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 مقّدمة

 

 يت حتطوي نوالت ا وحاعي سيطي تاويةيا ودقي سالاااااااا ت او ااااااااحاماااااااااة يت إ    حتطوي تؤدي 
ً
 سحؤاةا

ً
 ومااااااااامااااااااحا

ً
إحصاااااااااااة اوراافأ دسرا

 .اوبراحج سحةاقبتها ستاححمها

ستتناسل وبوظبيي  إحارع ساملولااااااااااااوقحأ قل اوراافأ ساويرفحال ساوةقا أ ا  طماقحأ يت باوشاااااااااااا افحأ تت ااااااااااااي إحصاااااااااااااااة تادم يذه اونشااااااااااااةع

دع فيها ويي املؤشاااةاة اوةة  اااأ ودا حل دار اووطن اوو نحأي ساإلق م ساويراش ساالشااااأ اويرفيهحأ ساوةقا أ ا  طماقحأي اإلحصااااااة اووار 

 يت إبةاا سإظهار ويي املياوي يت 
ً
ستمت إلاافأ حمموقأ حل املؤشاةاة ا صاصاأ باوشاؤسس اإلما ححأ حل قدد املةافئ سااةمأ ساملؤسنيس مايحا

. ستوفة امل ح اة اوطولااااااااح حأ يت  ها أ اونشاااااااةع يذا 
ً
ا جانن. باإللااااااااافأ إة  حمموقأ حل ا جداسل اواي تمن  اواار  بحاناة والًر ت صااااااااح 

 ص قويها يت واناا قةااع اوبحاناة ساإلحصاااااااااااااااة اوواردع يت 
إل
شااااااااااااةحا وومصاااااااااااااتواة سامل ايحي او نحأ امل ااااااااااااطتدحأ فيهاي ساواي حل املهي ا  

  .اونشةع

د يذه اإلحصاةحاة قل  بحاناة ح طمدع حل كا حل: يحئأ وبو ظبي ووراافأ ساو حاحأي ساارع تنمحأ املمطمعي شةالأ وبو ظبي وإلق مي تيطم

سقاف. بود أ حد نأ وبو ظبيي بود أ حد نأ اوييسي بود أ املنااأ اوغةبحأي حنيزه اوييس وتوحاع اوبر أي اوهحئأ اوياحأ ووشااااؤسس اإلماااا ححأ ساا 

حةالز اإلحصاااااااااااااا وبوظبي بوافة اوشااااااااااااوة سق حي ا حطناس ودافأ تو  ا جهاة وطياس ها اوداةي ساملرمة بيزسيد املةالز باوبحاناة او احأ  سيطو ال

  يذه اإلحصاااة.إلصدار 
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 رئيسيةالنقاط ال

 

 دار الكتب الوطنية 

 املتطو أ؛ حنها امليارف اوياحأ ساآلداب ا جغةافحا  ت طوي دار اووطن اوو نحأ قل  اويد د حل اووطن حول حمموقأ حل املولوقاة

 .ساوطاريخ ساوطونووو حا ساوطيوحي سغيريا حل اويووم

  يت قام  392,013قدد اووطن املطوافةع فيها بوغ 
ً
 . 2017حاارنأ بيام  %3.2 بن بأ سبارت اصي 2018الطابا

 2018-2010عدد الكتب في دار الكتب الوطنية، :1الشكل 

 وبو ظبيي يحئأ وبو ظبي وو حاحأ ساوراافأ-حةالز اإلحصاا املصدر: 

  يت دار اووطن اوو نحأ سبن بأ بوغت الطن امليارف اوياحأ تيدإل 
ً
 %ي 32.7ااالًر توافةا

  وطيوحي حل ااقا ااو ااااااااااااحامااااااااااااحأ س  الطن اويوومتيد 
ً
إ ماةت اووطن املطوافةع خ ل قام ودا حنهما حل % 2.0حواةت سبن اااااااااااابأ توافةا

2018.  

