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  2017إطالق الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي 

  اإلحصائي للكتاب األخيرة الورقية بطي القبيسي: إصدار هذا العام هو الطبعة

 عاًما. 50أعلى نسبة مساهمة لها في اقتصاد أبوظبي خالل  2016األنشطة غير النفطية تحقق عام 
 

 : أهم المؤشرات

 2016عام  اإلمجايل إلمارة أبوظيب باألسعار الثابتة احمللي الناتج منو معدل 2.8% -

 2016مسامهة األنشطة غري النفطية يف الناتج احمللي اإلمجايل خالل عام  72.5% -

 2016الثابتة عام  باألسعار اإلمجايل احمللي الناتج من الفرد ألف درهم نصيب 267.8 -

 2015يب املباشر يف إمارة أبوظيب يف هناية عام مليار درهم االستثمار األجن 88 -

 (.2016 – 2010املعّدل السنوي لنمو سكان إمارة أبوظيب خالل الفرتة ) 5.6% -

 سنة. 79.5توقع احلياة عند امليالد للمواطنات  -

 سنة. 75.9توقع احلياة عند امليالد للمواطنني الذكور  -

 سنة. 25.6لإلناث  األول الزواج عند العمر وسيط -

 سنة. 28.7للذكور  األول الزواج عند العمر سيطو  -

 

 



 

 

أبوظيب أحد أهم إصداراته اليت ينتظرها صناع القرار وقطاع األعمال والباحثون، وهو الكتاب  –أصدر مركز اإلحصاء 
، حيث يتضمن هذا اإلصدار ستة أقسام رئيسية، هي االقتصاد، الصناعة 2017اإلحصائي إلمارة أبوظيب للعام 

، السكان والدميوغرافيا، التنمية االجتماعية، القوى العاملة، والزراعة والبيئة. وبذلك فإن هذا الكتاب يقّدم واألعمال
اليت تعكس التطورات الشاملة والتحوالت  صورة متكاملة ملؤشرات التنمية الشاملة يف اإلمارة خالل السنوات املاضية

 االت.الكربى اليت شهدهتا اإلمارة يف مجيع األنشطة واجمل

 

 :كلمة المدير العام

كلمة املدير العام للمركز سعادة/ بطي أمحد حممد بن بطي   2017تصّدر الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظيب 
القبيسي اليت أشاد فيها هبذا اإلصدار املهم واجلهود احلثيثة والطاقات الكبرية اليت بذلت يف مجع البيانات وضبط 

يت تضمنها هذا الكتاب اإلحصائي الذي يسلط الضوء على مؤشرات ودالئل التنمية يف أبوظيب، املؤشرات اإلحصائية ال
 اقتصادياً واجتماعياً ودميوغرافياً وثقافياً وبيئياً.

وأكد القبيسي أن الكتاب يرصد بدقة خمتلف مؤشرات التنمية اليت شهدهتا اإلمارة خالل السنوات املاضية، يف ظل 
حب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل هنيان رئيس الدولة حفظه اهلل، فضاًل عن املتابعة احلثيثة القيادة الرشيدة لصا

والتوجيهات السديدة من صاحب السمو الشيخ حممد بن زايد آل هنيان ويل عهد أبوظيب نائب القائد األعلى للقوات 
 املسلحة رئيس اجمللس التنفيذي إلمارة أبوظيب.

أبوظيب، يف مقدمة الكتاب، إىل أن هذا اإلصدار املهم يأيت متميزًا من حيث  -اإلحصاءكما أشار مدير عام مركز 
مشول البيانات ودقتها ومتيز أساليب عرضها، للمساعدة يف دراستها وحتليل آثارها يف استشراف املستقبل ورسم اخلطط 

 املركز "الريادة واالبتكار يف اإلحصاء". واالسرتاتيجيات املتكاملة، حتقيقاً للتنمية املستدامة، ومبا ينسجم مع رؤية

أبوظيب بالكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة  -وأضاف القبيسي يف كلمته التمهيدية للكتاب أن اهتمام مركز اإلحصاء
أبوظيب يأيت انطالقًا من إميانه بأمهية البيانات اإلحصائية يف اختاذ القرارات الرشيدة ورسم السياسات السديدة، على  

اليت تسعى اىل تطوير املنظومة  وانسجامًا مع الرؤية الطموحة حلكومة أبوظيب املستويات اخلاصة والعامة،  كافة
  عملية تدعم دقيقة إحصائية وبيانات ممثال ب"معلوماتخطة أبوظيب اإلحصائية يف اإلمارة بإدراج هدفا رئيسيا لتنفيذ 



 

 

 القــرارات خمتلــف واختــاذ والسياســات اخلطــط رســم عمليــة دعــم ـيفـ واإلحصــاءات املعلومــات القرار" ألمهيــة صنع
تفي باحتياجات مستخدمي البيانات من حيث الدقة والتوقيت ومالءمة  واالســتثمارية و واإلداريــة احلكوميــة

  .االحتياجات

 السنوي اإلحصائي للكتاب األخرية قيةالور  الطبعة هو اإلصدار وأشار بطي القبيسي يف كلمته االفتتاحية إىل أن هذا
 على جودة مبا حيافظ فقط، إلكرتونية الكتاب هذا إصدارات تكون سوف املقبل العام واعتبارًا من أبوظيب، إلمارة
مؤكًدا أن هذا القرار ينسجم  .إلمارة أبوظيب اإلحصائية واملؤشرات البيانات متطلبات مستخدمي ويليب النهائي، املخرج

  ملشروع حتقيًقا وإجراءاته، وتعامالته كافة عملياته يف الكامل اإللكرتوين التحول حنو أبوظيب -اإلحصاء ركزم مع توجه
 ."ورق بال "مركز

ويف ختام كلمته التمهيدية، وجه سعادة بطي القبيسي الشكر إىل كافة شركاء املركز االسرتاتيجيني، من الدوائر واهليئات 
مية، على تعاوهنم املثمر وتزويد املركز بالبيانات، كما وجه سعادته الشكر إىل شركات احمللية احلكومية وشبه احلكو 

القطاع اخلاص لوعيهم وحسن تعاوهنم مع املركز من خالل املسوح امليدانية اليت تشكل أحد أهم مصادر البيانات 
انة املتميزة، وحيظى باهتمام شرائح الرمسية، مما أسهم يف أن يتبوأ الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظيب هذه املك

اجملتمع كافة، معرباً عن أمله يف أن يليب هذا اإلصدار كافة متطلبات اسرتاتيجية التنمية املستدامة يف اإلمارة، وعلى كافة 
 املستويات.

