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الرؤية
مركز إحصائي متميز يســاهم في الجهــود الرامية إلــى 

تحقيــق التنميــة في إمـارة أبوظبـــي. 

الرسالة
تتمثل أهداف المركز في اآلتي:

بناء وتنظيم نظام إحصائي إلمارة أبوظبي 	•

تقديــم إحصــاءات رســمية مالئمة وعاليــة الجودة  	•

والموثوقية لخدمة واضعي السياســـــات ومجتمــــع 

األعمال والجمهور.

القيـم
االســتقاللية: الحفــاظ على االســتقاللية فــي اختيار  	•

منهجيــات العمــل، والتعريفــات ومصــادر البيانــات 

ومواعيد نشر اإلحصائيات.

الشــفافية: تطبيق إجراءات نشــر شفافة ومتعارف  	•

عليهــا على نطــاق واســع، واعتمــاد منهجيــات غير 

منحازة.

فــي  والتناســق  الدقــة  علــى  الحــرص  الموثوقيــة:  	•

جمــع اإلحصائيات الرســمية، ومعالجتهــا، وحفظها 

ونشرها.

احتياجــات  تلبيــة  المســتخدم:  علــى  التركيــز  	•

المســتخدمين المتمثلــة في توفيــر إحصائيات ذات 

صلــة بالمواضيع المســتهدفة، وســهولة الحصول 

علــى المعلومــات المطلوبــة، وإصــدار اإلحصائيــات 

الرسمية في موعدها.

السرية: ضمان سرية المعلومات الشخصية. 	•
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الرؤية
مركز إحصائي متميز يســاهم في الجهود الرامية إلــــى تحقيــــق 

التنميــة في إمـارة أبوظبـــي. 

الرسالة
تتمثل أهداف المركز في اآلتي:

بناء وتنظيم نظام إحصائي إلمارة أبوظبي  •
تقديــم إحصــاءات رســمية مالئمــة وعاليــة الجــودة والموثوقية   •

لخدمة واضعي السياســـات ومجتمــــع األعمال والجمهور.

القيـم
االســتقاللية: الحفاظ على االســتقاللية في اختيار منهجيات العمل،   •

والتعريفات ومصادر البيانات ومواعيد نشر اإلحصائيات.

الشــفافية: تطبيــق إجراءات نشــر شــفافة ومتعارف عليهــا على نطاق   •
واسع، واعتماد منهجيات غير منحازة.

الموثوقية: الحرص على الدقة والتناسق في جمع اإلحصائيات   •
الرسمية، ومعالجتها، وحفظها ونشرها.

المســتخدمين  احتياجــات  تلبيــة  المســتخدم:  علــى  التركيــز   •
المتمثلــة في توفير إحصائيات ذات صلة بالمواضيع المســتهدفة، 
وســهولة الحصول على المعلومات المطلوبة، وإصدار اإلحصائيات 

الرسمية في موعدها.

السرية: ضمان سرية المعلومات الشخصية.  •
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خليفة بن زايد آل نهـيان
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الفريق أول سمو الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي - نائب القائد األعلى للقوات المسلحة 



تقديم

يســر مركــز اإلحصــاء – أبوظبي أن يقــدم لمتخذي القــرار ورجال األعمــال والباحثين 
وجميــع المعنييــن باألرقــام والمؤشــرات اإلحصائيــة، إصداره الســنوي مــن الكتاب 
اإلحصائــي إلمــارة أبوظبي للعــام 2012، والذي يرصد بدقة مختلف مؤشــرات ودالئل 
التنمية الشاملة التي شهدتها اإلمارة خالل السنوات السبع الماضية، في ظل القيادة 
الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة اإلمارات العربية 
المتحــدة، حاكم إمارة أبوظبي- حفظه اهلل، فضال عن المتابعة الحثيثة والتوجيهات 
السديدة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 

القائد األعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي.

  ويتضمــن هذا اإلصدار المهم نحو 650 مؤشــرا إحصائيا، بزيادة 116 مؤشــراً جديداً 
علــى المؤشــرات المنشــورة فــي إصــدار العام الســابق، حيــث يتضمن فــي طبعته 
الجديــدة جداول ومعلومــات وأرقامًا حديثــة، تمت إضافتها في ســياق جهود مركز 
اإلحصــاء – أبوظبــي، المتواصلة إلحداث نقــالت نوعية كبرى في هــذا اإلصدار المهم 
من حيث شــمول البيانات ودقتها وتميز أســاليب عرضها، للمساعدة في دراستها 
وتحليل آثارها في استشراف المستقبل ورسم الخطط واالستراتيجيات المتكاملة. 
ومــن ضمن المؤشــرات الجديــدة التي تضمنها هــذا اإلصــدار بيانات الناتــج المحلي 

اإلجمالي باألسعار الثابتة التي تشكل إضافة نوعية كبرى للمؤشرات االقتصادية. 

    ويأتــي إصــدار الكتــاب اإلحصائــي الســنوي إلمــارة أبوظبيانطالقــًا من إيمــان مركز 
اإلحصــاء – أبوظبي بأهميــة البيانات اإلحصائيــة الحديثة في اتخاذ القرارات الرشــيدة 

ورسم السياسات السديدة، على كافة المستويات الخاصة والعامة.

   ورغــم كل ما بذلــه مركز اإلحصاء – أبوظبي من جهــود حثيثة وطاقات كبيرة في 
جمــع البيانات وإجراء المســوحات وضبط المؤشــرات، إال أنه البد مــن التأكيد على أن 
هذا اإلصدار ما كان له أن يتبوأ هذه المكانة المتميزة ويحظى باهتمام مســتخدمي 
البيانات بمختلف أهدافهم وتوجهاتهم، لوال تضافر جهود شركائنا االستراتيجيين، 
مــن الدوائــر والهيئــات المحليــة الحكومية وشــبه الحكوميــة والــوزارات االتحادية 
ومؤسســات القطاع الخاص، إيمانًا من الجميع بأهمية العمل بروح الفريق الحريص 

على رفعة وطنه.

ونحــن إذ نضــع بين أيديكم هــذا العدد الجديد مــن الكتاب اإلحصائي الســنوي إلمارة 
أبوظبــي، فإننــا نتطلع إلــى مقترحاتكــم ومالحظاتكم البنــاءة لتطوير هــذا اإلصدار، 
من حيث الشــمول وجودة البيانات وطريقة عرضها وتحليلهــا، آملين أن يحقق هذا 
اإلصــدار أهــداف ومتطلبات متخذي القــرار وكافــة المهتمين والمعنييــن بالبيانات 

والمؤشرات اإلحصائية إلمارة أبوظبي.

بطي أحمد محمد بن بطي القبيسي
المدير العام

سبتمبر 2012



الوحدات والرموز



-   =  البيانات غير متوافرة

=  تقديرات أولية   *

=  أقل من نصف الوحدة المعنية   0.00

خانة شاغرة  =  ال تنطبق

=  ملمتر ملم   

=  كيلوغرام كلغم  

=  ألف    000 

=  درهم إماراتي درهم  

=  متر مربع م2  

=  متر مكعب م3  

األرقام التي تظهر باألحرف المائلة تقديرية وقد تخضع للمراجعة الحقًا.	 

المجموع 	  فإن  صحيح،  رقم  أقرب  إلى  العشرية  الكسور  لتقريب  نسبة 
المذكور قد ال يتطابق مع حاصل الجمع الفعلي لألعداد التي تتألف منها في 

بعض الجداول.

تتعلق جميع األرقام الواردة في هذا الكتاب بإمارة أبوظبي، فيما عدا الحاالت 	 
حسب  تفاصيل  إلى  اإلشارة  تتم  لم  وما  ذلك.  خالف  إلى  فيها  يشار  التي 
وردت  وأينما  اإلمارة,  إجمالي  تعكس  األرقام  فإن  الجدول،  داخل  المناطق 
كلمة “أبوظبي” مجردة في هذا الكتاب فهي تشير إلى منطقة أبوظبي فقط 

وليس كل اإلمارة.
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1. االقتصاد
أدت السياســات النقدية والماليــة التي تبنتها حكومة أبوظبي منــذ بداية األزمة المالية 
العالميــة، إلــى التقليل مــن آثار  تلــك األزمــة وتداعياتها علــى معظم جوانــب االقتصاد 
المحلي. كما أســهم النظام الحكومي القوي الذي يتميز بالمرونة والقدرة على التكيف 
وسرعة اتخاذ القرار في التغلب على التغيرات التي حدثت وتحقيق مردود إيجابي القتصاد 

اإلمارة خالل عام 2011.

يعــد الناتــج المحلي اإلجمالــي أحد المؤشــرات االقتصاديــة المهمة، حيث يشــمل كافة 
الســلع والخدمــات المنتجــة فــي االقتصاد، ناقــص مســتلزمات اإلنتاج. كما يعــرف أيضًا 
بأنــه إجمالــي القيمــة المضافة لالقتصــاد من قبــل المنتجيــن المقيمين خــالل العام. 
 أمــا معــدل النمــو فيقيــس خــالل فتــرة معينة مــن الزمــن التغير فــي حجــم االقتصاد.

تســاعد معرفــة هذه المؤشــرات فــي تحديــد رؤية طويلــة المــدى وتطوير السياســات 
االقتصاديــة، واتخاذ القــرارات الصائبــة والمقارنات، مــا يخدم مصلحة اإلمــارة ورفاهية 
المجتمع. كما يمكن من خالل هذه البيانات تحديد مســاهمة األنشــطة والقطاعات في 

االقتصاد.

تتناول الجداول والرسوم البيانية المستخدمة في هذا الفصل من الكتاب اإلحصائي، أداء 
جميع األنشــطة االقتصادية في اإلمارة. كما ُتظهر البيانات والمؤشــرات الواردة في هذا 
الفصل النمو واالســتقرار الذي حققه اقتصاد أبوظبي خالل السنوات الماضية. ويتضمن 
هذا الفصل بيانات عن الحســابات القومية مثل الناتج المحلي اإلجمالي حســب النشــاط 
االقتصادي باألســعار الجارية والثابتة، ومعدالت النمو، ومســاهمة األنشطة االقتصادية 

في الناتج المحلي اإلجمالي، ونصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي.

كمــا يتنــاول الفصــل أيضــًا تكويــن رأس المــال الثابــت حســب األنشــطة االقتصاديــة، 
وتعويضات العاملين باألسعار الجارية، وبيانات المالية العامة لحكومة أبوظبي، وكذلك 

البيانات األخرى ذات األهمية االقتصادية.

2011

806,031الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية )مليون درهم(

606,626الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار عام 2007 الثابتة )مليون درهم(

29.9%معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية )%(

6.8%معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار عام 2007 الثابتة )%(

58.5%مساهمة النفط في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية )%(

380.1نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية )ألف درهم(

286.0نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار العام 2007 الثابتة )ألف درهم(

199,001إجمالي تكوين رأس المال الثابت )مليون درهم(

43,171االستثمار األجنبي المباشر )مليون درهم(، 2009

393,439صادرات النفط والغاز والمنتجات النفطية من إمارة أبوظبي )مليون درهم(

11,478الصادرات غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي )مليون درهم(

11,567المعاد تصديره عبر منافذ إمارة أبوظبي )مليون درهم(

116,374الوارداتعبر منافذ إمارة أبوظبي )مليون درهم(

1.9%معدل التضخم )%(



     17      I   2012 الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي

1.1. المجاميع االقتصادية

يتنــاول هذا القســم إحصــاءات مجمعــة ومفصلة عن بعــض المتغيــرات االقتصاديــة الكلية 
حســب التصنيــف الصناعي الدولــي الموحد لجميــع األنشــطة االقتصادية، التنقيــح الرابع، حيث 
يتضمن بيانات عن الناتج المحلي اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية والثابتة، 
باإلضافة إلى معدالت النمو الســنوي، والتوزيع النســبي للناتج المحلي اإلجمالي حسب النشاط 
االقتصــادي، وتكوين رأس المال الثابت حســب النشــاط االقتصــادي، وغيرها مــن البيانات ذات 

الصلة باقتصاد اإلمارة.

بلغــت تقديرات الناتج المحلي اإلجمالي إلمارة أبوظبي خالل عام 2011 ما يعادل 806,031 مليون 
درهم باألســعار الجاريــة، بالمقارنة مع 620,316 مليون درهم باألســعار الجاريــة في عام 2010، 
بمعــدل نمــو مقــداره 29.9 في المائــة فــي 2011 و 15.9 في المائة فــي عام 2010، مــا يؤكد قوة 
وصالبة اقتصاد اإلمارة. وقد أشارت البيانات إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي خالل 
عام 2011 بلغ 380.1 ألف درهم. كما بلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت 199,001 مليون درهم 

في عام 2011، بينما بلغت تعويضات العاملين 124,960 مليون درهم خالل نفس العام.

ويشــير الناتج المحلي اإلجمالي باألســعار الثابتة إلى قيمة السلع والخدمات المنتجة من حيث 
الحجــم، ويقاس من خالل تثبيت األســعار. وقد حقــق الناتج المحلي اإلجمالي باألســعار الثابتة 
نمــواً بنســبة 6.8 في المائة خالل عام 2011، بعــد الزيادة التي حققها في عــام 2010 والتي بلغت 
3.0 فــي المائة. وكانت األنشــطة المســاهمة بشــكل رئيســي فــي النمو خالل عــام 2011 هي 
“الصناعات االســتخراجية” )تشــمل  النفط الخام والغاز الطبيعي(، و”األنشــطة المالية وأنشطة 
التأميــن”، و”الصناعات التحويلية” وبمعدالت نمو 9.4 في المائــة, 10.5 في المائة و 9.8 في المائة 

على التوالي.
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1.1.1. الناتج المحلي اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية

)مليون درهم(

2011*2010*20052009النشاط االقتصادي

383,430535,311620,316806,031المجموع

4,6004,6984,7954,837الزراعة والحراجة وصيد األسماك

الصناعات االستخراجية )تشمل النفط الخام والغاز 
215,455239,006308,022471,775الطبيعي(

28,58429,99033,32340,499الصناعات التحويلية

8,71614,67814,60116,139الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات

26,32179,31080,92581,067التشييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات 
19,61328,08429,65030,893المحركات والدراجات النارية

8,69615,40116,83820,618النقل والتخزين

3,6026,2836,5726,799خدمات اإلقامة والطعام

15,26224,02222,88122,929المعلومات واالتصاالت

17,98830,15434,49839,202األنشطة المالية وأنشطة التأمين

10,36123,83025,38828,188األنشطة العقارية

10,25217,38518,41718,794األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

5,8589,69510,37110,901أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

10,32420,55923,23125,385اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي اإلجباري

5,2257,4998,9249,857التعليم

1,5003,7224,0174,403أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية

1,5982,0682,2062,316الفنون والترفيه والترويح وأنشطة الخدمات األخرى

9131,5031,6481,861أنشطة األسر المعيشية كصاحب عمل

-30,431-25,990-22,575-11,436الخدمات المصرفية المحتسبة

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
* تقديرات أولية
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2.1.1. الناتج المحلي اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي باألسعار الثابتة لعام 2007

)مليون درهم(

2011*2010*20052009النشاط االقتصادي

491,664551,525567,850606,626المجموع

4,6894,5704,7234,714الزراعة والحراجة وصيد األسماك

الصناعات االستخراجية )تشمل النفط الخام والغاز 
291,455284,570290,368317,781الطبيعي(

35,31630,17030,37333,361الصناعات التحويلية

10,49414,74014,64615,522الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات

35,12975,90381,39782,080التشييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات 
21,60223,74424,76725,645المحركات والدراجات النارية

9,97413,72713,85115,578النقل والتخزين

3,8114,6745,1775,769خدمات اإلقامة والطعام

16,99523,76823,35422,586المعلومات واالتصاالت

21,43927,16730,65233,876األنشطة المالية وأنشطة التأمين

13,82820,03420,07022,250األنشطة العقارية

12,28415,01515,43715,460األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

7,0198,3738,6938,967أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

11,04713,19714,58315,711اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي اإلجباري

5,6906,6286,9267,287التعليم

1,5762,4422,6222,818أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية

1,8531,8451,9241,989الفنون والترفيه والترويح وأنشطة الخدمات األخرى

1,0931,2981,3811,530أنشطة األسر المعيشية كصاحب عمل

-26,297-23,093-20,339-13,630الخدمات المصرفية المحتسبة

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
* تقديرات أولية
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3.1.1. نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية

2011*2010*20052009البيان

383,430535,311620,316806,031الناتج المحلي اإلجمالي )مليون درهم(

215,455239,006308,022471,775الناتج المحلي اإلجمالي النفطي )مليون درهم(

167,975296,305312,294334,256الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي )مليون درهم(

279.0293.1315.3380.1نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي )ألف درهم(

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي النفطي 
156.8130.8156.5222.5)ألف درهم(

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي 
122.2162.2158.7157.6)ألف درهم(

معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج المحلي 
7.620.6-26.129.5اإلجمالي )%(

معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج المحلي 
19.642.1-39.746.2اإلجمالي النفطي )%(

معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج المحلي 
-0.7-2.2-12.15.9اإلجمالي غير النفطي )%(

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
* تقديرات أولية

4.1.1. نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام 2007

2011*2010*20052009البيان

491,664551,525567,850606,626الناتج المحلي اإلجمالي )مليون درهم(

291,455284,570290,368317,781الناتج المحلي اإلجمالي النفطي )مليون درهم(

200,209266,955277,482288,845الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي )مليون درهم(

357.8301.9288.6286.0نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي )ألف درهم(

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي النفطي 
212.1155.8147.6149.8)ألف درهم(

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي 
145.7146.1141.0136.2)ألف درهم(

معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج المحلي 
-0.9-4.4-11.7-اإلجمالي )%(

معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج المحلي 
1.5-5.3-20.1-اإلجمالي النفطي )%(

معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج المحلي 
-3.4-3.5-0.7-اإلجمالي غير النفطي )%(

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
* تقديرات أولية
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5.1.1. معدالت النمو السنوية للناتج المحلي اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي 
باألسعار الجارية

)%(

2011*2010*20052009النشاط االقتصادي

15.929.9-31.724.1المجموع

3.52.10.9-2.6الزراعة والحراجة وصيد األسماك

الصناعات االستخراجية )تشمل النفط الخام والغاز 
28.953.2-45.942.1الطبيعي(

11.121.5-23.123.3الصناعات التحويلية

10.5-31.44.40.5الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات

25.620.82.00.2التشييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات 
5.64.2-12.513.0والدراجات النارية

9.322.4-9.58.0النقل والتخزين

4.63.5-21.87.1خدمات اإلقامة والطعام

0.2-23.63.34.8المعلومات واالتصاالت

17.62.014.413.6األنشطة المالية وأنشطة التأمين

12.311.66.511.0األنشطة العقارية

5.92.1-24.74.0األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

18.517.57.05.1أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

2.810.213.09.3اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي اإلجباري

10.23.719.010.5التعليم

0.17.99.6-21.3أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية

46.930.16.75.0الفنون والترفيه والترويح وأنشطة الخدمات األخرى

3.714.89.612.9أنشطة األسر المعيشية كصاحب عمل

25.813.915.117.1الخدمات المصرفية المحتسبة

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
* تقديرات أولية
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معدالت النمو السنوية للناتج المحلي اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي   .6.1.1
باألسعار الثابتة لعام 2007

)%(

2011*2010*20052009النشاط االقتصادي

3.06.8-4.9-المجموع

-3.30.2-6.0-الزراعة والحراجة وصيد األسماك

الصناعات االستخراجية )تشمل النفط الخام والغاز 
2.09.4-13.9-الطبيعي(

0.79.8-8.0-الصناعات التحويلية

6.0-10.10.6-الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات

32.37.20.8-التشييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات 
4.33.5-9.8-والدراجات النارية

0.90.912.5-النقل والتخزين

10.811.4-5.8-خدمات اإلقامة والطعام

-3.3-2.61.7-المعلومات واالتصاالت

7.612.810.5-األنشطة المالية وأنشطة التأمين

7.30.210.9-األنشطة العقارية

2.80.1-4.8-األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

16.63.83.1-أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

9.610.57.7-اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي اإلجباري

8.04.55.2-التعليم

7.37.5-1.2-أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية

32.54.33.4-الفنون والترفيه والترويح وأنشطة الخدمات األخرى

13.96.410.8-أنشطة األسر المعيشية كصاحب عمل

20.213.513.9-الخدمات المصرفية المحتسبة

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
* تقديرات أولية
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األهمية النسبية لألنشطة االقتصادية من حيث مساهمتها في الناتج المحلي   .7.1.1
اإلجمالي باألسعار الجارية

)%(

2011*2010*20052009النشاط االقتصادي

100.0100.0100.0100.0المجموع

1.20.90.80.6الزراعة والحراجة وصيد األسماك

الصناعات االستخراجية )تشمل النفط 
56.244.649.758.5الخام والغاز الطبيعي(

7.55.65.45.0الصناعات التحويلية

2.32.72.42.0الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات

6.914.813.010.1التشييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات 
5.15.24.83.8والدراجات النارية

2.32.92.72.6النقل والتخزين

0.91.21.10.8خدمات اإلقامة والطعام

4.04.53.72.8المعلومات واالتصاالت

4.75.65.64.9األنشطة المالية وأنشطة التأمين

2.74.54.13.5األنشطة العقارية

2.73.23.02.3األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

1.51.81.71.4أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

2.73.83.73.1اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي اإلجباري

1.41.41.41.2التعليم

0.40.70.60.5أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية

0.40.40.40.3الفنون والترفيه والترويح وأنشطة الخدمات األخرى

0.20.30.30.2أنشطة األسر المعيشية كصاحب عمل

-3.8-4.2-4.2-3.0الخدمات المصرفية المحتسبة

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
* تقديرات أولية
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األهمية النسبية لألنشطة االقتصادية من حيث مساهمتها في الناتج المحلي   .8.1.1
اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام 2007

)%(

2011*2010*20052009النشاط االقتصادي

100.0100.0100.0100.0المجموع

1.00.80.80.8الزراعة والحراجة وصيد األسماك

الصناعات االستخراجية )تشمل النفط 
59.351.651.152.4الخام والغاز الطبيعي(

7.25.55.35.5الصناعات التحويلية

2.12.72.62.6الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات

7.113.814.313.5التشييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات 
4.44.34.44.2والدراجات النارية

2.02.52.42.6النقل والتخزين

0.80.80.91.0خدمات اإلقامة والطعام

3.54.34.13.7المعلومات واالتصاالت

4.44.95.45.6األنشطة المالية وأنشطة التأمين

2.83.63.53.7األنشطة العقارية

2.52.72.72.5األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

1.41.51.51.5أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

2.22.42.62.6اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي اإلجباري

1.21.21.21.2التعليم

0.30.40.50.5أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية

0.40.30.30.3الفنون والترفيه والترويح وأنشطة الخدمات األخرى

0.20.20.20.3أنشطة األسر المعيشية كصاحب عمل

-4.3-4.1-3.7-2.8الخدمات المصرفية المحتسبة

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
* تقديرات أولية
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9.1.1. مؤشرات التجارة الخارجية عبر منافذ إمارة أبوظبي كنسبة من الناتج المحلي 
اإلجمالي باألسعار الجارية

)%(

2011*2010*20052009البيان

59.057.762.466.1اجمالي التجارة 

49.840.148.551.7إجمالي الصادرات

48.236.744.848.8النفط والغاز والمنتجات النفطية

0.81.81.91.4الصادرات غير النفطية

0.81.61.81.4المعاد تصديره

9.217.514.014.4الواردات

40.722.634.537.2صافي التجارة السلعية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
*تقديرات أولية

 10.1.1. إجمالي الصادرات عبر منافذ إمارة أبوظبي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي 
باألسعار الجارية

2011*2010*20052009البيان

383,430535,311620,316806,031الناتج المحلي اإلجمالي )مليون درهم(

191,125214,827300,702416,484إجمالي الصادرات )مليون درهم(

49.840.148.551.7إجمالي الصادرات كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي )%(

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
*تقديرات أولية

إجمالي الصادرات عبر منافذ إمارة أبوظبي والناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية الشكل 1.1.1. 

11.1.1.  الواردات السلعية عبر منافذ إمارة أبوظبي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي 
باألسعار الجارية

2005200920102011البيان

806,031*620,316*383,430535,311الناتج المحلي اإلجمالي )مليون درهم(

35,21493,87286,574116,374الواردات )مليون درهم(

14.4*14.0*9.217.5الواردات كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي )%(

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
*تقديرات أولية

الناتج المحلي اإلجماليإجمالي الصادرات

م
ره

ن د
يو

مل
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الشكل 2.1.1. الواردات السلعية عبر منافذ إمارة أبوظبي  والناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية

12.1.1. إجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية

)مليون درهم(

2011*2010*20052009النشاط االقتصادي

47,278155,505177,466199,001المجموع

500501511516الزراعة والحراجة وصيد األسماك

الصناعات االستخراجية )تشمل النفط الخام والغاز 
7,24633,93043,72848,793الطبيعي(

8,63125,60928,28234,395الصناعات التحويلية

5,90016,25318,28220,937الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات

1,9854,7134,8094,862التشييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات 
1,1071,5911,6761,774المحركات والدراجات النارية

5,19210,44811,30112,885النقل والتخزين

3,6421,4561,5221,575خدمات اإلقامة والطعام

8281,7241,9021,487المعلومات واالتصاالت

6303,6033,7253,804األنشطة المالية وأنشطة التأمين

89912,77613,61213,035األنشطة العقارية

5141,2931,3701,428األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

1,2712,0092,1402,249أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

7,46637,21542,05348,284اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي اإلجباري

5449971,0581,455التعليم

9001,2791,3801,401أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية

23108115121الفنون والترفيه والترويح وأنشطة الخدمات األخرى

0000أنشطة األسر المعيشية كصاحب عمل

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
*تقديرات أولية

م
ره

ن د
يو

مل

الناتج المحلي اإلجماليالواردات
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التوزيع النسبي إلجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب النشاط االقتصادي   .13.1.1
باألسعار الجارية

)%(

2011*2010*20052009النشاط االقتصادي

100.0100.0100.0100.0المجموع

1.10.30.30.3الزراعة والحراجة وصيد األسماك

الصناعات االستخراجية )تشمل النفط الخام والغاز 
15.321.824.624.5الطبيعي(

18.316.515.917.3الصناعات التحويلية

12.510.510.310.5الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات

4.23.02.72.4التشييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات 
2.31.00.90.9والدراجات النارية

11.06.76.46.5النقل والتخزين

7.70.90.90.8خدمات اإلقامة والطعام

1.81.11.10.7المعلومات واالتصاالت

1.32.32.11.9األنشطة المالية وأنشطة التأمين

1.98.27.76.6األنشطة العقارية

1.10.80.80.7األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

2.71.31.21.1أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

15.823.923.724.3اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي اإلجباري

1.10.60.60.7التعليم

1.90.80.80.7أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية

0.00.10.10.1الفنون والترفيه والترويح وأنشطة الخدمات األخرى

0.00.00.00.0أنشطة األسر المعيشية كصاحب عمل

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
*تقديرات أولية
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إجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب النشاط االقتصادي كنسبة من الناتج   .14.1.1
المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية

)%(

2011*2010*20052009النشاط االقتصادي

12.329.028.624.7المجموع

0.10.10.10.1الزراعة والحراجة وصيد األسماك

الصناعات االستخراجية )تشمل النفط الخام والغاز 
1.96.37.06.1الطبيعي(

2.34.84.64.3الصناعات التحويلية

1.53.02.92.6الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات

0.50.90.80.6التشييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات 
0.30.30.30.2والدراجات النارية

1.42.01.81.6النقل والتخزين

0.90.30.20.2خدمات اإلقامة والطعام

0.20.30.30.2المعلومات واالتصاالت

0.20.70.60.5األنشطة المالية وأنشطة التأمين

0.22.42.21.6األنشطة العقارية

0.10.20.20.2األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

0.30.40.30.3أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

1.97.06.86.0اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي اإلجباري

0.10.20.20.2التعليم

0.20.20.20.2أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية

0.00.00.00.0الفنون والترفيه والترويح وأنشطة الخدمات األخرى

0.00.00.00.0أنشطة األسر المعيشية كصاحب عمل

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
*تقديرات أولية
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معدالت النمو السنوية إلجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب النشاط   .15.1.1
االقتصادي باألسعار الجارية

)%(

2011*2010*20052009النشاط االقتصادي

7.548.914.112.1المجموع

3.92.10.9-1.4الزراعة والحراجة وصيد األسماك

الصناعات االستخراجية )تشمل النفط 
5.382.828.911.6الخام والغاز الطبيعي(

11.535.310.421.6الصناعات التحويلية

11.51.812.514.5الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات

2.01.1-20.43.2التشييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات 
12.96.45.35.8والدراجات النارية

15.29.38.214.0النقل والتخزين

16.7320.94.63.5خدمات اإلقامة والطعام

-15.2143.910.321.8المعلومات واالتصاالت

14.5163.63.42.1األنشطة المالية وأنشطة التأمين

-25.1360.56.54.2األنشطة العقارية

25.1124.36.04.2األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

6.55.1-21.031.8أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

74.213.014.8-12.7اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي اإلجباري

6.137.5-12.019.7التعليم

7.91.5-11.759.5أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية

11.816.36.85.0الفنون والترفيه والترويح وأنشطة الخدمات األخرى

0.00.00.00.0أنشطة األسر المعيشية كصاحب عمل

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
*تقديرات أولية
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2.1. التجارة الخارجية 

أبوظبي حيث تشكل نسبة  إمارة  اقتصاد  الخارجية بقدر كبير من األهمية في  التجارة  تتمتع 
كبيرة إلى الناتج المحلي اإلجمالي لإلمارة، ففي عام 2011 شكل صافي التجارة السلعية نسبة 
37.2 في المائة إلى الناتج المحلي اإلجمالي، مما يعكس مدى قوة النشاط التجاري وتطوره في 

اإلمارة وكذلك الدور الحيوي الذي تلعبه التجارة الخارجية في االقتصاد بوجه عام.

