNTRYRankتصنيف التنميةاملؤشر 2012الدولةالترتيب 

0.955ًالنرويج1 Norway1مرتفعة جدا

0.937ًالواليات املتحدة األمريكية3 United States3مرتفعة جدا

0.913ًسويسرا9 Switzerland9مرتفعة جدا

0.875ًبريطانيا26 United Kingdom26مرتفعة جدا

China101متوسطة0.699الصني101

دول مجلس التعاون
تراوحت في الترتيب بني 36 - 84

0.834 - 0.731ً GCC Member Statesمرتفعة الى مرتفعة جدا

Arab Statesمتوسطة0.652الدول العربية

East Asia and the Pacificمتوسطة0.683 شرق آسيا واحمليط الهادئ

Europe and Central Asiaمرتفعة 0.771أوروبا وآسيا الوسطى

 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
متوسطة0.741الكاريبي

 Latin America and the
Caribbean

South Asia منخفضة0.558جنوب آسيا

Sub-Saharan Africa  منخفضة0.475جنوب الصحراء األفريقية الكبرى
* املصدر: تقرير التنمية البشرية 2013 )األمم املتحدة(

0.699

0.955

0.937

0.913

0.875
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0.475
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اإلحصاءات السكانية والحيوية

السكان والمساحة

   تظهر االحصاءات نموًا ملحوظًا في عدد سكان دول مجلس التعاون خالل 
العقود الثالثة الماضية، فبينما كان عدد السكان 13.4 مليون في عام 1980م 
نسمة، ارتفع في عام 1985م إلى 16.3 مليون نسمة بنسبة زيادة 22%. ولقد 
تسارع النمو السكاني مع تزايد حجم النشاط االقتصادي في دول المجلس ليصل 
إلى 21.3 مليون نسمة في عام 1990م، بنسبة زيادة قدرها 31% خالل خمس 
سنوات. ونتيجة للتطور في حجم النشاط االقتصادي، استمر النمو السكاني في 
الزيادة حتى بلغ عدد سكان دول مجلس التعاون في عام 2000م ما مجموعه 
29.9 مليون نسمة، بنسبة زيادة قدرها 40% خالل عشر سنوات. و في عام 
2005م بلغ عدد السكان 33.8 مليون نسمة، ليقفز إلى 44.1 مليون نسمة في 
عام 2010م بزيادة قدرها 10 ماليين نسمة تقريبًا، وارتفع الى 46 مليون نسمة 
في العام 2011م ليصل الى حوالي 47.4 مليون نسمة في العام 2012م، 

بنسبة زيادة قدرها 3% مقارنة بالعام 2011م.

     وبموازاة ذلك، ارتفع عدد القوى العاملة في دول مجلس التعاون من 4.7 
مليون عامل في عام 1980م إلى 6.2 مليون عامل في عام 1985م، ثم 
10.4 مليون عامل في عام 2000م ، ثم 13.3 مليون عامل في عام 2005م، 
ليقفز العدد إلى 18.6 مليون عامل في عام 2010م، أي بزيادة قدرها 5.3 
مليون عامل خالل السنوات الخمس من 2005م إلى 2010م، ليبلغ 19.9 
مليون عامل في عام 2011م ويصل الى 20.8 في العام 2012م. وتمثل 
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القوة العاملة حوالي 44% من عدد السكان في عام 2012م، مقابل 35 % في 
عام 1980م.

       ويعيش سكان دول مجلس التعاون على مساحة قدرها 2.4 مليون كيلو 
متر مربع تقريبًا، بواقع كثافة سكانية قدرها 19.7 نسمة لكل كيلو متر مربع في 

عام 2012م، مقابل 5 نسمة لكل كيلو متر مربع في عام 1980م.

    نتيجة للزيادة السكانية الكبيرة في دول المجلس، بلغ عدد المواليد األحياء في 
عام 2012م حوالي 860.9 ألف مولود مقابل حوالي 854.7 ألف مولود في 
عام 2011م و 777.8 ألف مولود في عام 2000م. بينما بلغ عدد الوفيات 
خالل عام 2012م حوالي 129.2 ألف حالة وفاة مقابل حوالي 126.9 ألف 
حالة وفاة في العام 2011م، و88.1 ألف حالة وفاة في العام 2000م. وبذلك 
تكون الزيادة الطبيعية للسكان في عام 2012م حوالي 731.7 ألف نسمة أي 

بنسبة قدرها 1.5% من عدد السكان . 

   وفيما يتصل بحاالت الزواج والطالق، فلقد بلغت حاالت الزواج في دول 
مجلس التعاون حوالي 237 ألف حالة في عام 2012م، مقابل 233.6 ألف 

حالة في عام 2011م، و 151.9 ألف حالة في عام 2005م.

    وفي المقابل انخفض عدد حاالت الطالق في دول مجلس التعاون في عام 
2012م إلى حوالي 51.2 ألف حالة طالق مقابل 51.4 ألف حالة طالق في 
2011م و 34.4 ألف حالة طالق في 2005م. وسجلت دول المجلس حوالي 

5 حالة زواج لكل حالة طالق في عام 2012م .
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 TABLE ) 13 ( جدول

 السكان في دول مجلس التعاون

GCC  POPULATION

2009201020112012COUNTRYالدولة

8,199,9968,264,0708,264,0708,264,070U.A.Eاالمارات 

1,178,4151,228,5431,195,0201,195,020BAHRAINالبحرين

26,660,85727,136,97728,376,35529,195,895K.S.Aالسعودية

3,173,9172,773,4973,295,2983,623,001OMANعمان 

1,638,6261,715,0981,732,7171,832,903QATARقطر

2,777,8612,933,2683,098,8923,268,431KUWAITالكويت

43,629,67244,051,45345,962,35247,379,320TOTALاجملموع

2010 )1(
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 TABLE ) 14 ( جدول

                      الكثافة السكانية                                             املساحة     
             AREA                                                POPULATION DENSITY                    

)KM 2  2 كم(                                                                                                          ) Per 1km 2  2 نسمة لكل كم ( 