 

 :االقتصاد

مر الذي أدى إىل تطور االقتصاد احتلت التنمية االقتصادية يف إمارة أبوظيب حيزًا كبريًا من اهتمامات القيادة العليا، األ
احمللي من خالل امتالكه مقومات املنافسة للعديد من االقتصاديات إقليمًيا وعاملًيا. ونتيجة هلذا االهتمام الكبري يسلط 
الكتاب اإلحصائي الضوء على جمموعة من أهم املؤشرات االقتصادية لألعوام املاضية، مثل الناتج احمللي اإلمجايل، 

النفط يف الناتج احمللي اإلمجايل حسب األنشطة االقتصادية، وحصة الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل،  ومسامهة
 واالستثمار األجنيب املباشر، والتكوين الرأمسايل حسب األنشطة االقتصادية، وتعويضات العاملني، والبيانات املالية 

 



 

 

ت النفطية، والصادرات غري النفطية، واملعاد تصديره، والواردات، حلكومة إمارة أبوظيب، وصادرات النفط والغاز واملنتجا
 .ومعدل التضخم، والعديد من املؤشرات حول األنشطة االقتصادية األخرى

 

 :الناتج المحلي اإلجمالي

ات يعد الناتج احمللي اإلمجايل أحد أهم املؤشرات االقتصادية، اليت تساعد يف بناء رؤية طويلة املدى لتطوير السياس
االقتصادية، واختاذ القرارات الصائبة واملقارنات، مبا خيدم مصلحة اإلمارة ورفاهية اجملتمع. ويتضمن الكتاب اإلحصائي 

القتصادي. وحبسب الكتاب تفاصيل مهمة حول مسامهة األنشطة والقطاعات يف الناتج احمللي اإلمجايل والنمو ا
 791.371بلغت قيمة الناتج احمللي اإلمجايل إلمارة أبوظيب حنو  فقد أبوظيب، –وتقديرات مركز اإلحصاء  اإلحصائي

، مبعّدل منو 2015يف عام  770.11الثابتة، مقارنة بنحو  2007، وذلك بأسعار 2016مليار درهم خالل عام 
قة. ، ما يؤكد قوة اقتصاد اإلمارة وصالبته برغم الظروف االقتصادية الصعبة اليت متر هبا املنط%2.8سنوي مقداره 

هي: املعلومات واالتصاالت، والنقل واخلزين،  2016 عام خالل النمو هذا يف رئيسي بشكل املسامهة األنشطة وكانت
 على التوايل. %3.6، و%5.8، %6.9والصناعة التحويلية، مبعدالت منو 

لي اإلمجايل باألسعار كما أشارت بيانات الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظيب إىل أن نصيب الفرد من الناتج احمل
ألف درهم، حيث يعد هذا املعدل من بني أعلى املعدالت يف العامل. وبلغ  267.8بلغ  2016الثابتة خالل عام 

، بينما بلغت تعويضات العاملني 2016مليار درهم يف عام  167.227إمجايل تكوين رأس املال الثابت 
 مليار درهم خالل العام نفسه. 227.743

 

 عدة االقتصاديةتنويع القا

 فقط في اقتصاد اإلمارة %27.5النفط يسهم بنحو 

إىل جانب أمهية النفط بالنسبة القتصاد إمارة أبوظيب، فإن اإلمارة تتبىن اسرتاتيجية طموحة لتنويع القاعدة االقتصادية 
 واقع البيانات اليت تضمنها  ومصادر الدخل، نظراً ملا تتعرض له أسعار النفط يف األسواق العاملية من تقلبات كبرية. ومن



 

 

، فإن مسامهة النفط يف الناتج احمللي اإلمجايل إلمارة أبوظيب باألسعار 2017الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظيب 
، ويف املقابل ارتفعت مسامهة األنشطة 2016فقط خالل عام  %27.5اجلارية اخنفضت إىل معدالت قياسية بلغت 

، حيث تعد هذه النسبة أعلى نسبة %72.5غري النفطية إىل مستويات غري مسبوقة بلغت والقطاعات االقتصادية 
مسامهة لألنشطة غري النفطية يف اقتصاد أبوظيب منذ أن بدأت إمارة أبوظيب تصدير النفط يف مطلع عقد الستينات من 

 القرن املاضي. 

د أبوظيب يؤكد بوضوح أن إمارة أبوظيب قطعت شوطا إن هذا االرتفاع القياسي ملسامهة األنشطة غري النفطية يف اقتصا
بعيًدا يف مضمار تنويع القاعدة االقتصادية ومصادر الدخل. وإن أي قراءة يف واقع وآفاق اقتصاد أبوظيب تؤكد على أن 

حرك هذا االقتصاد، الذي قطع أشواطا بعيدة يف النمو وأحرز درجة كبرية من التطور والتنوع يف غضون فرتة قصرية، يت
من قوة إىل قوة يف ظل توفر إدارة حكيمة تستفيد من التجارب املاضية يف سعيها إىل حتقيق االستغالل األمثل للفرص 
املتاحة. وقد انعكس ذلك من خالل ما شهده اقتصاد إمارة أبوظيب يف السنوات املاضية من إقامة وتبين مشاريع كربى 

آلفاق جعلت من االقتصاد احمللي إلمارة أبوظيب حمط أنظار املستثمرين انطوت على رؤية عملية حكيمة وقراءة دقيقة ل
عام يف هناية مليار درهم  88من خمتلف أحناء العامل، حيث جتاوز حجم االستثمارات األجنبية املباشرة يف إمارة أبوظيب 

2015. 

على التنوع االقتصادي والسري حنو  لقد عزز اقتصاد أبوظيب خالل السنوات املاضية مسريته حنو إقامة بنية قوية قائمة
التنمية الشاملة بعد أن أصبح االقتصاد األكثر ديناميكية يف املنطقة. فمن اقتصاد كان يعتمد يف جل نشاطاته على 
اإليرادات النفطية غري املستقرة، بات االقتصاد احمللي رديًفا القتصاد متنوع يف أنشطته الرئيسية حىت أصبح اآلن ميثل 

فقط عام  %27.5مالًيا وجتاريًا وسياحًيا قويًا على مستوى املنطقة، حيث بلغت مسامهة النفط يف اقتصاد أبوظيب مركزًا 
، وهي أقل نسبة مسامهة لألنشطة النفطية يف اقتصاد أبوظيب منذ أن بدأت إمارة أبوظيب تصدير النفط يف مطلع 2016

الذي تشهده األنشطة والقطاعات غري النفطية بشكل متسارع عقد الستينات من القرن املاضي. وهذا التطور الكبري 
يعكس حجم اجلهود املكثفة اليت بذلتها إمارة أبوظيب يف مسريهتا التنموية لتنويع القاعدة االقتصادية خالل الفرتة 

 املاضية. 

