
الملف اإلحصائي لدولة البحرين

هدى حمودة إبراهيم(*)
باحثة اقتصادية،

الجمعية العربية للبحوث االقتصادية.
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الملف اإلحصائي لدولة البحرين

أوًال: السكان والعمالة

١ - السكان

الجدول الرقم (١)

عدد السكان (٢٠٠٠ و٢٠٠٥ و٢٠١٠ - ٢٠١٤)

(ألف نسمة)

٢٠١٤(*)٢٠٠٠٢٠٠٥٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣
معدل النمو 
(نسبة مئوية) 
٢٠١٣ - ٢٠١٤

متوسط معدل النمو 
السنوي (بالمئة) 
٢٠٠٠ - ٢٠١٤

٦٣٨٨٨٩١,٢٢٩١,١٩٥١,٢٠٩١,٢٥٣١,٣١٥٤٫٩٥٥٫٣٠

(*) تقديرات أولية.

المصدر: مصادر وطنية ودولية متنوعة.

الجدول الرقم (٢)

المساحة والكثافة السكانية وسكان الحضر والريف

المساحة 
(كم٢)

الكثافة السكانية 
(فرد/كم٢)

سكان الحضر والريف كنسبة مئوية من اإلجمالي

٢٠٠٠٢٠١٢٢٠١٣

ريفحضرريفحضرريفحضر٢٠١٤٢٠٠٠٢٠١٣٢٠١٤

٧٠٧٩٠٢١٧٧٦١٧٨٨٨٨٫٤١١٫٦٨٨٫٦١١٫٤٨٨٫٨١١٫٢

المصادر: مصادر وطنية - البنك الدولي، «مؤشرات التنمية الدولية»، قاعدة معلومات البنك (كانون الثاني/يناير ٢٠١٥).

الجدول الرقم (٣)

النسبة المئوية للسكان في مجموعات عمرية معينة

(نسبة مئوية)

٢٠٠٠٢٠١٢٢٠١٣

أكثر من ٦٥٦٥ - ١٥أقل من ١٥أكثر من ٦٥٦٥ - ١٥أقل من ١٥أكثر من ٦٥٦٥ - ١٥أقل من ١٥

٢٨٫١٦٩٫١٢٫٨٢٠٫٢٧٧٫٧٢٫١٢١٫٠٧٦٫٨٢٫٢

المصدر: المصدر نفسه.

العددان ٧٤ - ٧٥/ ربيــع - صيف ٢٠١٦ ٢٦٦بحوث اقتصادية عربية 



هدى حمودة إبراهيم

الجدول الرقم (٤)

السكان الريفيون والسكان الزراعيون 
(٢٠٠٠ و٢٠٠٥ و٢٠١١ - ٢٠١٣)

السنة

البيان

(باأللف نسمة)
معدل التغير السنوي 

(بالمئة)
نسبة التغير 

(بالمئة)

٢٠١٢ - ٢٠٠٠٢٠١٣ - ٢٠٠٠٢٠٠٥٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٣

٧٨١٠٢١٤٦١٤٨١٤٩٥٫١٠٫٧السكان الريفيون

٧٦٨٨٨١٫١٠٫٠السكان الزراعيون

المصدر: منظمة األغذية والزراعة (الفاو)، قاعدة البيانات ٢٠١٥.

٢ - العمالة

الجدول الرقم (٥)

العمالة

القوة العاملة كنسبة مئوية 
من مجموع السكان

القوة العاملة (معدل 
النمو السنوي) (بالمئة)

حصة النساء من القوة العاملة (البالغة ١٥ سنة 
فأكثر) من مجموع القوة العاملة (بالمئة)

٢٠٠٣٢٠١٢٢٠١٣ - ٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٣

٥٢٫٤٦٠٫١٧٫٣١٩٫٤١٩٫٦

المصدر: التقرير االقتصادي العربي الموحد، أعداد متفرقة، مصادر وطنية - تقرير مؤشرات التنمية الدولية ٢٠١٥، البنك 
الدولي، منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو)، وقاعدة معلومات الفاو ٢٠١٥ - اليونيسيف، وضع األطفال في العالم 

.٢٠١٥

الجدول الرقم (٦)

نسبة العمالة

نسبة األطفال الذين يعملون 
(بين ٥ - ١٤ سنة) (بالمئة)

النسبة المئوية 
للقوة العاملة

الخدماتالصناعةالزراعةجملةإناثذكور

٢٠٠٥٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٣ - ٢٠١٣

٦٫٠٣٫٠٥٫٠٦٫٠٦٫٠٢٤٫٩٢١٫٩٧٤٫٥٧٧٫٥

المصادر: المصدر نفسه

العددان ٧٤ - ٧٥/ ربيــع - صيف ٢٠١٦ ٢٦٧بحوث اقتصادية عربية 



الملف اإلحصائي لدولة البحرين

الجدول الرقم (٧)

العمالة الكلية والقوى العاملة في القطاع الزراعي (٢٠٠٠ و٢٠٠٥ و٢٠١١ - ٢٠١٣)

السنة

البيان

معدل التغير (ألف نسمة)
(نسبة مئوية)

٢٠١٢ - ٢٠٠٠٢٠٠٥٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٣

٣١٢٤٢٦٦٤٢٦٥٣٦٥٩٠٫٩العمالة الكلية

٣٤٤٤٤٠٫٠القوى العاملة بالزراعة (ألف نسمة)

المصدر: منظمة األغذية والزراعة (الفاو)، قاعدة البيانات ٢٠١٥.

الجدول الرقم (٨)

بعض مؤشرات البطالة لعام ٢٠١٢(*)

٧٫٤معدل البطالة

٦٫٨عدد العاطلين (باأللف)

٢٫٢عدد العاطلين (الذكور)

٤٫٥عدد العاطلين (اإلناث)

١٫١معدل البطالة بين الذكور

٤٫١معدل البطالة بين اإلناث

٦٧٫٠نسبة اإلناث بين العاطلين

٥٤٫٠نسبة الشباب بين العاطلين (١٥ - ٢٤)

نسبة الجامعيين بين العاطلين

نسبة العاطلين طالبي العمل ألول مرة

نسبة العاطلين أكثر من سنة

(*) مواطنون فقط.

