
 

 

 خبر صحفي
 

 % في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية59.2األنشطة غير النفطية تسهم بنسبة 

  2019خالل عام باألسعار الثابتة % 1.5الناتج المحلي اإلجمالي إلمارة أبوظبي يحقق معدل نمو إيجابي بنسبة 

 الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي "إحصاء أبوظبي" يصدر
 

ويساهم في دعم صناع القرار في وضع  عبدهللا السويدي: الكتاب يرصد مالمح تطور اإلمارة
 االستراتيجيات والخطط والبرامج بناًء على بيانات إحصائية دقيقة وحديثة

 
  :2020 مايو 12أبوظبي 

أبوظبي التابع لدائرة اإلسناد الحكومي اليوم الكتاب اإلحصائي السنوي  - مركز اإلحصاء أصدر
اع القرار صنل وتقدم لمركز،ل، الذي يعد أحد أهم المنتجات اإلحصائية 2020للعام إلمارة أبوظبي 

 المؤشراتمختلف  أداءن في مختلف المجاالت رؤية واضحة حول يوقطاع األعمال والباحث
 الخططرسم السياسات وصياغة  على قدرتهم من يعزز بماوالبيئية، واالجتماعية  االقتصادية

األهداف  تخدمدقيقة  وبياناتالمبنية على أسس مهنية علمية  والبحوث الدراسات وإعدادالقرارات و 
  .التنموية في إمارة أبوظبي

 
 االقتصاد،قطاعات رئيسية، هي ستة  عنحديثة ودقيقة ويقدم الكتاب مؤشرات وبيانات إحصائية 

، والصناعة واألعمال، والسكان والديموغرافيا، والتنمية االجتماعية، والقوى العاملة، والزراعة والبيئة
كما يبرز مختلف أنشطة األجهزة الحكومية والقطاع الخاص في إمارة أبوظبي، ليعكس من خاللها 

 .العامإمارة أبوظبي على مدار مسيرة التنمية التي تشهدها 
 



 

 

الكتاب أن باإلنابة  أبوظبي على ذلك؛ أكد عبدهللا أحمد السويدي مدير عام مركز اإلحصاء وتعليقاً 
 يرسم مالمحبما يتضمنه من إحصاءات وبيانات شاملة وموضوعية ومستقلة، ، اإلحصائي السنوي 

مسيرة التقدم والتطور التي تشهدها اإلمارة في مختلف القطاعات االقتصادية واالجتماعية والبيئة 
على بيانات دعم صناع القرار في وضع االستراتيجيات والخطط والبرامج بناًء ساهم في يو غيرها، و 

أبوظبي على توفير البيانات  - مركز اإلحصاءالى حرص مشيرًا  دقيقة وحديثة.  إحصائية
التي اإلحصائية عالية الجودة وفق أفضل الممارسات العالمية، لتعكس أداء القطاعات الرئيسية 

في أبوظبي على أساس سنوي، وتلبي احتياجات مستخدمي البيانات من مسؤولين تقود التنمية 
 وصناع قرار وباحثين ومهتمين.

 
 وأضاف ،في مجال العمل اإلحصائيللشركاء االستراتيجيين  السويدي بالشكر عبدهللاكما توجه 

دوائر وهيئات حكومية وشبه حكومية من وزارات و  ناالستراتيجيي شركاء المركزنشكر جميع : "قائالً 
الدقيقة والحديثة، والتي تساهم في توفير البيانات على جهودهم الحثيثة  وشركات القطاع الخاص

على واالجتماعية االقتصادية مكانتها تعزيز على الخارطة العالمية، و في االرتقاء بتنافسية اإلمارة 
التعاون مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، أهمية . ونؤكد اإلقليمي والدولي المستوى 

 ائي تتطلب التكامل وتوحيد الجهود."فمنظومة العمل اإلحص
 
الصادر منها الكتاب اإلحصائي السنوي ضأهم المؤشرات التي ت ونلخص لكم في السطور التالية 

 أبوظبي. - مركز اإلحصاء عن
 

 الناتج المحلي
ا الجانب إلى أن العديد من األنشطة والقطاعات االقتصادية تشير بيانات الكتاب اإلحصائي في هذ