 



 

 

 2016نمو جميع األنشطة والقطاعات غير النفطية خالل عام 

اتج احمللي اإلمجايل إلمارة أبوظيب خالل العام املاضي، واليت تضمنها الكتاب تشري البيانات التفصيلية حول الن
اإلحصائي السنوي، إىل أن  مجيع األنشطة والقطاعات االقتصادية غري النفطية من دون استثناء استطاعت أن حتقق 

إدارة النفايات الذي حقق معدل وأنشطة  واملياه والغاز معدالت منو إجيابية وبنسب متفاوتة، كان أبرزها قطاع الكهرباء
 ، وأنشطة%7.8والتخزين  ، والنقل%8.1العقارية معدل منو سنوي بلغ  ، كما حققت األنشطة%9.5منو كبري بلغ 

اخلدمات األخرى  وأنشطة والرتويح ، بينما حقق نشاط الفنون والرتفيه%6.7االجتماعية  واخلدمة البشرية الصحة
 ، وجتارة%5.4الدعم  وخدمات اإلدارية اخلدمات ، وأنشطة%5.6األمساك  وصيد واحلراجة ، ونشاط الزراعة6.5%
 ، واملعلومات%4.6، وقطاع التعليم %4.6النارية  ذات احملركات والدراجات املركبات والتجزئة وإصالح اجلملة

 ، وخدمات%4.1مني التأ وأنشطة املالية ، واألنشطة%4.3والتقنية  املهنية والعلمية ، واألنشطة%4.3واالتصاالت 
 .%3.3والبناء  ، والتشييد%3.5والطعام  اإلقامة

 

 التجارة الخارجية السلعية

بلغت نسبة إمجايل  2016تتمتع التجارة اخلارجية السلعية بقدر كبري من األمهية يف اقتصاد إمارة أبوظيب، ففي عام 
ور احليوي الذي تلعبه التجارة اخلارجية يف االقتصاد ، مما يعكس الد%10.2التجارة السلعية إىل الناتج احمللي اإلمجايل 

 .بوجه عام

 مليار درهم 119.3 بنحو مقارنة درهم، مليار 117.8 أبوظيب إلمارة السلعية الواردات قيمة بلغت 2016 عام ويف
 واردات مةبلغت قي حيث املوّردة، الدول بني األوىل املرتبة األمريكية املتحدة الواليات ، واحتلت2015خالل عام 

 النفطية إلمارة أبوظيب خالل غري السلعية الصادرات إمجايل قيمة درهم. ويف املقابل بلغت مليار 21.7 منها أبوظيب
 استوردت إليها، حيث املصّدر الدول بني األوىل املرتبة الصني مليار درهم، واحتلت 28.1ما يعادل  2016عام 

التصدير من إمارة  إعادة قيمة العام املاضي. وبلغت درهم مليار 5.2 يمةبق نفطية غري سلعاً  أبوظيب إمارة الصني من
 مليار 18.8 بلغت حيث 2015السابق  بالعام مقارنة درهم مليار 24.8 يعادل ما 2016 عام خالل أبوظيب

 مليار درهم. 3.0إعادة التصدير إىل اململكة العربية السعودية يف الصدارة بقيمة  حلتدرهم، وقد 



 

 

 راألسعا

 املستهلك، قطاع مثل قطاعات خمتلفة يف األسعار مستويات عن بيانات القياسية واألرقام األسعار إحصاءات تتضمن
 لكميات القياسي التضخم والرقم مثل املؤشرات االقتصادية من عدد إىل إضافة املنتجني، وقطاع البناء، مواد وقطاع
 ألسعار القياسي الرقم خالل من أبوظيب إلمارة والشهرية ةالتضخم السنوي معدالت حساب الصناعي. ويتم االنتاج

 وحسب األسرة رفاه مستوى وحسب األسرة نوع حسب املستهلك ألسعار الرقم القياسي حساب يتم كما املستهلك،
 %2إىل  أبو ظيبمعدل التضخم السنوي يف إمارة  أرتفعاإلقليم. وحبسب معطيات الكتاب اإلحصائي السنوي فقد 

 .2015مقارنة بعام  2016عام  خاللفقط 

 

 اإلحصاءات المالية

يعترب نشاط الوساطة املالية من األنشطة اإلنتاجية املهمة يف إمارة أبوظيب وذلك ملا يوفره من بيانات تعكس املقومات 
تمالً االقتصادية هلذا النشاط، حيث حيتوي الكتاب اإلحصائي على أهم املؤشرات اخلاصة بنشاط الوساطة املالية، مش

على بعض بيانات نتائج مسح البنوك واملؤسسات املالية، إضافة إىل أهم مؤشرات سوق أبوظيب لألوراق املالية. وقد 
، كما ارتفعت القيمة السوقية لألسهم يف سوق أبوظيب 2016مليار درهم خالل عام  49بلغت قيمة األسهم املتداولة 

 اإلمجايل العدد ثبوت من الرغم ، على2015باملقارنة مع عام  %8.1لألوراق املالية خالل العام نفسه بنسبة 
 .نفسها الفرتة خالل شركة 68املدرجة وهو  للشركات

مبا  2016ويف جمال اإلحصاءات املالية، أشار الكتاب اإلحصائي إىل أن نشاط املالية والتأمني أسهم خالل عام 
. كما بلغت حصة 2015خالل عام  %8.8ة، باملقارنة مع من الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار اجلاري %9.8يعادل 

 .2016من إمجايل األنشطة والقطاعات غري النفطية خالل عام  %13.5هذا النشاط 

 

 

 



 

 

 األجور والتعويضات

يربز الكتاب اإلحصائي السنوي كذلك إحصاءات حول "تعويضات العاملني" واليت تشمل إمجايل الرواتب واألجور 
 ة املستحقة هلم باإلضافة للمزايا النقدية والعينية املقدمة.النقدية والعيني

وتعترب تعويضات العاملني مؤشرًا مهًما بالنسبة للحسابات القومية، حيث تعرب عن حجم الدخل الذي حصل عليه 
نشطة العاملون يف كافة األنشطة االقتصادية يف إمارة أبوظيب، إضافة إىل تسليط الضوء على أمهية وحجم مشاركة األ

 العاملني ارتفعت تعويضات االقتصادية يف تعويضات العاملني خالل سلسلة زمنية. وحبسب الكتاب اإلحصائي فقد
، 2016 عام يف مليار درهم 227.743إىل 2015 عام مليار درهم خالل 221.174من  اجلارية باألسعار

عمل"  كصاحب املعيشية األسر شطةأن"هي  2016 عام خالل النمو يف رئيسي بشكل املسامهة األنشطة وكانت
 .التوايل على %8.5و %9.2منو  ومبعدالت ،"والتخزين النقل"و

 

 األجنبي االستثمار

أظهرت الكتاب اإلحصائي منوًا ملحوظًا يف إمجايل االستثمار األجنيب املباشر يف إمارة أبوظيب، حيث تقوم حكومة 
لتعزيز ثقة املستثمر يف االقتصاد، األمر الذي أسهم يف بلوغ  أبوظيب خبطوات عديدة من شأهنا خلق املناخ املناسب

مليار درهم  81.1، باملقارنة مع 2015مليار درهم يف هناية عام  88.1 أبوظيب إمارة يف املباشر االستثمار األجنيب
كل من يف  ، حيث يعزى هذا النمو إىل ارتفاع حجم االستثمارات األجنبية اليت استقطبتها 2014يف هناية عام 