المصدر: مصادر وطنية رسمية ومصادر دولية متفرقة.

العددان ٧٤ - ٧٥/ ربيــع - صيف ٢٠١٦ ٢٦٨بحوث اقتصادية عربية 



هدى حمودة إبراهيم

ثانيًا: التعليم

١ - معدل القيد اإلجمالي

الجدول الرقم (٩)

معدالت القيد في مراحل التعليم
(نسبة مئوية)

السنة
البيان

٢٠١٢٢٠١٣

جملةإناثذكورجملةإناثذكور

١٠٥٫٣(أ)١٠٤٫٤(أ)١٠٦٫١(أ)١٠٥٫٣(أ)١٠٤٫٤(أ)١٠٦٫١(أ)المرحلة األولى

٩٥٫٥(ب)٩٦٫٦(ب)٩٤٫٥(ب)٩٤٫٥٩٦٫٦٩٥٫٥المرحلة الثانوية

٣٣٫٥(ب)٤٦٫٨(ب)٢٣٫٦(ب)٢٣٫٦٤٦٫٨٣٣٫٥المرحلة العليا

(أ) البيانات لعام ٢٠٠٦ - ٢٠١٠.
(ب) البيانات لعام ٢٠١١ - ٢٠١٢.

من  مئوية  كنسبة  أعمارهم  عــن  النظر  بغض  تعليمية  مرحلة  فــي  المقيدين  الطلبة  عــدد  بأنها  اإلجمالية  القيد  مــعــدالت  تــعــَرف 
السكان في سن التعليم الدراسي الرسمي في تلك المرحلة.

المصدر: مصادر وطنية - قاعدة معلومات اليونسكو - البنك الدولي، «مؤشرات التنمية الدولية»، وقاعدة معلومات البنك 
(كانون الثاني/يناير ٢٠١٥).

٢ - معدل القيد الصافي

الجدول الرقم (١٠)

تابع: معدالت القيد في مراحل التعليم
(نسبة مئوية)

السنة
البيان

٢٠١٢٢٠١٣

جملةإناثذكورجملةإناثذكور

٩٧٫٩(أ)٩٧٫٤(أ)٩٨٫٢(أ)٩٧٫٩(أ)٩٧٫٤(أ)٩٨٫٢(أ)المرحلة األولى

٨٥٫٨(ب)٨٧٫٤(ب)٨٤٫٣(ب)٨٤٫٣٨٧٫٤٨٥٫٨المرحلة الثانوية

(أ) البيانات لعام ٢٠٠٦ - ٢٠١٠.
(ب) البيانات لعام ٢٠١١ - ٢٠١٢.

تعرف معدالت القيد الصافية بأنها عدد الطلبة المقيدين في أحد مستويات التعليم في سن التعليم المدرسي الرسمي لتلك 
المرحلة.

المصدر: المصدر نفسه.

العددان ٧٤ - ٧٥/ ربيــع - صيف ٢٠١٦ ٢٦٩بحوث اقتصادية عربية 



الملف اإلحصائي لدولة البحرين

٣ - دليل المساواة(*) بين الجنسين في التعليم

الجدول الرقم (١١)

تابع: معدالت القيد اإلجمالي في مراحل التعليم

المرحلة العلياالمرحلة الثانويةالمرحلة األولى

٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٣
١٫٩٨(ب)١٫٠٢٢٫٠٠(ب)٠٫٩٨١٫٠٢(أ)٠٫٩٨(أ)

(أ) البيانات لعام ٢٠٠٦ - ٢٠١٠.
(ب) البيانات لعام ٢٠١١ - ٢٠١٢.

(*) دليل المساواة: معدل القيد اإلجمالي لإلناث إلى معدل القيد اإلجمالي للذكور.
المصدر: المصدر نفسه.

الجدول الرقم (١٢)

عدد سنوات الدراسة المتوقعة ومعدالت التسرب في مرحلة التعليم األولى

معدالت التسرب (نسبة مئوية)عدد سنوات الدراسة المتوقعة

٢٠٠٢ - ٢٠١١٢٠١٢٢٠٠١٢٠١١

جملةإناثذكورجملةإناثذكورجملةإناثذكورجملةإناثذكور
١٫٣٠٫٠٢٫٦١٫٨...١٤٫٦١٣٫٧١٥٫١١٤٫٤٢٫٤(أ)١٣٫٨(أ)١٤٫٥(أ)

(أ) البيانات لعام ٢٠٠٩ - ٢٠١٠.
المصدر: مصادر وطنية - اليونسكو، قاعدة المعلومات (كانون الثاني/يناير ٢٠١٤)، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تقرير 

التنمية البشرية ٢٠١٤.

الجدول الرقم (١٣)

معدل األمية

أ - معدل األمية (نسبة مئوية)

السنة
البيان

٢٠١١٢٠١٢

جملةاإلناثالذكورجملةاإلناثالذكور

٥٫٤(أ)٨٫٤(أ)٣٫٩(أ)٥٫٤(أ)٨٫٤(أ)٣٫٩(أ)الفئة العمرية (١٥ سنة في ما فوق)

١٫٨(أ)٢٫٤(أ)١٫٤(أ)١٫٨(أ)٢٫٤(أ)١٫٤(أ)الفئة العمرية (٢٤ - ١٥)

(١) البيانات لعام ٢٠١٠.
المصدر: مصادر وطنية - اليونسكو، وقاعدة معلومات اليونسكو (كانون الثاني/يناير ٢٠١٥).