2011201220112012COUNTRYالدولة

116.4116.471,02471,024U.A.Eاالمارات 

1,558.01,558.0767767BAHRAINالبحرين

14.214.62,000,0002,000,000K.S.Aالسعودية

10.611.7309,500309,500OMANعمان 

149.3157.911,60711,607QATARقطر

173.9183.417,81817,818KUWAITالكويت

19.119.72,410,7162,410,716TOTALاجملموع

 TABLE ) 15 ( جدول

 املواليد األحياء املسجلني
REGISTERED LIVE BIRTHS  

2009201020112012COUNTRYالدولة

76,36679,62583,95083,950U.A.Eاالمارات 

17,84118,10517,53517,535BAHRAINالبحرين

601,949604,414606,505607,728K.S.Aالسعودية

64,63165,53267,92272,867OMANعمان 

18,35119,50420,58020,580QATARقطر

56,50357,53358,19858,198KUWAITالكويت

835,641844,713854,690860,858TOTALاجملموع

2010 )1(

)1(

)1(

)1(

)1(
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 TABLE ) 16 ( جدول

 الوفيات
DEATHS 

2009201020112012COUNTRYالدولة

7,7897,4147,3507,350U.A.Eاالمارات 

2,3872,3882,5132,513BAHRAINالبحرين

98,289100,073102,066104,195K.S.Aالسعودية

7,1016,8917,6677,885OMANعمان 

2,0081,9701,9451,945QATARقطر

6,2665,4485,3395,339KUWAITالكويت

123,840124,184126,880129,227TOTALاجملموع
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)1(
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 TABLE ) 17 ( جدول

 حاالت الزواج
MARRIAGES 

2009201020112012COUNTRYالدولة

15,15515,10415,10514,934U.A.Eاالمارات 

5,0674,9605,9185,918BAHRAINالبحرين

148,043133,950162,880162,880K.S.Aالسعودية

25,60820,82026,54029,840OMANعمان 

3,1532,9773,2933,532QATARقطر

14,52613,99319,86019,860KUWAITالكويت

211,552191,804233,596236,964TOTALاجملموع

2011 )1(

 TABLE ) 18 ( جدول

حاالت الطالق
DIVORCES  

2009201020112012COUNTRYالدولة

4,0764,1944,1453,901U.A.Eاالمارات 

1,4591,5691,4741,474BAHRAINالبحرين

31,25529,13834,62234,622K.S.Aالسعودية

2,6752,7363,8053,570OMANعمان 

1,1081,1721,1081,420QATARقطر

5,9325,9656,2546,254KUWAITالكويت

46,50544,77451,40851,241TOTALاجملموع

2011 )1(

)1(

)1(

)1(

)1(

)1(

)1(
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   TABLE ) 19 (جدول 

القوى العاملة في دول مجلس التعاون
LABOR FORCE IN GCC

2009201020112012COUNTRYالدولة

5,115,5565,208,4475,208,4475,208,447U.A.Eاالمارات 

598,491599,349598,226635,717BAHRAINالبحرين

8,147,9928,834,8729,935,53410,390,324K.S.Aالسعودية

1,192,0981,297,3281,473,4711,682,574OMANعمان 

1,265,4321,275,9711,277,4451,347,060QATARقطر

1,555,7531,344,0491,416,8551,553,210KUWAITالكويت

17,875,32218,560,01619,909,97820,817,332TOTALاجملموع

2009 )1(
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االحصاءات التعليمية والخدمات الصحية

اإلحصاءات التعليمية

   تظهر احصائيات في دول مجلس التعاون االهتمام الخاص الذي توليه الدول 
االعضاء في مجلس التعاون بالعملية التعليمية من جميع جوانبها، وتطوير التعليم 
في مختلف مراحله حتى بلغ عدد الطالب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام 
والخاص نحو9 مليون طالب وطالبة في العام 2012م، مقابل2.1 مليون طالب 

وطالبة في عام 1980م، أي بنسبة زيادة قدرها %329 .

   ولقد واكب هذه الزيادة في عدد الطالب، زيادة في عدد المدرسين والمدرسات، 
 868.9 المجلس  دول  في  والخاص  العام  التعليم  في  العدد  إجمالي  بلغ  حيث 
في ألف مدرس ومدرسة العام 2012م، مقارنة بالـعام 2011م حيث كان عدد 
المدرسين والمدرسات 827.6 الف مدرس و مدرسة، وبنسبة نمو قدرها 5% عن 
مستواه في عام 2011م.ولقد تضاعف العدد منذ العام 2000م حين بلغ 415.2 
ألف مدرس ومدرسة، بينما اقتصر العدد على 120 ألف مدرس ومدرسة في عام 
1980م. وبذلك يكون عدد المدرسين في عام 2012م شهد زيادة نسبتها %624 

مقارنة بالعام 1980م.

   ان الزيادة المضطردة في اعداد المدرسين بالنسبة العداد الطلبة ادت الى بلوغ 
معّدل الطلبة لكل معلم 10 طالب في العام 2012م مقارنة بمعّدل 18 طالب 
لكل معلم في العام 1980م. وال شك أنه قد صاحب هذا التطور الهائل في التعليم 
التوسع  إلى  باإلضافة  واألهلية،  الحكومية  المدارس  في عدد وحجم  كبيرة  زيادة 
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الكبير في عدد الجامعات التي بلغ عددها في دول المجلس 190 جامعة حكومية 
وأهلية في عام 2012م.

الخدمات الصحية

   اقترن التطور الكبير في عدد السكان والقفزات التنموية التي شهدتها دول المجلس 
بإهتمام خاص بتوفير الخدمات الصحية والنهوض بمستواها، وقد تمثل ذلك في 
ارتفاع عدد المستشفيات في دول المجلس إلى 656 مستشفى في عام 2012م، 
مقابل 475 مستشفى في عام 2000م و 345 مستشفى في عام 1990م. كما 
بلغ عدد األطباء في جميع المستشفيات الحكومية واألهلية 113 ألف طبيب في 
عام 2012م مقارنة بـ 109 ألف طبيب في عام 2011م، أي بزيادة قدرها %4 
خالل عام واحد، وذلك مقابل 104 ألف طبيب في العام 2010م، و 50 الف 
طبيب في العام 2000م، و23 الف طبيب في عام 1990م، أي أن عدد األطباء 
عدد  في  الزيادة  وواكب  1990م.  بعام  مقارنة  2012م  عام   %391 بنسبة  زاد 
األطباء تحسنًا في مستوى الخدمات الصحية حيث تقلص عدد السكان لكل طبيب 
من 937 نسمة في العام 1990م إلى 419 نسمة في العام 2012م، األمر الذي 

يعكس اهتمام دول المجلس بالخدمات الصحية .