هم يف ر مليار د 13.338بلغت قيمتها  مباشرة أجنبية استثمارات استقطبت التأمني"، واليت وأنشطة املالية "األنشطة
التحويلية بنسبة  الصناعات نشاطو . 2014مليار درهم يف هناية عام  12.731، باملقارنة مع 2015هناية عام 

، أما نشاط الصناعات االستخراجية الذي 2015 هناية عام من إمجايل رصيد االستثمار األجنيب املباشر يف 19.5%
 .%9.5يشمل النفط اخلام والغاز الطبيعي فقد أسهم بنسبة 

متيزت إمارة أبوظيب خالل السنوات األخرية بتجربة استثمارية جعلتها مقصًدا للشركات العاملية الكربى، حيث تناغمت 
ل التوجهات والسياسات احلكومية الرشيدة وتعزيز أواصر هذه السياسات احلكومية مع جهود القطاع اخلاص يف ظ

  88.1 أبوظيب إمارة يف املباشر الشراكة. وحبسب بيانات الكتاب اإلحصائي السنوي فقد بلغ حجم االستثمار األجنيب



 

 

ة خالل من قيمة الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار اجلاري %11.3، وهو ما يعادل 2015مليار درهم يف هناية عام 
العام نفسه، حيث يعكس هذا التطور الكبري يف االستثمارات األجنبية املباشرة يف اإلمارة حجم اجلهود املكثفة اليت 

 بذلتها حكومة أبوظيب يف تعزيز دور القطاع اخلاص وزيادة فعاليته يف تنويع القاعدة االقتصادية ودفع مسرية التنمية. 

 

 الصناعة واألعمال

 حصائي السنوي إلمارة أبوظيب إحصاءات مهمة حول مجيع األنشطة االقتصادية. وقد شكلتيوفر الكتاب اإل
. وبالنسبة لنشاط السياحة 2016يف عام  أبوظيب اإلمجايل إلمارة احمللي الناتج من %6.9حنو التحويلية الصناعات
 نفس ، وخالل2015مع عام مقارنة  %0.6بزيادة  2016 عام  منشأة 169 إىل الفندقية املنشآت عدد فقد ارتفع

، بينما بلغ معدل اإلشغال السنوي %2.8 بنسبة الفندقية الغرف عدد زاد كما ،%8.1 بنسبة النزالء عدد زاد الفرتة
ليلة خالل العام نفسه. ويف جمال النقل، بلغ عدد  2.7، وبلغ متوسط اإلقامة 2016  لعام %73الفندقية  للمنشآت

بالنسبة  . أما2015مليون مسافر عام  23.3، باملقارنة مع 2016افر خالل عام مليون مس 25املسافرين جوًّا 
 وبلغ السكان، من 100 لكل 15 الثابت خطوط اهلاتف مشرتكي عدد بلغ فقد واالتصاالت، املعلومات تقنية لنشاط

 .2016 عام يف من السكان 100 لكل 12 الثابتة اإلنرتنت خطوط مشرتكي عدد

 

 مناخ االستثمار

ل االستثمار أمهية كربى يف الدفع باحلركة االقتصادية وحتقيق تنمية مستدامة وزيادة الطاقة اإلنتاجية. ويعزى ما تتميز ميث
به إمارة أبوظيب من تقدم وازدهار إىل املناخ االستثماري املثايل الذي حقق لإلمارة هذا النجاح والتميز، وقد ساعد على 

ذا االستثمار جمموعة من املقومات والعوامل اليت تشكل قاعدة اقتصادية قوية ومتنوعة توفري البيئة املثالية الداعمة هل
لإلمارة. من هذه العوامل: املوقع اجلغرايف املتميز، والبنية التحتية رفيعة املستوى، والتسهيالت املتنوعة اليت تتيحها املناطق 

در رخيصة للطاقة، والتسهيالت املالية، وغري ذلك من احلرة واملدن الصناعية، واخنفاض معدالت الضريبة، ووجود مصا
 .املزايا والعوامل



 

 

وحتقق إمارة أبوظيب باستمرار جناحاً وتقدما يف هتيئة بيئة استثمارية متكاملة، تواكب املتغريات الدولية وتساهم يف حتويل 
 التجارية لغ إمجايل الرخصحيث ب 2016اإلمارة إىل مركز مايل وجتاري إقليمي، ويظهر ذلك من خالل إحصاءات 

مليار  167.227رخصة. كما بلغ إمجايل تكوين رأس املال الثابت خالل العام نفسه  86,672واجملددة  اجلديدة
 درهم.

 

 الصناعات التحويلية

إن حتقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة هو اهلدف الذي تسعى إليه إمارة أبوظيب وذلك عن طريق االهتمام بالكثري 
 كي التحويلية الصناعات لقطاع خاصة عناية أبوظيب ن األنشطة، ومنها نشاط الصناعة التحويلية، حيث تويل خطةم

اإلمارة. وحبسب الكتاب  يف واالستقرار االقتصادي النمو وضمان النفطي غري االقتصاد تنمية كبري يف بشكل تساهم
من  %9.6من الناتج احمللي اإلمجايل، ونسبة  %6.9التحويلية نسبة  الصناعات اإلحصائي السنوي، فقد شكلت
 .2016الناتج احمللي غري النفطي يف عام 

 

 والبناء التشييد

 النشاط زيادة منو يف تساهم اليت القطاعات أهم من لكونه العقاري بالقطاع خاًصا اهتماًما أبوظيب إمارة حكومة أولت
 متطورة حتتية بنية من توفري البد كان املنطلق، هذا ل. ومنالطوي املدى على مستدام منو وتوفر لإلمارة االقتصادي

 تطوير يف فعال والبناء" كمساهم التشييد"نشاط  يظهر وهنا سنوات، منذ اإلمارة الذي تشهده العقاري التطور تدعم
 اإلمجايل احمللي من الناتج %12.6 والبناء" بنسبة املستهدفة. ساهم نشاط "التشييد املستقبلية النمو قطاعات ودعم
املباين  رخص عدد أن إىل البناء رخص إحصاءات . وتشري2015خالل عام  %11.4مع  باملقارنة 2016لعام 

رخصة. باإلضافة إىل ذلك فقد مت إصدار  5858بلغ  2016)السكنية، السكنية التجارية( الصادرة خالل عام 
من إمجايل عدد  %11.7األبنية اجلديدة  رخصة لألبنية غري السكنية خالل العام نفسه، حيث تشكل رخص 1162

 .2016الرخص الصادرة خالل عام 



 

 

 النقل 

يف إجياد النقطة الزمانية واملكانية للسلع واخلدمات ولذلك  يعترب النقل من أهم الصناعات املتطورة اليت تسهم بفعالية
يلعب النقل دورا رئيسيا يف عملية التنمية ويشكل العنصر األهم يف البنية التحتية لالقتصاد. ويعد نشاط النقل بفروعه 