العددان ٧٤ - ٧٥/ ربيــع - صيف ٢٠١٦ ٢٧٠بحوث اقتصادية عربية 



هدى حمودة إبراهيم

الجدول الرقم (١٤)

تابع: معدل األمية

(ب) دليل المساواة(*) بين الجنسين في معدل األمية

الفئة العمرية (١٥ - ٢٤)الفئة العمرية (١٥ سنة فيما فوق)

٢٠١١٢٠١٢٢٠١١٢٠١٢
١٫٧(أ)١٫٧(أ)٢٫٢(أ)٢٫٢(أ)

(*) دليل المساواة: معدل األمية لإلناث إلى معدل األمية للذكور.
(أ) البيانات لعام ٢٠١٠.
المصدر: المصدر نفسه.

الجدول الرقم (١٥)

اإلنفاق على التعليم
(نسبة مئوية)

من اإلنفاق العام اإلجماليمن الدخل القومي اإلجمالي

٢٠٠٨ - ٢٠٠٨٢٠١٢ - ٢٠٠٨٢٠١١ - ٢٠٠٨٢٠١٢ - ٢٠١١

٣٫١٢٫٩١١٫٧٨٫٩

المصدر: مصادر وطنية - اليونسكو، قاعدة معلومات اليونسكو (شباط/فبراير ٢٠١٤)، والبنك الدولي، «مؤشرات التنمية 
الدولية،» وقاعدة معلومات البنك (كانون الثاني/يناير ٢٠١٥).

ثالثًا: المؤشرات الصحية

الجدول الرقم (١٦)

المؤشرات الصحية
(األرقام بالنسبة المئوية)

إجمالي اإلنفاق على 
الصحة كنسبة من الناتج 
المحلي اإلجمالي

اإلنفاق العام على 
الصحة كنسبة من 
إجمالي اإلنفاق العام

اإلنفاق على الصحة 
حسب نوع اإلنفاق

النسبة المئوية للسكان الذين 
يحصلون على خدمات صحية

٢٠١٣٢٠١٢

اإلجماليالريفالحضرالخاصالعام٢٠١٣

٤٫٩٩٫٦٧٠٫٢٢٩٫٨٩٩٩٩٩٩

الثاني/ المعلومات (كانون  وقاعدة  مختلفة)،  الدولية» (أعــداد  التنمية  الدولي، «مؤشرات  البنك  وطنية -  مصادر  المصدر: 
األبيض  البحر  شــرق  إلقليم  الصحة  لمؤشرات  اإلحصائي  التقرير  المعلومات،  قــاعــدة  العالمية،  الصحة  منظمة   - (٢٠١٥ يناير 

المتوسط (EMRO) (كانون الثاني/يناير ٢٠١٥).

العددان ٧٤ - ٧٥/ ربيــع - صيف ٢٠١٦ ٢٧١بحوث اقتصادية عربية 



الملف اإلحصائي لدولة البحرين

الجدول الرقم (١٧)

تابع: المؤشرات الصحية

عدد السكان مقابل كل سريرعدد الممرضات لكل ١٠٠,٠٠٠ نسمةعدد األطباء لكل ١٠٠,٠٠٠ نسمة

٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٣

٢٤٤٢٧٩٤٤٣٥١٣٥٨٨٤٨١

المصدر: المصدر نفسه.

الجدول الرقم (١٨)
السكان الذين يحصلون على مياه شرب آمنة وصرف صحي مالئم(*)

(نسبة مئوية)

صرف صحي مالئممياه شرب آمنة

٢٠١١٢٠١٢٢٠١١٢٠١٢

اإلجماليالريفالحضراإلجماليالريفالحضراإلجماليالريفالحضراإلجماليالريفالحضر

١٠٠٫٠١٠٠٫٠١٠٠٫٠١٠٠١٠٠١٠٠٩٩٫٢٩٩٫٢٩٩٫٢٩٩٩٩٩٩

(*) معظم األرقام الواردة تعني نسبة السكان الذين يتوفر لهم مرافق مناسبة للصرف الصحي (سواء كانت شبكات عامة أو 
مرافق مالئمة في الموقع).

الـــمـــصـــدر: مــصــادر وطــنــيــة - الــبــنــك الـــدولـــي، «مـــؤشـــرات التنمية الــدولــيــة» (أعــــداد مــخــتــلــفــة)، وقــاعــدة مــعــلــومــات الــبــنــك (كــانــون 
الثاني/يناير ٢٠١٥)، ومنظمة الصحة العالمية، قاعدة المعلومات المنظمة (شباط/فبراير ٢٠١٥)، واليونيسيف، وضع األطفال 

في العالم ٢٠١٥.

الجدول الرقم (١٩)
االتجاهات في اإلحصاءات الحيوية للسكان (المواليد، العمر المتوقع، الخصوبة، الوفيات)

السنة ٢٠٠٠٢٠١٢٢٠١٣البيان 

٢٢١٨٫٣١٥معدل المواليد الخام لكل ١٠٠٠ من السكان

٧٤٧٥٫٤٧٧العمر المتوقع عند الوالدة (بالسنوات)

٢٫٨٢٫٤٢٫١معدل الخصوبة اإلجمالي

٣٢٫٧٢معدل الوفيات الخام (لكل ١٠٠٠ من السكان)

٢٢معدل وفيات األمهات (لكل ١٠٠٫٠٠٠ مولود حي)

٨٨٫٢٥معدل وفيات الرضع (لكل ١٠٠٠ مولود حي)

١١٩٫٦٦معدل الوفيات األطفال دون سن الخامسة (لكل ١٠٠٠ مولود حي)

الـــمـــصـــدر: مــصــادر وطــنــيــة - الــبــنــك الـــدولـــي، «مـــؤشـــرات التنمية الــدولــيــة» (أعــــداد مــخــتــلــفــة)، وقــاعــدة مــعــلــومــات الــبــنــك (كــانــون 
الثاني/يناير ٢٠١٥)، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تقرير التنمية البشرية (أعداد مختلفة)، ومنظمة الصحة العالمية، قاعدة 

المعلومات، (آذار/مارس ٢٠١٥)، واليونيسيف، وضع األطفال في العالم ٢٠١٥.