يقدم هذا الجزء إحصاءات عن قيمة التجارة السلعية غير النفطية التي دخلت أو خرجت عبر 
منافذ أبوظبي الجوية والبحرية والبرية. وهنا يجب اإلشارة إلى أن تلك البضائع ال تخص جميعها 
إمارة أبوظبي وال تمثل تجارة أبوظبي مع العالم الخارجي بشكل كامل، حيث يمكن أن تخص 
بعض البضائع إمارات أخرى. كما أن هذه البيانات لم ترصد تجارة أبوظبي الداخلة أو الخارجة عبر 

منافذ اإلمارات األخرى.

وفي عام 2011 بلغت قيمة الواردات السلعية إلمارة أبوظبي 116.4 مليار درهم، بالمقارنة مع 
50.7 في  الواردات حيث مثلت  2010. وكانت اآلالت والمعادن أهم  86.6 مليار درهم خالل عام 
الموردة  الدول  بين  األولى  المرتبة  األمريكية  المتحدة  الواليات  واحتلت  اإلجمالي.  من  المائة 
الصادرات غير  13.4 مليار درهم. وبلغت قيمة إجمالي  حيث بلغت قيمة واردات اإلمارة منها 
أهم  والمعادن  النقل  معدات  وكانت  درهم،  مليار   11.5 يعادل  ما   2011 عام  خالل  النفطية 
الصادرات حيث شكلت 61.5 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية. واحتلت كندا المرتبة 
األولى بين الدول المصدر إليها، حيث استوردت من إمارة أبوظبي سلعًا غير نفطية بقيمة 2.6 

مليار درهم خالل عام 2011.

وبلغت قيمة إعادة التصدير خالل عام 2011 ما يعادل 11.6 مليار درهم بالمقارنة مع 10.9 مليار 
والتي  النقل”  “اآلالت ومعدات  المعاد تصديرها هي  الفئات  أكثر  2010. وكانت  درهم خالل عام 
شكلت 67.0 في المائة من إجمالي المعاد تصديره، وقد حل إعادة التصدير إلى مملكة البحرين 

الصدارة بقيمة 3.4 مليار درهم.

بلغت قيمة الواردات من الدول األسيوية عبر موانئ أبوظبي 54.3 مليار درهم خالل عام 2011 
للدول  النفطية  غير  الصادرات  قيمة  وبلغت   .2010 عام  خالل  درهم  مليار   38.4 مع  بالمقارنة 
2011، بينما بلغت قيمة المعاد  6.3 مليار درهم خالل عام  األسيوية عبر موانئ إمارة أبوظبي 

تصديره إلى الدول األسيوية  10.4 مليار درهم خالل نفس العام.
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1.2.1. إحصاءات التجارة الخارجية عبر منافذ إمارة أبوظبي

)مليون درهم(

2005200920102011البيان

532,858.0*387,275.7*226,339.5308,699.4إجمالي التجارة 

416,484.0*300,702.1*191,125.2214,827.2مجموع الصادرات

393,439.0*278,105.4*184,711.7196,632.2النفط والغاز والمنتجات النفطية

3,186.49,500.811,610.811,478.0الصادرات غير النفطية

3,227.18,694.210,985.911,567.0المعاد تصديره

35,214.393,872.286,573.7116,374.0الواردات

300,110.0*214,128.4*155,910.9120,955.0صافي التجارة السلعية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
* تقديرات اولية

2.2.1. إحصاءات التجارة الخارجية كنسبة من إجمالي التجارة عبر منافذ إمارة أبوظبي

)%(

2005200920102011البيان

100100100100إجمالي التجارة 

78.2*77.6*84.469.6مجموع الصادرات

73.8*71.8*81.663.7النفط والغاز والمنتجات النفطية

1.43.13.02.2الصادرات غير النفطية

1.42.82.82.2المعاد تصديره

15.630.422.421.8الواردات

56.3*55.3*68.939.2صافي التجارة السلعية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
* تقديرات اولية

الشكل 1.2.1. إحصاءات التجارة الخارجية غير النفطية، عبر منافذ إمارة أبوظبي 2011

الصادرات غير النفطية
المعاد تصديره

الواردات
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الميزان التجاري للسلع غير النفطية حسب أقسام النظام المنسق باألسعار   .3.2.1
الجارية، 2011

)مليون درهم(

المعاد الصادراتالوصف 
الميزان الوارداتتصديره

التجاري

-11,478.011,567.0116,374.093,329.0المجموع

-94.624.62,186.12,067.0حيوانات حية ومنتجات المملكة الحيوانية

-64.659.33,635.63,511.7منتجات نباتية

-175.41.6509.4332.4شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية

منتجات األغذية، مشروبات، سوائل 
-188.729.41,859.41,641.3كحولية وتبغ

-47.829.84,844.34,766.7منتجات معدنية

منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات 
-337.0605.86,957.66,014.8المرتبطة بها

-2,442.0130.94,963.42,390.5لدائن ومصنوعاتها، مطاط ومصنوعاته

مصنوعات جلدية، أصناف عدة الحيوانات 
-0.828.286.757.8ولوازم السفر

خشب ومصنوعاته، فلين، أصناف صناعتي 
-6.560.4438.4371.5الحصر والسالل

عجينة الخشب، نفايات وفضالت ورق وورق 
-232.237.01,404.01,134.8مقوى ومصنوعاته

116.81,417.1987.1546.8مواد نسيجية ومصنوعاتها

أحذية، مظالت، أصناف من ريش، أزهار 
4.1138.7142.80.1اصطناعية وشعر بشري

مصنوعات من حجر، ميكا، منتجات من 
-174.295.92,302.02,031.8خزف، زجاج و مصنوعاته

لؤلؤ، أحجار كريمة، معادن ثمينة 
-3.512.5432.6416.6ومصنوعات هذه المواد

-2,525.3399.424,603.521,678.8معادن عادية ومصنوعاتها

آالت، أجهزة تسجيل، إذاعة الصوت والصورة 
-476.85,981.034,375.227,917.4ولوازمها

-4,529.41,765.922,504.616,209.3معدات نقل

أجهزة بصرية، فوتوغرافية، طبية، أدوات 
-6.3135.42,418.32,276.6موسيقية ولوازمها

-10.38.2761.9743.4أسلحة وذخائر، أجزاؤها ولوازمها

-39.9117.4858.2700.8سلع ومنتجات مختلفة

1.6488.8103.1387.3تحف فنية،  قطع للمجموعات وقطع أثرية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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نسبة تغطية الصادرات غير النفطية للواردات عبر منافذ إمارة أبوظبي حسب   .4.2.1
أقسام النظام المنسق

)%(

2005200920102011الوصف 

18.219.426.119.8المجموع

8.87.97.05.5حيوانات حية ومنتجات المملكة الحيوانية

5.72.04.43.4منتجات نباتية

84.143.747.434.7شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية

منتجات األغذية، مشروبات، سوائل كحولية 
11.412.213.211.7وتبغ

15.96.12.81.6منتجات معدنية

منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات 
10.912.923.913.6المرتبطة بها

86.367.752.851.8لدائن ومصنوعاتها، مطاط ومصنوعاته

مصنوعات جلدية، أصناف عدة الحيوانات ولوازم 
14.9169.288.033.4السفر

خشب ومصنوعاته، فلين، أصناف صناعتي 
16.88.219.815.3الحصر والسالل

عجينة الخشب، نفايات وفضالت ورق، وورق 
20.837.130.419.2مقوى ومصنوعاته

49.383.8159.8155.4مواد نسيجية ومصنوعاتها

أحذية، مظالت، أصناف من ريش، أزهار 
8.240.663.2100.1اصطناعية وشعر بشري

مصنوعات من حجر، ميكا، منتجات من خزف، 
12.313.622.311.7زجاج و مصنوعاته

لؤلؤ، أحجار كريمة، معادن  ثمينة ومصنوعات 
7.515.08.53.7هذه المواد

10.210.411.311.9معادن عادية ومصنوعاتها

آالت، أجهزة تسجيل، إذاعة الصوت والصور 
12.216.426.018.8ولوازمها

14.723.134.228.0معدات نقل

أجهزة بصرية، فوتوغرافية، طبية، أدوات 
9.46.811.05.9موسيقية ولوازمها

0.92.912.92.4أسلحة وذخائر، أجزاؤها ولوازمها

31.79.121.118.3سلع ومنتجات مختلفة

4.9120.5572.2475.6تحف فنية،  قطع للمجموعات وقطع أثرية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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5.2.1. المؤشرات الرئيسية للصادرات غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي
)مليون درهم(

2008200920102011الصادرات غير النفطية

6,252.09,500.811,610.811,478.0المجموع

16.417.221.346.8مواد زراعية خام

521.1385.8493.5509.7الصادرات الغذائية

5,549.68,838.310,319.59,880.6الصناعات التحويلية

97.2216.1737.7989.3الخامات والمعادن

67.843.438.751.7صادرات سلعية أخرى

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

6.2.1. الصادرات غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي حسب األقاليم

)مليون درهم(

اإلقليم
20102011

%القيمة%القيمة

11,610.810011,478.0100المجموع

5,372.246.36,345.955.3آسيا

746.16.4575.25.0أفريقيا

21.90.25.60.0استراليا

1.40.04.60.0منطقة البحر الكاريبي

3.70.05.10.0أمريكا الوسطى

2,636.722.7131.41.1أوروبا

27.00.22,740.423.9أمريكا الشمالية

2,801.824.11,669.714.5أمريكا الجنوبية

المصدر: دائرة المالية - إدارة الجمارك
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7.2.1. الصادرات غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي حسب أقسام النظام المنسق

)مليون درهم(

2005200920102011الوصف 

3,186.49,500.811,610.811,478.0المجموع 

48.6107.9112.394.6حيوانات حية ومنتجات المملكة الحيوانية

34.137.760.064.6منتجات نباتية

125.8107.6154.5175.4شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية

منتجات األغذية، مشروبات، سوائل كحولية 
47.8143.3181.1188.7وتبغ

61.443.635.947.8منتجات معدنية

منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات 
148.0237.7509.0337.0المرتبطة بها

1,874.52,506.32,147.82,442.0لدائن ومصنوعاتها، مطاط ومصنوعاته

مصنوعات جلدية، أصناف عدة الحيوانات ولوازم 
8.81.41.40.8السفر

خشب ومصنوعاته، فلين، أصناف صناعتي 
39.73.611.56.5الحصر والسالل

عجينة الخشب، نفايات وفضالت ورق، وورق 
114.9217.9184.1232.2مقوى ومصنوعاته

38.533.470.0116.8مواد نسيجية ومصنوعاتها

أحذية، مظالت، أصناف من ريش، أزهار 
0.46.09.14.1اصطناعية وشعر بشري

مصنوعات من حجر، ميكا، منتجات من خزف، 
76.4270.4399.0174.2زجاج و مصنوعاته

لؤلؤ، أحجار كريمة، معادن  ثمينة ومصنوعات 
3.95.212.33.5هذه المواد

229.41,188.41,414.42,525.3معادن عادية ومصنوعاتها*

آالت، أجهزة تسجيل، إذاعة الصوت والصور 
260.9703.7553.4476.8ولوازمها

39.83,814.35,699.44,529.4معدات نقل**

أجهزة بصرية، فوتوغرافية، طبية، أدوات 
11.445.18.36.3موسيقية ولوازمها

1.23.835.810.3أسلحة وذخائر، أجزاؤها ولوازمها

20.522.510.139.9سلع ومنتجات مختلفة

0.31.11.61.6تحف فنية،  قطع للمجموعات وقطع أثرية 

المصدر: دائرة المالية - إدارة الجمارك
*تعزى الزيادة المسجلة عام 2009 إلى ارتفاع الكميات المصدره من أعمدة األبراج والصوراي وأجزائها

**يعزى اإلنخفاض المسجل خالل عام 2011 إلى انخفاض الصادرات من منصات الحفر واإلنتاج العائمة والغاطسة
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 8.2.1. الصادرات غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي إلى دول مجلس التعاون الخليجي
)مليون درهم(

الدول
20102011

%القيمة%القيمة

3,096.01003,904.6100المجموع

1,205.638.92,058.052.7المملكة العربية السعودية 

976.931.6776.019.9سلطنة عمان

650.521.0632.016.2قطر

157.95.1277.37.1الكويت

105.23.4161.34.1مملكة البحرين

المصدر: دائرة المالية - إدارة الجمارك

 9.2.1. أهم الشركاء التجاريين )الصادرات غير النفطية(
)مليون درهم(

الدول
20102011

%القيمة%القيمة

11,478.0100 100 11,610.8المجموع

1.90.02,647.423.1كندا

1,205.610.42,058.017.9المملكة العربية السعودية 

2,800.924.11,667.714.5البرازيل

976.98.4776.06.8سلطنة عمان

650.55.6632.05.5قطر

434.23.7629.35.5الهند

508.54.4545.34.8الصين

258.72.2352.73.1مصر

157.91.4277.32.4الكويت

518.74.5227.42.0ايران

4,097.035.31,665.014.5دول أخرى

المصدر: دائرة المالية - إدارة الجمارك

 10.2.1. الصادرات غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي حسب وسيلة النقل
)مليون درهم(

وسيلة النقل
20102011

%القيمة%القيمة

11,610.810011,478.0100المجموع

8,348.371.97,262.663.3بحري

3,124.426.93,914.734.1بري

138.11.2300.72.6جوي

المصدر: دائرة المالية - إدارة الجمارك
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وفقــا إلحصاءات عام 2010 بلغت صــادرات النفط الخام من إمارة أبوظبي 747.2 مليون 
برميــل، حيــث بلغت حصــة اليابــان باعتبارها المســتورد الرئيســي 35.6 فــي المائة من 

إجمالي صادرات النفط الخام لإلمارة.

وفي عام 2011، صدرت اإلمارة 10.0 مليون طن متري من المنتجات البترولية المكررة. 
بنسبة  المنتجات  لهذه  المستوردة  الدول  قائمة  في  األولى  المرتبة  هولندا  واحتلت 

بلغت 16.9 في المائة، تلتها اليابان بنسبة 13.9 في المائة.

2010 شهدت صادرات الغاز الطبيعي المسال من إمارة أبوظبي في عام  ومقارنة بعام  
درهم.  مليون   17,128.2 إلى  لتصل  درهم  مليون   2,973.0 قيمته  بلغت  ارتفاعًا   2011
وتصدرت اليابان قائمة الدول المستوردة حيث بلغت حصتها 98.4 في المائة من إجمالي 
1.0 في المائة في  صادرات الغاز الطبيعي المسال واحتلت الهند المرتبة الثانية بنسبة 

عام 2011.

828,093.9 مليون قدم مكعب في  وقد بلغ حجم الغاز الطبيعي الذي تستورده اإلمارة 
عام 2011، بمتوسط يومي مقداره 2,268.8 مليون قدم مكعب.

 11.2.1. صادرات النفط الخام  من إمارة أبوظبي حسب الدول المستوردة
)ألف برميل(

الدول المستوردة
20092010

%الكمية%الكمية

712,994100747,184100المجموع

269,89137.9265,95535.6اليابان

113,15315.9101,99813.7كوريا

97,27813.6100,37413.4تايالند

74,53410.599,75513.4الهند

42,1165.945,4676.1سنغافورة

24,2243.440,8955.5الصين

16,6942.312,9941.7أستراليا

14,8332.115,3692.1تايوان

13,4851.916,0052.1باكستان

11,6981.611,2651.5كينيا

8,7941.214,9492.0الفلبين

9850.10.00.0فرنسا

3,0190.46,2660.8نيوزيلندا

13,4831.90.00.0الواليات المتحدة االمريكية

3,2540.54,1720.6بنغالديش

2,4930.37490.1تنزانيا

2,3690.36,3280.8جنوب أفريقيا

0.00.02850.0إندونيسيا

5000.11,0350.1ماليزيا

0.00.01,9310.3الدول األوروبية األخرى

1910.01,3930.2اخرى 

المصدر : شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك
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12.2.1.  الصادرات من المنتجات البترولية المكررة حسب الدول المستوردة 
                  من إمارة أبوظبي

)طن متري(

الدول المستوردة
*2010*2011

%الكمية%الكمية

8,288,70010010,001,548100المجموع

1,122,80813.51,688,48416.9هولندا

1,523,78418.41,391,35513.9اليابان

1,297,91815.71,231,47612.3كوريا

913,31611.01,212,29312.1تايوان

1,622,36919.6718,5647.2فرنسا

0.00.0488,1334.9دول االتحاد األوروبي األخرى

276,4693.3394,1653.9المملكة المتحدة

155,0501.9236,2182.4ماليزيا

141,8711.7235,3832.4سنغافورة

262,9923.2210,1072.1الهند

0.00.0207,6782.1البرازيل

237,0242.9191,1001.9المملكة العربية السعودية 

39,0140.5167,3801.7باكستان

95,8461.2162,3201.6تايلند

0.00.0152,2711.5الصين

134,9301.6131,2731.3كينيا

0.00.0129,5441.3جبل طارق

27,0000.3118,3961.2قطر

0.00.094,8150.9سيشلز

41,9020.580,1420.8اليمن

64,8890.868,8700.7الدول األفريقية األخرى

0.00.047,1910.5األردن 

0.00.038,3040.4سلطنة عمان

0.00.025,0000.2أندونيسيا

124,9841.50.00.0جيبوتي

112,4181.40.00.0جنوب أفريقيا

39,7870.50.00.0أسبانيا

33,3270.40.00.0موزمبيق

21,0000.30.00.0العراق

0.00.0581,0875.8أخرى 

المصدر : شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك
* تقديرات اولية
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13.2.1. واردات الغاز الطبيعي إلمارة أبوظبي

)مليون قدم مكعب(

2008200920102011البيان

723,022.6755,206.6794,785.7828,093.9حجم الواردات

1,980.92,069.12,177.52,268.8المتوسط اليومي

المصدر: دولفين للطاقة

14.2.1. صادرات الغاز الطبيعي المسال من إمارة أبوظبي حسب الدول المستوردة

)مليون درهم(

الدول المستوردة
*2010*2011

%القيمة%القيمة

14,155.210017,128.2100المجموع

12,367.787.416,853.598.4اليابان

0.00.0166.41.0الهند

796.65.6108.30.6تايوان

308.02.20.00.0كوريا

67.40.50.00.0أسبانيا

615.44.30.00.0دول أخرى

المصدر : شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك
* تقديرات اولية

15.2.1. صادرات الغاز الطبيعي المسال من إمارة أبوظبي حسب األقاليم

)مليون درهم(

اإلقليم
*2010*2011

%القيمة%القيمة

14,155.210017,128.2100المجموع

14,087.899.517,128.2100آسيا

67.40.50.00.0أوروبا

المصدر : شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك
* تقديرات اولية
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17.2.1. السلع المعاد تصديرها عبر منافذ إمارة أبوظبي حسب أقسام النظام المنسق

)مليون درهم(

2005200920102011الوصف 

3,227.18,694.210,985.911,567.0المجموع

37.632.920.724.6حيوانات حية ومنتجات المملكة الحيوانية

37.119.065.059.3منتجات نباتية

27.89.71.11.6شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية

44.729.028.429.4منتجات األغذية، مشروبات، سوائل كحولية وتبغ

21.355.931.929.8منتجات معدنية

113.1271.1469.8605.8منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها

93.6109.1124.1130.9لدائن ومصنوعاتها، مطاط ومصنوعاته

7.1138.560.328.2مصنوعات جلدية، أصناف عدة الحيوانات ولوازم السفر

خشب ومصنوعاته ، فلين، أصناف صناعتي الحصر 
26.938.685.760.4والسالل

عجينة الخشب، نفايات وفضالت ورق وورق مقوى 
26.2176.6228.537.0ومصنوعاته

289.7782.81,373.61,417.1مواد نسيجية ومصنوعاتها

أحذية، مظالت، أصناف من ريش، أزهار اصطناعية وشعر 
8.441.465.6138.7بشري

مصنوعات من حجر، ميكا، منتجات من خزف، زجاج و 
35.488.246.595.9مصنوعاته

4.156.65.612.5لؤلؤ، أحجار كريمة، معادن  ثمينة ومصنوعات هذه المواد

324.1377.3376.0399.4معادن عادية ومصنوعاتها

855.14,311.35,837.15,981.0آالت، أجهزة تسجيل، إذاعة الصوت والصورة ولوازمها

1,094.01,494.31,383.71,765.9معدات نقل

أجهزة بصرية، فوتوغرافية، طبية، أدوات موسيقية 
61.996.0176.1135.4ولوازمها

1.72.918.28.2أسلحة وذخائر،  أجزاؤها ولوازمها

117.365.4143.1117.4سلع ومنتجات مختلفة

0.0497.6445.0488.8تحف فنية،  قطع للمجموعات وقطع أثرية

المصدر: دائرة المالية - إدارة الجمارك

16.2.1. أهم مؤشرات السلع المعاد تصديرها عبر منافذ إمارة أبوظبي

)مليون درهم(

2008200920102011السلع المعاد تصديرها

6,242.08,694.210,985.911,567.0المجموع

31.124.724.425.7مواد زراعية خام

115.977.0101.090.6مواد غذائية

5,528.98,024.210,366.910,899.5الصناعات التحويلية

43.212.721.033.7الخامات والمعادن

522.9555.6472.5517.5سلع أخرى

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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 18.2.1. السلع المعاد تصديرها عبر منافذ إمارة أبوظبي حسب األقاليم
)مليون درهم(

اإلقليم
20102011

%القيمة%القيمة

11,567.0100 100 10,985.9المجموع

10,046.091.410,354.989.5آسيا

347.63.2355.93.1أفريقيا

28.10.345.90.4أستراليا

0.30.00.70.0منطقة البحر الكاريبي

42.30.44.80.0أمريكا الوسطى

466.04.2736.36.4أوروبا

0.00.02.30.0ميالنيزيا

48.70.456.20.5أمريكا الشمالية

0.00.00.10.0بولينيزيا

7.00.19.80.1أمريكا الجنوبية

المصدر: مركز اإلحصاء- أبوظبي

 19.2.1. المعاد تصديره عبر منافذ إمارة أبوظبي إلى دول مجلس التعاون الخليجي
)مليون درهم(

الدول
20102011

%القيمة%القيمة

7,670.21007,987.0100المجموع

3,582.646.73,428.142.9مملكة البحرين

1,271.916.61,598.720.0المملكة العربية السعودية

1,670.221.81,551.619.4قطر

844.211.01,103.313.8الكويت

301.43.9305.23.8سلطنة عمان

المصدر: دائرة المالية - إدارة الجمارك
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 20.2.1. السلع المعاد تصديرها عبر منافذ إمارة أبوظبي حسب وسيلة النقل
)مليون درهم(

وسيلة النقل
20102011

%القيمة%القيمة

10,985.910011,567.0100المجموع

1,778.616.21,045.89.0بحري

1,285.611.71,271.211.0بري

7,921.772.19,250.080.0جوي

المصدر: دائرة المالية - إدارة الجمارك

 21.2.1. أهم الشركاء التجاريين )السلع المعاد تصديرها(
)مليون درهم(

الدول
20102011

%القيمة%القيمة

11,567.0100 100 10,985.9المجموع

3,582.632.63,428.129.6مملكة البحرين

1,271.911.61,598.713.8المملكة العربية السعودية

1,670.215.21,551.613.4قطر 

844.27.71,103.39.5الكويت

643.35.9674.55.8الهند

372.63.4378.03.3األردن

94.10.9320.52.8العراق

301.42.7305.22.6سلطنة عمان

288.62.6246.02.1تركمنستان

146.41.3187.11.6لبنان

1,770.716.11,773.915.3دول أخرى

المصدر: دائرة المالية - إدارة الجمارك

22.2.1. أهم مؤشرات الواردات  عبر منافذ إمارة أبوظبي
)مليون درهم(

2008200920102011الواردات السلعية

90,277.093,872.286,573.7116,374.0المجموع

613.8322.2365.4424.0مواد خام زراعية

5,014.54,945.85,245.86,090.8مواد غذائية

81,245.583,260.873,692.895,019.2الصناعات التحويلية

1,721.62,522.94,861.010,639.6الخامات والمعادن

1,681.72,820.52,408.74,200.4واردات سلعية أخرى

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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 23.2.1. الواردات السلعية عبر منافذ إمارة أبوظبي حسب أقسام النظام المنسق
)مليون درهم(

2005200920102011الوصف 

35,214.393,872.286,573.7116,374.0المجموع

980.11,784.31,891.82,186.1حيوانات حية ومنتجات المملكة الحيوانية

1,257.52,869.32,816.53,635.6منتجات نباتية

182.6268.1328.3509.4شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية

منتجات األغذية، مشروبات، سوائل 
812.31,408.71,581.91,859.4كحولية وتبغ

519.91,619.72,456.34,844.3منتجات معدنية

منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات 
2,402.33,956.54,102.76,957.6المرتبطة بها

2,279.93,865.54,303.74,963.4لدائن ومصنوعاتها، مطاط ومصنوعاته

مصنوعات جلدية، أصناف عدة الحيوانات 
106.982.770.186.7ولوازم السفر

خشب ومصنوعاته ، فلين، أصناف صناعتي 
395.5517.5492.1438.4الحصر والسالل

عجينة الخشب، نفايات وفضالت ورق وورق 
679.01,063.51,356.31,404.0مقوى ومصنوعاته

665.7973.5903.2987.1مواد نسيجية ومصنوعاتها

أحذية، مظالت، أصناف من ريش، أزهار 
107.6116.7118.1142.8اصطناعية وشعر بشري

مصنوعات من حجر، ميكا، منتجات من 
909.22,640.52,002.02,302.0خزف، زجاج و مصنوعاته

لؤلؤ، أحجار كريمة، معادن  ثمينة 
106.9413.1210.5432.6ومصنوعات هذه المواد

5,428.614,997.715,780.324,603.5معادن عادية ومصنوعاتها

آالت، أجهزة تسجيل، إذاعة الصوت والصورة 
9,133.330,584.724,553.634,375.2ولوازمها

7,711.923,024.520,704.122,504.6معدات نقل

أجهزة بصرية، فوتوغرافية، طبية، أدوات 
780.22,069.11,681.02,418.3موسيقية ولوازمها

311.7231.4418.1761.9أسلحة وذخائر،  أجزاؤها ولوازمها

435.1971.2725.0858.2سلع ومنتجات مختلفة

7.8413.778.0103.1تحف فنية،  قطع للمجموعات وقطع أثرية

المصدر: دائرة المالية - إدارة الجمارك
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24.2.1. الواردات السلعية عبر منافذ إمارة أبوظبي حسب األقاليم

)مليون درهم(

اإلقليم
20102011

%القيمة%القيمة

86,573.7100116,374.0100المجموع

38,358.044.354,322.946.7آسيا

2,980.53.44,234.43.6أفريقيا

926.61.12,875.12.5أستراليا

38.80.017.60.0منطقة البحر الكاريبي

326.30.4355.80.3أمريكا الوسطى

29,678.634.337,793.432.5أوروبا

0.10.00.20.0ميالنيزيا

0.00.00.20.0ميكرونيزيا

12,797.214.814,086.512.1أمريكا الشمالية

0.10.00.00.0بولينيزيا

1,467.41.72,687.92.3أمريكا الجنوبية

المصدر: مركز اإلحصاء- أبوظبي

25.2.1. قيمة الواردات عبر منافذ إمارة أبوظبي من دول مجلس التعاون الخليجي

)مليون درهم(

الدول المصدرة
20102011

%القيمة%القيمة

13,671.910017,232.2100المجموع

9,687.270.912,267.371.2المملكة العربية السعودية

882.66.51,712.09.9مملكة البحرين

1,786.813.11,302.57.6قطر

846.76.21,167.26.8الكويت

468.63.4783.24.5سلطنة عمان

المصدر: دائرة المالية - إدارة الجمارك
مالحظة: ال يتضمن الجدول أعاله الواردات من مناطق التجارة الحرة الواقعة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
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26.2.1. أهم الشركاء التجاريين )الواردات(

)مليون درهم (

الدول
20102011

%القيمة%القيمة

86,573.7100116,374.0100المجموع

11,847.013.713,435.411.5الواليات المتحدة االمريكية

9,687.211.212,267.310.5المملكة العربية السعودية

3,044.03.511,797.110.1كوريا الجنوبية

9,312.110.89,903.08.5اليابان

9,026.510.49,566.28.2ألمانيا

4,046.74.77,395.66.4إيطاليا

3,563.44.15,759.24.9فرنسا

3,767.14.44,600.84.0المملكة المتحدة

2,383.22.83,961.63.4الصين

856.71.02,820.32.4أستراليا

29,039.933.534,867.630.0دول أخرى

المصدر: دائرة المالية - إدارة الجمارك

 27.2.1. الواردات عبر منافذ إمارة أبوظبي حسب وسيلة النقل
)مليون درهم(

وسيلة النقل
20102011

%القيمة%القيمة

86,573.7100116,374.0100المجموع

49,677.857.473,954.363.5بحري

20,065.123.222,302.619.2بري

16,830.819.420,117.117.3جوي

المصدر: دائرة المالية - إدارة الجمارك
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3.1. األسعار

تحتوي إحصاءات األســعار واألرقام القياســية على بيانات عن أسعار المستهلك التي تستخدم 
في حســاب الرقم القياســي ألســعار المســتهلك ومعدالت التضخم الســنوية. ويجمع مركز 

اإلحصاء هذه األسعار من أسواق إمارة أبوظبي بشكل دوري وبانتظام.