في إمارة أبوظبي قد استطاعت أن تحقق استقراًرا كبيًرا خالل العام الماضي. وتشير تقديرات مركز 
% حققه الناتج المحلي اإلجمالي إلمارة 1.5أبوظبي إلى معدل نمو إيجابي بنسبة  -اإلحصاء

مقارنة مليون درهم  803,568 إلى ليصلألسعار الثابتة، ، وذلك با2019أبوظبي خالل عام 



 

 

اإلجمالي  نصيب الفرد من الناتج المحليارتفع  كما. 2018مليون درهم في عام  792,065بنحو 
 284.1بالمقارنة مع  2019ألف درهم خالل عام  313.1بلغ % لي10.2بنسبة  باألسعار الثابتة

مليون درهم  142,402إجمالي تكوين رأس المال الثابت  ، وبلغ2018 ألف درهم خالل عام
 .2019بحسب نتائج عام 

 
ن اإلمارة تتبنى استراتيجية طموحة لتنويع فإإمارة أبوظبي،  بالنسبة القتصادرغم أهمية النفط و 

ا لما تتعرض له أسعار النفط في األسواق العالمية من القاعدة االقتصادية ومصادر الدخل، نظرً 
في الناتج المحلي مساهمة النفط ، أبوظبي -تقديرات مركز اإلحصاءواقع  ومن .كبيرة تقلبات

% فقط رغم االرتفاع الملحوظ الذي شهدته أسعار 40.8نحو اإلجمالي باألسعار الجارية بلغت 
، وأسهمت األنشطة والقطاعات االقتصادية غير الماضي النفط في األسواق العالمية خالل العام

، األمر الذي يؤكد بوضوح باألسعار الجارية % في الناتج المحلي اإلجمالي59.2و النفطية بنح
 مضمار تنويع القاعدة االقتصادية ومصادر الدخل.في  اأن إمارة أبوظبي قطعت شوطا بعيدً 

 
 كميات اإلنتاج الصناعيلو  الرقم القياسي ألسعار المنتجين الصناعيين

 .2018 بعام مقارنة% 5.5 بنسبة 2019 عام في أسعار المنتجين الصناعيين معدل ضانخف
 .2018 بعام مقارنة% 24.2 بنسبة ارتفاعاً  الصناعي اإلنتاج كميات حققتبينما 

 
 األجور والتعويضات

 إلى 2018مليون درهم خالل عام  248,668ارتفعت تعويضات العاملين باألسعار الجارية من 
المساهمة بشكل  االقتصاديةاألنشطة وكان العديد من . 2019مليون درهم في عام  250,749

وإدارة النفايات و"الفنون  هأنشطة الكهرباء والغاز والميا"هي  2019 رئيسي في النمو خالل عام



 

 

%، 5.2بلغت  و، وبمعدالت نموالتخزين ونشاط النقل" والترويح وأنشطة الخدمات األخرى  هوالترفي
 % على التوالي.2.6%، و3.2

 
 واألعمال الصناعة

يوفر قسم الصناعة واألعمال بيانات إحصائية تتعلق بكافة األنشطة االقتصادية ما يجعله مرآة 
 .ه على مختلف القطاعات االقتصاديةوتبرز تنوع تعكس األداء االقتصادي لإلمارة

 
 بيئة األعمال

اقتصاد  ءبناحرصًا على ال في مختلف المجاالت، تلتزم حكومة أبوظبي بتسهيل ممارسة األعم
المستثمرين واستقطاب  تشجيعينسجم ويتفاعل بشكل جيد مع االقتصاد العالمي، بهدف مرن متنوع و 

 في أبوظبي بلغ عدد الرخص التجارية الجديدة المسجلة 2019وفي عام  .االستثمارات األجنبية
 .رخصة 18,452

 
 الصناعات التحويلية

باألسعار % من التقديرات األولية للناتج المحلي اإلجمالي 6.3شكلت الصناعات التحويلية نحو 
% من التقديرات األولية للناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي في 10.6و ،2019في عام الجارية 

 .2019عام 
 

 واالتصاالت المعلومات تقنية
من  100خطوط اإلنترنت الثابتة لكل إلى أن عدد مشتركي أشار الكتاب اإلحصائي السنوي 

 100بلغ عدد مشتركي خطوط الهاتف الثابت لكل فيما مشترك،  29السكان في إمارة أبوظبي بلغ 
 .2019مشترك خالل عام  17من السكان 