العددان ٧٤ - ٧٥/ ربيــع - صيف ٢٠١٦ ٢٧٢بحوث اقتصادية عربية 



هدى حمودة إبراهيم

رابعًا: الناتج المحلي اإلجمالي واألنشطة االقتصادية

١ - الناتج المحلي اإلجمالي

الجدول الرقم (٢٠)

الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق الجارية بالعملة المحلية 
(١٩٩٥ و٢٠٠٠ و٢٠٠٥ و٢٠١٠ - ٢٠١٤)

(مليون وحدة عملة محلية)

٢٠١٤(*)٢٠١٣(*)١٩٩٥٢٠٠٠٢٠٠٥٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢

٢,٢١٤٣,٠١٨٥,٠٦١٩,٦٦٨١٠,٩٢١١١,٥٦٤١٢,٣٧٠١٢,٧٣٥

(*) بيانات أولية.
المصدر: استبيان التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام ٢٠١٥ وتقديرات أولية.

الجدول الرقم (٢١)

الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق الجارية (١٩٩٥ و٢٠٠٠ و٢٠٠٥ و٢٠١٠ - ٢٠١٤)
(مليون دوالر)

٢٠١٤(*)٢٠١٣(*)١٩٩٥٢٠٠٠٢٠٠٥٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢

٥,٨٨٩٨,٠٢٨١٤,٤٥٩٢٥,٧١٣٢٩,٠٤٤٣٠,٧٥٦٣٢,٨٩٨٣٣,٨٦٩

المصدر: المصدر نفسه.

الجدول الرقم (٢٢)

الناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاعات االقتصادية بأسعار السوق الجارية (٢٠١٣ - ٢٠١٤)
(مليون دوالر)

السنة
البيان

إجمالي قطاعات اإلنتاج السلعي
قطاعات 
اإلنتاج 
السلعي

إجمالي قطاعات الخدمات اإلنتاجية
قطاعات 
الخدمات 
اإلنتاجية

الزراعة 
والصيد 
والغابات

الصناعات 
االستخراجية

الصناعات 
التحويلية

الكهرباء التشييد
والغاز 
والماء

التجارة 
والمطاعم 
والفنادق

النقل 
والمواصالت 
والتخزين

التمويل 
والتأمين 
والمصارف

٢٠١٣٨٩٨,٧٧١٤,٨٢٠١,٩٣٦٤٠٢١٦,٠١٨٢,٠١٢٢,٠٣٣٤,٩٨٢٩,٠٢٧

٢٠١٤٩٣٨,٣٧٣٤,٩٧٩٢,١٢٦٤١٦١٥,٩٨٧٢,١٦٦٢,١٩٧٥,٢٤٣٩,٦٠٦

المصدر: المصدر نفسه.

العددان ٧٤ - ٧٥/ ربيــع - صيف ٢٠١٦ ٢٧٣بحوث اقتصادية عربية 



الملف اإلحصائي لدولة البحرين

الجدول الرقم (٢٣)

تابع: الناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاعات االقتصادية 
بأسعار السوق الجارية (٢٠١٣ - ٢٠١٤)

(مليون دوالر)

البيانالسنة

قطاع الخدمات االجتماعية
إجمالي قطاعات 
الخدمات االجتماعية

الناتج بسعر 
التكلفة

صافي الضرائب 
غير المباشرة

الناتج المحلي 
اإلجمالي اإلسكان 

والمرافق
الخدمات 
الحكومية

الخدمات 
األخرى

٢٠١٣١,٦٢٥٤,٠١٢١,٩٢٣٧,٥٦٠٣٢,٦٠٥٢٩٣٣٢,٨٩٨

٢٠١٤١,٧١٣٤,١٥٣٢,٠٩٨٧,٩٦٤٣٣,٥٥٧٣١٢٣٣,٨٦٩

المصدر: المصدر نفسه.

الجدول الرقم (٢٤)

اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق المحلية (٢٠١٣ - ٢٠١٤)
(مليون دوالر)

البيانالسنة

االستهالك 
العائلي

االستهالك 
الحكومي

االستهالك 
النهائي

االستثمار 
اإلجمالي

صادرات 
السلع 
والخدمات

واردات السلع 
والخدمات

فجوة 
الموارد

الناتج المحلي 
اإلجمالي

صافي الدخل 
عوامل اإلنتاج

الناتج القومي 
- اإلجمالي

٢٨,٦١٢–٢٠١٣١٣,٢٦٦٥,١٣٠١٨,٣٩٦٥,٤٩٠٢٤,٢٢٨١٥,٢١٧٩,٠١١٣٢,٨٩٨٤,٢٨٦

٢٩,٧٤٧–٢٠١٤١٣,٧٥٠٥,٢١٣١٨,٩٦٣٥,٥٨٥٢٤,٧٠٧١٥,٣٨٦٩,٣٢١٣٣,٨٦٩٤,١٢٢

المصدر: المصدر نفسه.

الجدول الرقم (٢٥)

الناتج الزراعي (٢٠٠٠ و٢٠٠٥ و٢٠١٢ - ٢٠١٤)

نسبة التغير (بالمئة)معدل التغير السنوي (نسبة مئوية)الناتج الزراعي (مليون دوالر)

٢٠١٣ - ٢٠٠٠٢٠١٤ - ٢٠٠٠٢٠٠٥٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٤

٦١٥٢٨٥٨٩٩٣٣٫١٤٫١

المصدر: المصدر نفسه، مصادر وطنية ودولية متنوعة، أعداد سابقة من التقرير االقتصادي العربي الموحد.