النقل بصورة فعاله وأنشطته املختلفة من احلقول األساسية يف اإلحصاءات الرمسية، فمن الناحية التنموية يسهم نشاط 
يف الناتج احمللي اإلمجايل، ومن الناحية اجلغرافية فهو ميثل حلقة وصل بني سكان الدولة مبا يوفره من خدمات تسهم يف 
تسهيل التواصل اجلغرايف، حيث يوفر هذا النشاط ثالث عناصر أساسية للنقل بشكل عام تتمثل يف النقل اجلوي والنقل 

يلزمها من أنشطة داعمة لتسهل عمليات النقل. ولذلك هتتم إمارة أبوظيب اهتماما كبريا بنشاط  الربي والنقل املائي وما
 التحتية البنية يف املستمرة االستثمارات النقل، حيث إنه يعّد العجلة احملرّكة للتنمية االقتصادية يف اإلمارة. وقد لعبت

اإلمجايل إلمارة أبوظيب. وحبسب الكتاب اإلحصائي فقد  لييف الناتج احمل مسامهته زيادة يف مهًما دوراً  النقل لنشاط
 ما العام نفسه خالل املسافرين عدد بينما بلغ رحلة، ألف 194 يعادل ما 2016عام  خالل الطائرات حركة بلغت
 .2015 بعام مقارنة %5.4 مسافر، بزيادة مليون 25 يعادل

 

 الفنادق

 العاملية خارطة السياحة على متقدمة مراكز يف اإلمارة وضع إىل هتدف ومتنوعة كربى سياحية طفرة أبوظيب إمارة تشهد
 بالفعل بدأت وتفعيل اجملاالت األخرى. لقد وتنشيط النمو وحتريك االقتصاد وتنويع دعم يف أمهية من القطاع هلذا ملا

 خالل كبريا نوعيا وتطورا اإلمارة منوا السياحي يف القطاع شهد حيث بوضوح، السياحية الطفرة هذه مالمح تظهر
 حيقق وأصبح واجلودة املستوى رفيعة خصائص وقدرات تنافسية ميتلك القطاع هذا أصبح كما املاضية، القليلة السنوات

 إىل 2016 عام يف ارتفع الفندقية عدد املنشآت أن الكتاب اإلحصائي إىل بيانات تشري. و متزايدة اقتصادية عوائد
 العام عن %2.8بزيادة  العام، لنفس غرفة ألف 30 أكثر من إىل الغرف ددع ارتفع املقابل يفو  منشأة، 169

 السابق. العام عن %8.1 بزيادة نزيل، مليون 4.4 ما يعادل 2016 عام يف النزالء عدد بلغ السابق. بينما

 

 



 

 

 السكان والديموغرافيا 

 التوزيع اجلغرايف حبسب ارة أبوظيبإلم السكانية التقديرات 2017تضمن الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظيب 
 إىل باإلضافة والزواج والطالق، والوفيات املواليد عن وإحصاءات ،2016 عام منتصف والنوعي يف العمري والرتكيب
 %62.1ميثل سكان منطقة أبوظيب  .السكاين التغري أو السكانية الرتكيبة يف تؤثر اليت 2016 لعام الرئيسة املؤشرات

من إمجايل  %11.5، وسكان منطقة الظفرة %26.4اإلمارة، بينما ميثل سكان منطقة العني  من إمجايل سكان
 يف منواً  االكثر السكان يف اإلمارة. ويعد معدل اخلصوبة يف إمارة أبوظيب من بني أعلى معدالت اخلصوبة يف املناطق

السكان، بينما بلغ معّدل الوفيات  من 1000مولود كل  13.7بلغ معّدل املواليد اخلام  2016العامل، فخالل عام 
 من السكان. 1000حالة وفاة، لكل  1.1اخلام 

 

 المواليد والوفيات

، 2016عام  مولوًد خالل 39,731 أبوظيب إمارة يف األحياء املواليد عدد على صعيد اإلحصاءات الدميغرافية، بلغ
  3,282ذاته العام خالل املسّجلة ياتالوف عدد بلغ أنثى، بينما مولود 19,463و مولود ذكر، 20,268منهم 

 للمواطنني، ولغري اخلام املواليد معّدل بلغ 2016 عام إناث. وخالل 1,007و ذكور 2,274حالة وفاة، منهم 
ويف املقابل  التوايل. على السكان من شخص 1000 لكل مولود 13.7و 9.7و 30.3وإلمجايل السكان  املواطنني،

 1000 حالة وفاة لكل 1.1و 0.9و 2.0السكان  وإلمجايل املواطنني وغري اطننيبلغ معدل الوفيات اخلام للمو 
 التوايل. على السكان من شخص

 بافرتاض تطبيق الوالدة حديثو يعيشها أن املتوقع من اليت السنوات عدد متوسط بأنه امليالد عند املتوقع يُعرف العمر
 إمارة يف عند امليالد املتوقع العمر متوسط بلغ ،2016عام  لمعيّنة. وخال زمنية فرتة يف السائدة الوفيات معّدالت

عاًما، وهذه املعدالت تعد مرتفعة جدًّا قياًسا باملعدالت  79.5 عامًا وللمواطنات 75.9 الذكور للمواطنني أبوظيب
واإلناث  %85.8 الذكور للمواطنني عاماً  65 عمر حىت احلياة قيد على بقاء املواليد نسب السائدة يف العامل. وجاءت

 %91.9عاًما  60 عمر إىل عاماً  15 عمر من احلياة قيد على األفراد بقاء معّدالت ، بينما بلغت91.3%
 للمواطنات. %95.3للمواطنني الذكور و



 

 

 التنمية االجتماعية

ماعية حدوث تطورات إجيابية مهمة يف جماالت التنمية االجت 2017يؤكد الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظيب 
، وشىت القطاعات العاملة فيها، يف اإلمارةاملختلفة، حيث تويل حكومة أبوظيب اهتماما بالغا جبميع مواطنيها واملقيمني 

لذا يتمتع سكاهنا بأفضل املستويات العاملية من األمن واالستقرار، والرفاه االجتماعي، والتعليم، والصحة، والرعاية 
توفري أحدث الربامج واخلطط العاملية واخلدمات املتطورة. وعلى سبيل املثال فقد حظي االجتماعية، واألمن، والقضاء، و 

قطاع الصحة بتوفري أحدث املستشفيات واملراكز، وتزويدها بالكوادر املهنية املتخصصة ذات املهارات املتميزة واخلربات 
حي، وال يقل األمر شأنا يف جماالت أخرى  الطويلة، وتزيدها بأحدث املتطلبات واألجهزة الطبية وبرامج التأمني الص

 كالرعاية االجتماعية اليت وفرهتا احلكومة جلميع مستحقيها.