   وانعكست الزيادة الكبيرة في عدد المستشفيات وعدد األطباء في زيادة مماثلة 
في عدد األسرة بهذه المستشفيات، و بلغ معدل هذه الزيادة 2.3% في عام 2012م 
مقارنة بالعام 2011م، حيث وصل عدد األسرة 89 ألف سرير في عام 2012م 
مقابل 87 ألف سرير في العام 2011م، بينما كان  إجمالي عدد األسرة 66 ألف 
سرير في عام 2000م، و44.5 ألف سرير في عام 1990م، األمر الذي يعكس 
أن نسبة طبيب/سرير قد ارتفعت بدرجة كبيرة من50 ألف طبيب مقابل 66 ألف 
سرير في عام 2000م الى 113 ألف طبيب، مقابل 89 ألف سرير في عام 

2012م  .
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 TABLE ) 20 ( جدول

 مدرسو جميع املراحل الدراسية  ) التعليم العام واخلاص (
  TEACHERS  AT SCHOOLS ( GOV. & PRIVATE (

2009201020112012COUNTRYالدولة

47,26756,34355,75957,799U.A.Eاالمارات 

BAHRAIN 16,37116,71617,41317,413البحرين 

543,817609,175609,175639,605K.S.Aالسعودية

OMAN 50,79652,43057,59859,717عمان 

16,12815,29917,61921,572QATARقطر

64,59366,51470,07172,810KUWAITالكويت

738,972816,477827,635868,916TOTALاجملموع

2011 )1(

 TABLE ) 21 ( جدول

طلبة جميع  املراحل الدراسية  ) التعليم العام واخلاص (
  STUDENTS AT SCHOOLS ( GOV. & PRIVATE (

2009201020112012COUNTRYالدولة

750,234789,894814,729859,224U.A.Eاالمارات 

193,194222,070202,696202,696BAHRAINالبحرين

6,248,4016,357,5026,388,5386,492,351K.S.Aالسعودية

629,353632,326635,547644,515OMANعمان 

176,613180,342197,255219,552QATARقطر

545,566563,194581,541594,214KUWAITالكويت

8,543,3618,745,3288,820,3069,012,552TOTALاجملموع

2011 )1(

)1(

)1(
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 TABLE ) 22 ( جدول

 اجلامعات ) احلكومية و األهلية (
 UNIVERSITIES ( GOV. & PRIVATE (

2009201020112012COUNTRYالدولة

64727881U.A.Eاالمارات 

16161919BAHRAINالبحرين

26303358K.S.Aالسعودية

7788OMANعمان 

13131414QATARقطر

991010KUWAITالكويت

135147162190TOTALاجملموع

2011 )1(
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 TABLE ) 23 ( جدول

 املستشفيات ) حكومية و اهلية (
 HOSPITALS ( GOV. & PRIVATE (

2009201020112012COUNTRYالدولة

92869292U.A.Eاالمارات 

23232424BAHRAINالبحرين

408415420435K.S.Aالسعودية

60626565OMANعمان 

9101010QATARقطر

27273030KUWAITالكويت

619623641656TOTALاجملموع

2011 )1(
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  TABLE ) 24 ( جدول

األطباء  في املستشفيات ) احلكومية و األهلية (
 HOSPITAL DOCTORS ( GOV. & PRIVATE (

2009201020112012COUNTRYالدولة

15,02415,66815,57215,572U.A.Eاالمارات 

2,4812,5702,5862,586BAHRAINالبحرين

54,90365,61969,22671,518K.S.Aالسعودية

5,5635,5636,3287,049OMANعمان 

5,1266,9196,9196,919QATARقطر

7,2407,7078,4329,008KUWAITالكويت

90,337104,046109,063112,652TOTALاجملموع

2011 )1(
2010 )2(
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 TABLE ) 25 ( جدول

 أسرة املستشفيات ) احلكومية و األهلية (
 HOSPITAL BEDS ( GOV. & PRIVATE (

2009201020112012COUNTRYالدولة

9,7269,5929,5859,585U.A.Eاالمارات 

2,0902,1302,4752,475BAHRAINالبحرين

55,93258,12658,69661,036K.S.Aالسعودية

5,6315,8215,9586,179OMANعمان 

2,0172,0932,0052,005QATARقطر

7,0417,3557,9507,964KUWAITالكويت

82,43785,11786,66989,244TOTALاجملموع

2011 )1(
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االحصاءات االقتصادية والمالية

الطاقة

المصدر  التعاون، وهو  اقتصاديات دول مجلس  الخام عصب  النفط  يمثل     
األول للدخل في جميع الدول األعضاء. وبلغ إجمالي إنتاج النفط الخام في دول 
المجلس في عام 2012م 17.2 مليون برميل يوميًا، مقابل 6.2 مليون برميل في 
عام 1985م، أي أن إنتاج النفط الخام قد حقق معدل نمو قدره 177% فيما بين 
1985م و 2012م. لقد أدت الزيادة الكبيرة في انتاج النفط و أسعاره إلى زيادة 
أهميته في اقتصاديات دول مجلس التعاون. ورغم التوسع الكبير في األنشطة 
االقتصادية األخرى في دول المجلس، إال أن مساهمة النفط والغاز ما زالت تمثل 

حوالي 50% من الناتج المحلي في عام 2011م.

   كما حقق انتاج الطاقة الكهربائية نموًا كبيرًا في دول مجلس التعاون، حيث 
 420.9 مقابل  ساعة،  كيلوات/  مليار   445.7 حوالي  2012م  عام  في  بلغ 
بالعام  مقارنة  هائلة  يمثل زيادة  بما  العام 2011م، و  في  كيلوات/ساعة  مليار 
إنتاج  أن  ذلك  كيلوات/ساعة، ويعني  مليار  االنتاج 38.9  كان  1980م حيث 
بين  مرة  إحدى عشرة  حوالي  تضاعف  قد  المجلس  دول  في  الكهربائية  الطاقة 
األعوام 1980م، و2012م، وذلك لمواكبة الطلب المتزايد نتيجة النمو العمراني 

والسكاني، واحتياجات األنشطة االقتصادية والصناعية .

   وبالمثل تضاعف إنتاج المياه في دول المجلس، حيث ارتفع من 322.2 بليون 
جالون في عام 1985م إلى 984 بليون جالون في عام 2012م.
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  التجارة البينية

      اسهمت السياسات االقتصادية والتجارية التي اقرها مجلس التعاون بدءا 
من منطقة التجارة الحرة في عام 1983م ، ثم االتحاد الجمركي في 2003م،  
فالسوق الخليجية المشتركة في يناير 2008م في تنمية التجارة البينية فيما بين 
دول المجلس، التي تضاعف حجمها عشرات المرات فيما بين األعوام 1984م 
و 2012م. بينما اقتصر حجم التجارة البينية لدول المجلس في العام 1984م 
على 5.9 مليار دوالر، فإن قيمة التبادالت التجارية بين الدول األعضاء ارتفعت 
الى 87.7 مليار دوالر في عام 2012م. وترجع هذه الزيادة في جانب أساسي، 
الى ما سبقت اإلشارة اليه من قرارات اتخذتها الدول االعضاء إلزالة المعوقات 

أمام التبادل التجاري وتيسير انتقال المنتجات والسلع فيما بينها.