 
 



 

 

 الفنادق
مليون  5.1وعدد النزالء نحو ، 2019منشأة في عام  168 في أبوظبي بلغ عدد المنشآت الفندقية

في المنشآت  نسبة معّدل اإلشغال وصلتفي حين ؛ 2018% عن عام 2.1ة نسبتها نزيل بزياد
 .2018% في عام  71.8مقارنة ب  2019% في عام 72.9 الفندقية إلى

 
 التنمية االجتماعية: التعليم

مدرسة  251مدرسة، منها  449بلغ إجمالي عدد المدارس في إمارة أبوظبي ، 2019وخالل العام 
فصل دراسي. وضّمت  16,681على  هذه المدارسمدرسة خاصة، واشتملت  198حكومية و
 13.3إداريًا. ووصل عدد الطالب لكل معلم إلى  9,849معلمًا و 29,094طالبًا، و 386,722

 100لكل  96.0 اإلناث الطالبات وبلغت نسبة .طالب 23.2طالب وعدد الطالب لكل فصل إلى 
 في كافة مراحل التعليم العام في اإلمارة.ب الذكور من الطال

 
وصل عدد الطالب المواطنين الملتحقين بمراحل التعليم حتى  2019-2018العام الدراسي  وفي

بلغ إجمالي عدد  فيما .% من إجمالي عدد الطالب46.8بنسبة  طالباً  180,999المرحلة الثانوية 
ووصل عدد الخريجين % من المواطنين. 76.4، منهم طالب 56,289الملتحقين بالتعليم العالي 

حيث وصلت نسبة الخريجين من المواطنين إلى  ،طالباً  11,573من مؤسسات التعليم العالي 
 من إجمالي عدد الخريجين.% 70.7

 
 الصحة

مستشفى،  64إلى في اإلمارة وصول عدد المستشفيات  2019تعكس اإلحصاءات الصحية لعام 
أبوظبي والعين، كما شهدت  تيمستشفيات الخاصة الجديدة في منطقافتتاح عدد من الحيث تم 
ملحوظًا في بقية المرافق الصحية )المراكز والعيادات الصحية والصيدليات(. وبلغ  ارتفاعااإلمارة 

ة لكل ألف من السكان، وعدد األسر  10.7لكل ألف من السكان، والممرضات  4.0عدد األطباء 
 .ف من السكانلكل أل 2.7



 

 

 
 الرعاية االجتماعية

أفراد  مختلف تسهم خدمات الرعاية االجتماعية المقّدمة في إمارة أبوظبي إلى حّد كبير في دعم
مليون  909.6وقد بلغت القيمة اإلجمالية للمساعدات االجتماعية المقّدمة للمواطنين  .المجتمع

بلغ عدد الطالب المسّجلين في كما  .2018% عن عام 0.8وبزيادة  2019درهم خالل عام 
ن و % مواطن69.5طالبًا، منهم  1,883 ما مجموعه 2019مراكز الرعاية الحكومية والخاصة لعام 

 .% من غير المواطنين30.5و
 

 الثقافة والتراث
، وارتفع 2019كتاب في عام  ألف 402.9وصل عدد الكتب في دار الكتب الوطنية إلى حوالي 

ألف زائر  205% ليبلغ حوالي 47.1بنسبة كبيرة تصل إلى نحو  على أساس سنوي  عدد الزّوار
يادة في عدد المستعيرين لز وصلت نسبة ا، كما 2018زائر عام ألف  139مقارنة بنحو  2019عام 
. وانخفض عدد زوار المتاحف 2019لف مستعير في عام أ 20.8لتصل إلى نحو %  25.47إلى 

مفتوحة حيث توقف تسجيل ق لى حدائإتحويل غالبية الحدائق في إمارة أبوظبي  والحدائق بسبب
 .2019زوار فيها منذ منتصف عام العدد 

 
 الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية

إلى  1971حيازة عام  634مرة، من  38تضاعفت خالل العقود الماضية عدد الحيازات الزراعية 
 22,377مرة من  33تضاعفت مساحة األراضي الزراعية  ، بينما2019حيازة في عام  24,018
%، تليها 36وشغلت المساحة األشجار المثمرة  .دونم خالل الفترة نفسها 749,868دونم إلى 