 

 التعليم

إمارة أبوظيب. وتبذل يف مما ال شك فيه أن التعليم مبنزلة حجر الزاوية والعنصر األهم يف مسرية التنمية االجتماعية 
يم، ومن ذلك اإلنفاق بسخاء على هذا القطاع احليوي من حكومة أبوظيب قصارى جهدها يف تطوير قطاع التعل

، والكوادر التعليمية واإلدارية واخلاصة قطاعات اجملتمع، وحرصها الدائم على توفري اجلودة والنوعية يف املدارس احلكومية
املستقبل واملسامهة لتعزيز تنمية أجيال  ، وذلكالتابعة له، إضافة إىل إنشاء جامعات ومعاهد وفق أحدث النظم العاملية

 ضمان إىل سعيها يف جهداً  تّدخر ومل التعليم قطاع يف كربى إجنازات أبوظيب وقد حّققت يف تقدم اإلمارة وازدهارها.
 كال يف واجلامعات الكبار تعليم ومراكز واملعاهد والكلّيات املدارس من املستوى عالية التحتية التعليمية البنية توفري

 اخلاص.و  احلكومي القطاعني

، حيث بلغ العدد اإلمجايل 2016/ 2015يقدم الكتاب السنوي إحصاءات تفصيلية حول التعليم للعام الدراسي 
مدرسة خاصة، كما اشتملت هذه  187مدرسة حكومية و 255مدرسة، منها  442للمدارس يف إمارة أبوظيب 

معّلًما،  23,745ا، وعدد املعلمني طالبً  366,029فصل دراسي، بينما بلغ عدد الطالب  17,118املدارس على 
 إداريًّا.  10,265وعدد اإلداريني 

 



 

 

 بالتعليم امللتحقني نسبة ، بينما بلغت21.4إىل  فصل لكل الطالب ، وعدد15.4إىل  معلم لكل الطالب عدد وصل
 من 100 كل إىل اإلناث نسبة اخلاص. وبلغت بالتعليم الطالب من %64.5 التحق حني يف ،%35.5 احلكومي
 اإلمارة.  يف مجيعها التعليم مراحل يف 96.2الذكور  الطالب

 %43.5طالًبا بنسبة  159,364الثانوية  املرحلة حىت مجيعها التعليم مبراحل امللتحقني املواطنني الطالب عدد وصل
 على يلاإلمجا االلتحاق نسبة بلغت 2016/ 2015. ويف العام الدراسي يف إمارة أبوظيب الطالب عدد من إمجايل

 يف املرحلة الثانوية.  71.2الثانية و احللقةيف  95.5التعليم و من األوىل احللقة يف 102.7مستوى املدارس 

 .التوايل على اجلنسني ولكال ولإلناث للذكور %97و % 97.5و %96.5الثانوية  املرحلة إىل االنتقال بلغت نسب
طالًبا،  19,744إىل  الثانوية املدارس إىل ملنتقلنيا الطالب عدد ارتفع 2016/ 2015الدراسي  العام وخالل
 السابق.  الدراسي باملقارنة مع العام %3.6بنسبة  زيادة مسّجاًل 

 طالًبا، بينما بلغ عدد 9,134 يف إمارة أبوظيب واملنازل الكبار وتعليم األمّية حمو مبراكز امللتحقني الطالب عدد بلغ
 مواطًنا. 163، منهم معّلًما 244املعلمني يف هذه املراكز 

طالًبا من اجلامعات  5,279طالًبا من التعليم العايل، منهم  8,082ختريج  2016/ 2015الدراسي  شهد العام
 املواطنني نسبة اخلاصة، بينما بلغت واملؤسسات طالًبا من اجلامعات 2,803مؤسسات التعليم العايل احلكومية، و

 من املواطنني. 38,049طالًبا منهم  52,053العايل  بالتعليم امللتحقني عدد إمجايل بلغو ، %60.5منهم 

 

 الصحة

حيث تطبيق أفضل املمارسات يف جمال اخلدمات الطبية والوقائية، و هتتم إمارة أبوظيب اهتمامًا كبريًا باخلدمات الصحية 
ن اخلدمات الصحية ويؤكد أ ،أهم اإلحصاءات واملؤشرات الصحية إلمارة أبوظيبالسنوي  يتضمن الكتاب اإلحصائي

 يف كافة الصحية الرعاية خدمات تطوير يف إمارة أبوظيب شهدت تطورًا واتساعًا ملحوظني كمًا وكيفاً، حيث استمر
 املعايري أرقى تطبيق للسكان من خالل أفضل صحة لضمان وذلك اجملال هذا يف بارز تقدم لتحقيق أبوظيب إمارة

 الصحية. الرعاية جمال يف الدولية



 

 

 والعيادات الصحية، حيث تعكس عدد املستشفيات واملراكز يف ملحوظاً  ارتفاعا اإلمارة شهدت فقد عام لوبشك
 األطباء عدد مستشفى يف إمارة أبوظيب. وبلغ 51 إىل املستشفيات عدد ارتفاع 2015 الصحية لعام اإلحصاءات

السكان.  من ألف لكل 1.8رَة األس وعدد السكان، من ألف كلل  7.8 واملمرضات السكان، من ألف لكل 3.0
 الصحي التأمني ومنتجات شركات التأمني انتشار إىل اإلمارة يف الصحي التمويل مستويات بزيادة االهتمام أّدى وقد

 .2015 عام خالل 1,458,962إىل  املعزز بالتأمني املشمولني عدد ارتفع حيث املتاحة،

 

 الرعاية االجتماعية

، وبذلك ما حيتاجون إليه من خدمات ومساعدات اجتماعيةتوفر هلم و بالغ األمهية،  تويل حكومة أبوظيب مواطنيها
 االجتماعية الرعاية خدمات وتسهم .تتحقق احلياة الكرمية والرفاهية هلم، على مستوى األفراد واألسر واجملتمع بوجه عام

 االجتماعية للمساعدات اإلمجالية لقيمةاجملتمع، حيث بلغت ا أفراد دعم يف كبري حدّ  إىل أبوظيب إمارة يف املقّدمة
 . 2015مليون درهم خالل عام  859.5للمواطنني  املقّدمة

دار حضانة يف عام  83إمارة أبوظيب من  يف اجملتمع تنمية وزارة إشراف حتت تعمل اليت احلضانة وارتفع عدد دور
 طفل. وبلغ عدد 78.4انة لكل حض األطفال عدد متوسط . وبلغ2014دار حضانة يف عام  150إىل  2011
، منهم 2016طالًبا يف عام  2,522واخلاصة  احلكومية الرعاية مراكز يف من أصحاب اهلمم املسّجلني الطالب
 من غري املواطنني. %30.9مواطنني، و 69.1%

 الثقافة والتراث

ظى بعدد من املواقع الطبيعية ا اإلحصاءات الثقافية والرتاثية، خاصة أن إمارة أبوظيب حتيضً أيتضمن الكتاب اإلحصائي 
يف مؤشر إلثراء احلركة الثقافية يف إمارة أبوظيب و  .واألثرية اليت متّثل مسامهة فريدة وقيمة يف إثراء الثقافة والرتاث العاملي