       وفي السنوات الست األخيرة تضاعف حجم التجارة البينية لدول المجلس 
حيث ارتفع من 32.2 مليار دوالر في عام 2005م إلى 67.3 مليار دوالر في 

عام 2010م، ثم إلى 87.7 مليار دوالر في عام 2012م .

       وتقدر قيمة الصادرات فيما بين دول المجلس في عام 2012م بحوالي 
51.1 مليار دوالر مقابل 3 مليار دوالر في عام 1984م  بزيادة قدرها 48.1 
مليار دوالر وبنسبة قدرها 1603%. كما حققت الصادرات البينية زيادة ملحوظة 
بين عامي 2007م و2012م، حيث كانت 34.7 مليار دوالر في عام 2007م 
وارتفعت إلى 51.1 مليار دوالر في عام 2012م، أي بنسبة زيادة قدرها %47 

عن مستواها في عام 2007م، قبل قيام السوق الخليجية المشتركة .

التجارة الخارجية

        قفز حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون ودول العالم من
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137.9 مليار دوالر في عام 1984م إلى 1.4 تريليون دوالر في عام 2012م، 
أي بنسبة زيادة قدرها 915% األمر الذي يعكس أهمية دول المجلس في التجارة 
المستوى  على  المجلس  دول  اقتصاديات  تمثله  الذي  الثقل  وبالتالي  الدولية، 

العالمي.

   فلقد بلغت قيمة صادرات دول المجلس الي العالم الخارجي 82.2 مليار 
دوالر في عام 1984م ، ثم ارتفعت الي 176.6 مليار دوالر في عام 2000م، 
و إلى 479.4 مليار في عام 2007 م، ثم قفزت إلى 934.8 مليار دوالر في 

عام 2012م. و يمثل النفط العنصر الرئيس في هذه الصادرات .

   أما بالنسبة  لواردات دول المجلس من باقي دول العالم ، فإنها شهدت هي 
األخرى ارتفاعًا ملحوظًا من 55.7 مليار دوالر في عام 1984م إلى 268.9 
مليار دوالر في عام 2007م، ثم إلى 432.6 مليار دوالر في عام 2012م، 
قدرها %677  زيادة  وبنسبة  بالعام 2007م،  مقارنة  قدرها %61  زيادة  بنسبة 

مقارنة بالعام 1984م.

التجاري 26.5 مليار دوالر في عام 1984م،  الميزان  الفائض في     وبلغ 
وارتفع ليصل الى 210.5 مليار دوالر في عام 2007م، وقفز الى 470 مليار 
دوالر في العام 2011م، وليبلغ 502.2 مليار دوالر في العام 2012م، وبنسبة 
مقارنة  قدرها %1795  وبنسبة زيادة  بالعام 2011م،  مقارنة  قدرها %7  زيادة 

بالعام 1984م.

التطورات االقتصادية

   إن الزيادة الكبيرة في عدد السكان بدول مجلس التعاون وفي حجم القوى 
النمو في  مجموعها  في  اسهمت  قد  المتتالية  االقتصادية  والتطورات  العاملة، 
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الكبير الذي شهده الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية ليصل إلى 1.6 
تريليون دوالر خالل علم 2012م ، مقابل 1.4 تريليون دوالر في عام 2011م، 

وبمعدل نمو قدره 14% خالل عام واحد .

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية نجد انه كان  ذا تتبعنا تطور     واإ
192.9 مليار دوالر في العام 1983م ، ثم ارتفع في عام 1995م إلى 224 
مليار دوالر، وفي عام 2000م بلغ الناتج المحلي اإلجمالي 341 مليار دوالر. 
عام  في  دوالر  تريليون   1.1 ليبلغ  المحلي  الناتج  في  الزيادة  تواصلت  ولقد 
2010م،  وليرتفع الى 1.6 تريليون دوالر في العام 2012م ، أي أن الناتج 
عام  في  مستواه  عن  2012م  عام  في   %729 بنسبة  زاد  اإلجمالي  المحلي 
1983م ، وبنسبة زيادة قدرها 369% عن مستواه في عام 2000م ، وان كان 
عام 2009م قد شهد انخفاضا في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية 
مقارنة بعام 2008م ، حيث بلغ الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2008م حوالي 
1.2 تريليون دوالر، وانخفض في عام 2009م إلى 958.8 مليار دوالر وذلك 
اتجاهًا صعوديًا في عام 2010م،  أنه عاد واتخذ  إال  العالمية،  بسبب األزمة 
حيث بلغ 1.1 تريليون دوالر بنسبة قدرها 15% عن مستواه في 2009م وواصل 

ارتفاعه ليبلغ 1.6 تريليون دوالر في العام 2012م .

   وقد شهد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي نموا كبيرا رغم 
الزيادة الكبيرة في عدد السكان في دول المجلس ، حيث بلغ في عام 2012م 
حوالي 33.3 ألف دوالر مقارنة بـ 31.5 ألف دوالر في عام 2011م وبنسبة 

نمو قدرها %6. 

     لقد سجل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي تطورا كبيرا حيث 
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كان في عام 1984م حوالي 11.4 ألف دوالر وبقي على نفس المتوسط حتي 
عام 2000م . ولكن بدءا من عام 2005م ومع زيادة حجم النشاط االقتصادي 
وارتفاع أسعار النفط نجد أن متوسط نصيب الفرد قد بدأ في التزايد بمعدالت 
متسارعة ، حيث بلغ في عام 2005م حوالي 18.5 ألف دوالر ثم ارتفع في عام 
2008م إلى 28.3 ألف دوالر ، ثم انخفض خالل عام 2009م بسبب األزمة 
العالمية إلى 22 ألف دوالر ، ثم عاد إلى الصعود حيث بلغ 26 ألف دوالر في 
عام 2010م، وواصل ارتفاعه ليصل الى حوالي 33.3 الف دوالر في العام 
2012م، أي أن متوسط نصيب الفرد زاد في عام 2012م بنسبة 192% مقارنة 

بالعام 2000م.