يعتبر مؤشــر الرقم القياسي ألسعار المستهلك واحداً من أهم المؤشرات اإلحصائية الصادرة 
عن مركز اإلحصاء – أبوظبي وتعتبر سنة 2007 هي سنة األساس لحساب الرقم حاليًا. والرقم 
القياســي لألســعار هو عبــارة عــن أداة لقياس معــدل التغير في أســعار مجموعة من الســلع 
والخدمات بين فترتين زمنيتين، تســمى الفترة التي تنسب إليها األسعار فترة األساس والفترة 
التي تقارن أسعارها فترة المقارنة. ومن خالل هذا الرقم يتم حساب معدالت التضخم السنوية 
والشهرية. أما أهم نتائج حساب الرقم القياسي ألسعار المستهلك لعام 2011 فهي كما يلي:

بلــغ معــدل التضخم لعــام 2011 نحو 1.9 فــي المائة وذلك إلرتفاع الرقم القياســي ألســعار   •
المستهلك من 119.3 نقطة عام 2010 إلى 121.6 نقطة في عام 2011.

ســاهمت مجموعة “المواد الغذائية والمشــروبات غيــر الكحولية” بنســبة 67.7 في المائة   •
فــي معــدل التضخــم اإلجمالــي لعــام 2011. ويرجع ذلك إلــى الزيــادة في معدل اســعار هذه 

المجموعة بنسبة 7.5 في المائة.

ســاهمت مجموعة “الســكن والمياه والكهرباء والغــاز وأنواع الوقود األخرى” بنســبة 31.9   •
في المائة في معدل التضخم اإلجمالي لعام 2011، وارتفعت اســعارها بنسبة 1.5 في المائة. 

ويعود ذلك الى ارتفاع الوزن النسبي لهذه المجموعة في الرقم القياسي.  

أمــا مجموعة “النقل“ فقد ســاهمت بنســبة 25.4 في المائة في معــدل الزيادة التي تحققت   •
خالل عام 2011 وارتفعت معدالت أسعارها بنسبة 5.1 في المائة.  

أمــا مجموعة “المالبس واألحذية“ فقد ســاهمت باتجــاه تباطؤ معدل التضخم الســنوي ،   •
حيث كانت مســاهمتها بنســبة ســالبة بلغت 67.4 في المائة، وذلك بسبب االنخفاض في 

أسعار المجموعة بنسبة 13.8 في المائة.

الشكل 1.3.1. معدالت التضخم السنوية
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مجموعات اإلنفاق الرئيسية حسب الوزن والتغير النسبي والمساهمة في   .1.3.1
التضخم لعام 2011 مقارنة بعام 2010

)%(

الوزن مجموعات السلع والخدمات الرئيسية
التغير %)100.0(

المساهمة 
في 

التضخم

16.17.567.7األغذية والمشروبات غير الكحولية

0.32.50.3المشروبات الكحولية والتبغ 

-67.4-9.813.8المالبس واألحذية

37.91.531.9السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود األخرى

التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة االعتيادية 
4.83.99.8للبيوت

0.80.00.0الصحة

9.75.125.4النقل

7.73.712.3االتصاالت

2.41.01.2الترويح والثقافة

2.64.57.8التعليم

3.43.36.2الفنادق والمطاعم

4.62.04.9سلع وخدمات متنوعة

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

التغير النسبي في أسعار مجموعات السلع والخدمات الرئيسية لعام 2011  الشكل 2.3.1. 
مقارنة بعام 2010

سلع و خدمات متنوعه
الفنادق و المطاعم

التعليم
الترويج و الثقافة

االتصاالت
النقل

الصحة
التجهيزات و المعدات المنزلية و أعمال الصيانة االعتيادية للبيوت

السكن والمياه و الكهرباء و الغاز و انواع الوقود االخرى
المالبس و االحذية

المشروبات الكحولية و التبغ
األغذية و المشروبات غير الكحولية
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 2.3.1. التغير النسبي في متوسطات األسعار السنوية لمجموعات اإلنفاق الرئيسية 
)100=2007(

الوزن مجموعات السلع والخدمات الرئيسية
)100.0(

 التغير النسبي
20102011

16.16.97.5األغذية والمشروبات غير الكحولية

0.32.92.5المشروبات الكحولية والتبغ 

-13.8-9.88.3المالبس واألحذية

37.94.41.5السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود األخرى

التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة االعتيادية 
4.83.83.9للبيوت

0.80.80.0الصحة

9.76.55.1النقل

3.7-7.73.8االتصاالت

2.41.31.0الترويح والثقافة

2.614.24.5التعليم

3.41.33.3الفنادق والمطاعم

4.61.72.0سلع وخدمات متنوعة

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

الشكل 3.3.1. معدالت التضخم السنوية ألشهر عام 2011

يناير
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ونيومايو
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وليو
ي

س
أغسط
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مبر
نوف

مبر
ديس
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3.3.1. الرقم القياسي الشهري ألسعار المستهلك

)100=2007(

الشهر

20102011

الرقم القياسي 
ألسعار 

المستهلك

الشهر الحالي - 
الشهر السابق

الرقم القياسي 
ألسعار 

المستهلك

الشهر الحالي - 
الشهر السابق

121.00.1-117.00.1يناير

117.60.6121.20.2فبراير

-118.40.8120.70.5مارس

-120.30.4-117.90.5إبريل

118.20.3120.70.4مايو

118.50.2121.30.6يونيو

118.90.5121.70.4يوليو

119.91.0121.90.2أغسطس

121.21.2122.30.5سبتمبر

121.70.5122.70.4أكتوبر

-121.90.2122.60.1نوفمبر

-122.40.2-120.91.0ديسمبر

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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4.3.1. الرقم القياسي ألسعار المستهلك ومعدالت التضخم

الرقم القياسي ألسعار السنة
معدل التضخمالمستهلك

2007100.0 - 

2008114.914.9

2009115.80.8

2010119.33.1

2011121.61.9

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

 الشكل 4.3.1. الرقم القياسي ألسعار المستهلك خالل أشهر 2010 و 2011

يناير
فبراير
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التغير النسبي في أسعار المجموعات الرئيسية لمواد البناء خالل لعام 2011   .5.3.1 
مقارنة بعام 2010

)السعر بالدرهم(

متوسط السعر المجموعات
2010

متوسط السعر 
التغير النسبي2011

511.3515.50.8اإلسمنت

47.652.19.5البحص والرمل

- 261.3244.66.4الخرسانة

2153.02477.315.1الحديد

196.1197.30.6الخشب

- 2689.22430.99.6الطابوق

17.318.67.5مواد التسقيف

- 118.3117.11.0الحجر الطبيعي

114.1115.81.5البالط والرخام

 3552.13550.90.0األدوات الصحية

- 67.158.712.6الزجاج

- 50.449.61.6أنابيب المياه والصرف الصحي

9.810.79.5الديزل

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

التغير النسبي في أسعار المجموعات الرئيسية لمواد البناء خالل عام  الشكل 5.3.1. 
2011 مقارنة بعام 2010
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4.1. اإلحصاءات المالية

يلعــب نشــاط الوســاطة الماليــة دوراً حيويًا كونــه أحد المكونــات المهمة فــي عملية النمو 
االقتصــادي حيــث يعد أحد األنشــطة المحركــة لباقي االنشــطة االقتصادية. ويوفــر هذا الجزء 
بيانات تتناول أهم مؤشرات نشاط الوساطة المالية وتحتوي على إحصاءات من مسح البنوك 

والمؤسسات المالية، باإلضافة إلى أهم مؤشرات سوق أبوظبي لألوراق المالية.

ســاهمت األنشــطة المالية وأنشــطة التأمين خالل عــام 2011 بما يعادل 11.7 فــي المائة من 
الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي، بالمقارنة مع 11.0 في المائة خالل عام 2010. وقد سيطرت 
البنــوك المســجلة على نشــاط الوســاطة المالية في أبوظبــي على الرغم من وجــود عدد من 
المؤسسات المالية غير المصرفية مثل الشركات القابضة واالتحادات االحتكارية ومؤسسات 
التأجيــر المالــي. وتعــد معظم المصارف المســجلة في إمــارة أبوظبي تابعة أو فــروع لمصارف 
خارجية حيث بلغ عدد المصارف المســجلة في 31 ديســمبر 2011 ما يعادل 51 مصرفًا، ســبعة 

مصارف منها مقرها الرئيسي أبوظبي.

انخفضــت القيمــة اإلجمالية لألســهم المتداولة في ســوق أبوظبي لــألوراق المالية خالل عام 
2011 بنســبة 28.0 في المائة، بالمقارنة مع عام 2010، و 64.4 في المائة بالمقارنة مع عام 2009، 
وقد يرجع الســبب لالنخفاض المســتمر في القيمة اإلجماليه لألسهم المتداولة إلى انخفاض 
أســعار األســهم. وانخفضت القيمة الســوقية لألســهم خالل عام 2011 بمقدار 7.7 في المائة 
بالمقارنة مع عام 2010 وذلك على الرغم من زيادة العدد اإلجمالي للشــركات المدرجة من 64 

شركة إلى 67 شركة خالل نفس الفترة.

1.4.1. المؤشرات الرئيسية لنشاط المالية والتأمين

2011*2010*20082009المؤشرات

حصة النشاط من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار 
4.25.65.64.9الجارية )%(

حصة النشاط )% من الناتج المحلي اإلجمالي غير 
10.110.211.011.7النفطي باألسعار الجارية(

اإلنتاج اإلجمالي للنشاط )% من الناتج المحلي 
4.76.56.45.6اإلجمالي باألسعار الجارية(

تكوين رأس المال )% من الناتج المحلي اإلجمالي 
0.20.70.60.5باألسعار الجارية(

4,8775,5255,7135,964تعويضات العاملين )مليون درهم(

المصدر: مركز اإلحصاء- أبوظبي
* تقديرات أولية

2.4.1. أهم إحصاءات سوق أبوظبي لألوراق المالية 

2005200920102011المؤشرات

55626164عدد الشركات المحلية المدرجة

4533عدد الشركات األجنبية المدرجة

486.4294.6283.9262.0القيمة السوقية )مليار درهم(
القيمة السوقية )% من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار 

32.5* 45.8* 126.955.0الجارية(

104.770.034.624.9قيمة األسهم المتداولة )مليار درهم(

قيمة األسهم المتداولة )% من الناتج المحلي اإلجمالي 
3.1*5.6*27.313.1باألسعار الجارية(

21.523.812.29.5معدل دوران األسهم في السوق )%(

المصدر: سوق أبوظبي لألوراق المالية، مركز اإلحصاء- أبوظبي
* تقديرات أولية
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5.1. مالية الحكومة العامة

تتضمن إحصاءات مالية الحكومة العامة الواردة في هذا الفصل إيرادات ونفقات حكومة إمارة 
2011. ويعزى هذا  41.3 في المائة خالل عام  أبوظبي. وتشير البيانات إلى ارتفاع اإليرادات بنسبة 

االرتفاع إلى العائدات النفطية حيث ارتفعت بنسبة 55 في المائة.

 49.1 العامة حيث شكلت ما نسبته  النفقات  إجمالي  الجارية من  النفقات  ارتفعت حصة  كما 
2010. بينما ساهمت كل من  المائة خالل عام  48.5 في  بـ  2011 مقارنة  المائة خالل عام  في 
التحويالت الجارية، والسلع والخدمات، واألجور والرواتب بنسبة 26.8 و 11.4 و 10.8 في المائة 

على التوالي من إجمالي النفقات الجارية. 

العامة  النفقات  إجمالي  من  الرأسمالية  النفقات  مساهمة  نسبة  انخفضت  ذاتها  الفترة  وفي 
2011. وساهمت التحويالت  50.9 في المائة خالل عام  إلى   2010 51.5 في المائة خالل عام  من 
السلع  على  الرأسمالي  واإلنفاق  الحكومية،  المشاريع  على  التطويري  واإلنفاق  الرأسمالية، 
النفقات  من  التوالي  على  المائة  في   17.8 و  المائة،  في  و9.7  المائة،  في   23.4 بنسبة  والخدمات 

الرأسمالية.

1.5.1. التوزيع النسبي إليرادات حكومة أبوظبي

)%(

2011*200520092010البيان

100100100100المجموع

85.989.282.690.6إيرادات بترولية وعائدات ضريبية

11.68.17.36.5اإليرادات الجارية للدوائر

2.52.710.12.9اإليرادات الرأسمالية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
* تقديرات أولية

الشكل 1.5.1. التوزيع النسبي إليرادات حكومة أبوظبي، 2011

إيرادات بترولية و عائدات ضريبية

اإليرادات الجارية للدوائر

اإليرادات الرأسمالية
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2.5.1. التوزيع النسبي للنفقات العامة لحكومة أبوظبي 

)%(

2011*200520092010البيان

100100100100المجموع

77.660.848.549.1النفقات الجارية

15.49.811.310.8األجور والرواتب

15.211.29.611.4السلع والخدمات

47.039.827.626.8التحويالت الجارية

22.439.251.550.9النفقات الرأسمالية

12.810.99.19.7اإلنفاق التطويري على المشاريع الحكومية

1.00.417.717.8اإلنفاق الرأسمالي على السلع والخدمات

8.627.924.823.4التحويالت الرأسمالية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
* تقديرات أولية

3.5.1. التوزيع النسبي للنفقات العامة لحكومة أبوظبي حسب النوع 

)%(

2011*200520092010البيان

100100100100إجمالي النفقات

23.727.625.426.8مصروفات الدوائر المتكررة

11.810.89.19.7مصروفات التطوير 

42.427.532.230.9المساهمة في نفقات الحكومة االتحادية

18.224.723.025.7المساعدات والقروض

3.99.310.36.9مدفوعات رأسمالية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
* تقديرات أولية

الشكل 2.5.1. التوزيع النسبي للنفقات العامة لحكومة أبوظبي حسب النوع، 2011

مصروفات الدوائر المتكررة
مصروفات التطوير

المساهمة في نفقات الحكومة االتحادية
المساعدات و القروض

مدفوعات رأسمالية
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 6.1. األجور والتعويضات

يقدم مؤشر تعويضات العاملين معلومات مهمة بالنسبة للحسابات القومية بشكل خاص، 
كافة  في  العاملون  عليه  حصل  الذي  الدخل  حجم  عن  تعبر  حيث  عام  بشكل  ولالقتصاد 

األنشطة االقتصادية في إمارة أبوظبي.
  

وقد ارتفعت تعويضات العاملين باألسعار الجارية من 117,432 مليون درهم خالل عام 2010 إلى 
124,960 في عام 2011. وكانت األنشطة المساهمة بشكل رئيسي في النمو خالل عام 2011 
الطبيعي(،  الخام والغاز  النفط  “الصناعات االستخراجية” )تشمل   و  العامة والدفاع”  “اإلدارة  هي 

وبمعدالت نمو 9.3 في المائة، 12.2 في المائة على التوالي.

1.6.1. تعويضات العاملين حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية

)مليون درهم(

2011*2010*20052009النشاط االقتصادي

55,877107,618117,432124,960المجموع

 1,479  1,467 1,6641,437الزراعة والحراجة وصيد األسماك
الصناعات االستخراجية )تشمل النفط الخام والغاز 

 11,559  10,299 3,8437,991الطبيعي(

 11,741  11,281 4,61710,220الصناعات التحويلية

 2,353  2,106 1,0511,878الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات

 16,809  16,498 7,64116,169التشييد والبناء
تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات 

 7,411  6,956 6,2326,603المحركات والدراجات النارية

 6,016  5,542 2,7245,106النقل والتخزين

 2,205  2,131 1,2282,038خدمات اإلقامة والطعام

 4,792  4,536 1,7594,185المعلومات واالتصاالت

 5,964  5,713 2,7765,525األنشطة المالية وأنشطة التأمين

 2,185  2,093 5191,965األنشطة العقارية

 6,411  6,326 3,8895,963األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

 4,217  4,008 1,6523,764أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

 25,385  23,231 10,32420,559اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي اإلجباري

 7,046  6,410 3,3776,043التعليم

 6,368  6,084 1,1765,638أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية

 1,158  1,103 4931,033الفنون والترفيه والترويح وأنشطة الخدمات األخرى

 1,861  1,648 9131,503أنشطة األسر المعيشية كصاحب عمل

0000الخدمات المصرفية المحتسبة

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
*تقديرات أولية
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معدالت النمو السنوية لتعويضات العاملين حسب النشاط االقتصادي     .2.6.1
باألسعار الجارية

)%(

2011*2010*20052009النشاط االقتصادي

19.413.29.16.4المجموع

8.44.22.10.9الزراعة والحراجة وصيد األسماك
الصناعات االستخراجية )تشمل النفط الخام والغاز 

23.111.728.912.2الطبيعي(

19.935.010.44.1الصناعات التحويلية

20.757.412.111.7الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات

15.88.32.01.9التشييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات 
5.36.5- 29.026.2المحركات والدراجات النارية

91.34.68.58.6النقل والتخزين

24.42.24.63.5خدمات اإلقامة والطعام

76.546.98.45.6المعلومات واالتصاالت

23.613.33.44.4األنشطة المالية وأنشطة التأمين

25.880.56.54.4األنشطة العقارية

6.11.3- 25.816.0األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

26.356.46.55.2أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

2.810.213.09.3اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي اإلجباري

8.811.36.19.9التعليم

8.4137.67.94.7أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية

13.410.56.85.0الفنون والترفيه والترويح وأنشطة الخدمات األخرى

3.714.89.612.9أنشطة األسر المعيشية كصاحب عمل

0.00.00.00.0الخدمات المصرفية المحتسبة

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
*تقديرات أولية
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تعويضات العاملين حسب النشاط االقتصادي كنسبة من الناتج المحلي   .3.6.1
اإلجمالي باألسعار الجارية

)%(

2011*2010*20052009النشاط االقتصادي

14.620.118.915.5المجموع

0.40.30.20.2الزراعة والحراجة وصيد األسماك
الصناعات االستخراجية )تشمل النفط الخام والغاز 

1.01.51.71.4الطبيعي(

1.21.91.81.5الصناعات التحويلية

0.30.40.30.3الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات

2.03.02.72.1التشييد والبناء
تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات 

1.61.21.10.9المحركات والدراجات النارية

0.71.00.90.7النقل والتخزين

0.30.40.30.3خدمات اإلقامة والطعام

0.50.80.70.6المعلومات واالتصاالت

0.71.00.90.7األنشطة المالية وأنشطة التأمين

0.10.40.30.3األنشطة العقارية

1.01.11.00.8األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

0.40.70.60.5أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

2.73.83.73.1اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي اإلجباري

0.91.11.00.9التعليم

0.31.11.00.8أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية

0.10.20.20.1الفنون والترفيه والترويح وأنشطة الخدمات األخرى

0.20.30.30.2أنشطة األسر المعيشية كصاحب عمل

0.00.00.00.0الخدمات المصرفية المحتسبة

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
*تقديرات أولية



I      58   الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي 2012

7.1. االستثمار األجنبي

ثقة  لتعزيز  المناسب  المناخ  خلق  شأنها  من  عديدة  بخطوات  أبوظبي  حكومة  تقوم 
تعزيز  في  اإلمارة  بها  تتمتع  التي  العوامل  من  العديد  تساهم  حيث  االقتصاد.  في  المستثمر 
تصور المستثمرين بشأن فرص األعمال في أبوظبي، على سبيل المثال وليس الحصر نظام 
الضرائب الذي يتسم بالشفافية، والدعم المقدم من النظام القضائي، والتشريعات االقتصادية 

التي تهدف إلى تشجيع االستثمار والمناطق الصناعية.

وقد أظهرت البيانات نمواً في إجمالي االستثمار األجنبي المباشر في إمارة أبوظبي بنسبة 11.1 
 38,855 كانت  أن  بعد   ،2009 عام  نهاية  في  درهم  مليون   43,171 إلى  قيمته  لتصل  المائة  في 
األعمال”  وخدمات  العقارات  “نشاط  إلى  النمو  هذا  ويعزى   .2008 عام  نهاية  في  درهم  مليون 
)بما يشمل المبيعات العقارية لغير المقيمين( والذي استقطب استثمارات أجنبية مباشرة 
بلغت قيمتها 16,965 مليون درهم في نهاية عام 2009، بالمقارنة مع 12,620 مليون درهم في 
نهاية عام 2008. فيما حققت االستثمارات في نشاط “المؤسسات المالية والتأمين” ثاني أعلى 
 2008 24.6 في المائة في نهاية عام  مساهمة من إجمالي االستثمار األجنبي المباشر بنسبة 

و14.9 في المائة في نهاية عام 2009.

من  المائة  في   8.8 وبنسبة  درهم  مليون   3,786 التعاون  مجلس  دول  استثمارات  وشكلت 
درهم  مليون   5,736 بـ  مقارنة   ،2009 عام  نهاية  في  المباشرة  األجنبية  االستثمارات  إجمالي 
وما نسبته 14.8 في المائة في نهاية عام 2008. كما بلغت قيمة االستثمارات من باقي الدول 
 2008 2,690 مليون درهم خالل عام  و   ،2009 2,900 مليون درهم خالل عام  العربية ما يعادل 
من االستثمار األجنبي المباشر. وقد سجلت الدول االوروبية أعلى نسبة مساهمة من إجمالي 
االستثمار األجنبي المباشر في إمارة أبوظبي حيث ارتفعت قيمة استثماراتها من 9,459 مليون 

درهم في عام 2008 إلى 9,877 مليون درهم في نهاية عام 2009، بمعدل نمو 4.4 في المائة.

2009 في إمارة  الدين” في نهاية عام  الحافظة “باستثناء سندات  بلغ إجمالي االستثمارات في 
أبوظبي حوالي 7,609 مليون درهم، حيث كان مجموع االستثمارات في الحافظة 6,012 مليون 
هي  النمو  هذا  تحقيق  في  ساهمت  التي  االقتصادية  األنشطة  ابرز  ومن   .2008 عام  في  درهم 
العقارات وخدمات األعمال مشكاًل أعلى نسبة مساهمة في إجمالي االستثمارات في  نشاط 
الحافظة لألعوام 2009 و 2008 ليشكل نسبة 72.7 و 68.8 في المائة بواقع 5,529 و 4,136 مليون 
درهم على التوالي. أما نشاط “المؤسسات المالية والتأمين” فحقق ثاني أكبر مساهمة بقيمة 

بلغت 1,641 مليون درهم في نهاية 2009، 1,720 مليون درهم في نهاية عام 2008.

 186,739 حوالي   2009 عام  خالل  أبوظبي  إمارة  في  األخرى  األجنبية  االستثمارات  قيمة  بلغت 
 3.9 بنسبة  تراجعًا  مسجله   2008 عام  في  درهم  مليون   194,275 مع  بالمقارنة  درهم  مليون 
“نشاط  في  األخــرى  األجنبية  االستثمارات  قيمة  انخفاض  إلى  التراجع  هذا  ويعزى  المائة.  في 

المؤسسات المالية والتأمين” من 147,074 مليون درهم إلى 138,620 مليون درهم.
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1.7.1. االستثمار األجنبي المباشر حسب النشاط االقتصادي

)مليون درهم(

النشاط االقتصادي
20082009

%القيمة%القيمة

38,85510043,171100المجموع

3,2968.53,4368.0الصناعات االستخراجية 

3,5339.14,69210.9الصناعات التحويلية 

5,18213.35,88613.6الكهرباء والغاز والمياه 

1,0872.81,8864.4التشييد والبناء

2820.73920.9تجارة الجملة والتجزئة وخدمات اإلصالح 

40.040.0المطاعم والفنادق

3,2188.33,4197.9النقل والتخزين واالتصاالت 

9,56824.66,42214.9المؤسسات المالية والتأمين

12,62032.516,96539.3العقارات وخدمات األعمال*

70.0220.1التعليم 

260.1290.1الصحة 

320.1190.0الخدمات اإلجتماعية والشخصية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
مالحظة: األرقام المبينة قد ال تساوي المجموع بسبب التقريب

* تشمل المبيعات العقارية لغير المقيمين 

2.7.1. االستثمار األجنبي المباشر حسب بلد المنشأ  

)مليون درهم(

الدول 
20082009

%القيمة%القيمة

38,85510043,171100المجموع

5,50014.24,2799.9المملكة المتحدة

2,3576.13,1997.4فرنسا

3,2848.53,1477.3استراليا

3,5309.12,8486.6الكويت

7201.92,8326.6اليابان

1,4513.71,9464.5الواليات المتحدة 

360.11,5513.6الصين- وتتضمن هونغ كونغ ومكاو

1,4283.71,3193.1ليبيـــا

8412.21,1112.6هولندا

3630.96421.5لبنــان

19,34449.820,29647.0دول أخرى*

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
مالحظة: األرقام المبينة قد ال تساوي المجموع بسبب التقريب

* تشمل المبيعات العقارية لغير المقيمين 
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3.7.1. االستثمار األجنبي المباشر حسب مجموعة الدول

)مليون درهم(

مجموعة الدول 
20082009

%القيمة%القيمة

38,85510043,171100المجموع

5,73614.83,7868.8مجلس التعاون لدول الخليج العربية

2,6906.92,9006.7الدول العربية األخرى

9862.56,24114.5دول آسيوية أخرى

810.22240.5دول افريقية أخرى 

9,45924.39,87722.9دول أوروبية

1,5173.92,0594.8دول أمريكا الشمالية 

2270.62260.5دول أمريكا الجنوبية

18,15846.717,85941.4مجموعة دول أخرى*

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
مالحظة: األرقام المبينة قد ال تساوي المجموع بسبب التقريب

* تشمل المبيعات العقارية لغير المقيمين 

الشكل 1.7.1. التوزيع النسبي لالستثمار األجنبي المباشر حسب مجموعة الدول، 2009  

مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الدول العربية األخرى

دول آسيوية أخرى

دول افريقية أخرى 

دول أوروبية

دول أمريكا الشمالية 

دول أمريكا الجنوبية

مجموعة دول أخرى
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4.7.1. االستثمارات األخرى حسب النشاط االقتصادي

)مليون درهم(

النشاط االقتصادي
20082009

%القيمة%القيمة

194,275100186,739100المجموع

2,3571.21610.1الصناعات االستخراجية 

4,1942.21,8801.0الصناعات التحويلية 

18,0999.319,86310.6الكهرباء والغاز والمياه 

1,1840.62,6991.4التشييد والبناء

0.40.0330.0تجارة الجملة والتجزئة وخدمات اإلصالح 

6,6993.46,9243.7النقل والتخزين واالتصاالت 

147,07475.7138,62074.2المؤسسات المالية والتأمين

14,6697.616,5498.9العقارات وخدمات األعمال

00.090.0التعليم 

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
مالحظة: األرقام المبينة قد ال تساوي المجموع بسبب التقريب

الشكل 2.7.1. االستثمارات في الحافظة حسب النشاط االقتصادي

التشييد و البناء  المؤسسات
المالية و التأمين

 العقارات و
خدمات األعمال

المجموع
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2•  الصناعة واألعمال
مناخ االستثمار  •  

الصناعة التحويلية  •  

النفط والغاز  •  

البتروكيماويات  •  

الكهرباء و الماء  •  

البناء والتشييد  •  

النقل  •  

تقنية المعلومات و االتصاالت  •  

الفنادق  •  
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2. الصناعة واألعمال

تنبع أهمية قسم الصناعة واألعمال كونه يوفر بيانات إحصائية تتعلق بكافة األنشطة 
االقتصادية ما يجعله مرآة تعكس األداء االقتصادي لإلمارة، وتأتي األنشطة االستخراجية 
في المقدمة لما لها من أهمية خاصة. ويعد متوسط اإلنتاج اليومي من أهم المؤشرات 
في مجال النفط والغاز الطبيعي، حيث بلغ متوسط اإلنتاج اليومي من النفط الخام 2,502 
ألف برميل يوميًا خالل عام 2011 بالمقارنة مع 2,261 ألف برميل خالل عام 2010 بزيادة 

بلغت 10.7 في المائة.
وفي مجال الطاقة الكهربائية تم توفير46,367 جيجاوات/ ساعة خالل عام 2011، بزيادة 
مقدارها 10.8 في المائة مقارنة بعام 2010. وقد تم استهالك 43,251  جيجاوات/ ساعة 
يتعلق  فيما  أما   .2010 بعام  مقارنة  المائة  في   10.4 مقدارها  بزيادة   ،2011 عام  خالل 
بمتوسط نصيب الفرد من استهالك الكهرباء خالل عام 2011 فقد بلغ 20.39 ميجاوات/ 
ساعة، مقارنة ب 19.91 ميجاوات/ ساعة خالل عام 2010، بزيادة مقدارها 2.3 في المائة.