، وعدد الزّوار واملستعريين إىل 2016كتابًا يف عام   387,713ارتفع عدد الكتب يف دار الكتب الوطنية إىل 
يف عام  ازائرً  237,620وارتفع عدد زّوار املتاحف يف إمارة أبوظيب من  .مستعرياً  13,699ائرًا وز  94,718

 .2016زائراً يف عام  245,022إىل  2014
 



 

 

 القوى العاملة

 2016 العام من الرابع الربع يف العاملة القوى إحصاءات تقديرات حبسب الكتاب اإلحصائي السنوي، فقد أظهرت
سنة  15 السكان إمجايل من العاملة القوى نسبة وبلغت ،%68.1بلغت  إمجايل السكان من العاملة القوى نسبة أنّ 

 للذكور. وكما %76.5مقابل  %23.5العاملة  القوى إمجايل من اإلناث نسبة ، يف حني بلغت%81.5فأكثر 
 .%46.9االقتصادية  اإلعالة معدل أنّ  إىل بيانات الكتاب اإلحصائي تشري

 

 قوى العاملةتركيبة ال

سنة فأكثر. وعلى مستوى املناطق تركزت أعلى  15تشمل القوى العاملة األفراد املشتغلني واملتعطلني ممن تبلغ أعمارهم 
 %22.0و %63.4نسبة للقوى العاملة يف منطقة أبوظيب مث منطقة العني وتليها منطقة الظفرة بنسب بلغت 

 على التوايل. %14.6و

عاماً(  34- 30فتشري البيانات إىل أن الفئة العمرية ) 2016ب العمري للقوى العاملة لعام أما فيما يتعلق بالرتكي
 . % 21.1حصلت على احلصة األكرب من إمجايل القوى العاملة بنسبة 

وتلتها منطقة أبوظيب مث  الظفرةوبالنظر ملعدل املشاركة االقتصادية املنقح على حسب املنطقة جند أن أعلى معدل يف 
 لكل منهم على التوايل. %74.4و %82.2و %91.5قة العني منط

 

 المشتغلون

أن أعلى نسبة للمشتغلني خالل  إىل حبسب الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظيب، تشري تقديرات القوى العاملة
ع . وإذا ما نظرنا لتوزي%63.8كانت يف إقليم أبوظيب حيث بلغت نسبتهم من إمجايل املشتغلني   2016عام 

، %97.9املشتغلني حسب احلالة العملية فيتضح لنا أن غالبية املشتغلني يف إمارة أبو ظيب هم عاملون بأجر ونسبتهم 
 هم من أصحاب األعمال. %1.6وأن 

 



 

 

أما فيما يتعلق بالتحصيل التعليمي فتشري البيانات إىل أن أعلى نسبة من املشتغلني مستواهم التعليمي أقل من ابتدائي 
. أما بالنسبة للمواطنني فقد % 21.0، مث محلة شهادة املرحلة األوىل من التعليم الثانوي بنسبة 22.4بلغت %بنسبة 

وفيما يتعلق بتوزيع املشتغلني حسب املهنة . %35.7شكل محلة شهادة البكالوريوس أعلى نسبة من املشتغلني وبنسبة 
، مث يأيت االختصاصيون %26.3هن األولية بنسبة بلغت الرئيسية تبني أن أعلى نسبة من املشتغلني يعملون يف امل

 . %16.4بنسبة 

 %50.5حبسب بيانات الكتاب اإلحصائي، فإن القطاع اخلاص حيوز على أعلى نسبة للمشتغلني حيث بلغت حوايل 
طنني من إمجايل املشتغلني، وشكل املوا %12.2من إمجايل املشتغلني، يف حني استحوذ القطاع احلكومي على نسبة 

من إمجايل املواطنني املشتغلني، يف حني بلغت نسبتهم يف القطاع  %74.8املشتغلني يف القطاع احلكومي حوايل 
 فقط. %5.5اخلاص حوايل 

 

 الزراعة والثروة الحيوانية

 تضّمن الكتاب اإلحصائي السنوي بيانات تفصيلية عن النشاط الزراعي يف إمارة أبوظيب، مما يتيح االستفادة منها
. ويضّم الكتاب هلذا القطاع احليوي املستقبلية األهداف واالسرتاتيجياتو  للتخطيط واختاذ القرارات ورسم السياسات

بني طّياته بيانات عن أعداد املزارع ومساحة األراضي الزراعية ومؤشرات املساحة احملصولية وكمّيات اإلنتاج اإلحصائي 
حيازة مبساحة إمجالية  24,018يازات الزراعية يف إمارة أبوظيب بلغ عدد احل 2016الزراعي وقيمه. ويف عام 

 .دومناً  749,868

 يرتكز ،2016خالل عام  رأس مليون 3أبوظيب حنو  إمارة يف واملاعز الضأن من للثروة احليوانية الكّلي العدد كما بلغ
 فقد اجلمال اإلمارة، أما يف اعزوامل الضأن من إمجايل %64العني اليت استحوذت على  منطقة يف منها األكرب العدد

اجلمال يف  عدد من إمجايل %55بنسبة  أيضا العني منطقة يف رأًسا، تركز معظمها 394,224هلا  الكّلي العدد بلغ
 اإلمارة.

 

 



 

 

املائدة وحليب  وبيض الدجاج حلوم إنتاج يف املتخصصة التجارية املزارع حول بيانات اإلحصائي ويتضمن الكتاب
حلوم الدجاج  إنتاج كمية بلغت حيث الغذاء، من كبرية كميات يف توفري تسهم واليت أبوظيب إمارة يف األبقار

 104إنتاج احلليب  مليون بيضة، بينما أنتجت مزارع 402.3البيَّاض  الدجاج مزارع أنتجت طن، كما 23,154
 .2016عام  يف األبقار، حليب ألف طن من

 يف غذاء مواطين والعنصر األساسي األمساك، من السكان احتياجات لتلبية سياً أسا مصدراً  سواحل إمارة أبوظيب تعدّ 
 بلغت ا للدخل، حيثممه ومصدراً  االقتصادية املتجّددة الثروات أهم من السمكية الثروة وتعدّ  الساحلية، املناطق
 .2016 عام خالل درهم مليون 112.9 إمجالية بلغت بقيمة طن 4,439 املصطادة األمساك كمية

 

 الموارد البيئية

يزداد اهتمام إمارة أبوظيب بتحقيق التنمية يف جماالت البيئة ومحايتها واحلفاظ على املوارد الطبيعية هبا، وتعكس 
اإلحصاءات البيئية ذلك من خالل عرض تأثري التطور والتغري الناتج يف عدد من عناصر اإلحصاءات البيئية الرئيسية 

 .وإدارة النفايات مثل املناخ واهلواء واملياه

درجة مئوية  22.6وفًقا لبيانات الكتاب اإلحصائي السنوي، فقد بلغ متوسط درجة احلرارة الصغرى إلمارة أبوظيب 
درجة مئوية. أما متوسط هطول األمطار  34.7درجة احلرارة العظمى  ، يف حني كان متوسط2016خالل عام 

. وبلغ متوسط احلد األدىن 2016مليمرت عام  60.7 إىل 2015مليمرت عام  87.4السنوي فقد اخنفض من 
 1,010. وكان متوسط الضغط اجلوي %77بلغ متوسط احلد األقصى هلا  ، بينما%29للرطوبة النسبية 

وات/مرت مربع/ساعة خالل شهور  9,560القيم العظمى لشّدة اإلشعاع الشمسي اليومي  هيكتوباسكال، وجتاوزت
 الصيف.