      وتزايد بالتبعية حجم النشاط االقتصادي للحكومة وامتدت مساهماتها  في 
شكل زيادة في اإلنفاق على تقديم الخدمات للمواطنين من صحية وتعليمية وبنية 
تحتية إلي غير ذلك وتمثل ذلك في زيادة اإلنفاق الحكومي لدول المجلس حتى 
بلغ في عام 2012م حوالي 468 مليار دوالر، مقارنة بـ 439 مليار دوالر في 
عام 2011م وبنسبة زيادة قدرها 7% ، وذلك في مقابل إنفاق قدره 110.9 مليار 
دوالر في عام 2000م ، بينما بلغ اإلنفاق الحكومي في عام 2006م حوالي 
باإلنفاق  الحالي في عام 2012م  قارنا اإلنفاق  ذا ما  211.8 مليار دوالر. واإ
عام  اإلنفاق  جملة  أن  لوجدنا  1984م  عام  في  المجلس  دول  في  الحكومي 
2012م زادت بنسبة 400% عن عام 1984م ، حيث كان اإلنفاق الحكومي 
في عام 1984م حوالي 93.6 مليار دوالر واستقر عند نفس المستويات تقريبا 
حتى عام 1995م حين انخفض إلى 87 مليار دوالر، ثم انطلق بعد ذلك في 
السنوات التالية إلى الزيادة حتى وصل إلى 468 مليار دوالر في عام 2012م.

     وفي المقابل نجد أن اإليرادات الحكومة في دول المجلس قد تضاعفت كذلك، 
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حيث كانت في عام 1984م حوالي 79 مليار دوالر، و ارتفعت إلى 126.6 
مليار دوالر في عام 2000م . وفي عام 2008م حققت اإليرادات الحكومية 
مستويات عالية حيث بلغت 534.2 مليار دوالر ثم انخفضت اإليرادات في عام 
2009م الى 328 مليار دوالر متأثرة باألزمة العالمية . ثم عادت لترتفع في 
2010م لتصل إلى 412.8 مليار دوالر و 607.9 مليار دوالر في عام 2011م 
ليصل الى673.7 مليار دوالر في عام 2012م، وبنسبة زيادة قدرها 753% عن 

مستواها في عام 1984م.

مؤشرات التضخم 

   كان من الضروري إزاء الزيادة الكبيرة في حجم اإلنفاق وفي مستويات الدخول 
لسكان دول المجلس أن تتأثر  مستويات األسعار، باإلضافة إلى التغيرات السعرية 
في العالم ، حيث يتم استيراد الجزء األكبر من االحتياجات  المعيشية. وعليه فلقد 
شهدت دول المجلس ارتفاعًا في الرقم القياسي ألسعار المستهلكين في السنوات 
الخمس األخيرة ، بدرجات متفاوتة ، كان أكبرها في عام 2008م في دولة قطر 
حين بلغ معدل التضخم 15.2% . ثم سلطنة عمان 12.4%، واإلمارات العربية 
المتحدة 12.8%، و دولة الكويت 10.6%، و المملكة العربية السعودية %6.1،  
عام  في  التضخم  معدالت  في  الكبيرة  الزيادة  وبعد   ،%  3.5 البحرين  ومملكة 
2008م، اتجه المؤشر نحو االنخفاض في العام2012م ليستقر على 2.9% في 
كل من المملكة العربية السعودية و سلطنة عمان و دولة الكويت، و 2.8% في 
مملكة البحرين، و1.9% في دولة قطر، و 0.7% في االمارات العربية المتحدة.

عرض النقود

   مع ازدياد حجم النشاط االقتصادي سجل عرض النقود زيادة كبيرة في السنوات 
األخيرة حيث بلغ في عام 2012م حوالي 374.5 مليار دوالر مقارنة بـ 331.5 
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مليار دوالر في العام 2011م، بمعدل نمو قدره 13% عن عام 2011م، مقابل 
185.1 مليار دوالر في عام 2007م . وفي نفس االتجاه سجل النقد المصدر 
في دول المجلس نموًا قدره 2% في عام 2012م مقارنة بالعام 2011م، فلقد بلغ 
النقد المصدر حوالي 70.3 مليار دوالر في عام 2012م مقارنة بحوالي 68.8 

مليار دوالر في عام 2011م، وحوالي 43 مليار دوالر في عام 2007م.

   كما أظهرت اإلحصاءات أن حجم السيولة في دول المجلس بلغ في عام 
2012م حوالي 876.7 مليار دوالر مقارنة بحوالي 818.4 مليار دوالر في عام 
2011م وبنسبة نمو قدرها 7% ، في حين قدرت السيولة في عام 2000م بحوالي 
168.4 مليار دوالر، ارتفعت في عام 2006م إلى 391.5 مليار دوالر ثم حوالي 
533.7 مليار دوالر في العام 2007م ، األمر الذي يعكس التغير المتسارع في 

حجم السيولة المحلية في دول المجلس لمواكبة التطورات االقتصادية. 

المؤشر العام لألسواق المالية

   ارتفع المؤشر العام لألسواق المالية في المملكة العربية السعودية بنسبة %6 
في عام 2012م مقارنة بعام 2011م، حيث وصل عند مستوى 6801 نقطة 
في  المؤشر  . وحقق  في عام 2011م  نقطة  مقابل 6418  في عام 2012م 
العام 2012م في كل من دولة قطر 8358.9 نقطة ، ودولة الكويت 5934 
نقطة، وسلطنة عمان 5762 نقطة ، واإلمارات العربية المتحدة 2630.9 نقطة، 

ومملكة البحرين 1065.6 نقطة.
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 TABLE ) 26 ( جدول

 إنتاج النفط
OIL PRODUCTION

)1000 B/D(                                                                                                                                    ) ألف برميل يوميا (

2009201020112012COUNTRYالدولة

2,5202,5202,5642,653U.A.Eاالمارات 

182182190190BAHRAINالبحرين

8,1848,1669,3119,763K.S.Aالسعودية

813865885919OMANعمان 

733733733733QATARقطر

2,2622,3122,6992,978KUWAITالكويت

14,69414,77816,38217,236TOTALاجملموع

2011 )1(
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TABLE ) 27 (جدول 

 إنتاج الكهرباء
ELECTRICITY PRODUCTION

)MILLION K.W /H (                                                                                          ) مليون كيلوواط/ ساعة (