العددان ٧٤ - ٧٥/ ربيــع - صيف ٢٠١٦ ٢٧٤بحوث اقتصادية عربية 



هدى حمودة إبراهيم

الجدول الرقم (٢٦)

نصيب الفرد من الناتج الزراعي (٢٠٠٠ و٢٠٠٥ و٢٠١٠ - ٢٠١٣)

مساهمة الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي (نسبة مئوية)نصيب الفرد من الناتج الزراعي (دوالر)

٢٠٠٠٢٠٠٥٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤٢٠٠٠٢٠٠٥٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤

٩٥٥٩٧٠٧١٧١٠٫٨٠٫٤٠٫٣٠٫٣٠٫٣

المصدر: المصدر نفسه.

٢ - األنشطة االقتصادية

الجدول الرقم (٢٧)

تطور إنتاج األسماك (٢٠٠٠ و٢٠٠٥ و٢٠١٢ - ٢٠١٤)
(الكمية: باأللف طن)

٢٠١٤(*)٢٠٠٠٢٠٠٥٢٠١٢٢٠١٣
معدل التغير السنوي (بالمئة)

٢٠٠٠ - ٢٠١٤
نسبة التغير (بالمئة)
٢٠١٣ - ٢٠١٤

١٢٫٣−١١٫٩١١٫٩١٢٫٣١٠٫٨٩٫٥١٫٦١−

(*) تقديري.
المصدر: المنظمة العربية للتنمية الزراعية، قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في الوطن العربي عام ٢٠١٤.

الجدول الرقم (٢٨)

الطاقات القائمة وإنتاج واستهالك األسمنت لعام (٢٠١٢ - ٢٠١٠)
(مليون طن)

الطاقة 
التصميمية

االستهالكاإلنتاج الفعلي

٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢

..…٠٫٩١٫٣١٫٣١٫٩١٫٨٢٫٠

المصدر: تقرير األسمنت العالمي، اإلصدار العاشر ٢٠١٣.

الجدول الرقم (٢٩)

القيمة المضافة للصناعات االستخراجية (باألسعار الجارية) (٢٠٠٠ و٢٠٠٥ و٢٠١٠ - ٢٠١٤)
(مليون دوالر)

٢٠٠٠٢٠٠٥٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤

٢,٢٣٦٣,٤١٩٥,٥٨٤٨,٠١١٧,٨٣٣٨,٧٧١٨,٣٧٣

المصدر: استبيان التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام ٢٠١٤، وتقديرات متفق عليها.

العددان ٧٤ - ٧٥/ ربيــع - صيف ٢٠١٦ ٢٧٥بحوث اقتصادية عربية 



الملف اإلحصائي لدولة البحرين

الجدول الرقم (٣٠)

القيمة المضافة للصناعات التحويلية (باألسعار الجارية) 
(٢٠٠٠ و٢٠٠٥ و٢٠١٠ - ٢٠١٤)

(مليون دوالر)

٢٠٠٠٢٠٠٥٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤

٩١٤١,٦٢٨٣,٧٢٤٤,٣٣٠٤,٥٦٩٤,٨٢٠٤,٩٧٩

المصدر: المصدر نفسه.

الجدول الرقم (٣١)

القيمة المضافة للقطاع الصناعي 
ونسبة مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي

(باألسعار الجارية) لعام ٢٠١٤

إجمالي القطاع الصناعيالصناعات التحويليةالصناعات االستخراجية

القيمة 
المضافة 

(مليون دوالر)

المساهمة في الناتج 
المحلي اإلجمالي 

(نسبة مئوية)

القيمة المضافة 
(مليون دوالر)

المساهمة في الناتج 
المحلي اإلجمالي 

(نسبة مئوية)

القيمة المضافة 
(مليون دوالر)

المساهمة في الناتج 
المحلي اإلجمالي 

(نسبة مئوية)

٨,٣٧٣٢٤٫٧٤,٩٧٩١٤٫٧١٣,٣٥٢٣٩٫٤

المصدر: المصدر نفسه.

الجدول الرقم (٣٢)

نصيب العامل الصناعي من القيمة المضافة في القطاع الصناعي 
والكفاءة االقتصادية الصناعية لعام ٢٠١٤

الناتج الصناعي 
(مليون دوالر)

نصيب الفرد 
من الناتج الصناعي 

(دوالر)

نصيب العامل الصناعي من 
القيمة المضافة في القطاع 

الصناعي (بالدوالر)

الكفاءة االقتصادية 
الصناعية 

(نسبة مئوية)

١٣,٣٥٢١٠,٨٣٨٥٧,٣٩٦١٫١

المصدر: منظمة األغذية والزراعة (الفاو) قاعدة البيانات، والتقرير االقتصادي العربي الموحد لعام ٢٠١٤.

العددان ٧٤ - ٧٥/ ربيــع - صيف ٢٠١٦ ٢٧٦بحوث اقتصادية عربية 



هدى حمودة إبراهيم

الجدول الرقم (٣٣)
نصيب العامل الزراعي من القيمة المضافة في القطاع الزراعي 

والكفاءة االقتصادية الزراعية (٢٠٠٠ و٢٠٠٥ و٢٠١٠ - ٢٠١٣)

السنة

البيان

نصيب العامل من القيمة 

المضافة في القطاع الزراعي 
(بالدوالر)(أ)

الكفاءة االقتصادية 

الزراعية(ب) 

(نسبة مئوية)

القوى العاملة 

بالزراعة 

(نسبة مئوية)

٢٠٠٠٢٠,٢١٣٠٫٧٩١٫٠

٢٠٠٥١٣,٠٩٢٠٫٤١٠٫٩

٢٠١٠١٩,١٣٦٠٫٤٦٠٫٦

٢٠١١٢٠,٩٢٤٠٫٤٦٠٫٦

٢٠١٢٢١,١٩٧٠٫٤٥٠٫٦

٢٠١٣٢٢,٣٥٤٠٫٤٥٠٫٦

  ٥٫٥معدل التغير (نسبة مئوية) ٢٠١٢ - ٢٠١٣

(أ) قيمة الناتج الزراعي/عدد العاملين الزراعيين.
(ب) نسبة الناتج الزراعي من الناتج المحلي اإلجمالي/نسبة القوى العاملة بالزراعة إلى القوى العاملة الكلية.