 2011 عام  خالل  منشأة   129 إلى  الفندقية  المنشآت  عدد  ارتفع  السياحة  نشاط  وفي 
عدد  زاد  الفترة  نفس  وخالل   ،2010 بعام  مقارنة  المائة  في   11.2 بلغت  زيادة  بنسبة 
النزالء بنحو 16.6 في المائة، كما زاد عدد الغرف الفندقية بنسبة 12.8 في المائة، وارتفع 
معدل اإلشغال بمقدار 6.5 في المائة، بينما بلغ متوسط مدة اإلقامة 3.0 ليلة خالل عام 

.2011

وفي نشاط النقل، ارتفع عدد المركبات المرخصة من 743 ألف مركبة خالل عام 2010 
12.6 مليون مسافر خالل عام  إلى 785 ألف مركبة في 2011. وبلغ عدد المسافرين جواً 

2011، بالمقارنة مع 11.1 مليون مسافر خالل عام 2010.

الهاتف  خطوط  مشتركي  عدد  ارتفع  فقد  واالتصاالت،  المعلومات  تقنية  نشاط  في  أما 
المتحرك من 161 لكل 100 من السكان خالل عام 2010 إلى 199 لكل 100 من السكان 
خدمة  مشتركي  عدد  ارتفع  فيما  المائة،  في   23.6 مقدارها  بزيادة   ،2011 عام  خالل 
اإلنترنت لكل 100 من السكان من 20 خالل عام 2010  إلى 23 في 2011، بزيادة مقدارها 

15 في المائة.

106,943العدد الكلي لألعمال التجارية المسجلة
متوسط االنتاج  اليومي من النفط الخام )ألف 

2,502برميل( 

متوسط اإلنتاج اليومي من الغاز الطبيعي )مليون 
5,668قدم مكعب(، 2010

الطاقة الكهربائية المتاحة في إمارة أبوظبي 
46,367)جيجاوات/ ساعة( 

حصة الفرد من الكهرباء المستهلكة )ميجاوات/ 
20.4ساعة( 

كمية المياه المحالة المتوفرة في إمارة أبوظبي 
219,788)مليون جالون بريطاني( 

متوسط حصة الفرد من االستهالك اليومي للمياه 
273المحالة )جالون( 

785,076عدد المركبات المرخصة في إمارة أبوظبي

12.6عدد المسافرين جواً )مليون(

199عدد مشتركي خطوط الهاتف المتحرك لكل 100 من السكان

23عدد مشتركي خدمة اإلنترنت لكل 100 من السكان

129عدد المنشآت الفندقية

2,112عدد نزالء المنشآت الفندقية )باأللف(

2011
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1.2.مناخ االستثمار

اإلمــارة  اقتصاد  في  التحول  عملية  لتسهيل  المدى  طويلة  خطة  أبوظبي  حكومة  تبنت 
وتحقيق  النفط،  قطاع  على  االعتماد  من  والحد  مثالية،  أعمال  بيئة  خلق  بهدف  ــك  وذل
قطعت  ولقد  المستقبل.  في  المعرفة  على  القائم  االقتصاد  على  التركيز  من  المزيد 
الذي  ــار  واالزدهـ التطور  بــأن  القول  يمكن  لــذا  الصدد،  هــذا  في  طوياًل  شوطًا  أبوظبي  ــارة  إم
االستثماري. المناخ  ذلــك  إلــى  كبير  حد  إلــى  يعزى  الــراهــن  الوقت  في  اإلمـــارة  بهما   تنعم 

السياسات  يتضمن  بما  لالستثمارات،  الجاذب  المناخ  ذلك  وراء  العوامل  من  العديد  وتكمن 
االستراتيجي،  الجغرافي  والموقع  األجل،  طويلة  اقتصادية  رؤية  وتنفيذ  المستثمر،  تراعي  التي 
والبنية التحتية المتطورة، والتسهيالت المتنوعة التي توفرها المناطق الصناعية في اإلمارة، 

والضرائب المنخفضة للغاية، ووفرة مصادر الطاقة، والتسهيالت االئتمانية.

اقتصاد  إقامة  نفسه  الوقت  وفي  محلي،  أعمال  مجتمع  بتأسيس  أبوظبي  حكومة  وتلتزم 
ينسجم ويتفاعل بشكل جيد مع االقتصاد العالمي. وساهمت كافة هذه األهداف، باإلضافة 
الشركات  عدد  إجمالي  في  المائة  في   9.9 مقدارها  زيادة  في  الوطني  لالقتصاد  القوي  األداء  إلى 

المسجلة من قبل دائرة التنمية االقتصادية خالل عام 2011.

1.1.2. المؤشرات العامة للمناخ االستثماري

2008200920102011المؤشرات

73,67786,40296,381106,943العدد الكلي لألعمال التجارية المسجلة

10,68612,7259,97910,562عدد األعمال التجارية المسجلة الجديدة

معدل دخول االستثمارات الجديدة )األعمال 
التجارية الجديدة المسجلة كنسبة مئوية من 

إجمالي األعمال التجارية( )%(
 14.5 14.710.49.9

المصدر: دائرة التنمية االقتصادية

أهم إحصاءات نشاط تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات   .2.1.2
والدراجات النارية

2011*2010*20082009المؤشرات

حصة النشاط كنسبة من الناتج المحلي 
4.65.24.83.8اإلجمالي باألسعار الجارية )%(

حصة النشاط )% من الناتج المحلي اإلجمالي 
11.09.59.59.2غير النفطي باألسعار الجارية(

اإلنتاج اإلجمالي للنشاط )% من الناتج المحلي 
5.76.55.94.7اإلجمالي باألسعار الجارية(

تكوين رأس المال )% من الناتج المحلي 
0.20.30.30.2اإلجمالي باألسعار الجارية(

8,9536,6036,9567,411تعويضات العاملين )مليون درهم(

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
* تقديرات أولية
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2.2. الصناعة التحويلية 

لذا تركز  أبوظبي،  إمارة  المهمة في  التحويلية واحدة من األنشطة االقتصادية  الصناعات  تعد 
من  العديد  بجانب  التحويلية  الصناعات  نشاط  على  المدى  طويلة  االقتصادية  التنمية  خطط 
نمو  تحقيق  وضمان  النفطي،  غير  االقتصاد  تطوير  في  المساهمة  أجل  من  األخرى  األنشطة 

اقتصادي أكثر استقراراً في اإلمارة عن طريق الحد من تأثير تقلبات أسعار النفط على االقتصاد.

ارتفع إجمالي القيمة المضافة لنشاط الصناعات التحويلية من 29,990 مليون درهم خالل عام 
المائة. وكان نشاط  11.1 في  بلغت  بنسبة نمو   2010 33,323 مليون درهم في عام  إلى   2009
اللدائن  و  الكيماويات  مساهمًة   األنشطة  أكثر  ومنتجاتها”  واللدائن  “الكيماويات  تصنيع 
الناتج  في  التحويلية  الصناعات  نشاط  مساهمة  ارتفعت  حيث  الزيادة.  تلك  في  منتجاتها  و 
المحلي اإلجمالي غير النفطي من 10.7 في المائة خالل عام 2010 إلى 12.1 في المائة خالل عام 

.2011

1.2.2. أهم إحصاءات نشاط الصناعات التحويلية

2011*2010*20082009المؤشرات

حصة النشاط كنسبة من الناتج المحلي 
5.55.65.45.0اإلجمالي باألسعار الجارية )%(

حصة النشاط )% من الناتج المحلي اإلجمالي 
13.410.110.712.1غير النفطي باألسعار الجارية(

اإلنتاج اإلجمالي للنشاط )% من الناتج المحلي 
18.418.417.516.9اإلجمالي باألسعار الجارية(

تكوين رأس المال )% من الناتج المحلي 
2.74.84.64.3اإلجمالي باألسعار الجارية(

7,57210,22011,28111,741تعويضات العاملين )مليون درهم(

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
* تقديرات أولية
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2.2.2. اإلنتاج اإلجمالي والقيمة المضافة لنشاط  الصناعات التحويلية

)مليون درهم(

نوع الصناعة التحويلية
2009*2010

اإلنتاج 
اإلجمالي

القيمة 
المضافة

اإلنتاج 
اإلجمالي

القيمة 
المضافة

98,37829,990108,62833,323المجموع

3,6631,3424,0761,494المواد الغذائية والمشروبات والتبغ

1,5518591,657917النسيج والمالبس والمنتجات الجلدية

648461691491األخشاب والمنتجات الخشبية

696342740367الورق والطباعة والنشر ووسائط االستنساخ

54,04410,84660,63612,521الكيماويات واللدائن ومنتجاتها

المنتجات التعـدينية غـــــير  المعدنية  
10,8654,28211,2824,486)الالفلزية(

6,1649296,9881,069الصناعات المعدنية األساسية

المنتجات المعدنية اإلنشائية ما عدا اآلالت 
9,4465,37710,7636,184والمعدات

6,4762,1996,7602,296صناعة اآلالت والمعدات واألجهزة

737439768457األثاث

تصليح وتركيب المعدات واآلالت والصناعات 
4,0882,9134,2683,042التحويلية األخرى

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
* تقديرات أولية



I      68   الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي 2012

3.2.2. إجمالي تكوين رأس المال الثابت في نشاط الصناعات التحويلية

)مليون درهم(

2010*2009نوع الصناعة التحويلية

25,60928,282المجموع

264293المواد الغذائية والمشروبات والتبغ

1617النسيج والمالبس والمنتجات الجلدية

157168األخشاب والمنتجات الخشبية

102106الورق والطباعة والنشر ووسائط االستنساخ

9,25710,549الكيماويات واللدائن ومنتجاتها

766802المنتجات التعـدينية غـــــير  المعدنية  )الالفلزية(

11,71912,816الصناعات المعدنية األساسية

514591المنتجات المعدنية اإلنشائية ما عدا اآلالت والمعدات

2,1832,280صناعة اآلالت والمعدات واألجهزة

151157األثاث

482504تصليح وتركيب المعدات واآلالت والصناعات التحويلية األخرى

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
* تقديرات أولية

الشكل 1.2.2. القيمة المضافة لنشاط الصناعات التحويلية
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4.2.2. أهم إحصاءات نشاط صناعة المعادن األساسية 

2010*200720082009نشاط صناعة المعادن األساسية

حصة النشاط كنسبة من الناتج المحلي 
0.30.60.20.2اإلجمالي باألسعار الجارية )%(

حصة النشاط )% من الناتج المحلي اإلجمالي 
0.71.50.30.3غير النفطي باألسعار الجارية(

اإلنتاج اإلجمالي للنشاط )% من الناتج المحلي 
1.11.21.21.1اإلجمالي باألسعار الجارية(

تكوين رأس المال )% من الناتج المحلي 
0.70.42.22.1اإلجمالي باألسعار الجارية(

201292706811تعويضات العاملين )مليون درهم(

13.316.712.315.2الواردات )% من إجمالي الواردات(

9.77.55.311.1الصادرات )% من إجمالي الصادرات غير النفطية(

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
* تقديرات أولية
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3.2. النفط والغاز  

يوفر هذا الجزء بيانات عن إنتاج واستخدام النفط الخام والغاز الطبيعي، باإلضافة إلى المبيعات 
حكومة  حققته  الذي  النجاح  البيانات  تلك  وتعكس  المكررة.  النفطية  للمنتجات  الداخلية 

أبوظبي حيث تبوأت اإلمارة مكانة مرموقة عالميًا في مجال النفط والغاز.

تم  أن  منذ  وذلك  العالم،  مستوى  على  للنفط  الرئيسيين  المنتجين  من  أبوظبي  إمارة  تعد 
اكتشافه بكمياٍت تجارية ألول مرة عام 1958 ومنذ ذلك التاريخ قطعت اإلمارة شوطًا كبيراُ 

في تنمية وتطوير الثروة النفطية والغاز الطبيعي.

بلغت نسبة مساهمة نشاط النفط والغاز في الناتج المحلي اإلجمالي خالل عام 2011 ما يعادل 
سياسة  أبوظبي  حكومة  تبنت  وقد   .2010 عام  في  المائة  في   48.9 بـ  مقارنة  المائة  في   57.9
في  النفطي  غير  القطاع  مساهمة  وزيادة  االقتصادية  القاعدة  تنويع  إلى  تهدف  المدى  طويلة 
النمو االقتصادي. ويعد هذا التنويع ضرورة حتمية لضمان النمو المتوازن القتصاد اإلمارة في 

المستقبل.
  

خالل  يوميًا  برميل  مليون   2.3 من  الخام  النفط  من  لإلمارة  اليومي  اإلنتاج  متوسط  ارتفع  وقد 
وخالل  المائة.  في   10.7 مقدارها  بزيادة   ،2011 العام  في  يوميًا  برميل  مليون   2.5 إلى   2010 عام 
نفس الفترة، ارتفع متوسط التصدير اليومي من النفط الخام من 2.0 مليون برميل يوميًا إلى 2.3 

مليون برميل يوميًا، بزيادة مقدارها 12.3 في المائة. 

1.3.2. أهم إحصاءات نشاط النفط الخام والغاز الطبيعي

2011*2010*20082009المؤشرات

حصة النشاط كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي 
58.144.048.957.9باألسعار الجارية )%(

اإلنتاج اإلجمالي للنشاط )% من الناتج المحلي 
59.945.750.859.6اإلجمالي باألسعار الجارية(

تكوين رأس المال )% من الناتج المحلي اإلجمالي 
2.66.37.06.0باألسعار الجارية(

5,6726,7168,6559,778تعويضات العاملين )مليون درهم(

3.13.54.04.1الواردات )% من إجمالي الواردات(

96.691.592.594.5الصادرات )% من إجمالي الصادرات(

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
* تقديرات أولية
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2.3.2. إنتاج وصادرات النفط الخام

)ألف برميل(

2005200920102011البيان

اإلنتاج

818,330795,991825,291913,191اإلنتاج السنوي

2,2422,1812,2612,502المتوسط اليومي

الصادرات 

835,931*749,080712,994744,525الصادرات السنوية

2,290*2,0521,9532,040المتوسط اليومي

1,8961,9621,999    -مجموع األبار المنتجة للنفط

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك
مالحظة: اإلنتاج ال يتضمن المكثفات

* تقديرات أولية

 3.3.2. أسعار خامات النفط إلمارة أبوظبي حسب نوع الخام           
)دوالر للبرميل(  

2005200920102011نوع الخام

53.163.579.2110.6خام مربان

52.562.378.7110.0خام أم الشيف

53.163.579.0110.4خام زاكم السفلي

49.061.477.3107.0خام زاكم العلوي

51.962.778.5109.5متوسط السعر

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك
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4.3.2. إنتاج واستخدام الغاز الطبيعي

)مليون قدم مكعب(

 2010*2009*20052008البيان

اإلنتاج

2,069,5502,076,6421,966,5802,068,695اإلنتاج السنوي

5,6705,6745,3885,668اإلنتاج اليومي

االستخدام

1,903,9861,972,8101,927,2482,027,321االستخدام السنوي

5,2165,3905,2805,554متوسط االستخدام  اليومي

92959898االستخدام )%(

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك
* تقديرات أولية

 5.3.2. إنتاج وصادرات منتجات الغاز الطبيعي المسال
 ) ألف طن متري( 

نوع المنتج
*2010 *2011 

الصادراتاإلنتاجالصادراتاإلنتاج

15,22214,60415,67915,028المجموع

5,6315,5675,8005,759غاز طبيعي مسال

3,0072,9543,0973,030بروبان 

2,9172,7673,0042,838بوتان

1,8771,8961,9331,945 بنتان )+(

1,7901,4201,8441,456أخرى )كبريت(

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك
مالحظة: ال يتضمن المكثفات

* تقديرات أولية

6.3.2. أسعار منتجات الغاز الطبيعي المسال

)دوالر / طن متري(

2010 *200520082009نوع المنتج

283579447565غاز طبيعي مسال 

388764488688 بروبان  

392773505693 بوتان 

464806537702 بنتان )+(

7554644145أخرى )كبريت(

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك
* تقديرات أولية
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 الشكل 1.3.2. أسعار منتجات الغاز الطبيعي المسال

7.3.2.  اإلنتاج والمبيعات المحلية للمنتجات البترولية المكررة     

)ألف طن متري(

2005200920102011البيان

اإلنتاج

18,03417,46119,22320,702كمية اإلنتاج السنوي

49.447.852.756.7المتوسط اليومي

المبيعات المحلية

10,228*10,496*3,4739,360كمية المبيعات المحلية السنوية

28.02*28.75*9.525.6المتوسط اليومي

الصادرات

11,0497,3918,28810,002كمية الصادرات السنوية

30.320.222.727.4المتوسط اليومي

480500505505الطاقة التصميمية للتكرير )ألف برميل/يومي(

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك
* تقديرات أولية

أخرى )كبريت( بنتان )+(بوتانبروبانغاز طبيعي مسال

دوالر / طن متري



I      74   الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي 2012

8.3.2. إنتاج المشتقات البترولية المكررة    

)ألف طن متري(

2005200920102011نوع المنتج

18,03417,46119,22320,702المجموع

488.0521.4579.2540.2غاز البترول المسال

1,429.02,439.12,284.32,537.2بنزين خال من الرصاص

4,669.03,803.64,813.45,070.7نفتا

5,494.05,266.65,684.06,422.1وقود طائرات / كيروسين

4,217.04,367.24,775.15,024.4زيت الغاز / ديزل

1,689.01,022.21,047.81,066.8زيت الوقود

   -   -   -48.0زيوت وشحوم محركات
41.138.940.9 - الكبريت

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك، تكرير

 الشكل 2.3.2. إنتاج المشتقات البترولية المكررة، 2011

9.3.2. المبيعات المحلية من المنتجات البترولية المكررة    

)مليون جالون بريطاني(

نوع المنتج

2009*2010

إمارة 
أبوظبي

اإلمارات 
األخرى

إمارة 
أبوظبي

اإلمارات 
األخرى

1,5934021,786451المجموع

57.54.864.55.3غاز البترول المسال

500.1173.5560.7194.5بنزين خال من الرصاص

468.569.8525.378.2وقود طائرات / كيروسين

557.5153.2625.0171.7زيت الغاز / ديزل

-2.3-2.1زيت الوقود

7.31.18.21.2زيوت وشحوم محركات

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك، تكرير
* تقديرات أولية

وقود طائرات / 
كيروسين

زيت الغاز / 
ديزل

بنزين خال 
من الرصاص

زيت الوقودغاز البترول المسال

نفتا
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10.3.2. صادرات المنتجات البترولية المكررة

)ألف طن متري(

2005200920102011نوع المنتج

 10,002  8,288  7,390  11,035 المجموع

 5,209  4,269  3,608  4,628 نفتا

 3,806  3,219  2,815  3,968 وقود طائرات / كيروسين

 987  679  725  1,783 زيت الغاز / ديزل

 -  121  242  656 زيت الوقود

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك

11.3.2. أسعار صادرات المنتجات البترولية المكررة

)دوالر / طن متري(

2005200920102011نوع المنتج

 924  707  538  479 نفتا

 999  720  577  484 وقود طائرات / كيروسين

 939  676  551  447 زيت الغاز / ديزل

 -  474  348  263 زيت الوقود

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك

 الشكل 3.3.2. أسعار صادرات المنتجات البترولية المكررة

زيت الوقودزيت الغاز / ديزلوقود طائرات / كيروسيننفتا
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4.2. البتروكيماويات 

وضعت احتياطات الغاز الطبيعي الكبيرة والسوائل المصاحبة له إمارة أبوظبي في موضع مثالي 
العالمي. وتشهد  المستوى  الكيميائية على  المواد  يمكنها من زيادة مشاركتها في صناعة 
والتسويق  اإلنتاج  بأنشطة  يتعلق  فيما  مستمراً  نمواً  أبوظبي  في  البتروكيماويات  صناعة 

والتصدير.

وتشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي إنتاج البتروكيماويات من 2,014,568 طن متري خالل عام 2010 
إلى 2,789,528 طن متري خالل عام 2011 بزيادة مقدارها 38.5 في المائة، وفي الوقت ذاته ارتفعت 

صادرات تلك المنتجات بنسبة 62.2 في المائة.

وجاء كاًل من البولي إيثيلين وأسمدة اليوريا كأهم الصادرات البتروكيماوية. وتشير البيانات إلى 
حدوث انخفاض كبير في صادرات األمونيا خالل عام 2011، ويعزى هذا االنخفاض إلى أن األمونيا 

تعد عنصر أساسي لتصنيع أسمدة اليوريا.

1.4.2.  إنتاج وصادرات المنتجات البتروكيماوية

)طن متري(

نوع المنتج
20102011

الصادراتاإلنتاجالصادراتاإلنتاج

2,014,5681,324,4532,789,5282,147,658المجموع

472,01175,034465,15949,134أمونيا

688,045557,600704,590662,804سماد اليوريا

716,700648,4111,041,747893,618بولي ايثيلين

137,81243,408578,032542,101بولي بروبلين

المصدر : شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك
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2.4.2. المبيعات المحلية للمنتجات البتروكيماوية

)طن متري(

2007200920102011نوع المنتج

113,87981,85199,848145,645المجموع

62,35529,29948,39445,836سماد اليوريا

51,52452,55247,61769,524بولي ايثيلين

3,83730,285--بولي بروبلين

المصدر : شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك

3.4.2. أسعار المنتجات البتروكيماوية

)دوالر / طن متري(

2007200920102011نوع المنتج

257242351515أمونيا

292284304440سماد اليوريا

1,5211,1851,4211,487بولي ايثيلين

1,3051,521--بولي بروبلين

المصدر : شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك
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1.5.2. أهم إحصاءات نشاط الكهرباء والمياه 

2011*2010*20082009المؤشرات

حصة النشاط كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار 
2.02.72.32.0الجارية )%(

حصة النشاط )% من الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي 
4.84.94.64.8باألسعار الجارية(

اإلنتاج اإلجمالي للنشاط )% من الناتج المحلي اإلجمالي 
2.53.63.12.6باألسعار الجارية(

تكوين رأس المال )% من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار 
2.33.02.92.6الجارية(

1,1741,7491,9682,199تعويضات العاملين )مليون درهم(

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
* تقديرات أولية

 2.5.2. إحصاءات الطاقة الكهربائية
)ميجاوات / ساعة(

2005200920102011البيان

الطاقة الكهربائية المولدة عن 
25,423,72339,219,09041,712,18946,314,248طريق الشركات

المحول من شركتي إيمال 
139182,934146,59452,655وتكرير

25,423,86239,402,02441,858,78346,366,903اإلجمالي

الطاقة الكهربائية المصدرة من 
4,685,8572,685,6433,115,984     -إمارة أبوظبي

الطاقة الكهربائية المستهلكة 
25,423,86234,716,16639,173,14043,250,919في إمارة أبوظبي *

نصيب الفرد من الكهرباء 
18.519.019.920.4المستهلكة  

7,2429,2499,24710,875قدرة توليد الكهرباء )ميجاوات(

المصدر: شركة أبوظبي للماء والكهرباء 
* االستهالك يشمل االستهالك الداخلي للمحطات باإلضافة إلى المفقود عبر الشبكة 

5.2. الكهرباء والمياه 

يلعب نشاط »الكهرباء والمياه« دوراً أساسيًا في خطط التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي 
في  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  عملية  لدعم  حيوية  خدمات  النشاط  هذا  يوفر  حيث 

اإلمارة.

مياه  هيئة  إنشاء  قانون  صــدور  بعد  ملحوظًا  نمواً  والمياه«  »الكهرباء  نشاط  حقق  وقد 
نشاط  وتطوير  بتنظيم  تقوم  عامة  إشرافيه  جهة  وهي   ،1998 مارس  في  أبوظبي  وكهرباء 

الكهرباء والمياه وتنفيذ السياسات الحكومية في هذا الشأن.

في   10.8 بنسبة   2011 عام  الكهرباء  انتاج  ارتفاع  الى  اإلحصائي  الكتاب  من  القسم  هذا  يشير 
إلى التوسع الصناعي والعمراني في اإلمارة. ولقد بلغ  2010، ويعزى هذا االرتفاع  المائة عن عام 
استهالك اإلمارة من الكهرباء عام 2011 ما يعادل 43,251 جيجا واط/ساعة، حيث بلغت حصة 
منطقة أبوظبي 62.2 في المائة من إجمالي استهالك الكهرباء، تليها كل من العين والمنطقة 
المياه  استهالك  بلغ  حين  في  التوالي.  على  المائة  في  و16.2  المائة  في   21.6 بنسبة  الغربية  
211,510  مليون جالون بريطاني، وبلغت حصة أبوظبي 61.6 في المائة والعين 26.9 في المائة 

والمنطقة الغربية  11.4في المائة من إجمالي استهالك المياه.
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 3.5.2. استهالك الكهرباء حسب المنطقة
)ميجاوات / ساعة(

2005200920102011المنطقة

25,423,86234,716,16639,173,14043,250,919االستهالك الكلي*

16,158,41122,062,26224,850,01026,897,768أبوظبي

9,341,749 9,081,380 6,849,1318,474,342العين

7,011,402 5,241,750 2,416,3204,179,562المنطقة الغربية

المصدر: شركة أبوظبي للماء والكهرباء
* االستهالك يشمل االستهالك الداخلي للمحطات باإلضافة إلى المفقود عبر الشبكة 

 الشكل  1.5.2. استهالك الكهرباء حسب المنطقة

عه
سا

ت / 
 وا

جا
مي

أبوظبي

العين

المنطقة الغربية

أبوظبي

2009
2010
2011

22,062,262
24,850,010
26,897,768

2009
2010
2011

8,474,342
 9,081,380 

9,341,749

2009
2010
2011

4,179,562
 5,241,750 

7,011,402

المنطقة الغربيةالعين
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5.5.2. التوزيع النسبي الستهالك الكهرباء حسب المنطقة والقطاع، 2011

المنطقة العينأبوظبيالقطاع
المجموعالغربية

63.630.75.7100المنزلي

83.013.73.2100التجاري

47.8100*36.615.5الحكومي

6.069.424.6100الزراعة

76.44.918.7100الصناعة

75.76.917.5100أخرى

المصدر: شركة أبوظبي للتوزيع، شركة العين للتوزيع
* تم أخذ قراءة العداد بشكل تراكمي من عام 2008 الى عام 2011 للمنطقة الغربية ) المرفأ( 

6.5.2. استهالك الوقود في نشاط الكهرباء والمياه

2005200920102011البيان

356,621451,579450,850511,674غاز طبيعي )مليون قدم مكعب(

7,92447,914134,93537,317نفط خام )ألف جالون بريطاني(

3,36831,65881,20257,206زيت الغاز )ألف جالون بريطاني( 

250 4,691 7.5زيت الوقود )ألف جالون بريطاني(

المصدر: شركة أبوظبي للماء والكهرباء 

4.5.2. التوزيع النسبي الستهالك الكهرباء حسب القطاع 

2008200920102011القطاع

100100100100المجموع

39.637.735.930.7المنزلي

30.831.732.128.8التجاري

25.1*16.916.216.1الحكومي

9.19.28.27.0الزراعة

2.43.77.28.0الصناعة

1.21.40.60.4أخرى

المصدر: شركة أبوظبي للتوزيع، شركة العين للتوزيع
* تم أخذ قراءة العداد بشكل تراكمي من عام 2008 الى عام 2011 للمنطقة الغربية ) المرفأ( 
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7.5.2. استهالك الوقود في نشاط الكهرباء والمياه

)بليون وحدة حرارية بريطانية(

2005200920102011البيان

372,818483,597502,487543,643المجموع

370,973469,726467,126528,114غاز طبيعي  

1,2877,78321,9186,062نفط خام  

5575,23913,4399,467زيت الغاز  

184940زيت الوقود  

المصدر: شركة أبوظبي للماء والكهرباء 

8.5.2. إنتاج واستهالك المياه المحالة والطاقة اإلنتاجية المخطط لبلوغها  

)مليون جالون بريطاني(

2005200920102011البيان

163,241211,448211,793219,788كمية المياه المحالة المتوفرة

140,100185,955183,561187,982اإلنتاج

23,14125,49328,23231,806اإلمداد من محطة الفجيرة

146,727173,781192,028211,510االستهالك

402476526579االستهالك اليومي

متوسط حصة الفرد من االستهالك اليومي 
293261267273)جالون(

الطاقة التصميمية للمياه المحالة 
)مليون جالون/ يوم(

551583583683

المصدر: شركة أبوظبي للماء والكهرباء 

الشكل  2.5.2. استهالك وكمية المياه المحالة المتوفرة

ني
طا

بري
ن 

لو
جا

ن 
يو

مل

االستهالككمية المياه المحالة المتوفرة
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 9.5.2. استهالك المياه المحالة حسب المنطقة
)مليون جالون بريطاني(

2005200920102011المنطقة

146,727173,781192,028211,510االستهالك الكلي

91,048107,837116,369130,348أبوظبي

35,44941,98551,07956,985العين

20,23023,95924,58024,177المنطقة الغربية

المصدر: شركة أبوظبي للماء والكهرباء 

10.5.2. التوزيع النسبي الستهالك المياه المحالة حسب القطاع

2008200920102011القطاع

100100100100المجموع

68.443.755.254.3المنزلي

9.615.315.515.7التجاري

16.932.822.422.2الحكومي

3.45.24.03.2الزراعة

0.71.41.51.9الصناعة

1.11.61.42.7أخرى

المصدر: شركة أبوظبي للتوزيع، شركة العين للتوزيع

الشكل 3.5.2. استهالك المياه المحالة حسب المنطقة، 2011

أبوظبي

2009
2010
2011

107,837
116,369
130,348

2009
2010
2011

41,985
51,079
56,985

2009
2010
2011

23,959
24,580
24,177

المنطقة الغربيةالعين
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11.5.2. التوزيع النسبي الستهالك المياه المحالة حسب المنطقة والقطاع، 2011

المنطقة العينأبوظبيالقطاع
المجموعالغربية

60.828.011.2100المنزلي

83.48.18.6100التجاري

49.428.921.8100الحكومي

36.360.73.0100الزراعة

87.02.810.2100الصناعة

83.514.62.0100أخرى

المصدر: شركة أبوظبي للتوزيع، شركة العين للتوزيع

الشكل 4.5.2. استهالك المياه المحالة حسب القطاع، 2011

12.5.2. خطوط نقل المياه والكهرباء حسب المنطقة، 2011

)كيلومتر(

المنطقة العينأبوظبيالمنطقة
الغربية

1,818.0963.32,258.9أطوال خطوط نقل الكهرباء

1,022.8621.1793.7أطوال خطوط أنابيب نقل المياه

المصدر: شركة أبوظبي للنقل والتحكم )ترانسكو(

الزراعة
الصناعة

أخرى

التجاري

الحكومي
المنزلي
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6.2. التشييد والبناء

حددت حكومة إمارة أبوظبي العديد من القطاعات بغرض التركيز عليها وذلك لقدرة 
اإلمارة  اقتصاد  وتنويع  الطويل،  المدى  على  مستدام  نمو  توفير  على  القطاعات  تلك 
على مدى العقدين المقبلين. وبطبيعة الحال يتطلب تطوير نشاط السياحة في اإلمارة 
“التشييد  نشاط  يظهر  وهنا  والمنتجعات،  الفنادق  مثل  جديدة  تحتية  بنية  توفير 

والبناء” كمساهم فاعل في تطوير ودعم قطاعات النمو المستقبلية المستهدفة.