2009201020112012COUNTRYالدولة

88,19297,339104,142104,142U.A.Eاالمارات 

12,22413,39113,26110,531BAHRAINالبحرين

186,725189,415193,952211,604K.S.Aالسعودية

17,82319,15921,35424,365OMANعمان 

24,15828,14430,73033,971QATARقطر

53,21857,08257,45761,119KUWAITالكويت

382,340404,530420,896445,732TOTALاجملموع

2011 )1(

 TABLE ) 28 ( جدول

 إنتاج املياه
WATER PRODUCTION

) Billion GALLON (                                                                                                ) بليون جالون (

2009201020112012COUNTRYالدولة

372376380380U.A.Eاالمارات 

48515353BAHRAINالبحرين

268234246246K.S.Aالسعودية

42495560OMANعمان 

9099106115QATARقطر

123125128130KUWAITالكويت

943933968984TOTALاجملموع 

2011 )1(

)1(

)1(

)1(
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 TABLE ) 29 ( جدول

 التجارة البينية : الصادرات 
 GCC INTRA - TRADE:  EXPORTS

)Million Dollar(                                                                                                                                     ) مليون دوالر (

2009201020112012COUNTRYالدولة

9,0718,8139,6269,626U.A.Eاالمارات 

1,7682,5593,9183,918BAHRAINالبحرين

*19,07820,52124,67625,691K.S.Aالسعودية*

4,4055,2004,9875,783OMANعمان 

1,4752,7152,4214,134QATARقطر

1,3831,4091,6831,907KUWAITالكويت

37,18041,21747,31251,059TOTALاجملموع

2011 )1(
*Include oil                                                                                                                                                                                     تشمل النفط*

 TABLE ) 30 ( جدول

 التجارة البينية : الواردات*
GCC INTRA - TRADE:  IMPORTS*

)Million Dollar(                                                                                                                )مليون دوالر(

2009201020112012COUNTRYالدولة

5,8646,0817,5767,576U.A.Eاالمارات 

 1,1921,0411,4141,414BAHRAINالبحرين 

4,6795,9568,56910,349K.S.Aالسعودية

5,3396,7978,5809,284OMANعمان 

3,8843,7233,8324,067QATARقطر

2,2812,5253,6563,943KUWAITالكويت

23,23926,12433,62636,632TOTALاجملموع

2011 )1(
*Exclude oil                                                                                                                                                                                ال تشمل النفط*

)1(

)1(

)1(

)1(
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 TABLE ) 31 ( جدول

 التجارة البينية : حجم التبادل التجاري
GCC INTRA - TRADE : TOTAL VALUE

)Million Dollar(                                                                                                                                       )مليون دوالر(

2009201020112012COUNTRYالدولة

14,93414,89417,20217,202U.A.Eاالمارات 

2,9603,6005,3325,332BAHRAINالبحرين

23,75726,47733,24536,040K.S.Aالسعودية

9,74411,99813,56715,066OMANعمان 

5,3596,4386,2538,201QATARقطر

3,6643,9345,3395,850KUWAITالكويت

60,41867,34180,93887,691TOTALاجملموع

 TABLE ) 32 ( جدول

 صادرات دول اجمللس 
GCC TRADE : EXPORTS

)Million Dollar(                                                                                                                )مليون دوالر(

2009201020112012COUNTRYالدولة

125,857147,869200,070223,822U.A.Eاالمارات 

11,88215,32322,41722,946BAHRAINالبحرين

192,298251,143364,699388,401K.S.Aالسعودية

27,65236,60147,09252,138OMANعمان 

48,00774,964114,448132,985QATARقطر

36,27362,619102,805114,516KUWAITالكويت

441,970588,519851,530934,807TOTALاجملموع



60

 TABLE ) 33 ( جدول

 واردات دول اجمللس 
 GCC TRADE : IMPORTS

)Million Dollar(                                                                                                               )مليون دوالر(

2009201020112012COUNTRYالدولة

121,823132,157164,127181,762U.A.Eاالمارات 

12,14815,87714,75113,884BAHRAINالبحرين

95,544106,863131,586155,593K.S.Aالسعودية

17,85319,77523,62028,118OMANعمان 

24,85423,17622,27226,011QATARقطر

20,34022,65925,14327,267KUWAITالكويت

292,562320,507381,499432,635TOTALاجملموع
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 TABLE ) 34 ( جدول

حجم التبادل التجاري 
TRADE VALUE

)Million Dollar(                                                                                                                                       )مليون دوالر(

2009201020112012COUNTRYالدولة

247,680280,026364,197405,583U.A.Eاالمارات 

24,03031,20037,16736,830BAHRAINالبحرين

287,842358,005496,285543,994K.S.Aالسعودية

45,50556,37670,71280,256OMANعمان 

72,86198,141136,720158,996QATARقطر

56,61485,277127,948141,783KUWAITالكويت

734,532909,0251,233,0291,367,442TOTALاجملموع

52 44 46 67 82

155
205

269

362

293
321

382
433

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


Billion Dollars


Imports of GCC States



62

 TABLE ) 35 ( جدول

امليزان التجاري
TRADE BALANCE

)Million Dollar(                                                                                                                                       )مليون دوالر(

2009201020112012COUNTRYالدولة

4,03515,71235,94342,060U.A.Eاالمارات 

5547,6669,061BAHRAIN-266-البحرين

96,754144,280233,112232,808K.S.Aالسعودية

9,79816,82723,47224,020OMANعمان 

23,15451,78892,176106,974QATARقطر

15,93339,96077,66287,249KUWAITالكويت

149,407268,012470,031502,172TOTALاجملموع
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 TABLE ) 36 ( جدول

 الناجت احمللي اإلجمالي باألسعار اجلارية
 GROSS DOMESTIC PRODUCT AT CURENT PRICE ( GDP (

)Million Dollar(                                                                                                                                        )مليون دوالر(

2009201020112012COUNTRYالدولة

254,803287,422348,595383,799U.A.Eاالمارات 

22,93825,71328,99130,362BAHRAINالبحرين

429,098526,811669,507711,050K.S.Aالسعودية

48,24058,81369,97278,111OMANعمان 

97,798125,122171,476192,402QATARقطر

105,928119,837160,626183,203KUWAITالكويت

958,8051,143,7181,449,1671,578,927GCCمجلس التعاون
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 TABLE ) 37 ( جدول

 نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي
GROSS DOMESTIC PRODUCT PER CAPITA 

) Dollar (                                                                                                                                                         ) دوالر (