 تطغير ل ن املوالحع حل منأ اخةى بناا قل  تغحير يت اوطصنح اة. 
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 2018دار الكتب الوطنية حسب املوضوع، الكتب في  :2الشكل 

 
 وبوظبيي يحئأ وبوظبي وو حاحأ ساوراافأ -املصدر: حةالز اإلحصاا 

 

   2018% خ ل قام 43.8اوي الطاب سبن بأ  47.5ارت يت ل بأ اووطن املاةسؤع وطصا إة. 

  ا رت اص يت قةاةأ اووطن وغاوبحأ املوالحع املطوفةع يت املوطبأ.كاس 

  
ً
 ساضااااااااوا

ً
بوغت ل اااااااابأ اووطن املاةساع فاد ي 2018 " مااااااااواا باووغأ اويةبحأ وس اا ناحأ يت قاماآلدابوطن "بوبدى اواةاا ايطماحا

 %.62.7% ساا ناحأ 42.9وهذا املولوص باووغأ اويةبحأ 

  2018خ ل قام  ووي حيردد 139.5وحصا إة    %153.5بن بأ دار اووطن اوو نحأ امليرددسس قل  قدد تضاقي 

  اوي  16.6حل دار اووطن اوو نحأ إة  قدد امل طيير ل ارت ع 
ً
 .2018% خ ل قام 16.0بن بأ ح طييرا

  قل  ايارعاإلناش ييطبر 
ً
امليردد ل خ ل قام  % حل إ ماةت51.9حنهي  امليردد ل دار اووطن اوو نحأي ححث بوغت ل اابأ ااالًر اقبا 

2018. 

 اإلعالم

  16.3بن بأ  2018انت ض إ ماةت قدد اوبراحج اإلساقحأ املنطمحأ يت قام.% 

 2018% حل إ ماةت اوبراحج اإلساقحأ املنطمأ يت قام 38.9ل بأ اوبراحج اإلخباريأ  بوغت. 

020406080100120140

حيارف قاحأ

آداب

 غةافحا ستاريخ

ا طماقحاة

د اناة

تونووو حا

قووم تابحاحأ سقووم ب طأ

وغاة

فنوس 

اواانوس 

فو  أ سقوي ن س

اويووم او حامحأ

اوطيوحي

بااوي
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 التراث واألنشطة الترفيهية

  2017% قل قام 2.7حوحوس ااةة بن بأ نمو  2.8اوياحأ سحداةئ ا وحواس بوغ إ ماةت اسار ا وداةئ 

  ي سييزى سواا  إة  افططاااح حط ي 142.6بن اااااااااااابااأ نمو بوغاات  2018خ ل حوحوس ااةة  1.2قاادد اسار املطاااحي حواةت  إ ماااةتبوغ%

 .2017م ااوووفة يت  ها أ ق

  ا
إل
 .2018املطاحي يت اإلحارع ويام % حل إ ماةت اسار 81.6اسار حط ي اوووفة حا ل اطال شد

 اري  اويرااحأ ييدإل قصة اوييس حل والًر املطاحي  ووزسإل
ً
 .2018 ماةت اوزسار يت قام % حل ا11.1سبن بأ بوغت امطابا 

  وومطاحي اويرااحأ )قدا اوووفة( بن بأ 
ً
 %.6.3%ي تويها فئأ "  ب س اوباة" بن بأ 92.1ييد او حاح حل والًر او ئاة ايارع

  ار املطاحي  زداد خ ل اوةبع ااسل سااخير  .ت ض خ ل اوةبييس اورالي ساوراوثي سينحل كا منأتشير اوبحاناة إة  وس قدد اسإل

  اري ححث بوغت  فبرا ة ييدإل شهة  ووزسإل
ً
ار. 2018فبرا ة يت  %13.3ل بأ اوزسار والًر ااشهة امطااابا  حل إ ماةت اوزسإل

 الرعاية االجتماعية

  كانت  محع ا جميحاة ا جد دع ي 2017قل اويام   ميحاة 5سبزيادع ي 2018 ميحأ خ ل قام  70بوغ قدد  ميحاة اون ع اويام

 .تينى با صدحاة اوياحأ ساوراافحأ

  حل إ ماةت  ميحاة اون ع اويام.41.4شدوت  ميحاة ا صدحاة اوياحأ ساوراافحأ % 

  2018ا  طماقحأ قل  ح طوى اإلحارع خ ل قام اوي حاوأ امط ادة حل امل اقداة  13.9حواةت. 