ساهم نشاط “التشييد والبناء” بنسبة 10.1 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي خالل 
عام 2011، بالمقارنة مع 13.0 في المائة خالل عام 2010. وتشير إحصاءات رخص البناء 
بزيادة  رخصة،   9,275 بلغ   2011 عام  خالل  الصادرة  السكنية  المباني  رخص  عدد  أن  إلى 
 6,458 إصدار  تم  ذلك،  إلى  وباإلضافة   .2010 عام  مع  بالمقارنة  المائة  في   19.7 مقدارها 
رخصة لألبنية غير السكنية خالل عام 2011، بالمقارنة مع 3,785 رخصة في عام 2010. 
الصادرة  البناء  رخص  عدد  إجمالي  من  المائة  في   14.3 الجديدة  األبنية  رخص  وشكلت 

خالل عام 2011.

1.6.2. أهم إحصاءات التشييد والبناء

2011*2010*20082009المؤشرات

حصة النشاط كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي 
9.314.813.010.1باألسعار الجارية )%(

حصة النشاط )% من الناتج المحلي اإلجمالي غير 
22.526.825.924.3النفطي باألسعار الجارية(

اإلنتاج اإلجمالي للنشاط )% من الناتج المحلي 
16.527.424.118.8اإلجمالي باألسعار الجارية(

تكوين رأس المال )% من الناتج المحلي اإلجمالي 
0.70.90.80.6باألسعار الجارية(

14,92416,16916,49816,809تعويضات العاملين )مليون درهم(

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
* تقديرات أولية

2.6.2. عدد رخص البناء الصادرة حسب النوع والمنطقة، 2009

المنطقة العينأبوظبينوع الرخصة
الغربية

8,8192,949855المجموع

1,429939160بناء جديد

65547238تجديد أو تعديل للرخص

2,609956427إضافات على مبان قائمة

22357215تحسين وتزيين مبان

3,629247رخص مؤقتة

2641855هدم

211163أخرى

المصدر: دائرة الشؤون البلدية -  بلديات أبوظبي والعين والمنطقة الغربية
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3.6.2. عدد رخص البناء الصادرة حسب النوع والمنطقة، 2010

المنطقة العينأبوظبينوع الرخصة
الغربية

7,2683,377887المجموع

2,0661,029140بناء جديد

64259980تجديد أو تعديل للرخص

1,872982429إضافات على مبان قائمة

2,028558188تحسين وتزيين مبان

279137رخص مؤقتة

10718723هدم

274920أخرى

المصدر: دائرة الشؤون البلدية -  بلديات أبوظبي والعين والمنطقة الغربية

4.6.2. عدد رخص البناء الصادرة حسب النوع والمنطقة، 2011

المنطقة العينأبوظبينوع الرخصة
الغربية

11,2933,4391,001المجموع

1,143949163بناء جديد

4,42314192تجديد أو تعديل للرخص

2,1801,769416إضافات على مبان قائمة

2,538260176تحسين وتزيين مبان

4503212رخص مؤقتة

12632423هدم

4339119أخرى

المصدر: دائرة الشؤون البلدية -  بلديات أبوظبي والعين والمنطقة الغربية
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5.6.2. رخص البناء الصادرة حسب استخدام المبنى والمنطقة، 2009

المنطقة العينأبوظبياستخدام المبنى 
الغربية

8,8192,949855المجموع

3,7182,114534سكنية 

388304146تجارية 

3382329صناعية 

42418962مرافق عامة

07638زراعية

29600سكنية وتجارية

3,62900رخص مؤقتة

263466أخرى

المصدر: دائرة الشؤون البلدية -  بلديات أبوظبي والعين والمنطقة الغربية

6.6.2. رخص البناء الصادرة حسب استخدام المبنى والمنطقة، 2010

المنطقة العينأبوظبياستخدام المبنى 
الغربية

7,2683,377887المجموع

4,4732,422653سكنية 

96831375تجارية 

638196100صناعية 

38434مرافق عامة

805624زراعية

61930سكنية وتجارية

27900رخص مؤقتة

8211131أخرى

المصدر: دائرة الشؤون البلدية -  بلديات أبوظبي والعين والمنطقة الغربية
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7.6.2. رخص البناء الصادرة حسب استخدام المبنى والمنطقة، 2011

المنطقة العينأبوظبياستخدام المبنى 
الغربية

11,2933,4391,001المجموع

6,2672,386622سكنية 

2,27234295تجارية 

1,095166107صناعية 

119898مرافق عامة

84046زراعية

04533رخص مؤقتة

1,5644020أخرى

المصدر: دائرة الشؤون البلدية -  بلديات أبوظبي والعين والمنطقة الغربية

8.6.2. عدد رخص البناء الصادرة في أبوظبي حسب نوع الرخصة واستخدام المبنى، 2009 

استخدام المبنى 
نوع الرخصة

تجديد أو بناء جديد
إضافات هدمتعديل للرخص

وتحسين

1,4256542642,614المجموع*

959491702,193سكنية 

786369141تجارية 

875077120صناعية 

2071548116مرافق عامة

9435044سكنية وتجارية

المصدر: دائرة الشؤون البلدية -  بلدية أبوظبي
* ال تتضمن الرخص “المؤقتة” و”األخرى”
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9.6.2. عدد رخص البناء الصادرة في أبوظبي حسب نوع الرخصة واستخدام المبنى، 2010 

استخدام المبنى 
نوع الرخصة

تجديد أو بناء جديد
إضافات هدمتعديل للرخص

وتحسين
1,502611893,678المجموع*

1,267520682,477سكنية 

1052011772تجارية 

1287010424صناعية 

0002مرافق عامة

2103سكنية وتجارية

المصدر: دائرة الشؤون البلدية -  بلدية أبوظبي
* ال تتضمن الرخص “المؤقتة” و”األخرى”

10.6.2. عدد رخص البناء الصادرة في أبوظبي حسب نوع الرخصة واستخدام المبنى، 2011 

استخدام المبنى 
نوع الرخصة

تجديد أو بناء جديد
إضافات هدمتعديل للرخص

وتحسين

1,0384,1321253,842المجموع*

7232,949922,065سكنية 

217618241,285تجارية 

725489447صناعية 

0006مرافق عامة

2617039زراعية

المصدر: دائرة الشؤون البلدية -  بلدية أبوظبي
* ال تتضمن الرخص “المؤقتة” و”األخرى”
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11.6.2. عدد رخص البناء الصادرة في العين حسب نوع الرخصة واستخدام المبنى، 2009 

استخدام المبنى 

نوع الرخصة

تجديد أو بناء جديد
إضافات هدمتعديل للرخص

وتحسين

9084711851,312المجموع*

734336138898سكنية 

573233163تجارية 

80771263صناعية 

31181127مرافق عامة

68161زراعية

المصدر: دائرة الشؤون البلدية -  بلدية العين
* ال تتضمن الرخص “المؤقتة” و”األخرى”

12.6.2. عدد رخص البناء الصادرة في العين حسب نوع الرخصة واستخدام المبنى، 2010 

استخدام المبنى 
نوع الرخصة

تجديد أو بناء جديد
إضافات هدمتعديل للرخص

وتحسين

9375951841,526المجموع*

719500911,106سكنية 

393015215تجارية 

69291286صناعية 

287345مرافق عامة

39044زراعية

79206330سكنية وتجارية

المصدر: دائرة الشؤون البلدية -  بلدية العين
* ال تتضمن الرخص “المؤقتة” و”األخرى”
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13.6.2. عدد رخص البناء الصادرة في العين حسب نوع الرخصة واستخدام المبنى، 2011 

استخدام المبنى 
نوع الرخصة

تجديد أو بناء جديد
إضافات هدمتعديل للرخص

وتحسين

949143241,772المجموع*

8511401,521سكنية 

17032468تجارية 

5800108صناعية 

230075مرافق عامة

المصدر: دائرة الشؤون البلدية -  بلدية العين
* ال تتضمن الرخص “المؤقتة” و”األخرى”

عدد رخص البناء الصادرة في المنطقة الغربية حسب نوع الرخصة واستخدام   .14.6.2
المبنى، 2009

استخدام المبنى 
نوع الرخصة

تجديد أو بناء جديد
إضافات هدمتعديل للرخص

وتحسين

153285594المجموع*

88163423سكنية

3042110تجارية

5003صناعية

307021مرافق عامة

01037زراعية

المصدر: دائرة الشؤون البلدية -  بلدية المنطقة الغربية
* ال تتضمن الرخص “المؤقتة” و”األخرى”
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عدد رخص البناء الصادرة في المنطقة الغربية حسب نوع الرخصة واستخدام   .15.6.2
المبنى، 2010

استخدام المبنى 
نوع الرخصة

تجديد أو بناء جديد
إضافات هدمتعديل للرخص

وتحسين

1408023598المجموع*

82549494سكنية

64258تجارية

3915937صناعية

10539مرافق عامة

3200زراعية

المصدر: دائرة الشؤون البلدية -  بلدية المنطقة الغربية
* ال تتضمن الرخص “المؤقتة” و”األخرى”

عدد رخص البناء الصادرة في المنطقة الغربية حسب نوع الرخصة واستخدام   .16.6.2
المبنى، 2011

استخدام المبنى 
نوع الرخصة

تجديد أو بناء جديد
إضافات هدمتعديل للرخص

وتحسين

15418523589المجموع*

7211814408سكنية

287059تجارية

1738547صناعية

2819441مرافق عامة

93034زراعية

المصدر: دائرة الشؤون البلدية -  بلدية المنطقة الغربية
* ال تتضمن الرخص “المؤقتة” و”األخرى”
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7.2. النقل

يعد نشاط النقل عنصراً فاعاًل من عناصر البنية التحتية الالزمة لعملية التنمية االقتصادية في 
ابتكار وسائل نقل  النمو االقتصادي استثمارات مستمرة بغرض  إمارة أبوظبي حيث يتطلب 
أرجاء  شتى  بين  الربط  وسائل  تحسين  يضمن  بما  الموجودة  التحتية  البنية  وتحديث  جديدة 
اإلمارة وبين األسواق العالمية. وقد لعبت االستثمارات المستمرة في البنية التحتية لنشاط 

النقل دوراً هامًا في زيادة مساهمة النشاط في الناتج المحلي اإلجمالي خالل عام 2011.

فقد ارتفع عدد المركبات خالل عام 2011 بمعدل نمو مقداره 5.7 في المائة. كما بلغت حركة 
 ،2010 138.8 ألف رحلة خالل عام  بـ  145.2 ألف رحلة، مقارنة  2011 ما يعادل  الطائرات خالل عام 
مليون   12.6 يعادل  ما   2011 عام  خالل  المسافرين  عدد  وبلغ  المائة.  في   4.6 مقدارها  بزيادة 

مسافر، بزيادة مقدارها 13.6 في المائة مقارنة بعام 2010.

دوران  ومدة  والبضائع،  والحاويات،  السفن،  عدد  عن  بيانات  المائي  النقل  إحصاءات  وتتضمن 
 2,244 إلى   2010 عام  خالل  سفينة   2,086 من  السفن  عدد  ارتفاع  إلى  النتائج  وتشير  السفن. 

سفينة خالل عام 2011، بزيادة بلغت 7.6 في المائة.

1.7.2. أهم إحصاءات النقل والتخزين

2011*2010*20082009المؤشرات

حصة النشاط كنسبة من الناتج المحلي 
2.42.92.72.6اإلجمالي باألسعار الجارية )%(

حصة النشاط )% من الناتج المحلي اإلجمالي 
5.75.25.46.2غير النفطي باألسعار الجارية(

اإلنتاج اإلجمالي للنشاط )% من الناتج المحلي 
4.05.24.94.6اإلجمالي باألسعار الجارية(

تكوين رأس المال )% من الناتج المحلي 
1.42.01.81.6اإلجمالي باألسعار الجارية(

4,8795,1065,5426,016تعويضات العاملين )مليون درهم(

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
* تقديرات أولية

2.7.2. مؤشرات استهالك الوقود  

200920102011المؤشرات

1.82.12.4سعر وقود الديزل بمحطات الخدمة )سعر اللتر بالدرهم(

1.31.51.6سعر الجازولين بمحطات الخدمة )سعر اللتر بالدرهم(*

332339333عدد سيارات الركاب )لكل 1000 نسمة من السكان(

370378370عدد المركبات )لكل 1000 نسمة من السكان(

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
*سعر الجازولين )إي بلس( بمحطات الخدمة
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3.7.2. عدد المركبات المرخصة حسب المنطقة

2008200920102011نوع الرخصة

561,748675,026743,049785,076إمارة أبوظبي

3,7685,1416,1767,009دراجات نارية

494,013592,970652,017687,901مركبات خفيفة

10,79013,94815,22017,380حافالت )خفيفة وثقيلة(

31,86137,54542,11543,873شاحنات )خفيفة وثقيلة(

21,31625,42227,52128,913آليات ميكانيكية ثقيلة

386,853471,502521,270554,196أبوظبي

2,7783,9064,7165,488دراجات نارية

338,799411,732454,958482,889مركبات خفيفة

8,29011,02012,11814,050حافالت )خفيفة وثقيلة(

19,97124,28827,37928,670شاحنات )خفيفة وثقيلة(

17,01520,55622,09923,099آليات ميكانيكية ثقيلة

154,110180,032194,821201,687العين

9281,1391,3211,352دراجات نارية

138,593162,540175,845182,515مركبات خفيفة

2,1452,5082,6132,666حافالت )خفيفة وثقيلة(

8,8979,85910,69610,502شاحنات )خفيفة وثقيلة(

3,5473,9864,3464,652آليات ميكانيكية ثقيلة

20,78523,49226,95829,193المنطقة الغربية

6296139169دراجات نارية

16,62118,69821,21422,497مركبات خفيفة

355420489664حافالت )خفيفة وثقيلة(

2,9933,3984,0404,701شاحنات )خفيفة وثقيلة(

7548801,0761,162آليات ميكانيكية ثقيلة

المصدر: وزارة الداخلية

الشكل 1.7.2. المركبات المرخصة حسب المنطقة، 2011

العين                                                 المنطقة الغربية أبوظبي  
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4.7.2. عدد المركبات حسب عدد أسطوانات المحرك

200720082009المنطقة/ عدد أسطوانات المحرك

283,477383,872468,916أبوظبي

147,260197,525238,581أربع أسطوانات أو أقل

98,800131,267158,610أكبر من أربع وأقل من أو مساو لست أسطوانات

36,57253,88970,118أكبر من ست وأقل من أو مساو لثماني أسطوانات

7981,0871,445أكبر من ثمانية وأقل من أو مساو الثنتي عشرة أسطوانة

47104162أكبر من اثنتي عشرة أسطوانة

120,029150,548176,587العين

57,56570,02981,212أربع أسطوانات أو أقل

45,75555,45262,934أكبر من أربع وأقل من أو مساو لست أسطوانات

16,43024,66931,961أكبر من ست وأقل من أو مساو لثماني أسطوانات

258360436أكبر من ثمان وأقل من أو مساو الثنتي عشرة أسطوانة

213844أكبر من اثنتي عشرة أسطوانة

17,04620,70723,330المنطقة الغربية

6,5097,8568,766أربع أسطوانات أو أقل

8,0939,47510,560أكبر من أربع وأقل من أو مساو لست أسطوانات

2,3613,2823,896أكبر من ست وأقل من أو مساو لثماني أسطوانات

8291108أكبر من ثمان وأقل من أو مساو الثنتي عشرة أسطوانة

130أكبر من اثنتي عشرة أسطوانة

المصدر: وزارة الداخلية

أبوظبي

2009
2010
2011

471,502
521,270
554,196

2009
2010
2011

180,032
194,821
201,687

2009
2010
2011

23,492
26,958
29,193

المنطقة الغربيةالعين



     95      I   2012 الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي

5.7.2. عدد المركبات حسب نوع اللوحة والمنطقة

2008200920102011المنطقة/ نوع اللوحة

386,853471,502521,270554,196أبوظبي

3,4664,5935,2305,935دراجة نارية 

321,280390,493434,286464,504خصوصي

55,93067,74072,50174,127نقل عام

4,6346,6377,0287,539أجرة

1,5432,0392,2252,091أخرى

154,110180,032194,821201,687العين

1,7431,9541,8901,909دراجة نارية 

132,949155,546169,528175,973خصوصي

17,56120,42821,97622,616نقل عام

1,7371,8311,110878أجرة

120273317311أخرى

20,78523,49226,95829,193المنطقة الغربية

6398139170دراجة نارية 

15,97217,65820,00121,352خصوصي

4,7345,7186,7867,639نقل عام

16162322أجرة

02910أخرى

المصدر: وزارة الداخلية
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6.7.2. رخص القيادة الصادرة حسب نوع الرخصة والمنطقة 

2005200720082009المنطقة / نوع الرخصة

452,187523,696588,164662,683أبوظبي

13,41215,86518,24320,895دراجات نارية

325,868385,911434,917492,161مركبات خفيفة

47,88951,78256,96963,360مركبات ثقيلة

31,99632,20232,46632,711حافالت خفيفة

14,34215,86817,49419,120حافالت ثقيلة

3,3253,4944,1844,894آليات ميكانيكية خفيفة

15,35518,57423,89129,542آليات ميكانيكية ثقيلة

213,346237,397251,000274,189العين

6,7887,1177,3007,739دراجات نارية

153,279175,224187,367207,654مركبات خفيفة

24,08225,21226,11027,987مركبات ثقيلة

16,61316,68816,72116,780حافالت خفيفة

5,6885,9326,0516,191حافالت ثقيلة

2,5542,6102,6792,716آليات ميكانيكية خفيفة

4,3424,6144,7725,122آليات ميكانيكية ثقيلة

19,50028,17133,24338,501المنطقة الغربية

307387437488دراجات نارية

14,87822,55426,73531,263مركبات خفيفة

1,9402,3402,6793,014مركبات ثقيلة

786852900917حافالت خفيفة

569722852925حافالت ثقيلة

106169202238آليات ميكانيكية خفيفة

9141,1471,4381,656آليات ميكانيكية ثقيلة

المصدر: وزارة الداخلية
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7.7.2. المركبات حسب سنة الصنع من 2013-1900

العددسنة الصنع العددسنة الصنع 
190018196960
190114197056
19021197169
19061197294
19082197393
191141974108
191221975150
192311976223
192511977326
192711978386
192811979533
192971980831
1930219811,114
1931119821,375
1932219831,370
1933119841,330
1934319851,676
1936219861,903
1937219871,802
1940119882,972
1942219894,165
1943119906,033
1944219917,450
19464199210,234
1947419939,963
19486199411,336
19492199511,172
195012199612,595
19516199716,110
19524199820,461
19534199921,745
19546200019,283
19559200123,406
195612200225,687
195711200328,995
195811200433,199
195914200538,159
196012200653,373
196110200762,664
196211200898,111
196313200995,915
196424201066,678
196526201173,610
196633201217,884
19673420131
196836-   -   

المصدر: وزارة الداخلية
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8.7.2. المركبات حسب بيانات تسجيل المركبة

2008200920102011المنطقة 

492,800524,394601,716637,120أبوظبي

8,1036,92011,7039,505اعادة تسجيل

245,095302,555347,985375,331تجديد

125,985102,882105,577102,104تسجيل

11,97312,48213,17910,715شهادة تسفير

9,4168,6199,67211,879تصدير

92,22890,936113,600127,586نقل

200,442206,845229,825243,419العين

4,2953,2784,9914,555اعادة تسجيل

100,701116,874130,433138,887تجديد

41,74336,33737,19234,340تسجيل

5,2285,1085,6594,622شهادة تسفير

6,1565,2485,0466,769تصدير

42,31940,00046,50454,246نقل

23,84726,98831,89834,223المنطقة الغربية

546492709706اعادة تسجيل

14,21716,75019,52321,752تجديد

3,7503,8214,6384,232تسجيل

9751,0651,3141,112شهادة تسفير

135186223273تصدير

4,2244,6745,4916,148نقل

المصدر: وزارة الداخلية

9.7.2. أطوال ومواصفات الطرق الخارجية، 2010

)كيلومتر(

أطوال الطرق 
المنطقة

المجموع
المنطقة العين أبوظبي 

الغربية 
356.3452.998.0907.2 1 حارة ×2

133.3284.1521.9939.3 2 حارة ×2

77.5117.70.0195.2 3 حارة ×2

144.00.00.0144.0 4 حارة ×2

المصدر: دائرة النقل 
مالحظة: طول الطريق غير مضروب بعدد الحارات



     99      I   2012 الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي

10.7.2. أطوال ومواصفات الطرق الخارجية، 2011

)كيلومتر(

أطوال الطرق 
المنطقة

المجموع
المنطقة العين أبوظبي 

الغربية 

345.0392.4184.1921.5 1 حارة ×2

144.3294.4531.9970.6 2 حارة ×2

77.596.580.5254.5 3 حارة ×2

144.047.90.0191.9 4 حارة ×2

30.00.00.030.0 5 حارة ×2

المصدر: دائرة النقل 
مالحظة: طول الطريق غير مضروب بعدد الحارات

11.7.2. أطوال الطرق الداخلية، 2011

)كيلومتر(

مجموع أطوال الطرق المنطقة 

15,830المجموع 

12,413أبوظبي 

1,809العين 

1,608المنطقة الغربية 

المصدر: دائرة الشؤون البلدية- بلديات أبوظبي والعين والمنطقة الغربية 
مالحظة: طول الطريق مضروب بعدد الحارات
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12.7.2. حركة الطائرات حسب المطار والشهر

2005200920102011المطار/الشهر

76,633102,118135,715142,430مطار أبوظبي الدولي*

6,7248,04911,84612,286يناير

6,2557,48010,46010,822فبراير

6,2688,17111,53612,382مارس

6,1188,21810,84411,577إبريل 

6,4428,61211,61311,983مايو

6,4218,59311,14811,450يونيو

6,3328,54810,85712,008يوليو

6,4688,80211,40211,423أغسطس

6,2938,28510,94611,411سبتمبر

6,3059,13111,53212,229أكتوبر 

6,3059,28711,68912,488نوفمبر

6,7028,94211,84212,371ديسمبر

2,6363,2743,1312,753مطار العين الدولي

296377242214يناير

235356260241فبراير

222320260290مارس

186211235203إبريل 

216307306245مايو

238297262252يونيو

190342254316يوليو

193218241210أغسطس

213161300251سبتمبر

170235321231أكتوبر 

190258248177نوفمبر

287192202123ديسمبر

المصدر: شركة أبوظبي للمطارات
* بيانات مطار أبوظبي الدولي تشمل بيانات مطار البطين للطيران الخاص من عام 2010
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13.7.2. حركة النقل الجوي حسب المطار وعدد الركاب وكميات البضائع المشحونة

2005200920102011البيان

مطار أبوظبي الدولي*

76,633102,118135,715142,430حركة الطائرات

عدد المسافرين:

2,482,0924,724,1835,419,3216,175,221قادمون

2,458,4104,650,4485,343,8096,083,923مغادرون

537,974297,694272,166290,674عابرون

حركة نقل البضائع )بالطن(:

112,828204,120229,021254,560وارد

100,896174,626208,790226,984صادر

حركة الطرود )بالطن(:

8071,8602,1132,158وارد

7761,9232,4113,241صادر

مطار العين الدولي

2,6363,2743,1312,753حركة الطائرات

عدد المسافرين:

35,04134,47639,39535,182قادمون

42,91033,68343,31837,996مغادرون

49,10224,2309,05214,872عابرون

حركة نقل البضائع )بالطن(:

350658407104وارد

1,0451,9821,354393صادر

حركة الطرود )بالطن(:

0.130.390.000.00وارد

0.010.310.000.00صادر

المصدر: شركة أبوظبي للمطارات
* بيانات مطار أبوظبي الدولي تشمل بيانات مطار البطين للطيران الخاص من عام 2010
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14.7.2. كميات الشحنات الجوية المفرغة حسب اإلقليم

)طن(

2005200920102011اإلقليم

113,178204,778229,428254,590المجموع

5,6888,4227,4767,984دول مجلس التعاون الخليجي

11,17311,2319,53910,089الدول العربية األخرى

48,58599,129112,952122,417آسيا )باستثناء الدول العربية(

42,85666,59172,62286,108أوروبا

1683,5846,5466,076أمريكا الشمالية

10111010أمريكا الالتينية

2457,0818,80010,810أفريقيا )باستثناء الدول العربية(

128,63011,49311,096أستراليا

4,441000أخرى

المصدر: شركة أبوظبي للمطارات
مالحظة:  تستثني هذه البيانات أمتعة الركاب والطرود الدبلوماسية ومستودعات الطائرات

15.7.2. كميات البضائع المشحونة جواً حسب الوجهة )اإلقليم(

)طن(

2005200920102011اإلقليم

101,941176,608210,144227,016المجموع

16,32533,77130,92934,192دول مجلس التعاون الخليجي

16,19515,49120,20516,291الدول العربية األخرى

22,89533,00443,38360,959آسيا )باستثناء الدول العربية(

41,88969,34479,17580,576أوروبا

2614,7626,7865,774أمريكا الشمالية

00118229أمريكا الالتينية

39711,47719,09918,517أفريقيا )باستثناء الدول العربية(

18,75810,44910,478أستراليا

3,978000أخرى

المصدر: شركة أبوظبي للمطارات
مالحظة:  تستثني هذه البيانات أمتعة الركاب والطرود الدبلوماسية ومستودعات الطائرات
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16.7.2. القادمون حسب إقليم المغادرة

2005200920102011اإلقليم

2,517,1334,758,6595,458,7166,084,068المجموع

640,4581,070,1971,117,5301,225,519دول مجلس التعاون الخليجي

344,287520,404595,329607,596الدول العربية األخرى

1,094,4061,802,7922,008,7852,305,404آسيا )باستثناء الدول العربية(

432,2341,001,8911,175,6831,398,630أوروبا

3,20486,578163,806181,818أمريكا الشمالية

51182650أمريكا الالتينية

2,32756,08562,39868,225أفريقيا )باستثناء الدول العربية(

0215,003233,215277,086أستراليا

1665,691101,70519,790أخرى

المصدر: شركة أبوظبي للمطارات
مالحظة: تستثني هذه البيانات المسافرين الذين واصلوا سفرياتهم على نفس الرحلة  

17.7.2. المغادرون حسب إقليم الوصول

2005200920102011اإلقليم

2,501,3204,684,1315,387,1275,990,970المجموع

657,257991,754963,6281,159,642دول مجلس التعاون الخليجي

373,511555,378603,145587,553الدول العربية األخرى

1,048,4761,745,6592,054,6602,282,179آسيا )باستثناء الدول العربية(

418,2441,033,0321,194,6481,421,929أوروبا

2,39283,245174,284179,474أمريكا الشمالية

03200أمريكا الالتينية

1,43858,67864,90964,014أفريقيا )باستثناء الدول العربية(

2210,772229,049276,344أستراليا

05,581102,80419,835أخرى

المصدر: شركة أبوظبي للمطارات
مالحظة: تستثني هذه البيانات المسافرين الذين واصلوا سفرياتهم على نفس الرحلة  



I      104   الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي 2012

18.7.2. أبرز المؤشرات اإلحصائية لحركة البضائع والبواخر في ميناء زايد

2005200920102011البيان

2,0642,1232,0862,244عدد السفن

عدد الحاويات النمطية*

230,354530,271521,156767,713المجموع

113,538263,648257,302384,394تفريغ

116,816266,623263,854383,319تحميل

البضائع العامة )بالطن المتري(

1,823,6924,914,1685,257,8094,150,197المجموع

1,803,6264,801,4505,173,3633,971,806تفريغ

20,066112,71884,446178,390تحميل

عدد المركبات

48,71837,95162,35256,510المجموع

43,44637,07861,91056,318تفريغ

5,272873442192تحميل

المصدر: مرافئ أبوظبي
* تساوي الحاوية النمطية  )20( قدم 

19.7.2. دوران السفن

2007200920102011البيان

2,4522,1232,0862,244عدد السفن 

57749:1568023:4980277:4666408:48إجمالي مدة الدوران )ساعة(

0.981.341.601.23معدل الدوران

59921:3181403:4783267:5995688:18اجمالي مدة توقف السفينة )ساعة(

29,225,42536,592,12941,123,15741,878,310الحمولة الكلية )بالطن المتري(

المصدر: مرافئ أبوظبي
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20.7.2. توزيع الحاويات النمطية الواردة والصادرة عبر ميناء زايد حسب اإلقليم

اإلقليم
20102011

الصادرالواردالصادرالوارد

257,302261,543384,394379,966المجموع

55,296195,730138,691259,913اإلمارات العربية المتحدة*

4,3815,0095,3985,074دول مجلس التعاون الخليجي األخرى
الشرق األوسط )عدا دول مجلس التعاون 

8495,7425895,165الخليجي(

6,09811,0588,41317,220شبه اإلقليم الهندية

13,8268,58113,85419,578جنوب شرق آسيا

31,10116,90632,55136,756الشرق األقصى

9,1795,0333,1866,536شمال أفريقيا

1,6196671,726916جنوب أفريقيا

4,5211,35513,5252,111شرق أفريقيا

208196177115غرب أفريقيا

29,3381,28023,6542,034غرب أوروبا

47,1482,77266,8722,575إقليم البحر المتوسط

9165961383إسكندنافيا

3,996148,18138أوروبا الشرقية

45,80997063,3661,991أمريكا الشمالية

1500126الكاريبي

611103583141أمريكا الوسطى

1,5041411,717207أمريكا الالتينية

8984401,296550أستراليا

35,437218,837أخرى

 المصدر : مرافئ أبوظبي
*الحاويات النمطية الواردة من اإلمارات األخرى

21.7.2. عدد مكاتب وصناديق البريد

2005200920102011البيان

22343526عدد مكاتب البريد

100,516127,627132,480112,498عدد الصناديق الخصوصية

341227182113عدد صناديق البريد

المصدر: بريد اإلمارات
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22.7.2. حركة الرسائل والطرود البريدية حسب النوع

2008200920102011الحركة البريدية

الرسائل المسجلة

152,445859,653795,225669,921الداخلية

79,502157,708151,048208,682الخارجية الصادرة

200,967188,737148,653147,849الخارجية الواردة

الطرود

6041,454349390الداخلية

23,08423,87023,57631,597الخارجية الصادرة

22,37329,83627,19030,418الخارجية الواردة

البريد الممتاز

10,00514,18412,634150,033الداخلية

51,29656,52862,59561,118الخارجية الصادرة

62,22762,38660,79158,782الخارجية الواردة

المصدر: بريد اإلمارات
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8.2. تقنية المعلومات واالتصاالت 

بغية مواكبة الثورة التقنية، أطلقت حكومة أبوظبي استراتيجية وطنية طموحة لدفع جهود 
التنمية في البنية التحتية لتقنية المعلومات واالتصاالت، وتشجع االستثمار المحلي واألجنبي 

في قطاع التقنيات المتطورة.