2009201020112012COUNTRYالدولة

31,07434,78042,18246,442U.A.Eاالمارات 

19,46520,93024,26025,407BAHRAINالبحرين

16,09519,41323,59424,354K.S.Aالسعودية

15,19921,20521,23421,560OMANعمان 

59,68372,95398,964104,971QATARقطر

38,13340,85451,83356,052KUWAITالكويت

21,97625,96331,52933,325GCCمجلس التعاون
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 TABLE ) 38 ( جدول

إجمالي  الناجت القومي  
GROSS NATIONAL PRODUCT 

)Million Dollar(                                                                                                                                       )مليون دوالر(

2009201020112012COUNTRYالدولة

258,017287,322348,705384,097U.A.Eاالمارات 

17,91919,55725,22725,227BAHRAINالبحرين

437,738533,856676,191722,038K.S.Aالسعودية

45,46555,06065,40273,021OMANعمان 

88,386112,179158,205180,272QATARقطر

112,923129,251169,617192,394KUWAITالكويت

960,4481,137,2251,443,3471,577,049GCCمجلس التعاون

2011 )1(

 TABLE ) 39 ( جدول

إجمالي االيرادات
TOTAL REVENUES

)Million Dollar(                                                                                                                                       )مليون دوالر(

2009201020112012COUNTRYالدولة

63,84676,793116,019116,019U.A.Eاالمارات 

1,7082,1762,8223,034BAHRAINالبحرين

135,948197,764298,078332,639K.S.Aالسعودية

17,55120,58927,63335,044OMANعمان 

44,55743,77061,72074,168QATARقطر

64,35971,687101,662112,750KUWAITالكويت

327,969412,779607,934673,654GCCمجلس التعاون

2011 )1(

)1(

)1(
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 TABLE ) 40 ( جدول

إجمالي االنفاق
TOTAL EXPENDITURES

)Million Dollar(                                                                                                                                       )مليون دوالر(

2009201020112012COUNTRYالدولة

106,40893,67981,16381,163U.A.Eاالمارات 

2,0822,6352,8533,261BAHRAINالبحرين

159,049174,369220,453232,881K.S.Aالسعودية

19,32020,71227,92735,254OMANعمان 

31,92737,98245,66248,648QATARقطر

45,19552,25560,92266,911KUWAITالكويت

363,982381,632438,980468,118GCCمجلس التعاون

2011 )1(
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 TABLE ) 41 ( جدول

الفائض أو العجز  في ميزانية احلكومة 
SURPLUS OR DEFICIT IN GOVERNMENT BUDGET

)Million Dollar(                                                                                                                                       )مليون دوالر(

2009201020112012COUNTRYالدولة

16,88634,85634,856U.A.E-42,562-االمارات 

227BAHRAIN-31-459-374-البحرين

23,10123,39577,62599,758K.S.A-السعودية

210OMAN-294-123-1,769-عمان 

12,6305,78816,05825,520QATARقطر

19,16419,43240,74045,839KUWAITالكويت

36,01331,147168,954205,536GCC-مجلس التعاون

2011 )1(

 TABLE ) 42 ( جدول

 األرقام القياسية ألسعار املستهلكني ) % (
 CONSUMER PRICE INDEX ( % (

2009201020112012COUNTRYالدولة

1.60.90.90.7U.A.Eاالمارات 

4.02.8BAHRAIN-2.82.0البحرين

4.13.83.72.9K.S.Aالسعودية

3.43.24.12.9OMANعمان 

2.41.91.9QATAR-4.9-قطر

4.04.04.82.9KUWAITالكويت

)1(
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 TABLE ) 43 ( جدول

عرض النقد
MONEY SUPPLY

)Million Dollar(                                                                                                                                       )مليون دوالر(

2009201020112012COUNTRYالدولة

60,85363,43471,91278,898U.A.Eاالمارات 

2,1582,3042,6372,637BAHRAINالبحرين

139,082166,825202,929231,382K.S.Aالسعودية

6,1517,4807,9719,083OMANعمان 

14,59218,77422,48524,983QATARقطر

17,02618,92823,57627,548KUWAITالكويت

239,861277,744331,511374,531TOTALاجملموع

 TABLE ) 44 ( جدول

النقد املصدر
CURRENCY ISSUED

)Million Dollar(                                                                                                                                      )مليون دوالر(

2009201020112012COUNTRYالدولة

12,41113,00914,18314,928U.A.Eاالمارات 

406437509523BAHRAINالبحرين

32,83436,27545,07643,981K.S.Aالسعودية

1,6231,8262,1933,066OMANعمان 

1,9762,1912,4983,015QATARقطر

3,2913,5844,3364,766KUWAITالكويت

52,54257,32268,79570,279TOTALاجملموع
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 TABLE ) 45 ( جدول

السيولة احمللية
DOMESTIC LIQUIDITY

)Million Dollar(                                                                                                                                       )مليون دوالر(

2009201020112012COUNTRYالدولة

258,075268,257272,664290,830U.A.Eاالمارات 

7,1197,8688,1358,135BAHRAINالبحرين

274,385288,099326,284338,832K.S.Aالسعودية

20,52022,84725,63028,380OMANعمان 

59,08872,72485,155104,685QATARقطر

87,40790,237100,515105,851KUWAITالكويت

706,594750,031818,383876,713TOTALاجملموع
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 TABLE ) 46 ( جدول

املؤشر العام لالسواق املالية
GENERAL INDEX OF FINANCIAL MARKETS

POINT                                                                                                                                   نقطة

2009201020112012COUNTRYالدولة

2,7722,6552,4022,631U.A.Eاالمارات 

1,4581,4321,1441,066BAHRAINالبحرين

6,1226,6216,4186,801K.S.Aالسعودية

6,3696,7555,6955,762OMANعمان 

6,9598,6828,7798,359QATARقطر

7,0056,9565,8145,934KUWAITالكويت
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خدمات النقل واالتصاالت والفنادق 
TRANSPORTATION, COMMUNICATION

AND HOTELS
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خدمات النقل واالتصاالت والفنادق
الطرق

   تحظى شبكة الطرق البرية في دول المجلس بإهتمام كبير لتسهيل حركة 
التبادل التجاري وانتقال المواطنين . وتشير البيانات إلى االزدياد المستمر في 
أطوال الطرق المعبدة ليصل إجمالي الطرق المعبدة في دول المجلس حتى عام 
2012م ما مجموعه 123.4 ألف كيلومتر، في حين كانت حوالي 64 ألف 
كيلومتر في عام 2000م ، أي أن أطوال الطرق في عام 2012م زادت بنسبة 

93% عن العام 2000م .