  اوي شصص. 25.4امط اد حل حا ة امل اقدع ا  طماقحأ حا  اارب 

  حل إ ماةت 35.8بن ااابأ "ي (امل ااالالبار املوا نيس )هت حا ة " حل ح ااااقداة اوةقا أ ا  طماقحأ وم اااط حد لوكانت وقل  ل ااابأ %

 .2018يت قام   لامل ط حد

  خ ل  د لامل ااااااااط ح% حل إ ماةت 13.2حواةت تهي " إس بوغت ل ااااااااباوعجز اوصاااااااا تحا ة "ل حل  امل ااااااااط حداملةتبأ اورانحأ حل كانت س

  .2018قام 

 قل اويااام 2.0ي سبزيااادع بن اااااااااااابااأ 2018حوحوس دريي يت قااام  902.3 بوغاات قحمااأ امل ااااااااااااااقااداة ا  طماااقحااأ اواي تمن  ووموا نيس .%

 او ابئ.
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 2018حسب سبب املساعدة،  االجتماعيةن من اإلعانات و ستفيدامل: 3الشكل 

 

 وبوظبيي ساارع تنمحأ املمطمع -املصدر: حةالز اإلحصاا 

 الحضانات

  2018حضانأ يت قام  246بوغ إ ماةت قدد ا وضاناة اوياحوأ يت اإلحارع حواةت 

  2018قاحا خ ل قام  13.4قدد املشطغويس يت ا وضاناة ودا حضانأ بوغ حطومط. 

  ا ودا حضانأ. 58ي بميدل 2018يت قام   ا  15,247يت ا وضاناة اوياحوأ قدد اا  ال إ ماةت سبوغ   

  ا. 4.3سبوغ حيدل قدد اا  ال ودا حشطغا يت ا وضانأ   

 الشؤون اإلسالمية

  2018% خ ل قام 21.4ارت ع قدد اووقاظ ساوواق اة يت إحارع وبوظبي بن بأ. 

 ( اوواقاظ %66.7اوثي )ااأ وبوظبي.نساوواق اة يت ح 

 ( اوحوس با صاابأ.%84.2غاوبحأ ااةمأ اوياحويس يت امل ا د  ) 

  2018% خ ل قام 4ارت ع قدد امل ا د اوياحوأ يت إحارع وبوظبي بن بأ. 

 ( 73.7 ناوئ حواةت ا اأ ورباص حم ة ا حج ساويمةع حل حنااأ وبوظبي%.)  
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 2018-2015حسب اإلقليم،عدد املساجد العاملة : 4الشكل 

 

 ي اوهحئأ اوياحأ ووشؤسس اإلم ححأ سااسقافوبو ظبي-املصدر: حةالز اإلحصاا 
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 املالحظات التوضيحّية

 

 املستخدمة املصطلحات

 قند ت وحا ت طوي يذه اونشااااااةع قل  بيض املصاااااااتواة اإلحصاااااااةحأ ا صاصااااااأ باوراافأ ساويرفحال ساوةقا أ ا  طماقحأي اواي ييدإل امااااااطتداحها 
ً
لااااااةسريا

 :اوطاوحأ املصاتواةاة اوواردع يت يذه اونشة. ستشما اإلحصاا

 املكتبة 

ا هت حؤماا ااأ وس  زا حل حؤماا ااأ  طمرا يدفها اوةة ماااي يت  مع املةا ع سح  هاي ست  ااير امااطتدام حوارد امليووحاة يذه ساملنشاا ة ساة اوصااوأي بم