% 3%، وأخيرًا مساحة محاصيل الخضراوات، حيث شغلت ما نسبته 5المحاصيل الحقلية بنسبة 
 .2019من إجمالي مساحة الحيازات النباتية في عام 

 



 

 

تضمن الكتاب اإلحصائي بيانات حول المزارع التجارية المتخصصة في إنتاج لحوم الدجاج و 
وبيض المائدة وحليب األبقار في إمارة أبوظبي والتي تسهم في توفير كميات كبيرة من الغذاء، 

 529.7طن، كما أنتجت مزارع الدجاج البيَّاض  22,408حيث بلغت كمية إنتاج لحوم الدجاج 
 .2018في عام  ألف طن من حليب األبقار 136.9يب يضة، ومزارع إنتاج الحلمليون ب

 
عدد مليون رأس، يتركز ال 3وبلغ العدد الكّلي للثروة الحيوانية من الضأن والماعز في إمارة أبوظبي 

 .إجمالي الضأن والماعز في اإلمارةمن  %66.3حيث احتوت على، األكبر منها في منطقة العين
رأس ترّكز معظمها في منطقة العين أيضا بنسبة  442,018فقد بلغ العدد الكّلي لها  اإلبلأما 

 .2019في عام  اإلبل% من إجمالي عدد 58.1
 

% من مجموع أعداد الثروة 85.8على مستوى اإلمارة نحو )األغنام( وبلغت نسبة الضأن والماعز 
% من مجموع الثروة الحيوانية في 1.5بة %، وأخيرًا األبقار بنس12.7بنسبة  اإلبلالحيوانية تليها 

 2,598 المصيدة. هذا وبلغت كمية األسماك 2019الحيازات التقليدية في إمارة أبوظبي في عام 
 .2019مليون درهم خالل عام  57.2طن بقيمة إجمالية بلغت 

 
 البيئة والمناخ والنفايات

في حين كان  2019ئوية في عام درجة م 22.9بلغ متوسط درجة الحرارة الصغرى إلمارة أبوظبي 
ارتفع فقد درجة مئوية. أما متوسط هطول األمطار السنوي  34.2متوسط درجة الحرارة العظمى 

مليمتر عام  261.5إلى  2018مليمتر عام  81.4من % على أساس سنوي، 221بنسبة 
األقصى لها  %، بينما بلغ متوسط الحد 24.7لرطوبة النسبية امتوسط لوبلغ الحد األدنى  .2019
لمتوسط هيكتوباسكال، وتجاوزت القيمة العظمى  1,009%. وكان متوسط الضغط الجوي  71.1

 وات/متر مربع/ ساعة خالل شهور الصيف. 7500 المجموع اليومي لشدة اإلشعاع
 



 

 

ما يتعّلق بنوعية الهواء فقد ظّلت تركيزات ملوثات الهواء ضمن حدودها المسموح بها خالل عام وفي
ميكرون في الهواء  10التي يبلغ قطرها  -السنوي لتركيز األغبرة العالقة المتوسط وتراوح  2019
 ميكروجرام/متر مكعب في المناطق الحضرية إلمارة أبوظبي.  127.6و 83.4ما بين 

 
مليون متر مكعب،  300.9إلى نحو  2019مّية مياه الصرف الصحي المعالجة في عام ووصلت ك

% من إجمالي اإلمارة، في  76حيث بلغت نسبة مياه الصرف المعالجة في منطقة أبوظبي نحو 
 % من المجموع. 4حين لم يتعد نصيب منطقة الظفرة 

 
نفايات بمتوسط يومي يصل إلى  توليد 2019ما يخّص النفايات، فقد شهدت اإلمارة في عام وفي

مليون طن من النفايات غير الخطرة سنويًا. وكانت نسبة  10.9ألف طن تقريبا، أي نحو  30.1
 شكلتعلى من إجمالي كميات النفايات الموّلدة في اإلمارة، حيث األنفايات الصناعية والتجارية 

 .من مجموع الكميات المتولدة 37%
 

 الكهرباء والمياه
الطلب المتزايد والتوّسعين العمراني والصناعي اللذين تشهدهما اإلمارة، بلغت الطاقة ونتيجة 