الحوادث المرورية

   تظهر االحصائيات ارتفاعًا في عدد الحوادث المرورية بنسبة 11% في عام 
ألف  الحوادث من 853.7  ارتفع عدد  بعام 2011م ، حيث  2012م مقارنة 

حادث في عام 2011م إلى 945.4 ألف حادث في عام 2012م .

وسائل االتصال

   شهدت دول المجلس ارتفاعا في عدد خطوط الهاتف بأنواعها المختلفة حتى 
بلغت في عام 2012م حوالي 79.2 مليون خط مقارنة بحوالي 78.1 مليون 
عدد  كان  حين  في  تقريبا   %1.4 قدرها  زيادة  بنسبة   ، عام 2011م  في  خط 

الخطوط الهاتفية حوالي 35.9 مليون خط في عام 2007م .
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كما ارتفع عدد خطوط االنترنت بنسبة 929% في عام 2012م عن مستواها 
إلى  عام 2007م  في  انترنت  مليون خط   1.7 حوالي  من   ، عام 2007م  في 

حوالي  17.5 مليون خط انترنت في عام 2012م .

الفنادق

شهدت دول مجلس التعاون زيادة كبيرة في عدد الفنادق حتى بلغت 2167 
فندقاً نهاية العام 2012م مقابل 2199 فندقاً في العام 2011م، ومقابل 2034 
فندقا في العام 2007م، بنسبة زيادة قدرها 7% تقريباً في العام 2012م مقارنة 
بالعام 2007م، ومقابل 1089 فندقا في العام 2000م ، أي أن عدد الفنادق قد 

تضاعف خالل الفترة من 2000م إلى 2012م . 
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 TABLE ) 47 ( جدول

الطرق الرئيسية املعبدة
MAIN PAVED ROADS

KM                                                                                                                                         كم 

2009201020112012COUNTRYالدولة

11,34012,09712,08912,089U.A.Eاالمارات 

3,3533,3923,4173,417BAHRAINالبحرين

54,97558,03659,14360,336K.S.Aالسعودية

25,92628,90329,68531,365OMANعمان 

9,9669,8309,1258,980QATARقطر

6,5256,6096,9967,180KUWAITالكويت

112,085118,867120,455123,367TOTALاجملموع

2011 )1(
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 TABLE ) 48 ( جدول

احلوادث املرورية
TRAFFIC ACCIDENTS

2009201020112012COUNTRYالدولة

9,6587,6427,6427,642U.A.Eاالمارات 

1,8791,7241,5871,587BAHRAINالبحرين

484,805498,203544,179589,258K.S.Aالسعودية

7,2537,5717,7197,798OMANعمان 

207,200180,344217,376252,614QATARقطر

61,29865,68175,19486,542KUWAITالكويت

772,093761,165853,697945,441TOTALاجملموع
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 TABLE ) 49 ( جدول

اخلطوط الهاتفية
TELEPHONE LINES

NO.)000(                                                                                                                                                    )000( عدد

2009201020112012COUNTRYالدولة

12,83912,38713,55314,969U.A.Eاالمارات 

237227248248BAHRAINالبحرين

48,95355,76558,33957,814K.S.Aالسعودية

4,2714,8885,0975,278OMANعمان 

273287309394QATARقطر

529519515508KUWAITالكويت

67,10174,07378,06079,211TOTALاجملموع

2011 )1(
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 TABLE ) 50 ( جدول

خطوط االنترنت
INTERNET CONNECTIONS

NO.)000(                                                                                                                                                    )000( عدد

2009201020112012COUNTRYالدولة

1,4041,3741,324934U.A.Eاالمارات 

162162290290BAHRAINالبحرين

12,65015,83413,60015,809K.S.Aالسعودية

787489119OMANعمان 

132161166220QATARقطر

236190118118KUWAITالكويت

14,66217,79515,58717,372TOTALاجملموع

2011 )1(

 TABLE ) 51 ( جدول

 الفنادق
HOTELS 

NO.                                                                                                                                                                      عدد

2009201020112012COUNTRYالدولة

481522559548U.A.Eاالمارات 

101101109109BAHRAINالبحرين

1,1401,1401,1401,098K.S.Aالسعودية

219226229239OMANعمان 

58587481QATARقطر

86898892KUWAITالكويت

2,0852,1362,1992,167TOTALاجملموع

2011 )1(

)1(

)1(

)1(
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    Section Four is devoted to economic and financial statistics, which 
indicate the distinguished international status occupied by the GCC 
States at the global level in terms of the reserves and production of oil 
and gas, as well as the volume of foreign trade and the gross domestic 
product. Finally, Section Five briefly presents statistics of transportation, 
telecommunications and hotels.

       In order to provide accurate and reliable data, this Bulletin relies 
mainly on data from official statistical agencies in the Member States. 
As for the data in Section One on GCC States in international indicators, 
the data relies on international sources, such as the International 
Monetary Fund, World Bank, Organization of Arab Petroleum Exporting 
Countries, Organization of the Petroleum Exporting Countries, and the 
United Nations Human Development Report, 2013.

     This Bulletin, as other GCC Secretariat General publications is 
available on the website of the Secretariat General. 

    

       Information Affairs Sector - Statistical Department

     March 2014



84

Introduction

     The Secretariat-General of the Cooperation Council for the Arab  
States of the Gulf is pleased to present the fourth edition of its Statistical 
Bulletin “GCC States: A Statistical Glance” which includes statistical 
data of the Member States spanning the years 2009, 2010 , 2011 and 
2012. A brief reading of the statistical data and graphs have been added.

      Section One sheds light on the position and status of the GCC states 
in international economic indicators. It is clear from the data that the 
GCC States occupy an advanced international status in international 
economy and trade, The gross domestic product (GDP) amounted to 
1.6 trillion dollars in 2012, and international trade reached $ 1.4 trillion 
in the same year. Data also point to the advanced status achieved by the 
GCC States in human development indicators.

      Section Two covers population and other vital statistics, The GCC 
States populations reached 47.4 million people in the year 2012, and the 
size of the work force touched 21 million people, i.e., 44% of the GCC 
population in the same year.

     Section Three deals with statistics related to education and health 
services, which show an aspect of  GCC States’ achievement in human 
development. The number of students in public education reached 
nine million students in 2012. In addition, health services recorded a 
remarkable increase in the number of doctors in the GCC states, which 
registered 113 thousand doctors in 2012, at a rate of one doctor for 
every 419 inhabitants.
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