كافة  في  واالتصاالت”  المعلومات  “تقنية  نشاط  بها  يحظى  التي  المتزايدة  لألهمية  ونظراً 
تقنية  ومــؤشــرات  إحــصــاءات  نشر  على  أبوظبي   – اإلحــصــاء  مركز  يحرص  الحياة،  مجاالت 

المعلومات واالتصاالت المهمة في إمارة أبوظبي. 

ارتفع  أبوظبي  إمارة  السكان في  100 من  اإلنترنت لكل  أن عدد مشتركي  إلى  البيانات  وأشارت 
الهاتف  المشتركين في خدمة  بلغ عدد  2011.  كما  23 خالل عام  إلى   2010 20 خالل عام  من 

المتحرك ما يعادل ضعف سكان اإلمارة خالل عام 2011.

التقنيات  ونشر  تطبيق  إلى  ــدؤوب  ال أبوظبي  إمــارة  سعي  على  اإلحصاءات  هذه  مثل  وتؤكد 
الهاتف  تعرفة  وتقليل  والترويجية،  الخاصة  العروض  خالل  من  وذلك  اإلمــارة  في  المتقدمة 

الثابت للشركات من 50 درهم خالل عام 2010 إلى 17 درهم خالل عام 2011.

1.8.2. أهم إحصاءات تقنية المعلومات واالتصاالت

2011*2010*20082009المؤشرات

حصة النشاط كنسبة من الناتج المحلي 
3.34.53.72.8اإلجمالي باألسعار الجارية )%(

حصة النشاط )% من الناتج المحلي اإلجمالي 
8.08.17.36.9غير النفطي باألسعار الجارية(

اإلنتاج اإلجمالي للنشاط )% من الناتج المحلي 
3.55.24.33.4اإلجمالي باألسعار الجارية(

تكوين رأس المال )% من الناتج المحلي 
0.10.30.30.2اإلجمالي باألسعار الجارية(

2,8494,1854,5364,792تعويضات العاملين )مليون درهم(

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
* تقديرات أولية

2.8.2. مؤشرات نشاط تقنية المعلومات واالتصاالت

2007200920102011المؤشرات

عدد مشتركي خدمة اإلنترنت لكل 100 من 
11182023السكان

عدد مشتركي خطوط الهاتف الثابت لكل 100 
15131431من السكان

عدد مشتركي خطوط الهاتف المتحرك لكل 
100 من السكان

125159161199

نسبة السكان الذين تشملهم تغطية شبكة 
100100100100الهاتف المتحرك

المصدر: هيئة تنظيم االتصاالت 
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3.8.2. تعرفة خدمات االتصاالت 

)درهم / شهر(

نوع الخدمة
التعرفة

200920102011

رسوم االشتراك في خدمة اإلنترنت فائقة السرعة الثابتة 
149149149لألفراد )256 كيلوبايت/ثانية(   

رسوم االشتراك في خدمة اإلنترنت فائقة السرعة الثابتة 
775775775للمؤسسات )512 كيلوبايت/ثانية(   

رسوم االشتراك في خط الهاتف الثابت:

151515منزلي

505017مؤسسات

303029الهاتف المتحرك - خدمة الدفع المسبق )100 دقيقة / شهر(

المصدر: مؤسسة اإلمارات لالتصاالت- اتصاالت

 4.8.2. توزيع الصحف المحلية اليومية حسب الشهر

20102011الشهر

48,006,54653,677,632المجموع

4,177,5354,691,299يناير

3,772,9124,174,237فبراير

4,180,0744,690,748مارس

3,936,2094,449,526إبريل 

4,118,3784,682,748مايو

3,988,3794,444,256يونيو

3,981,2924,530,244يوليو

3,994,1854,387,789أغسطس

3,833,3994,328,127سبتمبر

4,162,3154,540,665أكتوبر 

3,872,0164,308,547نوفمبر

3,989,8524,449,446ديسمبر

المصدر: الجرائد المحلية
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9.2. الفنادق

التي  التنمية  لعملية  التطور  قاطرات  كإحدى  السياحة  قطاع  على  أبوظبي  حكومة  اعتمدت 
وسوف  الدخل.  مصادر  وزيــادة  االقتصاد  تنويع  إلى  تهدف  والتي   2030 أبوظبي  رؤية  صاغتها 
السائحين  أعداد  تشهدها  التي  الزيادة  متطلبات  سريعًا  نمواً  يشهد  الذي  الفنادق  قطاع  يلبي 
كجزء  الحيوي  القطاع  هذا  بها  يحظى  التي  الكبيرة  لألهمية  ونظراً  اإلمارة.  إلى  والمسافرين 
أبوظبي عناية خاصة لرصد مؤشرات   – أولى مركز اإلحصاء  أبوظبي،  مهم من أجندة حكومة 

التنمية في قطاع الفنادق.

وقد أظهرت البيانات أن عدد المنشآت الفندقية ارتفع من 116 منشأة خالل عام 2010 إلى 129 
منشآه خالل عام 2011، بزيادة مقدارها 11.2 في المائة، ما أدى إلى زيادة عدد الغرف من 18.8 ألف 

غرفة خالل عام 2010 إلى 21.3 ألف خالل عام 2011.

16.5 في المائة  2.1 مليون نزيل، بزيادة مقدارها  2011 ما يعادل  وقد بلغ عدد النزالء خالل عام 
68.9 في المائة خالل  2010، وهو ما أدى إلى ارتفاع معدل اإلشغال ليصل إلى  بالمقارنة مع عام 
الليالي الفندقية  2010. وارتفع عدد  6.5 في المائة بالمقارنة مع عام  2011، بزيادة مقدارها  عام 

بنسبة 22.2 في المائة، بينما ارتفع متوسط اإلقامة بنسبة 0.14 في المائة خالل نفس الفترة.

وكان متوسط مدة اإلقامة في الشقق الفندقية أطول بيومين بالمقارنة مع الفنادق، وقد بلغ 
2.0  في  3.1 ليلة في منطقة أبوظبي، و  الغربية، و  3.4 ليلة في المنطقة  متوسط مدة اإلقامة 

منطقة العين.

المائة في  12.6 في  بالمقارنة مع  أبوظبي،  االقامة في منطقة   )% 83.8( النزالء  أغلبية  ويفضل 
الشقق  في  اإلشغال  معدل  كان  كما  الغربية.  المنطقة  في  المائة  في   3.6 و  العين،  منطقة 
الفندقية أعلى عن نظيره في الفنادق، وبلغ 70.1 في المائة في منطقة أبوظبي، و 63.3 في المائة 

في المنطقة الغربية، و 59.4 في المائة في منطقة العين.

1.9.2. أهم إحصاءات المنشآت الفندقية

2008200920102011البيان

97115116129عدد المنشآت الفندقية 

12,72717,42418,84421,254عدد الغرف 

1,5031,5401,8122,112عدد النزالء )باأللف(

4,6734,3195,1326,270عدد ليالي اإلقامة )باأللف(

3.12.82.83.0متوسط مدة اإلقامة )يوم(

معدل اإلشغال السنوي % )للفنادق والشقق 
83.672.264.768.9الفندقية(

المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة
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 3.9.2. مؤشرات المنشآت الفندقية حسب المنطقة، 2011

المنطقة العينأبو ظبيالبيان
المجموعالغربية

109137129عدد المنشآت الفندقية 

1,769266762,112عدد النزالء )باأللف(

5,4715422576,270عدد ليالي اإلقامة )باأللف(

3.12.03.43.0متوسط مدة اإلقامة )يوم(

70.159.463.368.9معدل اإلشغال السنوي )%( 

487460633490معدل إيراد الغرف الفندقية )بالدرهم(

341273400338معدل إيراد الغرفة المتاحة )بالدرهم(

المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة

2.9.2. مؤشرات المنشآت الفندقية حسب النوع، 2011

الشقق الفنادقالبيان
المجموعالفندقية

7950129عدد المنشآت الفندقية 

16,0565,19821,254عدد الغرف 

1,6874242,112عدد النزالء )باأللف(

4,3751,8956,270عدد ليالي اإلقامة )باأللف(

2.64.53.0متوسط مدة اإلقامة )يوم(

65.677.668.9معدل اإلشغال السنوي )%(

538384490معدل إيراد الغرف الفندقية )بالدرهم(

353298338معدل إيراد الغرفة المتاحة )بالدرهم(

المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة
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 4.9.2. نزالء المنشآت الفندقية حسب الجنسية
2008200920102011الجنسية

1,502,9541,540,2581,812,0112,111,611المجموع

516,243650,585752,777824,442دولة اإلمارات العربية المتحدة

96,28085,670102,067133,277دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

155,893158,797206,830252,626الدول العربية األخرى

192,369173,921248,273323,094آسيا باستثناء الدول العربية

28,97026,01330,71240,414أستراليا والمحيط الهادي

20,05113,56916,09121,280أفريقيا باستثناء الدول العربية 

360,413325,392316,701380,980أوروبا 

102,13792,696108,303109,327أمريكا الشمالية والجنوبية 

30,59813,61530,25726,171غير مبين

المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة

5.9.2. ليالي اإلقامة في المنشآت الفندقية حسب الجنسية

2008200920102011الجنسية

4,673,4944,318,5045,132,3236,269,682المجموع

1,081,7831,117,6281,348,2701,573,266دولة اإلمارات العربية المتحدة

192,722163,247200,223301,105دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

457,666446,668543,326652,585الدول العربية األخرى

679,418654,807814,7861,060,502آسيا باستثناء الدول العربية

104,970119,484107,486143,403أستراليا والمحيط الهادي

78,83053,23363,97474,533أفريقيا باستثناء الدول العربية 

1,517,1321,272,9931,373,4671,716,139أوروبا 

428,663444,646587,711653,879أمريكا الشمالية والجنوبية 

132,31045,79893,08094,270غير مبين

المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة
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 6.9.2.  نزالء المنشآت الفندقية حسب الجنسية والتصنيف، 2011  

خمسة الجنسية
نجوم

أربعة 
نجوم

ثالثة 
نجوم 
وأقل* 

شقق 
المجموعفندقية

734,443520,464432,439424,2652,111,611المجموع

328,658175,680152,574167,530824,442دولة اإلمارات العربية المتحدة

دول مجلس التعاون الخليجي 
46,34427,23329,18730,513133,277األخرى

45,82066,45672,99267,358252,626الدول العربية األخرى

66,92582,05197,55276,566323,094آسيا باستثناء الدول العربية

15,78813,4476,2904,88940,414أستراليا والمحيط الهادي

6,5065,9044,7964,07421,280أفريقيا باستثناء الدول العربية 

171,025109,90753,13546,913380,980أوروبا 

46,94027,59313,94020,854109,327أمريكا الشمالية والجنوبية 

6,43712,1931,9735,56826,171غير مبين

المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة
* تشمل الفنادق فئة ثالثة نجوم ونجمتين ونجمة واحدة، إضافة إلى المنشآت الفندقية غير المصنفة

824,442دولة اإلمارات العربية المتحدة

133,277دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

252,626الدول العربية األخرى

323,094آسيا باستثناء الدول العربية

40,414أستراليا والمحيط الهادي

21,280أفريقيا باستثناء الدول العربية 

380,980أوروبا 

109,327أمريكا الشمالية والجنوبية 

نزالء المنشآت الفندقية حسب الجنسية، 2011
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7.9.2. ليالي اإلقامة في المنشآت الفندقية حسب الجنسية والتصنيف، 2011

خمسة الجنسية
نجوم

أربعة 
نجوم

ثالثة نجوم 
واقل* 

شقق 
المجموعفندقية

1,958,9081,336,7911,079,0721,894,9116,269,682المجموع

دولة اإلمارات العربية 
644,480322,143293,635313,0081,573,266المتحدة

دول مجلس التعاون 
107,35362,73755,48275,533301,105الخليجي األخرى

110,050133,966161,250247,319652,585الدول العربية األخرى

آسيا باستثناء الدول 
181,759192,028268,379418,3361,060,502العربية

46,24435,33917,37844,442143,403أستراليا والمحيط الهادي

أفريقيا باستثناء الدول 
20,73218,23415,72919,83874,533العربية 

642,258432,773203,543437,5651,716,139أوروبا 

أمريكا الشمالية 
180,227114,96552,635306,052653,879والجنوبية 

25,80524,60611,04132,81894,270غير مبين

المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة
* تشمل الفنادق فئة ثالثة نجوم ونجمتين ونجمة واحدة، إضافة إلى المنشآت الفندقية غير المصنفة

8.9.2. متوسط مدة اإلقامة في المنشآت الفندقية حسب الجنسية 

نسبة الفرق20102011الجنسية
التغير

2.832.970.144.95المتوسط

1.791.910.126.70دولة اإلمارات العربية المتحدة

1.962.260.3015.31دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

- 1.90- 2.632.580.05الدول العربية األخرى

3.283.280.000.00آسيا باستثناء الدول العربية

3.503.550.051.43استراليا والمحيط الهادي

- 12.06- 3.983.500.48أفريقيا باستثناء الدول العربية 

4.344.500.163.69أوروبا 

5.435.980.5510.13أمريكا الشمالية والجنوبية 

3.083.600.5216.88غير مبين

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي، هيئة أبوظبي للسياحة
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9.9.2. معدل اإلشغال للمنشآت الفندقية حسب الشهر

200920102011الشهر

72.1764.6868.89المتوسط

78.2660.5065.86يناير

83.3566.5977.31فبراير

83.5070.5274.29مارس

79.3564.6272.32إبريل

73.9261.2467.84مايو

71.3461.0665.76يونيو

68.4359.2264.81يوليو

64.9651.4252.58أغسطس

66.1361.0266.20سبتمبر

78.0972.0277.09أكتوبر

65.2577.1576.79نوفمبر

59.7170.2066.50ديسمبر

المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة
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10.9.2. إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية

)ألف درهم(

2008200920102011البيان

4,304,8714,293,0744,228,5204,376,024مجموع اإليرادات

2,660,4132,582,8422,269,0072,314,969إيرادات الغرف

1,311,3051,378,9281,507,4111,604,391إيرادات الطعام والشراب

333,153331,303452,102456,664إيرادات أخرى

المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة

الشكل 1.9.2. إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية

م
ره

ف د
أل
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3•  السكان والديموغرافيا
السكان  •

المواليد والوفيات  •

الزواج والطالق  •
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3. السكان و الديموغرافيا
تتنــاول التقديــرات الســكانية الواردة في هــذا الفصل بيانات عــن الحجــم والتوزيع والنوع 
والتركيبــة الســكانية إلمارة أبوظبي في منتصــف عام 2011. وتعرض أيضــًا إحصاءات عن 
معدالت المواليد والوفيات والزواج والطالق، باإلضافة إلى المؤشرات الرئيسة لعام 2011.

وتشير التقريرات إلى أن عدد سكان إمارة أبوظبي في منتصف عام 2011 قد تجاوز مليوني 
نســمة. حيــث بلغ عدد ســكان منطقــة أبوظبي 1.31 مليــون نســمة )61.8%(، ومنطقة 
العيــن 0.58 مليــون نســمة )27.6%(، والمنطقــة الغربيــة 0.23 مليون نســمة )%10.6(، 
مــا يجعل العــدد اإلجمالي لســكان إمارة أبوظبي خــالل منتصف عام 2011 مــا يعادل 2.12 

مليون.

ويعــّد معّدل الخصوبة في أبوظبي أعلى من معدالت الخصوبة في أغلب المناطق نمواً في 
العالــم، في حين أن معّدل الوفيــات ال يزال منخفضًا للغاية. وخالل عــام 2011، بلغ معّدل 
المواليــد الخام ومعّدل الوفيات الخام بين المواطنين 15.1 مولود لكل 1000 شــخص، و 

1.4 حالة وفاة لكل 1000 شخص من السكان على التوالي.

المؤشرات الرئيسية

 2,120,700 مجموع السكان )تقديرات منتصف السنة(

 1,499,800 ذكور

 620,900 إناث

22.4نسبة اإلعالة العمرية  

1.1نسبة إعالة كبار السن 

21.3نسبة إعالة األطفال

 1,292,800 سكان الحضر

 827,900 سكان الريف

39.0نسبة سكان المناطق الريفية  من إجمالي اإلمارة )%(

7.7المعدل السنوي لنمو السكان )2011-2005( )%(

معدل الخصوبة العام )المواليد لكل 1000 سيدة في فئة 49-15 
80.3سنة(

15.1معدل المواليد الخام )لكل 1000 من السكان(

1.4معدل الوفيات الخام )لكل 1000 من السكان(

6.3معدل وفيات الرضع )لكل 1000 من المولودين أحياء(

8.5معدل وفيات األطفال دون الخامسة )لكل 1000 من المولودين أحياء(

78.2توقع الحياة عند الميالد لإلناث )بالسنوات(

77.1توقع الحياة عند الميالد للذكور )بالسنوات(

27.7متوسط العمر عند الزواج األول للذكور )بالسنوات(

26.1متوسط العمر عند الزواج األول لإلناث )بالسنوات(

2011
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1.3. السكان

تعــّد البيانات الســكانية الــواردة في الكتاب اإلحصائي الســنوي تقديرات عن الســكان المقيمين 
بصفة معتادة في إمارة أبوظبي. وتشمل هذه التقديرات عدد السكان المقيمين بصفة معتادة، 
والغائبين بشــكل مؤقت، والمواطنين اإلماراتيين غيــر الموجودين في مقر إقامتهم في إمارة 
أبوظبــي والذين يحق لهــم قانونيًا العيش في دولــة اإلمارات العربية المتحدة. تســتند تقديرات 

عدد السكان المقيمين في منتصف عام 2011 ومشروع تحديث األطر لعام 2010.

ازداد عدد السكان في إمارة أبوظبي نحو عشر مرات خالل الـ )36( عامًا الماضية، حيث بلغ إجمالي 
عدد ســكان إمارة أبوظبي 211,812 نســمة حســب تعداد عام 1975، وارتفع هــذا العدد ليصل إلى 
1,399,484 نسمة حسب تعداد عام 2005. أما في منتصف عام 2011، فيقّدر عدد سكان اإلمارة بـ 
)2,120,700( نسمة، ما يعني أن عدد السكان في إمارة أبوظبي قد تضاعف عشر مرات خالل الفترة 

من ديسمبر 1975 إلى يونيو 2011.

ويبلغ عدد المواطنين من إجمالي ســكان أبوظبي 439,100 نســمة )أكثر من 20%(. ويعيش نحو 
236,000 نســمة من المواطنين )53.7%( في منطقة أبوظبي، ونحو 178,500 نســمة )40.7%( في 

منطقة العين، ونحو 24,600 نسمة )5.6%( في المنطقة الغربية.

ويبلغ عدد السكان غير المواطنين 1,681,600 نسمة بحيث يشّكلون نحو 80% من إجمالي عدد 
سكان اإلمارة. ويعيش 1,074,300 نسمة من غير المواطنين )63.9%( في منطقة أبوظبي.

وتشــّكل نســبة الذكــور أكثر من 70% من ســكان إمارة أبوظبــي، ويرجع ذلك إلــى تدّفق العمال 
المهاجرين من الذكور على اإلمارة.

وبلغــت الكثافة الســكانية في إمــارة أبوظبي خالل عــام 2011 ما يعادل 36 شــخص للكيلومتر 
المربــع. وكانــت الكثافــة الســكانية في منطقــة أبوظبــي 120 شــخص للكيلومتر المربــع، أما 
فــي منطقة العيــن فبلغت 44 شــخص للكيلومتر المربع، وأخيــراً في المنطقــة الغربية 6 أفراد 
للكيلومتر المربع، ما يشــير إلى أن المنطقة الغربية هي المنطقة األقل كثافة في إمارة أبوظبي 

ولكن مع نمو سكاني سريع.

الشكل 1.1.3. الهرم السكاني للمواطنين - منتصف 2011 

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

إناثذكور
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1.1.3. السكان حسب النوع والجنسية من التعدادات السكانية

المجموعغير مواطنينمواطنونسنة التعداد

197554,886156,926211,812

29,238125,820155,058ذكور

25,64831,10656,754إناث

198090,792361,056451,848

47,993283,695331,688ذكور

42,79977,361120,160إناث

1985135,982430,054566,036

69,975310,278380,253ذكور

66,007119,776185,783إناث

1995222,627719,836942,463

113,365537,379650,744ذكور

109,262182,457291,719إناث

2001296,152874,1021,170,254

148,982640,844789,826ذكور

147,170233,258380,428إناث

2005350,2771,049,2071,399,484

176,926749,888926,814ذكور

173,351299,319472,670إناث

المصدر: دائرة التنمية االقتصادية
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2.1.3. المتوسط السنوي لمعدل نمو السكان في الفترات التعدادية حسب الجنسية والنوع

)%(

1985-19751995-19852005-19952011-2005

10.45.24.07.7المجموع العام

9.45.53.69.0ذكور

12.64.65.05.0إناث

9.55.14.64.1مواطنون

9.14.94.64.5ذكور

9.95.24.73.7إناث

10.65.33.88.8غير مواطنين

9.55.63.410.0ذكور

14.54.35.15.7إناث

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

3.1.3. الكثافة السكانية )السكان لكل كيلومتر مربع( حسب المنطقة 

2005200920102011المنطقة

23.130.833.135.7إمارة أبوظبي

74.3101.3109.9120.3أبوظبي

33.240.542.543.7العين

3.45.25.86.4المنطقة الغربية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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 4.1.3. تقديرات السكان حسب المنطقة والنوع، منتصف عامي 2005 و2011 )‘000(

المجموعإناثذكورالمنطقة

إمارة أبوظبي

2005911.9462.31,374.2

20111,499.8620.92,120.7

أبوظبي

2005523.5285.5809.0

2011917.1393.21,310.3

العين

2005293.0151.7444.7

2011382.5202.3584.8

المنطقة الغربية

200585.223.4108.6

2011200.325.4225.7

الجزر *

200510.21.711.9

2011---

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
* في عام 2011 تم دمج الجزر ضمن أبوظبي و الغربية

جميع االعداد مقربة إلى أقرب 100 فرد، ولذلك ال يجوز تجميع  األعداد للحصول على  المجموع
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5.1.3. تقديرات السكان )منتصف العام( حسب المنطقة والجنسية والنوع )‘000(

2005200920102011المنطقة / الجنسية / الجنس

1,374.21,826.71,967.72,120.7المجموع الكلي

809.01,103.31,197.31,310.3أبوظبي

177.6216.8228.2236.0مواطنون

91.4109.3114.4121.7ذكور

86.3107.5113.8114.2إناث

631.4886.4969.11,074.3غير مواطنين

432.1645.0716.4795.3ذكور

199.3241.5252.7279.0إناث

444.7542.2568.2584.8العين

143.9170.4177.1178.5مواطنون

70.384.187.790.4ذكور

73.686.389.588.1إناث

300.7371.8391.1406.3غير مواطنين

222.6275.6290.0292.1ذكور

78.196.2101.1114.2إناث

108.6164.9184.5225.7المنطقة الغربية

20.224.225.224.6مواطنون

10.613.213.814.3ذكور

9.611.011.410.3إناث

88.3140.8159.3201.1غير مواطنين

74.5124.0141.8185.9ذكور

13.816.717.515.1إناث

-11.916.317.6الجزر *

-2.53.13.2مواطنون

-1.51.81.9ذكور

-1.01.31.3إناث

-9.413.214.4غير مواطنين

-8.712.413.6ذكور

-0.60.80.8إناث

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
* في عام 2011 تم دمج الجزر ضمن أبوظبي و الغربية

جميع االعداد مقربة إلى أقرب 100 فرد، ولذلك ال يجوز تجميع  األعداد للحصول على  المجموع
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 6.1.3. تقديرات السكان حسب الفئة العمرية والجنسية والنوع، منتصف 2011

الفئة العمرية
غير مواطنينمواطنون

إناثذكورإناثذكور

226,500212,6001,273,400408,300المجموع

4-033,00031,10040,20036,400

9-529,40027,40035,30032,800

14-1024,60022,60028,90026,800

19-1523,80022,50030,10025,000

24-2023,40022,700144,90045,800

29-2523,50022,400280,00065,900

34-3020,80018,400236,70056,600

39-3513,60013,000171,70042,400

44-409,4009,000126,40029,300

49-456,9006,80078,10019,700

54-505,2005,60053,70012,900

59-554,1004,00030,5007,400

64-603,3002,60011,3003,500

69-652,0001,6003,4001,700

74-701,6001,3001,300900

79-75800600500500

+801,000900400800

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
جميع االعداد مقربة إلى أقرب 100 فرد، ولذلك ال يجوز تجميع  األعداد للحصول على  المجموع
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7.1.3. السكان حسب الفئة العمرية والنوع - تقديرات منتصف 2011

المجموعإناثذكورالفئة العمرية

1,499,800620,9002,120,700المجموع

4-073,20067,500140,700

9-564,70060,200124,900

14-1053,50049,400102,900

19-1553,90047,500101,400

24-20168,30068,500236,800

29-25303,50088,300391,800

34-30257,50075,000332,400

39-35185,40055,500240,800

44-40135,80038,200174,100

49-4585,00026,500111,500

54-5058,90018,50077,400

59-5534,60011,40046,000

64-6014,6006,10020,700

69-655,4003,3008,700

74-702,8002,2005,000

79-751,3001,1002,400

+801,4001,7003,100

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
جميع االعداد مقربة إلى أقرب 100 فرد، ولذلك ال يجوز تجميع  األعداد للحصول على  المجموع
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8.1.3. المواطنون حسب الفئة العمرية والنوع - تقديرات منتصف 2011