مليون مرت مكّعب، حيث بلغت نسبة  325.9حنو  2016خالل عام  املعاجلة الصحي رفالص مياه كمّية ووصلت
فقط من  %4اإلمارة، بينما بلغ نصيب منطقة الظفرة  إمجايل من %76أبوظيب حنو  منطقة يف املعاجلة الصرف مياه

 إمجايل املياه املعاجلة.



 

 النفايات

 إىل إدارة النفايات مصطلح ويشري. والبشرية االقتصادية التنميتني زيادة مع ومعاجلتها النفايات بإدارة االهتمام يزداد
 تقليل هبدف البشرية واالقتصادية النشاطات من الناجتة النفايات من واملعاجلة والتخّلص والفرز والنقل اجلمع عمليات

حنو  2016عام خالل رة أبوظيب بلغ إمجايل كمّية النفايات املوّلدة يف إماو  .احلضاري واملظهر والصحة البيئة على آثارها
واهلدم أعلى نسبة حيث شكلت حنو  نشاءاتاإل نفايات ألف طن يومياً، وشّكلت 26مليون طن، أي مبعّدل  9.5
 .%28والتجارية بنسبة  الصناعية من إمجايل كمية النفايات يف اإلمارة، تليها النفايات 47%

 الكهرباء والمياه

 توفري على القطاعهذا  يعمل حيث االقتصادي لإلمارة النمو خطط يف أساسياً  اً دور  واملياه الكهرباء قطاع يلعب
السنوي  اإلحصائي الكتاب يف اإلمارة. وبذلك حيتوي واالجتماعي االقتصادي النمو عملية لدعم الضرورية اخلدمات

 الوقود وكمّيات اإلنتاجية ةواالستهالك والقدر  اإلنتاج احملاّلة، مثل واملياه الكهرباء مهمة حول نشاط إحصاءات على
 الظفرة. ومنطقة العني أبوظيب ومنطقة منطقة من كل يف النقل وخطوط اإلنتاج يف املستخدم

 عام املولدة الكهربائية الطاقة اإلمارة بلغت الكبري الذي شهدته العمراين والصناعي والتوسع املتزايد الطلب ونتيجة
 بلغت ، كما2015عن عام  %2.3أي ارتفعت بنسبة ، جيجا واط/ساعة 68,138,363ما يقارب  2016

 عما %6.1أي ارتفعت بنسبة  ،جيجا واط/ساعة 66,810,821أبوظيب  يف إمارة املستهلكة الكهربائية الطاقة
مليون جالون عام  270,241. أما كمّية املياه احملاّلة املتوافرة يف إمارة أبوظيب فقد بلغت 2015 عام يف عليه كانت

 .2015عن عام  %5.04ارتفعت بنسبة  ، أي2016

 الطاقة المتجددة

 إطار متزايدا هبا يف اهتماما أبوظيب إمارة حكومة أولت قد، وبذلك فاحلايل عصرنا يف مهما دوراً  املتجددة الطاقة تلعب
الطاقة ر إحصاءات الكتاب اإلحصائي تزايًدا مستمرًا يف كمية هالطاقة. ويف هذا الصدد، تظ مصادر لتنويع جهودها

، كما زاد الصادر 2015عن العام  %6.1بنمو بلغ  2016ميجا وات/ساعة يف عام  280,085املولدة لتصل إىل 
 خالل الفرتة نفسها. %7.1من الكهرباء بنسبة 

 



 

 

 أبوظبي –معلومات عن مركز اإلحصاء 

د مت إنشاؤه يف الثامن والعشرين من شهر أبريل عام أبوظيب هو املصدر الرمسي للبيانات اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، وق -مركز اإلحصاء 
-، الذي صدر مبرسوم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل هنيان رئيس الدولة  2008سنة (7)وفقًا للقانون رقم   2008

نتاج وحتليل ونشر مجيع . ومبوجب هذا القانون، فإن املركز مسئول عن تطوير وتنظيم العمل اإلحصائي يف إمارة أبوظيب وإ-حفظه اهلل
حمللية اإلحصاءات الرمسية املتعلقة باإلمارة، كما يقوم املركز بتنسيق عملية التكامل والتناغم لإلحصاءات املنتجة بواسطة الدوائر واجلهات ا

 األخرى، والعمل مع هذه اجلهات فيما يتعلق بتوحيد املفاهيم والتعاريف اإلحصائية. 

املعنية جبمع ونشر البيانات اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، يتوىل املركز مهام إعداد خطط برامج العمل اإلحصائي خلدمة وباعتباره اجلهة الرمسية 
برامج التنمية، وإجراء املسوح اإلحصائية امليدانية مبا ال يتعارض مع مقتضيات مصلحة العمل اإلحصائي على مستوى الدولة، هذا 

وحتليل ونشر اإلحصاءات الرمسية ونتائج املسوح املتعلقة باجملاالت السكانية واالجتماعية والدميوغرافية  باإلضافة إىل مجع وتصنيف وختزين
دية، واالقتصادية والبيئية والزراعية والثقافية، وغريها، وذلك وفق معايري عاملية ومبادئ أساسية مهمة تتعلق باالستقاللية املهنية، احليا

 حصائية، فضالً عن مالءمة الكلفة وجودة اإلحصاءات. املوضوعية، الثقة، السرية اإل

أبوظيب يلعب دورا حموريا يف دفع مسري التنمية الشاملة يف اإلمارة، وذلك بتوفري املعلومات  -ومن هذا املنطلق، فإن مركز اإلحصاء 
يثة والدقيقة. ويسعى املركز ألن يكون ركيزًة اإلحصائية املطلوبة لصياغة اخلطط والربامج والسياسات املعتمدة على احلقائق األرقام احلد

أساسية تسهم إسهاما فعااًل يف خدمة متخذي القرار ورامسي السياسات، وإنارًة درب التطور والنمو يف اجملتمع، سواء للجمهور أو جمتمع 
صائية وفق معايري وأساليب وتقنيات األعمال والباحثني ووسائل اإلعالم وغريها، وذلك يف إطار عمله كمصدر رئيسي جلمع البيانات اإلح

 حديثة، ومن مث دراستها وحتليلها واستخراج املؤشرات اليت ختدم أهداف التنمية. 

 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على:
 بلقيس فوزي سزر

Mob: 0507769511 

T: 028100417 
 bfsezer@scad.ae: Email 

Communication@scad.ae  :Email rOthe 
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