. ه هت املطاوباة ااماااااااااااااااامااااااااااااااحأ ووموطبأةي وس اوب وش وس اوطيوحي وس اوراافأي وس اويرفحال؛ يذ ضاااااااااااااامل توبحأ احطحا اة ح ااااااااااااااطتدحيها حل ححث امليووحا

 .انت إوويرسنحأ وس حابوقأي وس وي حواد تتاحاحأ وس مميحأ بصةيأ وخةى كتطضمل املوطبأ حمموقأ حن مأ حل اووطن ساودسرياة مواًا س 

 املتحف

تهدف إة  خدحأ املمطمع ستنمحطال.  طمرا لشاااااه يذه املؤماااا ااااأ يت اقطناا اويراش اوراايت املادي يو حؤماااا ااااأ داةمأ   تطو   اوةب  سح طوحأ وتجمهوري 

 .أسغير املادي وواشةيأي سبحئطالي سح  الي سإ ةاا اوب وش بشأنال سناوال سقةلال وطيوحمال سدرامطال ساوطمطع بال. يشما يذا اوطيةيي املطاحي ا وح

 املالحظات املتعلقة بالجداول 

 إة  اوطاةين.قد    ط ئ 
ً
ت ن ةا

إل
 حمموص اارقام املذكورع حع املمموص اوول

 مصادر البيانات 

 حصادر اوبحاناة اوةة  أ هت:

 يحئأ وبوظبي ووراافأ ساو حاحأ 

 ساارع اوشؤسس ا  طماقحأ 

 شةالأ وبوظبي وإلق م 

 حنيزه اوييس وتوحاع اوبر أ 

 حد نأ ووياب اوهحلت 

 داةةع اوطيوحي سامليةفأ 

  اوياحأ ووشؤسس اإلم ححأ سااسقافاوهحئأ 

وس امطتةاج بيض اون ن سامليد ة ا صاصأ  وبوظبي ف  طتدم يذه اوبحاناة  مطتةاج املؤشةاة بإماا ها قل  قدد او داس –وحا حةالز ا حصاا 

 .  باملؤشةاة

 ضمان الجودة:

ا ت ا  ا صارجت حل خ ل حاارنتها باوبحاناة املطوفةع قل او نواة   طي تاححي اوبحاناة حل خ ل اوطأالد حل ا ت ا  اوداخلت ملطغيراتهاي سالذو 

 او اباأ.
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 معلومات إضافية واإلصدار التالي 

ي ملةالز اإلحصاا ملزيد حل امليووحاة قل إحصاااة اوراافأ ساويرفحال ساوةقا أ ا  طماقحأي ساملزيد حل اإلصداراة اوةممحأي  ةج  ايارع املوقع اإلوويرسل

 .2020نوفمبر حل املطوقع لشة اإلصدار املابا يت س  يae.gov.http://www.scadوبوظبي  –

 إخالء املسؤولية وشروط االستخدام

خ والي ح محأ بمو ن وبوظبي ساملو ودع قل  يذا املوقع وس اواي  طاح اووصاااااااول إويها حل  –تيطبر ا حصااااااااااة اوةمااااااامحأ اوصاااااااادرع حل حةالز ا حصااااااااا 

 وس ( بما يت سو  اونشااااااااةاة سا جداسلي إ  ) حاو  اونشااااااااة ساوطأوحي إ  قند اإلشااااااااارع وغير سو ي سيموا ووم ااااااااطتدحيس امااااااااطن ااااااااا  ح طوياة املوقع
ً
كوحا

 بمتطوي اووماةا دسس ا وصول قل  إسس خاص حل حةالز اإلحصااي شةياأ 
ً
 .صدسريا قل املةالزتواحئ  زةحا

 

http://www.scad.gov.ae/