المجموعإناثذكورالفئة العمرية

226,500212,600439,100المجموع

4-033,00031,10064,100

9-529,40027,40056,800

14-1024,60022,60047,200

19-1523,80022,50046,300

24-2023,40022,70046,100

29-2523,50022,40045,900

34-3020,80018,40039,200

39-3513,60013,00026,700

44-409,4009,00018,400

49-456,9006,80013,700

54-505,2005,60010,800

59-554,1004,0008,100

64-603,3002,6005,900

69-652,0001,6003,600

74-701,6001,3002,900

79-758006001,400

+801,0009002,000

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
جميع االعداد مقربة إلى أقرب 100 فرد، ولذلك ال يجوز تجميع  األعداد للحصول على  المجموع
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9.1.3. غير المواطنين حسب الفئة العمرية والنوع، تقديرات منتصف 2011

المجموعإناثذكورالفئة العمرية

1,273,400408,3001,681,600المجموع

4-040,20036,40076,600

9-535,30032,80068,100

14-1028,90026,80055,600

19-1530,10025,00055,100

24-20144,90045,800190,600

29-25280,00065,900345,900

34-30236,70056,600293,300

39-35171,70042,400214,200

44-40126,40029,300155,700

49-4578,10019,70097,800

54-5053,70012,90066,700

59-5530,5007,40037,900

64-6011,3003,50014,800

69-653,4001,7005,100

74-701,3009002,200

79-755005001,000

+804008001,200

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
جميع االعداد مقربة إلى أقرب 100 فرد، ولذلك ال يجوز تجميع  األعداد للحصول على  المجموع
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10.1.3. السكان حسب الفئة العمرية والنوع - أبوظبي، تقديرات منتصف 2011 

المجموعإناثذكورالفئة العمرية

917,100393,2001,310,300المجموع

4-045,50041,50087,000

9-539,90036,90076,900

14-1032,70030,00062,700

19-1531,10028,00059,100

24-2098,50040,900139,400

29-25189,80055,800245,600

34-30162,70049,400212,100

39-35112,90037,300150,200

44-4081,40025,900107,300

49-4550,20018,10068,300

54-5035,00012,60047,600

59-5521,5007,70029,200

64-609,5004,10013,700

69-653,5002,1005,500

74-701,6001,3002,900

79-757006001,300

+806009001,600

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
جميع االعداد مقربة إلى أقرب 100 فرد، ولذلك ال يجوز تجميع  األعداد للحصول على  المجموع
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11.1.3.  المواطنون حسب الفئة العمرية والنوع - منطقة أبوظبي، تقديرات منتصف 2011 

المجموعإناثذكورالفئة العمرية

121,700114,200236,000المجموع

4-017,50016,30033,700

9-515,90014,60030,500

14-1013,20012,00025,200

19-1512,70012,00024,700

24-2012,20012,40024,500

29-2512,30011,90024,300

34-3011,10010,10021,200

39-357,6007,40015,000

44-405,5005,10010,600

49-454,1003,8007,900

54-503,0003,0006,000

59-552,3002,2004,500

64-601,8001,4003,200

69-651,0008001,800

74-707006001,400

79-75400300700

+80400400800

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
جميع االعداد مقربة إلى أقرب 100 فرد، ولذلك ال يجوز تجميع  األعداد للحصول على  المجموع
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غير المواطنين حسب الفئة العمرية والنوع - منطقة أبوظبي، تقديرات   .12.1.3
منتصف 2011 

المجموعإناثذكورالفئة العمرية

795,300279,0001,074,300المجموع

4-028,00025,20053,200

9-524,00022,30046,400

14-1019,50018,00037,500

19-1518,40016,00034,400

24-2086,30028,600114,900

29-25177,40043,900221,300

34-30151,50039,400190,900

39-35105,30029,900135,200

44-4075,80020,80096,700

49-4546,10014,30060,400

54-5032,0009,60041,600

59-5519,2005,50024,700

64-607,7002,70010,500

69-652,4001,3003,700

74-709007001,500

79-75300300700

+80300500800

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
جميع االعداد مقربة إلى أقرب 100 فرد، ولذلك ال يجوز تجميع  األعداد للحصول على  المجموع
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13.1.3. السكان حسب الفئة العمرية والنوع - حضر أبوظبي، تقديرات منتصف 2011

المجموعإناثذكورالفئة العمرية

618,800284,600903,400المجموع

4-031,40028,70060,100

9-528,30026,10054,400

14-1022,80021,00043,800

19-1520,70018,70039,400

24-2062,50026,20088,800

29-25118,80039,800158,500

34-30105,10037,800142,900

39-3578,30028,800107,100

44-4058,00020,80078,800

49-4537,00014,60051,500

54-5026,70010,00036,700

59-5517,0006,00023,000

64-607,6003,00010,600

69-652,6001,4004,100

74-701,0008001,900

79-75400400800

+80300600900

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
جميع االعداد مقربة إلى أقرب 100 فرد، ولذلك ال يجوز تجميع  األعداد للحصول على  المجموع
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14.1.3. المواطنون حسب الفئة العمرية والنوع - حضر أبوظبي، تقديرات منتصف 2011

المجموعإناثذكورالفئة العمرية

58,30053,900112,200المجموع

4-08,0007,50015,400

9-57,5006,80014,300

14-105,9005,50011,400

19-155,3005,70010,900

24-205,3005,70011,000

29-255,9005,30011,200

34-305,8005,20011,100

39-354,6004,1008,700

44-403,3002,7006,000

49-452,2001,8004,000

54-501,5001,3002,800

59-551,1009002,100

64-608006001,300

69-65400300700

74-70300300600

79-75200100300

+80100200300

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
جميع االعداد مقربة إلى أقرب 100 فرد، ولذلك ال يجوز تجميع  األعداد للحصول على  المجموع
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15.1.3. غير المواطنين حسب الفئة العمرية والنوع - حضر أبوظبي، تقديرات منتصف 2011

المجموعإناثذكورالفئة العمرية

560,500230,700791,200المجموع

4-023,50021,20044,700

9-520,80019,30040,000

14-1016,90015,60032,500

19-1515,40013,10028,400

24-2057,20020,60077,700

29-25112,90034,500147,400

34-3099,30032,500131,800

39-3573,70024,70098,500

44-4054,70018,10072,800

49-4534,80012,70047,500

54-5025,2008,70033,900

59-5515,9005,10021,000

64-606,9002,4009,300

69-652,2001,1003,300

74-707005001,300

79-75300300500

+80200400600

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
جميع االعداد مقربة إلى أقرب 100 فرد، ولذلك ال يجوز تجميع  األعداد للحصول على  المجموع
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16.1.3. السكان حسب الفئة العمرية والنوع - ريف أبوظبي، تقديرات منتصف 2011 

المجموعإناثذكورالفئة العمرية

298,300108,600406,800المجموع

4-014,00012,80026,800

9-511,60010,90022,500

14-109,9008,90018,800

19-1510,5009,30019,800

24-2036,00014,70050,600

29-2571,00016,00087,000

34-3057,50011,70069,200

39-3534,6008,50043,100

44-4023,3005,20028,500

49-4513,2003,60016,700

54-508,2002,60010,900

59-554,5001,7006,200

64-601,9001,1003,000

69-658006001,500

74-706005001,000

79-75300200500

+80300400700

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
جميع االعداد مقربة إلى أقرب 100 فرد، ولذلك ال يجوز تجميع  األعداد للحصول على  المجموع
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17.1.3.  المواطنون حسب الفئة العمرية والنوع - ريف أبوظبي، تقديرات منتصف 2011 

المجموعإناثذكورالفئة العمرية

63,50060,300123,700المجموع

4-09,5008,80018,300

9-58,4007,80016,200

14-107,3006,60013,800

19-157,4006,40013,800

24-206,8006,70013,500

29-256,5006,60013,100

34-305,3004,80010,100

39-353,0003,3006,300

44-402,2002,4004,600

49-451,8002,0003,800

54-501,4001,7003,200

59-551,2001,2002,400

64-601,0008001,900

69-656005001,100

74-70500300800

79-75200100400

+80200200500

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
جميع االعداد مقربة إلى أقرب 100 فرد، ولذلك ال يجوز تجميع  األعداد للحصول على  المجموع
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18.1.3. غير المواطنين حسب الفئة العمرية والنوع - ريف أبوظبي، تقديرات منتصف 2011 

المجموعإناثذكورالفئة العمرية

234,80048,300283,100المجموع

4-04,5004,0008,500

9-53,3003,1006,300

14-102,6002,4005,000

19-153,1002,9006,000

24-2029,1008,00037,200

29-2564,5009,40073,900

34-3052,2006,80059,100

39-3531,6005,20036,700

44-4021,1002,80023,900

49-4511,3001,60012,900

54-506,8009007,700

59-553,3005003,800

64-609003001,200

69-65200200400

74-70100100200

79-75100100100

+80100200200

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
جميع االعداد مقربة إلى أقرب 100 فرد، ولذلك ال يجوز تجميع  األعداد للحصول على  المجموع
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19.1.3. السكان حسب الفئة العمرية والنوع- العين، تقديرات منتصف 2011 

المجموعإناثذكورالفئة العمرية

382,500202,300584,800المجموع

4-024,40022,90047,300

9-521,70020,30041,900

14-1018,30016,90035,300

19-1519,20017,20036,400

24-2045,40024,80070,200

29-2567,80029,30097,100

34-3056,80022,90079,700

39-3543,50016,10059,700

44-4032,80010,90043,700

49-4521,4007,50028,900

54-5014,8005,30020,200

59-558,6003,30011,900

64-603,8001,8005,600

69-651,7001,1002,800

74-701,1008001,900

79-75500400900

+807007001,300

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
جميع االعداد مقربة إلى أقرب 100 فرد، ولذلك ال يجوز تجميع  األعداد للحصول على  المجموع
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20.1.3. المواطنون حسب الفئة العمرية والنوع- العين، تقديرات منتصف 2011   

المجموعإناثذكورالفئة العمرية

90,40088,100178,500المجموع

4-014,00013,30027,200

9-512,10011,40023,500

14-1010,3009,40019,700

19-159,9009,40019,300

24-209,5009,30018,800

29-259,0009,40018,500

34-307,8007,50015,300

39-355,0005,10010,100

44-403,3003,5006,800

49-452,4002,7005,100

54-501,9002,3004,100

59-551,5001,7003,200

64-601,3001,1002,400

69-659007001,600

74-707006001,300

79-75300300600

+806005001,000

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
جميع االعداد مقربة إلى أقرب 100 فرد، ولذلك ال يجوز تجميع  األعداد للحصول على  المجموع
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21.1.3. غير المواطنين حسب الفئة العمرية والنوع- العين، تقديرات منتصف 2011 

المجموعإناثذكورالفئة العمرية

292,100114,200406,300المجموع

4-010,5009,60020,100

9-59,6008,80018,400

14-108,1007,50015,500

19-159,2007,90017,100

24-2035,90015,50051,500

29-2558,80019,90078,600

34-3049,10015,30064,400

39-3538,60011,00049,600

44-4029,5007,40036,900

49-4519,0004,80023,800

54-5013,0003,00016,000

59-557,1001,6008,700

64-602,4008003,200

69-658004001,200

74-70400200600

79-75100200300

+80100200300

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
جميع االعداد مقربة إلى أقرب 100 فرد، ولذلك ال يجوز تجميع  األعداد للحصول على  المجموع
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22.1.3. السكان حسب الفئة العمرية والنوع- حضر العين، تقديرات منتصف 2011 

المجموعإناثذكورالفئة العمرية

247,200142,300389,400المجموع

4-016,80015,80032,600

9-514,90014,00028,900

14-1012,50011,40023,900

19-1512,70011,10023,800

24-2027,70016,10043,800

29-2542,50020,60063,000

34-3035,80017,00052,800

39-3527,50012,50040,100

44-4020,8008,40029,200

49-4514,3005,70020,000

54-5010,4003,90014,300

59-556,1002,4008,600

64-602,7001,3004,000

69-651,2008001,900

74-707006001,300

79-75300300600

+80400400800

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
جميع االعداد مقربة إلى أقرب 100 فرد، ولذلك ال يجوز تجميع  األعداد للحصول على  المجموع
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23.1.3. المواطنون حسب الفئة العمرية والنوع- حضر العين، تقديرات منتصف 2011 

المجموعإناثذكورالفئة العمرية

52,20051,700103,800المجموع

4-08,1007,70015,800

9-56,8006,70013,500

14-105,8005,20011,000

19-155,6005,10010,700

24-205,3005,30010,600

29-255,2005,50010,700

34-304,7004,8009,500

39-353,2003,4006,600

44-402,0002,2004,200

49-451,4001,6003,000

54-501,0001,3002,300

59-558001,0001,800

64-607007001,400

69-65500500900

74-70400400800

79-75200200400

+80300300600

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
جميع االعداد مقربة إلى أقرب 100 فرد، ولذلك ال يجوز تجميع  األعداد للحصول على  المجموع
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24.1.3. غير المواطنين حسب الفئة العمرية والنوع- حضر العين، تقديرات منتصف 2011 

المجموعإناثذكورالفئة العمرية

195,00090,600285,600المجموع

4-08,7008,00016,700

9-58,0007,40015,400

14-106,7006,20012,900

19-157,1006,00013,100

24-2022,40010,80033,200

29-2537,30015,00052,300

34-3031,10012,20043,300

39-3524,4009,20033,500

44-4018,7006,20025,000

49-4512,9004,10017,000

54-509,4002,60012,000

59-555,3001,4006,800

64-602,0006002,600

69-657003001,000

74-70300200500

79-75100100200

+80100100200

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
جميع االعداد مقربة إلى أقرب 100 فرد، ولذلك ال يجوز تجميع  األعداد للحصول على  المجموع
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25.1.3. السكان حسب الفئة العمرية والنوع- ريف العين، تقديرات منتصف 2011 

المجموعإناثذكورالفئة العمرية

135,30060,000195,400المجموع

4-07,6007,20014,800

9-56,8006,20013,000

14-105,9005,50011,400

19-156,5006,10012,600

24-2017,7008,70026,400

29-2525,3008,70034,100

34-3021,0005,90026,900

39-3516,0003,60019,600

44-4012,0002,50014,500

49-457,1001,8008,900

54-504,4001,4005,800

59-552,5009003,300

64-601,1005001,600

69-65500300900

74-70400300600

79-75200200300

+80300300500

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
جميع االعداد مقربة إلى أقرب 100 فرد، ولذلك ال يجوز تجميع  األعداد للحصول على  المجموع
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26.1.3. المواطنون حسب الفئة العمرية والنوع- ريف العين، تقديرات منتصف 2011 

المجموعإناثذكورالفئة العمرية

38,20036,50074,700المجموع

4-05,9005,50011,400

9-55,2004,80010,000

14-104,5004,2008,700

19-154,3004,2008,600

24-204,2004,0008,200

29-253,9003,9007,800

34-303,1002,8005,800

39-351,8001,8003,500

44-401,2001,3002,600

49-451,0001,1002,100

54-508001,0001,800

59-557007001,400

64-606004001,000

69-65400300700

74-70300200500

79-75100100300

+80200200400

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
جميع االعداد مقربة إلى أقرب 100 فرد، ولذلك ال يجوز تجميع  األعداد للحصول على  المجموع
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27.1.3. غير المواطنين حسب الفئة العمرية والنوع- ريف العين، تقديرات منتصف 2011 

المجموعإناثذكورالفئة العمرية

97,10023,600120,700المجموع

4-01,8001,6003,400

9-51,6001,5003,000

14-101,4001,3002,700

19-152,2001,9004,000

24-2013,5004,70018,200

29-2521,5004,80026,300

34-3018,0003,10021,100

39-3514,2001,80016,100

44-4010,8001,10012,000

49-456,2006006,800

54-503,6004004,000

59-551,7002001,900

64-60500100600

69-65100100200

74-70100100100

79-7500100

+800100100

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
جميع االعداد مقربة إلى أقرب 100 فرد، ولذلك ال يجوز تجميع  األعداد للحصول على  المجموع
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28.1.3. السكان حسب الفئة العمرية والنوع- المنطقة الغربية، تقديرات منتصف 2011 

المجموعإناثذكورالفئة العمرية

200,30025,400225,700المجموع

4-03,3003,1006,400

9-53,1003,0006,100

14-102,5002,5005,000

19-153,6002,2005,900

24-2024,4002,80027,100

29-2545,9003,20049,200

34-3038,0002,70040,700

39-3528,9002,10030,900

44-4021,6001,40023,100

49-4513,50090014,400

54-509,1006009,700

59-554,5004004,900

64-601,2002001,400

69-65300100400

74-70100100200

79-75100100100

+80100100200

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
جميع االعداد مقربة إلى أقرب 100 فرد، ولذلك ال يجوز تجميع  األعداد للحصول على  المجموع
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29.1.3. المواطنون حسب الفئة العمرية والنوع- المنطقة الغربية، تقديرات منتصف 2011

المجموعإناثذكورالفئة العمرية

14,30010,30024,600المجموع

4-01,6001,5003,100

9-51,4001,4002,800

14-101,2001,2002,300

19-151,2001,1002,400

24-201,7001,1002,800

29-252,1001,1003,200

34-301,9008002,700

39-351,0005001,600

44-406004001,000

49-45500300800

54-50400300600

59-55200200400

64-60100100300

69-65100100200

74-70100100200

79-751000100

+80100100200

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
جميع االعداد مقربة إلى أقرب 100 فرد، ولذلك ال يجوز تجميع  األعداد للحصول على  المجموع
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غير المواطنين حسب الفئة العمرية والنوع- المنطقة الغربية، تقديرات   .30.1.3
منتصف 2011 

المجموعإناثذكورالفئة العمرية

185,90015,100201,100المجموع

4-01,7001,6003,300

9-51,7001,6003,300

14-101,3001,3002,600

19-152,4001,1003,500

24-2022,6001,70024,300

29-2543,8002,20046,000

34-3036,1001,90038,000

39-3527,9001,50029,400

44-4021,0001,00022,100

49-4513,00060013,600

54-508,7004009,100

59-554,3002004,500

64-601,1001001,200

69-652000200

74-7000100

79-75000

+80000

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
جميع االعداد مقربة إلى أقرب 100 فرد، ولذلك ال يجوز تجميع  األعداد للحصول على  المجموع
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32.1.3. نسبة النوع حسب الجنسية و المنطقة،  منتصف 2011

  )ذكر لكل 100 أنثى(

المنطقة العينأبوظبياإلجماليالجنسية
الغربية 

241.6233.2189.1788.6االجمالي

106.5106.6102.6138.8مواطنون

311.9285.1255.81231.1غير مواطنين

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

31.1.3. معدل اإلعالة حسب نوع اإلعالة والجنسية والمنطقة، 2011

المنطقة العينأبوظبياإلجماليالنوع و الجنسية
الغربية 

معدل اإلعالة العمرية

8.9 29.0 22.2 22.4 االجمالي

56.0 72.5 66.3 68.1 مواطنون

5.0 16.1 15.4 14.2 غير مواطنين

معدل إعالة كبار السن

0.5 1.5 1.1 1.1 االجمالي

3.8 4.4 3.3 3.8 مواطنون

0.2 0.7 0.7 0.6 غير مواطنين

معدل إعالة صغار السن

8.4 27.5 21.1 21.3 االجمالي

52.2 68.1 63.0 64.4 مواطنون

4.8 15.5 14.7 13.6 غير مواطنين

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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33.1.3.  نسبة النوع حسب الجنسية )%(

)ذكر لكل 100 أنثى(

2005200920102011الجنسية

197.2225.5234.6241.6االجمالي

102.0101.1100.9106.5مواطنون

252.9297.6312.2311.9غير مواطنين

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

34.1.3. التوزيع النسبي للسكان حسب فئات العمر العريضة والجنسية والنوع، 2011

 )%(

65+15-064-14الجنسية / النوع

17.481.70.9االجمالي

12.886.50.7ذكور

28.570.11.3إناث

38.359.52.2مواطنون

38.459.22.4ذكور

38.259.82.1إناث

11.987.50.6غير مواطنين

8.291.40.4ذكور

23.575.50.9إناث

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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2.3. المواليد والوفيات

إحصاءات  من  البيانات  على  ويُحصل  الوالدة.  مكان  حسب  حّية  والدة  لكل  المواليد  تُحسب 
أبوظبي.  - الصحة  تُجمع من قبل هيئة  التي  الوالدة  المستشفيات  المواليد في   نظام بالغات 
وتُحسب الوفيات حسب مكان وفاة الشخص المتوفى، ويُحصل على بيانات الوفيات أيضًا من 

هيئة الصحة - أبوظبي.

وقد بلغ عدد المواليد في إمارة أبوظبي خالل عام 2011 ما يعادل 32,084 مولود، منهم 16,318 
وفاة،   2,902 ذاته  العام  خالل  المسّجلة  الوفيات  عدد  بلغ  كما  أنثى.  مولود   15,766 ذكر،  مولود 

منهم 2,075ذكور و 824 إناث.

وخالل عام 2011 بلغ معّدل المواليد الخام للمواطنين، ولغير المواطنين، وإلجمالي اإلمارة 33.3 
و 10.3 و 15.1 مولود لكل 1000 شخص من السكان على التوالي.

المواطنين  وغير  للمواطنين  عامًا   65 عمر  حتى  الحياة  قيد  على  المواليد  بقاء  نسب  وجاءت 
 15 الحياة من عمر  %. وبلغت معّدالت بقاء األفراد على قيد   88.6 متطابقة تقريبًا، حيث بلغت 

عامًا إلى عمر 60 عامًا للمواطنين وغير المواطنين 91.7% و 94.3% على التوالي. 

يعيشها  أن  المتوقع  من  التي  السنوات  عدد  متوسط  بأنه  الوالدة  عند  المتوقع  العمر  يعرف 
عام  وخالل  معّينة.  زمنية  فترة  في  السائدة  الوفيات  معّدالت  تطبيق  بافتراض  الوالدة  حديثو 
78.2 عامًا  و  77.1 عامًا للذكور  أبوظبي  إمارة  الوالدة في  المتوقع عند  العمر  بلغ متوسط   ،2011
78.2 عامًا  76.5 عامًا ولغير المواطنين  الفترة نفسها بلغ المتوسط للمواطنين  لإلناث. وخالل 

على التوالي.

أما في ما يتعّلق بمعّدالت وفيات األطفال الرّضع خالل عام 2011 للمواطنين وغير المواطنين 
وإجمالي سكان اإلمارة فبلغت 5.7 و 6.7 و 6.3 حالة وفاة رضيع لكل 1000 مولود حي على التوالي. 
لكل  الذكور  من  رضيع  وفاة  حالة   5.9 فبلغت  النوع  حسب  بالمواطنين  المتعّلقة  األرقام  أما 

1000 مولود حي ذكر، و 5.5 حالة وفاة رضيع من اإلناث لكل 1000 والدة حّية من اإلناث.

وبلغ معّدل المواليد الخام عام 2011 للمواطنين وغير المواطنين وإلجمالي اإلمارة 2.1 و 1.2 و 
1.4 مولود لكل 1000 من السكان على التوالي.

الشكل 1.2.3. معدل المواليد الخام )لكل 1000 من السكان( حسب الجنسية والمنطقة، 2011

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

الغربيةالعين  أبوظبي

غير مواطنينمواطنين

سكان
ن ال

ل 1000 م
المواليد لك
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1.2.3 نسبة النوع عند الميالد حسب الجنسية

 )ذكر لكل 100 أنثى(

2005200920102011الجنسية

106.3105.9108.4103.5االجمالي 

105.2106.9107.3103.1مواطنون 

107.2105.0109.3103.9غير مواطنين 

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

2.2.3.  نسبة النوع عند الميالد حسب الجنسية والمنطقة ،2011

)ذكر لكل 100 أنثى(

المنطقة العينأبوظبيالمجموعالجنسية
الغربية

103.5103.9102.3105.1االجمالي 

103.1103.1102.2105.9مواطنون 

103.9104.5102.4104.1غير مواطنين 

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

3.2.3. المواليد حسب الجنسية والنوع والمنطقة ،2011 *

المنطقة العينأبوظبيالمجموعالجنسية / النوع
الغربية

1,088 11,374 19,293 31,755 المجموع العام

557 5,751 9,834 16,142 ذكور

531 5,623 9,459 15,613 إناث

490 6,247 7,624 14,361 مواطنون

252 3,157 3,870 7,279 ذكور

238 3,090 3,754 7,082 إناث

598 5,127 11,669 17,394 غير مواطنين

305 2,594 5,964 8,863 ذكور

293 2,533 5,705 8,531 إناث

المصدر: هيئة الصحة - أبوظبي
*باستثناء 52 حالة غير مبينة النوع أو الجنسية  و277 حالة ولدوا  خارج امارة أبوظبي ومسجلين من قبل هيئة 

الصحه
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4.2.3. معدل المواليد الخام )لكل ألف من السكان( حسب الجنسية *

2005200920102011الجنسية / النوع

19.715.915.015.1المجموع العام

35.732.531.133.3مواطنون

14.411.010.310.3غير مواطنين

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
*باستثناء 52 حالة غير مبينة الجنسية في 2011، و 48 حالة في 2010 ، و 34 حالة في 2009

5.2.3. معدل المواليد الخام )لكل 1000 من السكان( حسب الجنسية والمنطقة، 2011 *

المنطقة العينأبوظبيالمجموع الجنسية / النوع
الغربية

15.114.719.54.8المجموع العام

33.332.335.019.9مواطنون

10.310.912.63.0غير مواطنين

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
*باستثناء 52 حالة غير مبينة الجنسية  و277 حالة من المواطنين ولدوا  خارج الدولة ومسجلين من قبل

 هيئة الصحه - أبوظبي

6.2.3. الوفيات حسب الجنسية والنوع والمنطقة، 2011 *

المنطقة العينأبوظبيالمجموعالجنسية / النوع
الغربية

227 952 1,635 2,814 المجموع العام

208 646 1,163 2,017 ذكور

19 306 472 797 إناث

42 351 468 861 مواطنون

31 205 282 518 ذكور

11 146 186 343 إناث

185 601 1,167 1,953 غير مواطنين

177 441 881 1,499 ذكور

8 160 286 454 إناث

المصدر: هيئة الصحة - أبوظبي
*باستثناء 10 حاالت غير مبينة النوع أو الجنسية

هناك 78 حالة وفاه من المواطنين  خارج دولة  ومسجلين من قبل هيئة الصحة - أبوظبي
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7.2.3. معدل الوفيات الخام )لكل ألف من السكان( حسب الجنسية والجنس *

2005200920102011الجنسية / النوع

1.81.61.51.4المجموع العام

1.91.81.51.4ذكور

1.51.31.41.3إناث

2.42.42.22.1مواطنون

2.83.02.62.5ذكور

1.91.81.81.7إناث

1.61.41.21.2غير مواطنين

1.71.51.31.2ذكور

1.31.11.11.1إناث

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
*باستثناء 4 حاالت غير مبينة النوع أو الجنسية 2011، 26 حالة في 2010 ، 16 حالة في 2009

8.2.3.  معدل الوفيات الخام )لكل 1000 من السكان( حسب الجنسية والنوع 
والمنطقة، 2011 *

المنطقة العينأبوظبيالمجموعالجنسية / النوع
الغربية

1.0 1.6 1.3 1.4 المجموع العام

1.0 1.7 1.3 1.4 ذكور

0.7 1.5 1.2 1.3 إناث

1.7 2.0 2.0 2.1 مواطنون

2.2 2.3 2.3 2.5 ذكور

1.1 1.7 1.6 1.7 إناث

0.9 1.5 1.1 1.2 غير مواطنين

1.0 1.5 1.1 1.2 ذكور

0.5 1.4 1.0 1.1 إناث

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
*باستثناء 4 حاالت غير مبينة النوع أو الجنسية

هناك 78 حالة وفاة من المواطنين  خارج دولة  ومسجلين من قبل هيئة الصحة - أبوظبي
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9.2.3. معدل الوفيات العمرية )لكل 1000 من السكان( حسب الفئات العمرية والنوع، 2011 *

إناثذكورالمجموعالفئة العمرية

1.41.41.3المجموع

4-02.02.11.8

9-50.20.30.1

14-100.20.20.3

19-150.40.70.2

24-200.60.80.3

29-250.50.60.2

34-300.50.60.3

39-350.80.80.6

44-401.11.20.8

49-451.71.81.3

54-503.03.31.9

59-555.35.64.3

64-608.98.69.3

69-6519.119.318.7

74-7033.835.431.7

79-7560.060.559.4

+8096.795.198.0

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
*باستثناء 10 حاالت غير مبينة من حيث النوع
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معدالت الوفيات العمرية )لكل ألف من السكان( حسب الفئات العمرية )60 سنة فأكثر(  الشكل 3.2.3. 
والنوع، 2011

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

الفئة العمرية

ان
سك

ن ال
 م

10
00

ل 
لك

ت 
فيا

لو
ا

إناث ذكور

معدالت الوفيات العمرية )لكل ألف من السكان( حسب الفئات العمرية )0-64 سنة(  الشكل 2.2.3. 
والنوع، 2011*

الفئة العمرية

ان
سك

ن ال
 م

10
00

ل 
لك

ت 
فيا

لو
ا

إناث ذكور

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
*تم اقتطاع مدى األعمار في الرسم البياني إلظهار التباين بين الجنسين في هذه الفئات
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10.2.3.  الوفيات حسب المنطقة والجنسية والنوع والعمر عند الوفاة، 2011*