%  0.3جيجا واط ساعة أي ارتفعت بنسبة  72,830ما يقارب  2019الكهربائية المولدة عام 
مليون  235,020. كما بلغت كمّية المياه المحاّلة المتوافرة في إمارة أبوظبي 2018عن عام 

 .2019ي عام جالون بريطان
 

 الطاقة المتجددة
ميجا وات ساعة في  2,163,799بلغت كمية الطاقة الكهربائية المولدة من المصادر المتجددة و 

 .2019عام 
 



 

 

ويشار إلى أن المعلومات والبيانات اإلحصائية المتوفرة في الكتاب اإلحصائي السنوي تخدم جميع 
حيث يتضمن إحصاءات عن السكان والخصائص  المستخدمين نظرًا لتنوع مجاالت االستفادة منه،

الحيوية، والمساكن والعقارات، والصـــحة، والتعليم، والزراعة والمياه والبيئة، والثقافة واإلعالم، والتجارة 
الخارجية، والخدمات والتنمية االجتماعية، والمال والتأمين واألسعار، وسوق العمل، والصناعة، 

مواصالت، والتقنية واالتصاالت، والشؤون اإلسالمية، والسياحة والترفيه والناتج المحلي، والنقل وال
  والرياضة، والطاقة، والمنشآت االقتصادية، فضال عن بيانات مالية الحكومة العامة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -انتهى-



 

 

 
 أبوظبي –معلومات عن مركز اإلحصاء 

أبوظبي هو المصدر الرسمي للبيانات اإلحصائية في إمارة أبوظبي، وقد تم إنشاؤه في الثامن  -مركز اإلحصاء 
، الذي صدر بمرسوم من صاحب السمو 2008 سنة (7)وفقًا للقانون رقم  2008والعشرين من شهر أبريل عام 

ول عن تطوير ؤ لمركز مس. وبموجب هذا القانون، فإن ا-حفظه هللا-الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
وتنظيم العمل اإلحصائي في إمارة أبوظبي وإنتاج وتحليل ونشر جميع اإلحصاءات الرسمية المتعلقة باإلمارة، كما 
يقوم المركز بتنسيق عملية التكامل والتناغم لإلحصاءات المنتجة بواسطة الدوائر والجهات المحلية األخرى، والعمل 

 توحيد المفاهيم والتعاريف اإلحصائية. مع هذه الجهات فيما يتعلق ب
 

وباعتباره الجهة الرسمية المعنية بجمع ونشر البيانات اإلحصائية في إمارة أبوظبي، يتولى المركز مهام إعداد خطط 
برامج العمل اإلحصائي لخدمة برامج التنمية، وإجراء المسوح اإلحصائية الميدانية بما ال يتعارض مع مقتضيات 

اإلحصائي على مستوى الدولة، هذا باإلضافة إلى جمع وتصنيف وتخزين وتحليل ونشر اإلحصاءات  مصلحة العمل
الرسمية ونتائج المسوح المتعلقة بالمجاالت السكانية واالجتماعية والديموغرافية واالقتصادية والبيئية والزراعية 

ق باالستقاللية المهنية، الحيادية، الموضوعية، والثقافية وغيرها، وذلك وفق معايير عالمية ومبادئ أساسية مهمة تتعل
 الثقة، السرية اإلحصائية، فضاًل عن مالءمة الكلفة وجودة اإلحصاءات. 

 
في دفع مسير التنمية الشاملة في اإلمارة،  محورياً  يلعب دوراً  أبوظبي-ومن هذا المنطلق، فإن مركز اإلحصاء 

وذلك بتوفير المعلومات اإلحصائية المطلوبة لصياغة الخطط والبرامج والسياسات المعتمدة على الحقائق األرقام 
فعااًل في خدمة متخذي القرار وراسمي  الحديثة والدقيقة. ويسعى المركز ألن يكون ركيزًة أساسية تسهم إسهاماً 

إنارة درب التطور والنمو في المجتمع، سواء للجمهور أو مجتمع األعمال والباحثين ووسائل اإلعالم السياسات، و 
وغيرها، وذلك في إطار عمله كمصدر رئيسي لجمع البيانات اإلحصائية وفق معايير وأساليب وتقنيات حديثة، 

 ومن ثم دراستها وتحليلها واستخراج المؤشرات التي تخدم أهداف التنمية.

 