المصدر: منظمة األغذية والزراعة (الفاو)، قاعدة البيانات ٢٠١٥.

الجدول الرقم (٣٤)
معدالت النمو في السيولة المحلية (٢٠١٠ - ٢٠١٤)

(نسبة مئوية)

٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤

١٠٫٥١٣٫٤٠٤٫٠٥٨٫٢٠٧٫٠٩

المصدر: استبيان التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام ٢٠١٥، ونشرات اإلحصائية للسلطات النقدية المركزية العربية.

الجدول الرقم (٣٥)
مكونات السيولة المحلية (٢٠١٠ - ٢٠١٤)

(نسبة مئوية)

٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤

شبه النقودالنقودشبه النقودالنقودشبه النقودالنقودشبه النقودالنقودشبه النقودالنقود

٢٩٫٢٨٧٠٫٧٢٣٢٫٤١٦٧٫٥٩٣٠٫٨٥٦٩٫١٥٣٠٫٥٢٦٩٫٤٨٣١٫٥٤٦٨٫٤٦

المصدر: المصدر نفسه.

العددان ٧٤ - ٧٥/ ربيــع - صيف ٢٠١٦ ٢٧٧بحوث اقتصادية عربية 



الملف اإلحصائي لدولة البحرين

الجدول الرقم (٣٦)

التغير السنوي في العوامل المؤثرة في السيولة المحلية (٢٠١٣ - ٢٠١٤)
(نسبة مئوية)

صافي البنود األخرىاالئتمان المحلي (صافي)صافي الموجودات األجنبية

٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٤

٤٫٥٨١٫٠٤–٧٤٫٥٩١٠٫٣١٤٫٩٥–٧٫٢٢

المصدر: المصدر نفسه.

الجدول الرقم (٣٧)

مساهمة العوامل المؤثرة في التغير في السيولة المحلية (٢٠١٠ - ٢٠١٤)
(نسبة مئوية)

البيان
السنة

٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤

١٢٫٦–٠٫٨١٫٤–٥٫٣–١٫٠صافي الموجودات األجنبية

–٠٫٢–١٫١ –١٫٤–٢٫٩–٤٫٨صافي البنود األخرى

المصدر: المصدر نفسه.

الجدول الرقم (٣٨)

تابع: مساهمة العوامل المؤثرة في التغير في السيولة المحلية (٢٠١٠ - ٢٠١٤)
(نسبة مئوية)

االئتمان المحلي (صافي)

٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤

حكومةمجموعحكومةمجموعحكومةمجموعحكومةمجموعحكومةمجموع

٢٫٨–١١٫٧٣٫٠٤٫٦١٫٧١٠٫٧٨٫٧٥٫٢–١٦٫٣٠٫١

المصدر: المصدر نفسه.

العددان ٧٤ - ٧٥/ ربيــع - صيف ٢٠١٦ ٢٧٨بحوث اقتصادية عربية 



هدى حمودة إبراهيم

خامسًا: الصادرات والواردات

الجدول الرقم (٣٩)

الصادرات والواردات الزراعية (٢٠٠٠ و٢٠٠٥ و٢٠١١ - ٢٠١٣)
(مليون دوالر)

البيان

السنة

٢٠١٣(*)٢٠٠٠٢٠٠٥٢٠١١٢٠١٢
معدل التغير السنوي (نسبة مئوية)

٢٠١٢ - ٢٠٠٠٢٠١٣ - ٢٠١٣

٣٣٤٧٣٢٠٣٨٣٤١٩٢١٫٦٩٫٤الصادرات الزراعية

٤٢٢٦٤٢١٢٢٨١٣٣٤١٣٧٣٩٫٥٣٫٠الواردات الزراعية

المصدر: منظمة األغذية والزراعة (الفاو)، قاعدة البيانات ٢٠١٥.

الجدول الرقم (٤٠)

صافي الواردات الزراعية ومتوسط نصيب الفرد منها

متوسط نصيب الفرد من صافي الواردات (دوالر)صافي الواردات الزراعية

٢٠٠٠٢٠٠٥٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠٠٠٢٠٠٥٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣

٣٨٩٥٩٥٩٠٨٩٥٠٩٥٤٦١٠٦٦٩٧٦٠٧٦٣٧٦٠

المصدر: المصدر نفسه، مصادر وطنية ودولية متنوعة.

الجدول الرقم (٤١)

الصادرات الصناعية ونسبتها إلى إجمالي الصادرات (٢٠٠٠ و٢٠١٣)

قيمة الصادرات من 
السلع الصناعية 

التحويلية 
(مليون دوالر)

نسبة الصادرات 
من السلع الصناعية 

التحويلية إلى إجمالي 
الصادرات (بالمئة)

نسبة الصادرات من 
المواد الخام والمعادن 
إلى إجمالي الصادرات 

(بالمئة)

نسبة الصادرات من 
الوقود إلى إجمالي 

الصادرات 
(بالمئة)

نسبة الصادرات من 
السلع األخرى إلى 
إجمالي الصادرات 

(بالمئة)

٢٠٠٠٢٠١٣٢٠٠٠٢٠١٣٢٠٠٠٢٠١٣٢٠٠٠٢٠١٣٢٠٠٠٢٠١٣

٦٠٧٫١١,٠٤٦٫٤٩٫٨٥٫٠١٦٫٢٢١٫٠٠٫٠٧٢٫٠٧٤٫٠٢٫٠

المصدر: البنك الدولي، مؤشرات التنمية الدولية ٢٠١٣.

العددان ٧٤ - ٧٥/ ربيــع - صيف ٢٠١٦ ٢٧٩بحوث اقتصادية عربية 



الملف اإلحصائي لدولة البحرين

الجدول الرقم (٤٢)

الصادرات والواردات اإلجمالية (٢٠١٠ - ٢٠١٤)
(مليون دوالر)

السنة

البيان

٢٠١٤(*)٢٠١٣(*)٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢

معدل التغير السنوي 
(بالمئة)

معدل التغير 
(بالمئة)

٢٠١٠٢٠١٤ - ٢٠١٣

–١٣,٦٤٧١٩,٦٥٠١٩,٧٦٨٢٠,٩٢٧٢٠,٧٥٣١٥٫٣٠٫٨الصادرات اإلجمالية (فوب)

–١١,١٩٠١٢,١٠٦١٣,٢٣٩١٣,٦٥٦١٣,٣١٨٦٫٩٢٫٥الواردات اإلجمالية (فوب)

(*) بيانات أولية.
المصدر: استبيان التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام ٢٠١٥، ومصادر وطنية أخرى - صندوق النقد الدولي، اتجاهات 

التجارة الخارجية (نيسان/أبريل ٢٠١٥).

الجدول الرقم (٤٣)

الصادرات والواردات البينية (٢٠٠٩ - ٢٠١٣)
(مليون دوالر)

السنة

البيان

٢٠١٤(*)٢٠١٣(*)٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢

معدل التغير السنوي 
(نسبة مئوية)

معدل التغير 
(نسبة مئوية)

٢٠١٠٢٠١٤ - ٢٠١٣

–٢,٣٩٢٫٩٣,١٠٤٫٢٣,٢٢١٫١٣,٣٢٣٫٠٣,١٢٦٫٧١١٫٦٥٫٩الصادرات البينية (فوب)

٣,٣١٧٫٣٤,٥٠١٫٨٤,٦٥٩٫٦٤,٨١٣٫٥٥,٣٣٤٫٤١٣٫٢١٠٫٨الواردات البينية (سيف)

(*) بيانات أولية.
المصدر استبيان التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام ٢٠١٥، ومصادر وطنية أخرى، صندوق النقد الدولي، اتجاهات 

التجارة الخارجية (نيسان/أبريل ٢٠١٥).

الجدول الرقم (٤٤)

مساهمة التجارة البينية في التجارة اإلجمالية (٢٠١٠ - ٢٠١٤)
(نسبة مئوية)

السنة
البيان

٢٠١٤(*)٢٠١٣(*)٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢
متوسط الفترة 
٢٠١٠ - ٢٠١٤

١٧٫٥١٥٫٨١٦٫٣١٥٫٩١٥٫١١٦٫١حصة الصادرات البينية

٢٩٫٦٣٧٫٢٣٥٫٢٣٥٫٢٤٠٫١٣٥٫٥حصة الواردات البينية

(*) بيانات أولية.
المصدر: المصدر نفسه.

العددان ٧٤ - ٧٥/ ربيــع - صيف ٢٠١٦ ٢٨٠بحوث اقتصادية عربية 



هدى حمودة إبراهيم

الجدول الرقم (٤٥)

مساهمة التجارة البينية في إجمالي التجارة البينية (٢٠١٠ - ٢٠١٤)
(نسبة مئوية)

السنة
البيان

٢٠١٤(*)٢٠١٣(*)٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢
متوسط الفترة 
٢٠١٠ - ٢٠١٤

٢٫٥٣٫٠٢٫٩٢٫٩٢٫٦٢٫٨حصة الصادرات البينية

٤٫٠٤٫٥٤٫٢٤٫١٤٫٤٤٫٢حصة الواردات البينية

(*) بيانات أولية.
المصدر: المصدر نفسه.

الجدول الرقم (٤٦)

نسب أرصدة الموازين التجارية والجارية إلى الناتج المحلي اإلجمالي (٢٠٠٩ - ٢٠١٣)

(نسبة مئوية)

البيان
 السنوات

٢٠١٤(*)٢٠١٣(*)٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢

١٠٫٣٢٦٫٩٢٢٫١٢٣٫١٢٢٫٨الموازين التجارية

٣٫٠١١٫٢٧٫٢٧٫٨٣٫٣الموازين الجارية

(*) بيانات أولية.
المصدر: بيانات أولية، استبيان التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام ٢٠١٥ وتقديرات أولية .

الجدول الرقم (٤٧)

اإلنفاق العام (٢٠١٠ - ٢٠١٤)

نسبة التغير ٢٠١٣ - ٢٠١٤ اإلنفاق العام (مليون دوالر أمريكي)
(بالمئة) ٢٠١٤(أ)٢٠١٣(أ)٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢

٦,٩٨٤٧,٥٧٤٨,٦٦١٨,٩٠٨٩,٤٢٧٥٫٨

النسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي (بالمئة)

٢٠١٤(أ)٢٠١٣(أ)٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢

٢٧٫٢٢٦٫١٢٨٫٢٢٧٫٢٢٧٫٨

(أ) بيانات فعلية أولية.
المصدر: المصدر نفسه.

العددان ٧٤ - ٧٥/ ربيــع - صيف ٢٠١٦ ٢٨١بحوث اقتصادية عربية 



الملف اإلحصائي لدولة البحرين

الجدول الرقم (٤٨)

تطور نسب الفقر وتوزيع الدخل

نسبة الفقر السنة
وفق خط الفقر الوطني

نسبة الفقر 
وفق خط الفقر الدولي(*)

مؤشر جيني لتوزيع الدخل 
(نسبة مئوية)

٢٠٠٣١١٫٠٠٫٠٠.....

(*) خط الفقر ١٫٢٥ دوالر باليوم بناء على المكافئ الشرائي للدوالر لعام ٢٠٠٥.
الــمــصــدر: البنك الــدولــي، شبكة مــراقــبــة الفقر فــي الــعــالــم، بــرنــامــج األمـــم المتحدة اإلنــمــائــي، الــتــقــاريــر القطرية عــن األهـــداف 

اإلنمائية لأللفية، والتقرير االقتصادي العربي الموحد لعام ٢٠١٤ مصادر وطنية رسمية ودولية متفرقة.

الجدول الرقم (٤٩)

اإليرادات العامة والمنح (٢٠١٠ - ٢٠١٤)

السنة
البيان

٢٠١٤(أ)٢٠١٣(أ)٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢
نسبة التغير 

٢٠١٣ - ٢٠١٤ (بالمئة)

اإليرادات العامة والمنح 
(مليون دوالر أمريكي)

٥,٧٨٦٧,٤٩٨٨,٠٦٣٧,٨٢٣٨,٢١٧٥٫٠

النسبة إلى الناتج المحلي 
اإلجمالي (بالمئة)

٢٢٫٥٢٥٫٨٢٦٫٣٢٣٫٩٢٤٫٣٢٢٫٥

(أ) بيانات فعلية أولية.
المصدر: استبيان التقرير االقتصادي العربي لعام ٢٠١٥، ومصادر وطنية ودولية أخرى.

الجدول الرقم (٥٠)

اإلنفاق الجاري واإلنفاق الرأسمالي (٢٠١٢ - ٢٠١٤)

السنة

البيان

المجموع(*) اإلنفاق الرأسمالياإلنفاق الجاري

مليون دوالر معدل النمو (نسبة مئوية)مليون دوالرمعدل النمو (نسبة مئوية)مليون دوالر

٢٠١٢٦,٦٢٠٤٫٧٢,٠٤٢٦٣٫٠٨,٦٦١
٨,٩٠٨–٢٠١٣٧,٥٥٩١٤٫٢١,٣٤٩٣٣٫٩(أ)

٩,٤٢٧–٢٠١٤٨,١٣٨٧٫٧١,٢٨٩٤٫٥(ب)

(أ) بيانات فعلية أولية.
(*) يمثل مجموع اإلنفاق الجاري واإلنفاق الرأسمالي، في حين يشمل اإلنفاق العام هذا المجموع باإلضافة إلى صافي 

اإلقراض الحكومي.
المصدر: المصدر نفسه.

العددان ٧٤ - ٧٥/ ربيــع - صيف ٢٠١٦ ٢٨٢بحوث اقتصادية عربية 



هدى حمودة إبراهيم

الجدول الرقم (٥١)

العجز أو الفائض الكلي في الموازنات العامة (٢٠١٠ - ٢٠١٤)

النسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي (بالمئة)العجز أو الفائض الكلي (مليون دوالر أمريكي)

٢٠١٤(أ)٢٠١٣(أ)٢٠١٤٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢(أ)٢٠١٣(أ)٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢

٣٫٦–٣٫٣–٢٫٠–٠٫٣–٤٫٧–١,٢١٠–١,٠٨٥–٥٥٩–٧٦–١,١٩٨–

(أ) بيانات فعلية أولية.
المصدر: استبيان التقرير االقتصادي العربي لعام ٢٠١٥، ومصادر وطنية ودولية أخرى.

الجدول الرقم (٥٢)

موازين مدفوعات (٢٠١٠ - ٢٠١٤)
(مليون دوالر)

البيان
السنة

٢٠١٤(*)٢٠١٣(*)٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢

١٤,٨٣٣٫٢١٩,٩٠٦٫١٢٠,٠٣٤٫٠٢١,٢٤٥٫٧٢١,٠٤٦٫٠الصادرات السلعية - فوب

–١٣,٣١٧٫٨–١٣,٦٥٦٫٤–١٣,٢٣٩٫٤–١٢,١٠٥٫٩–١١,١٩٠٫٤الواردات السلعية - فوب

٢,٦٤٢٫٨٧,٨٠٠٫٣٦,٧٩٤٫٧٧,٥٨٩٫٤٧,٧٢٨٫٢الميزان التجاري

–٤,٢٤٠٫٢–٢,٨٦٣٫٣–٢,٤٩٨٫٤–٢,٥٠٣٫٢–٢٣١٫١ميزان الخدمات والدخل (صافي)

٢,٤١١٫٧٥,٢٩٧٫١٤,٢٩٦٫٣٤,٧٢٦٫١٣,٤٨٨٫٠ميزان السلع والخدمات والدخل

–٢,٣٦٤٫٤–٢,١٦٦٫٠–٢,٠٧٤٫٥–٢,٠٥٠٫٠–١,٦٤١٫٨صافي التحويالت الجارية

٧٦٩٫٩٣,٢٤٧٫١٢,٢٢١٫٨٢,٥٦٠٫١١,١٢٣٫٧الموازين الجارية

–٤٢٥٫٨–٢,٢٦٣٫٣–١,٦٦٧٫٠–٤٠٢٫٤٣,٩٠٦٫٤ميزان الحساب الرأسمالي والمالي

–١٤٢٫٠–١٠٦٫٩٧٢٫٣١١٨٫٤١٢٣٫١بنود صافي السهو والخطأ

٦٧٣٫١١٧٣٫٧٥٥٥٫٩–١,٢٧٩٫٣٥٨٧٫٠الميزان الكلي

(*) بيانات فعلية أولية.
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، إحـــصـــاءات مــيــزان الــمــدفــوعــات، واإلحــــصــــاءات الــمــالــيــة الــدولــيــة، وإحـــصـــاءات اتــجــاه الــتــجــارة أعـــداد 

متفرقة لعام ٢٠١٥.
المصدر: استبيان التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام ٢٠١٥، ومصادر وطنية أخرى.

العددان ٧٤ - ٧٥/ ربيــع - صيف ٢٠١٦ ٢٨٣بحوث اقتصادية عربية 