المنطقة / الجنسية / النوع

وفيات حديثي الوفيات
وفيات وفيات الرضعالوالدة

األطفال

)جميع 
األعمار(

)أقل من 
شهر(

)أقل من 
سنة(

)1-4(  
 سنة

72 202 127 2,821 إمارة أبوظبي

47 157 102 1,642 أبوظبي

22 40 21 952 العين

3 5 4 227 المنطقة الغربية

الجنسية

38 87 57 862 مواطنون

37 117 69 1,955 غير مواطنين

0 1 1 4 غير مبين

النوع

41 115 78 2,019 ذكور

34 90 49 799 إناث

0 0 0 3 غير مبين
المصدر: هيئة الصحة - أبوظبي

*هناك 3 حاالت غير مبينة من حيث الجنسية أو النوع أو المنطقة
*هناك 78 حالة وفاة من المواطنين  خارج دولة  ومسجلين من قبل هيئة الصحة - أبوظبي

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
*تم اقتطاع مدى األعمار في الرسم البياني إلظهار التباين بين الجنسين في هذه الفئات

معدل وفيات األطفال الرضع )أقل من سنة( )لكل 1000 من المولودين أحياء(   .11.2.3
حسب الجنسية والنوع والمنطقة، 2011 *

المنطقة العينأبوظبيالمجموع الجنسية / النوع
الغربية 

6.38.13.54.6المجموع العام

7.09.03.85.4ذكور

5.57.13.23.8إناث

5.78.52.48.2مواطنون

5.99.01.911.9ذكور

5.58.02.94.2إناث

6.77.84.91.7غير مواطنين

7.99.16.20.0ذكور

5.56.53.63.4إناث

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
*باستثناء  حالة غير مبينة من حيث الجنسية أو النوع

*تم تغيير منهجيه جمع بيانات الوفيات 2011 من قبل هيئة الصحة أبوظبي
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معدل وفيات األطفال )دون الخامسة( )لكل 1000 من المولودين أحياء( حسب   .12.2.3
الجنسية والنوع والمنطقة، 2011*

المنطقة العينأبوظبيالمجموع الجنسية / النوع
الغربية 

8.510.55.47.3المجموع العام

9.311.85.210.8ذكور

7.79.25.73.8إناث

8.111.44.014.3مواطنون

8.512.42.923.8ذكور

7.810.45.24.2إناث

8.99.97.21.7غير مواطنين

10.011.48.10.0ذكور

7.68.46.33.4إناث

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
*باستثناء  حالة غير مبينة من حيث الجنسية أو النوع

تم تغيير منهجيه جمع بيانات الوفيات 2011 من قبل هيئة الصحة أبوظبي

13.2.3. معدل الزيادة الطبيعية )لكل 100 من السكان( حسب الجنسية والمنطقة، 2011

المنطقة العينأبوظبيالمجموعالجنسية 
الغربية

1.41.31.80.4المجموع العام

3.13.03.31.8مواطنون

0.91.01.10.2غير مواطنين

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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معدل الخصوبة العام )لكل ألف من النساء 15-49 سنة( حسب الجنسية   .14.2.3
والمنطقة، 2011

المنطقة العينأبوظبيالمجموعالجنسية 
الغربية

80.375.688.671.2االناث

127.4121.8133.291.3مواطنات

61.160.562.760.2غير مواطنات 

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
تم حساب  المعدل على أساس الوالدات المسجلة من قبل هيئة الصحة

معدل الخصوبة الكلي )لكل ألف من النساء 15-49 سنة( حسب الجنسية   .15.2.3
والمنطقة، 2011

المنطقة العينأبوظبيالمجموعالجنسية 
الغربية

1.92.01.81.4االناث

3.83.05.63.0مواطنات

1.41.71.01.0غير مواطنات 

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
تم حساب  المعدل على أساس الوالدات المسجلة من قبل هيئة الصحة

16.2.3. معدل الخصوبة العمري )لكل ألف من النساء 15-49 سنة( حسب الفئة 
العمرية والمنطقة، 2011

المنطقة العينأبوظبيالمجموعالفئة العمرية
الغربية

19-1522.320.125.616.9

24-2081.182.579.954.9

29-2594.0103.883.056.6

34-3091.897.983.866.5

39-3562.064.258.851.9

44-4022.823.221.522.3

49-453.22.83.44.5

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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توقع البقاء علي قيد الحياة )بالسنوات( عند الميالد حسب الجنسية   .17.2.3
والمنطقة والنوع  2011

إناثذكورالمجموع الجنسية / المنطقة

77.677.178.2المجموع

76.575.677.5مواطنون

78.277.279.2غير مواطنين

77.577.177.8أبوظبي

78.277.279.2العين

--79.5المنطقة الغربية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

توقع البقاء على قيد الحياة إلى عمر 65 سنة حسب الجنسية والمنطقة والنوع 2011  .18.2.3

إناثذكورالمجموع الجنسية / المنطقة

88.687.689.8المجموع

85.982.889.2مواطنون

89.388.590.0غير مواطنين

90.088.491.6أبوظبي

84.983.986.0العين

--88.8المنطقة الغربية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

توقع البقاء على قيد الحياة إلى عمر 60 سنة للسكان في عمر 15 سنة حسب   .19.2.3
الجنسية والنوع والمنطقة، 2011

إناثذكورالمجموع الجنسية / المنطقة

93.892.695.1المجموع

91.789.294.4مواطنون

94.393.195.4غير مواطنين

94.593.296.0أبوظبي

90.988.593.5العين

--93.2المنطقة الغربية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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3.3. الزواج والطالق

تحسب الزيجات وفق عدد عقود الزواج الصادرة عن دائرة القضاء - أبوظبي، وحسب إحصاءات 
دائرة القضاء - أبوظبي، بلغت عقود الزواج الجديدة خالل عام 2011 ما يعادل 5,708، منها 3,145 

لزوجة مواطنة.

وتحسب حاالت الطالق وفق العدد المسّجل منها في دائرة القضاء - أبوظبي، وقد بلغت حاالت 
الطالق للعام ذاته  1,803 حالة، منها 897 حالة طالق لزوجة مواطنة.

أما متوسط العمر عند الزواج األول فيقاس بعمر العّزاب واألعزاب عند الزواج األول، وهو مقياس 
الذين  أولئك  إلى  بالنسبة  )العزبة(  العازب  يقضيها  التي  السنوات  عدد  لمتوسط  مباشر  غير 
23.7 سنة  المواطنات من  لإلناث  المؤشر  وازداد هذا  الخمسين.  يبلغوا سن  أن  يتزوجون قبل 
إلى  بالنسبة  األول  الزواج  عند  العمر  متوسط  يسّجل  لم  بينما   ،2011 عام   25.7 إلى   1995 عام 
المتوسط  ازداد  حيث  المواطنات،  اإلناث  مع  الحال  هو  كما  ملحوظة  زيادة  المواطنين  الذكور 

من عمر 25.3 سنة عام 1995 إلى 26.7 سنة فقط عام 2011.

الشكل 1.3.3. متوسط العمر عند الزواج األول للمواطنين حسب النوع 

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

مر
لع

ا

السنة
ذكور إناث
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1.3.3. عقود الزواج المسجلة حسب المنطقة والجنسية والنوع 

2005200920102011المنطقة والجنسية والنوع

5,5525,9115,8485,708إمارة أبوظبي

مواطنون

3,3533,6873,6423,521ذكور

3,0593,2553,2423,145إناث

غير مواطنين

2,1992,2242,2062,187ذكور

2,4932,6562,6062,563إناث

3,3183,4103,3473,226أبوظبي

مواطنون

1,7251,8781,8181,741ذكور

1,4831,5821,6031,517إناث

غير مواطنين

1,5931,5321,5291,485ذكور

1,8351,8281,7441,709إناث

2,0212,2532,2502,224العين

مواطنون

1,4531,5941,6141,578ذكور

1,4121,4631,4411,430إناث

غير مواطنين

568659636646ذكور

609790809794إناث

213248251258المنطقة الغربية

مواطنون

175215210202ذكور

164210198198إناث

غير مواطنين

38334156ذكور

49385360إناث

المصدر: دائرة القضاء - أبوظبي
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2.3.3. متوسط العمرعند الزواج األول* حسب الجنسية والنوع 

1995200120052011الجنسية / النوع

المجموع العام

27.7 26.7 27.3 27.0 ذكور

26.1 25.1 25.2 24.4 إناث

مواطنون

26.7 26.1 25.9 25.3 ذكور

25.7 25.2 24.6 23.7 إناث

غير مواطنين

27.8 26.8 27.5 27.2 ذكور

26.3 25.1 25.3 24.5 إناث

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
* متوسط العمر عند الزواج األول لمن سيتزوجون دون سن 50 عاما

3.3.3.معدالت الزواج الخام )لكل 1000 من السكان( حسب المنطقة و الجنسية و 
الجنس، 2011

المنطقة العينأبوظبيالجملةالجنسية / النوع
الغربية 

1.1 3.8 2.5 2.7 االجمالي

14.1 17.5 14.3 15.5 مواطن

19.3 16.2 13.3 14.8 مواطنة

0.3 2.2 1.9 1.7 غير مواطن

4.0 7.0 6.1 6.3 غير مواطنة

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

4.3.3. معدالت الزواج العام ) لكل 1000 من السكان  15 فأكثر (  حسب المنطقة و 
الجنسية و الجنس، 2011

المنطقة العينأبوظبيالجملةالجنسية / النوع
الغربية 

1.2 4.8 3.0 3.3 االجمالي

19.9 29.2 23.1 25.2 مواطن

31.8 26.5 21.3 23.9 مواطنة

0.3 2.4 2.1 1.9 غير مواطن

5.7 9.0 8.0 8.2 غير مواطنة

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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5.3.3. واقعات الطالق المسجلة حسب المنطقة والجنسية والنوع

2005200920102011المنطقة والجنسية والنوع

1,8041,7791,7691,803إمارة أبوظبي

مواطنون

1,1771,0971,0911,136ذكور

839884820897إناث

غير مواطنين

627682678667ذكور

965895949906إناث

1,1771,1561,2011,170أبوظبي

مواطنون

713677707684ذكور

473537529538إناث

غير مواطنين

464479494486ذكور

704619672632إناث

571554512583العين

مواطنون

421373346419ذكور

331304256327إناث

غير مواطنين

150181166164ذكور

240250256256إناث

56695650المنطقة الغربية

مواطنون

43473833ذكور

35433532إناث

غير مواطنين

13221817ذكور

21262118إناث

المصدر: دائرة القضاء - أبوظبي
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6.3.3. معدالت الطالق الخام )لكل 1000 من السكان( حسب المنطقة و الجنسية و 
الجنس، 2011

المنطقة العينأبوظبيالجملةالجنسية / النوع
الغربية 

0.2 1.0 0.9 0.9 االجمالي

2.3 4.6 5.6 5.0 مواطن

3.1 3.7 4.7 4.2 مواطنة

0.1 0.6 0.6 0.5 غير مواطن

1.2 2.2 2.3 2.2 غير مواطنة

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

7.3.3. معدالت الطالق العام ) لكل 1000 من السكان  15 فأكثر ( حسب المنطقة و 
الجنسية و الجنس، 2011

المنطقة العينأبوظبيالجملةالجنسية / النوع
الغربية

0.2 1.3 1.1 1.0 االجمالي

3.3 7.7 9.1 8.1 مواطن

5.1 6.1 7.5 6.8 مواطنة

0.1 0.6 0.7 0.6 غير مواطن

1.7 2.9 3.0 2.9 غير مواطنة

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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4•	 اإلحصاءات االجتماعية
التعليم  •

الصحة  •

الرعاية االجتماعية  •

الثقافة والتراث  •
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4. اإلحصاءات االجتماعية
 

يقــدم هــذا الجــزء إحصاءات عــن جوانــب متعددة مــن الحيــاة االجتماعية مثــل الصحة، 
والتعليم، واألمن والعدالة. 

تنبع أهمية هذه اإلحصاءات من أنها تتعلق مباشرة بنوعية الحياة، وبالتالي تعد مؤشرات 
مهمة عن مســتوى المعيشــة. لذا تولــي حكومة أبوظبــي اهتمامًا كبيراً لتحســين حياة 
المواطنين في اإلمارة من خالل االستثمار في برامج تطوير البنية التحتية واالجتماعية.

علــى ســبيل المثال، واكــب الزيــادة الكبيرة في عــدد الطالب المســجلين فــي المدارس 
والجامعــات بنــاء مــدارس جديــدة لتلبية األعــداد المتزايدة مــن الطــالب. وباإلضافة إلى 
ذلــك، ازداد عــدد الخدمات الصحية بشــكل كبيــر، وبالتالي ارتفع عــدد العاملين بها. وقد 
أدى التركيز المتواصل على التمويل الشامل للخدمات الصحية إلى رفع مستوى التغطية 
التأمينيــة لتصل إلى مصاف الــدول المتقدمة. وعالوة على ذلك، توفــر الحكومة خدمات 

فائقة من الرعاية االجتماعية لجميع المواطنين.

المؤشرات الرئيسية

التعليم

299المدارس الحكومية

181المدارس الخاصة

125,949طالب المدارس الحكومية )ألف(

180,548طالب المدارس الخاصة )ألف(

13.8الطالب لكل معلم

22.7الطالب لكل فصل

9الجامعات

7.5نسبة األمية بين السكان 10 سنوات فأكثر

الصحة

2.3األطباء لكل ألف من السكان

5.0الممرضات لكل ألف من السكان

35المستشفيات

494المراكز الصحية

265العيادات

427الصيدليات

الرعاية االجتماعية

25,373المستفيدين من اإلعانات االجتماعية

665,490قيمة اإلعانات االجتماعية  )000 درهم(

الثقافة والتراث

1,265زوار الحدائق العامة ومتحف العين وحديقة الحيوانات بالعين  )000(

393,587 الكتب المتوفرة بدار الكتب الوطنية 

20
11
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المؤشرات الرئيسية

التعليم

299المدارس الحكومية

181المدارس الخاصة

125,949طالب المدارس الحكومية )ألف(

180,548طالب المدارس الخاصة )ألف(

13.8الطالب لكل معلم

22.7الطالب لكل فصل

9الجامعات

7.5نسبة األمية بين السكان 10 سنوات فأكثر

الصحة

2.3األطباء لكل ألف من السكان

5.0الممرضات لكل ألف من السكان

35المستشفيات

494المراكز الصحية

265العيادات

427الصيدليات

الرعاية االجتماعية

25,373المستفيدين من اإلعانات االجتماعية

665,490قيمة اإلعانات االجتماعية  )000 درهم(

الثقافة والتراث

1,265زوار الحدائق العامة ومتحف العين وحديقة الحيوانات بالعين  )000(

393,587 الكتب المتوفرة بدار الكتب الوطنية 

1.4 التعليم

التعليمية  الخدمات  وتحظى  لإلمارة.  المستدامة  التنمية  بتحقيق  أبوظبي  حكومة  تلتزم 
المدرسين  صفوة  للمدارس  الحكومة  توفر  لذا  اإلمارة،  طموحات  تحقيق  في  كبيرة  بأهمية 
على  قادرين  وجعلهم  المستقبل،  أجيال  تنمية  لتعزيز  اإلداريين  والموظفين  األكفاء، 

المساهمة في تطور اإلمارة.

عدد  بلغ  حيث   ،2011/2010 الدراسي  للعام  التعليم  عن  مفصلة  إحصاءات  الفصل  هذا  يقدم 
تلك  وتضم  خاصة(،  مدرسة  و181  حكومية،  مدرسة   299 )منها   480 اإلمارة  في  المدارس 
عدد  وبلغ  إدري،   8055 و  مدرس،  و22,218  تلميذ،  و306,497  دراسي،  فصل   13,528 المدارس 

التالميذ لكل معلم 13.8، وعدد التالميذ لكل صف 22.7.

العام  خالل  الثانوية  المرحلة  حتى  التعليمية  المراحل  كافة  في  الملتحقين  الطالب  عدد  بلغ 
الدراسي 2011/2010 ما يعادل 306,497 طالبًا، منهم 150,013 من اإلناث، و156,484 من الذكور 

)نسبة اإلناث إلى الذكور 0.96(.

و85.7   ،116.6 الحكومية  المدارس  في  الثانوية  المرحلة  في  الذكور  إلى  اإلناث  نسبة  وبلغت 
للمدارس الخاصة، وبلغت النسبة اإلجمالية للمدارس الحكومية والخاصة 101.9. وتظهر هذه 
النسب أن أعداد الذكور أكبر من اإلناث في المدارس الخاصة، في حين ان العكس هو الصحيح 

بالنسبة للمدارس الحكومية.

 .102.3 105.2، وللحلقة الثانية  وقد بلغت نسبة االلتحاق اإلجمالية للحلقة األولى من التعليم 
7.6 و   ،7.4 العمر عشر سنوات فأكثر للذكور واإلناث وكليًا  للبالغين من  وبلغت نسبة األمية 

7.5 على التوالي.

من  أخرى  مؤسسة  و22  جامعات،  تسع  إلى   2011/2010 العام  خالل  الجامعات  عدد  وصل 
مؤسسات التعليم العالي.

أهم اإلحصاءات التعليمية، 2011

التعليم الحكومي:

299المدارس 

5,618الفصول 

125,949الطالب

11,384المعلمين 

2,201اإلداريين 

التعليم الخاص:

181المدارس 

7,910الفصول 

180,548الطالب

10,834المعلمين 

5,854اإلداريين 

اجمالي التعليم:

13.8الطالب لكل معلم

22.7الطالب لكل فصل

9الجامعات

7.5نسبة األمية بين السكان 10 سنوات فأكثر

7.4نسبة األمية بين السكان الذكور 10 سنوات فأكثر

7.6نسبة األمية بين السكان اإلناث 10 سنوات فأكثر

105.2نسبة االلتحاق اإلجمالي )لخمس سنوات بالتعليم االبتدائي(

20
11
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الشكل 1.1.4. عدد المدارس حسب المنطقة و القطاع  2010 / 2011

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي، مجلس أبوظبي للتعليم

1.1.4. المدارس الحكومية والخاصة حسب المراحل التعليمية،2010 / 2011

المجموعخاصحكوميالمرحلة

299181480المجموع

46753رياض أطفال

90090حلقة - 1 

54054حلقة - 2

46046ثانوي

63174237متعددة المراحل

المصدر: مجلس أبوظبي للتعليم

2.1.4. مؤسسات التعليم العالي حسب النوع والقطاع،2010 / 2011

المجموعخاصحكوميالنوع

32831المجموع

369جامعات

01515كليات جامعية

077معاهد

المصدر: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الغربيةالعينأبوظبي
حكومي

خاص
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3.1.4. الفصول في المدارس الحكومية والخاصة حسب المراحل التعليمية، 2010 / 2011

المجموعخاصحكوميالمرحلة

5,6187,91013,528المجموع

5631,5162,079رياض أطفال

2,1123,3255,437حلقة - 1 

1,6561,9173,573حلقة - 2

1,2871,1522,439ثانوي

المصدر: مجلس أبوظبي للتعليم

4.1.4. الطالب في المدارس الحكومية والخاصة حسب المراحل التعليمية،2010 / 2011

المجموعخاص*حكوميالمرحلة

125,949180,530306,479المجموع

12,10935,02947,138رياض أطفال

45,77581,181126,956حلقة - 1 

39,92042,48082,400حلقة - 2

28,14521,84049,985ثانوي

المصدر: مجلس أبوظبي للتعليم
*باستثناء 18 طالب في التربية الخاصة
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5.1.4. المدارس والفصول والمعلمين واإلداريين في التعليم الحكومي والخاص*

20052009/20082010/20092011/2010/ 2006البيان

المجموع

495474489480المدارس

11,32811,75112,03813,528الفصول الدراسية

250,909275,758291,512306,497الطالب

18,71220,23920,37222,218المعلمين

5,1145,2998,055-اإلداريين

التعليم الحكومي

322301305299المدارس

5,4925,2855,2725,618الفصول الدراسية

127,136118,066126,492125,949الطالب

10,43610,51810,85411,384المعلمين

2,1022,2332,201-اإلداريين

التعليم الخاص

173173184181المدارس

5,8366,4666,7667,910الفصول الدراسية

123,773157,692165,020180,548الطالب

8,2769,7219,51810,834المعلمين

3,0123,0665,854-اإلداريين

المصدر: مجلس أبوظبي للتعليم
* يتضمن الجدول جميع المراحل
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الطالب والمعلمين واإلداريين حسب المنطقة والنوع في التعليم الحكومي   .6.1.4
والخاص، 2010 / 2011*

اإلداريونالمعلمونالطالبالمنطقة والنوع و القطاع
المجموع

306,49722,2188,055إمارة أبوظبي

156,4846,6033,395ذكور

150,01315,6154,660إناث

184,16512,2684,497أبوظبي

93,7683,2301,945ذكور

90,3979,0382,552إناث

105,3588,3413,206العين

54,1002,7951,290ذكور

51,2585,5461,916إناث

16,9741,609352الغربية

8,616578160ذكور

8,3581,031192إناث

التعليم الحكومي
125,94911,3842,201إمارة أبوظبي

60,1144,354746ذكور

65,8357,0301,455إناث

62,4745,050934أبوظبي

30,1431,856305ذكور

32,3313,194629إناث

51,7465,0401,056العين

24,1811,980352ذكور

27,5653,060704إناث

11,7291,294211الغربية

5,79051889ذكور

5,939776122إناث

التعليم الخاص
180,54810,8345,854إمارة أبوظبي

96,3702,2492,649ذكور

84,1788,5853,205إناث

121,6917,2183,563أبوظبي

63,6251,3741,640ذكور

58,0665,8441,923إناث

53,6123,3012,150العين

29,919815938ذكور

23,6932,4861,212إناث

5,245315141الغربية

2,8266071ذكور

2,41925570إناث

المصدر: مجلس أبوظبي للتعليم
* يتضمن الجدول جميع المراحل
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أبوظبي

العين
المنطقة الغربية

الشكل 2.1.4. الطالب حسب المنطقة والنوع في التعليم الحكومي والخاص، 2010 / 2011 

المصدر: مجلس أبوظبي للتعليم

الشكل 3.1.4: الطالب والمعلمين واإلداريين في التعليم الحكومي والخاص، حسب 
المنطقة 2011/2010

المصدر: مجلس أبوظبي للتعليم

الغربيةالعينأبوظبي

ذكور

إناث

ب
طال

ال
62,474

5,050
934

الطالب
المعلمون
اإلداريون

51,746
5,040
1,056

الطالب
المعلمون
اإلداريون

11,729
1,294

211

الطالب
المعلمون
اإلداريون
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7.1.4. نسبة اإلناث إلى الذكور بين طالب المدارس الحكومية والخاصة حسب المرحلة 
والنوع، 2010 / 2011 

إناث لكل المجموعإناثذكورالمرحلة
100ذكر

156,469150,010306,47995.9المجموع 

24,55422,58447,13892.0رياض أطفال

64,92362,033126,95695.5حلقة -1

42,23440,16682,40095.1حلقة -2

24,75825,22749,985101.9ثانوي

109.5 125,949  65,835  60,114 التعليم الحكومي

5,9496,16012,109103.5رياض أطفال

21,84223,93345,775109.6حلقة -1

19,32620,59439,920106.6حلقة -2

12,99715,14828,145116.5ثانوي

87.4 180,530  84,175  96,355 التعليم الخاص*

18,60516,42435,02988.3رياض أطفال

43,08138,10081,18188.4حلقة -1

22,90819,57242,48085.4حلقة -2

11,76110,07921,84085.7ثانوي

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي، مجلس أبوظبي للتعليم
*باستثناء 18 طالب في التربية الخاصة
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التوزيع النسبي للتالميذ في المدارس الحكومية إلى إجمالي الطلبة حسب   .8.1.4
المنطقة والجنسية والنوع والمرحلة التعليمية، 2010 / 2011

المجموعثانويحلقة - 2 حلقة - 1المنطقة و الجنسية النوع
إمارة أبوظبي

36.148.456.343.9المجموع 

33.645.852.541.1ذكور

38.651.360.046.8إناث

64.578.478.171.8مواطنون

60.574.171.667.1ذكور

68.682.884.076.4إناث

15.123.938.122.1غير مواطنين

14.223.037.921.4ذكور

16.024.838.422.9إناث

أبوظبي
29.040.649.236.5المجموع 

27.239.346.434.6ذكور

30.942.052.038.5إناث

59.873.074.967.1مواطنون

56.670.469.263.5ذكور

63.175.779.970.6إناث

10.318.832.217.0غير مواطنين

9.518.532.616.6ذكور

11.119.031.917.4إناث

العين
44.356.962.752.0المجموع 

40.651.756.847.3ذكور

48.262.668.656.9إناث

67.382.579.374.7مواطنون

62.075.670.868.2ذكور

72.789.787.081.2إناث

20.628.042.827.1غير مواطنين

19.325.941.525.6ذكور

22.030.344.228.8إناث

الغربية
61.378.290.672.2المجموع 

59.676.891.170.7ذكور

63.179.690.173.7إناث

90.898.899.795.2مواطنون

89.197.999.794.1ذكور

92.599.799.796.4إناث

41.061.182.954.8غير مواطنين

40.259.483.853.4ذكور

41.962.982.256.2إناث

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي، مجلس أبوظبي للتعليم



     177      I   2012 الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي

التوزيع النسبي للتالميذ في المدارس الخاصة إلى إجمالي الطلبة حسب   .9.1.4
المنطقة والجنسية والنوع والمرحلة التعليمية، 2010 / 2011*

المجموعثانويحلقة - 2 حلقة - 1المنطقة و الجنسية والنوع
إمارة أبوظبي

63.951.643.756.1المجموع 

66.454.247.558.9ذكور

61.448.740.053.2إناث

35.521.621.928.2مواطنون

39.525.928.432.9ذكور

31.417.216.023.6إناث

84.976.161.977.9غير مواطنين

85.877.062.178.6ذكور

84.075.261.677.1إناث

أبوظبي
71.059.450.863.5المجموع 

72.860.753.665.4ذكور

69.158.048.061.5إناث

40.227.025.132.9مواطنون

43.429.630.836.5ذكور

36.924.320.129.4إناث

89.781.267.883.0غير مواطنين

90.581.567.483.4ذكور

88.981.068.182.6إناث

العين
55.743.137.348.0المجموع 

59.448.343.252.7ذكور

51.837.431.443.1إناث

32.717.520.725.3مواطنون

38.024.429.231.8ذكور

27.310.313.018.8إناث

79.472.057.272.9غير مواطنين

80.774.158.574.4ذكور

78.069.755.871.2إناث

الغربية
38.721.89.427.8المجموع 

40.423.28.929.3ذكور

36.920.49.926.3إناث

9.21.20.34.8مواطنون

10.92.10.35.9ذكور

7.50.30.33.6إناث

59.038.917.145.2غير مواطنين

59.840.616.246.6ذكور

58.137.117.843.8إناث

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي، مجلس أبوظبي للتعليم
*باستثناء 18 طالب في التربية الخاصة
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10.1.4. نسبة الطالب المواطنين إلى غير المواطنين )%( حسب القطاع والمنطقة 

2006/20052009/20082010/20092011/2010المنطقة والقطاع

87.287.484.379.4إمارة أبوظبي

67.870.068.664.4أبوظبي

129.6126.2119.9113.8العين

100.685.583.578.3الغربية

265.3334.2270.9275.9التعليم الحكومي

254.9377.5263.1277.0أبوظبي

310.2368.8330.3326.8العين

164.9144.0147.5143.6الغربية

24.731.533.031.5التعليم الخاص

23.727.129.727.5أبوظبي

29.645.144.144.3العين

9.910.010.111.5الغربية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي، مجلس أبوظبي للتعليم
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الطالب ذوي االحتياجات الخاصة بالمدارس الحكومية حسب المنطقة ونوع   .11.1.4
االعاقة،2010 / 2011

الغربيةالعينأبوظبينوع االعاقة

2,3051,138143إمارة أبوظبي

1,677814100طلبة صعوبات التعلم

576111اإلعاقة البصرية

1415410اإلعاقة السمعية

35013112اضطرابات اللغة والكالم

48523اإلعاقة الحركية أو المشكالت الصحية

644النشاط الزائد

-145 التوحد

12173اإلعاقة الذهنية والقصور العقلي

المصدر: مجلس أبوظبي للتعليم

12.1.4. المعلمين حسب المراحل التعليمية والجنس في المدارس الحكومية، 2010 / 2011

المجموعإناثذكورالمرحلة

4,3547,03011,384المجموع

0982982رياض أطفال

1,0442,3713,415حلقة - 1

1,1511,0912,242حلقة - 2

9891,2052,194ثانوي

1,1701,3812,551متعددة المراحل

المصدر: مجلس أبوظبي للتعليم
*عدد المعلمين حسب المراحل التعليمية والجنس في التعليم الخاص غير متوفر.
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هيئة التدريس بالمدارس الحكومية حسب المنطقة والمرحلة الدراسية   .13.1.4
والجنسية والنوع، 2010 / 2011*

المجموعثانويحلقة - 2 حلقة - 1المنطقة و الجنسية والنوع
إمارة أبوظبي

3415224221947851المجموع 

104411519893184ذكور

2371109112054667إناث

14689466943108مواطنون

10119385379ذكور

13677536092729إناث

1947129615004743غير مواطنين

9439589042805ذكور

10043385961938إناث

أبوظبي
1614122812144056المجموع 

5125915221625ذكور

11026376922431إناث

6565103621528مواطنون

5311156220ذكور

6033993061308إناث

9587188522528غير مواطنين

4594804661405ذكور

4992383861123إناث

العين
14259248673216المجموع 

4205414391400ذكور

10053834281816إناث

7134153261454مواطنون

478229158ذكور

6663332971296إناث

7125095411762غير مواطنين

3734594101242ذكور

33950131520إناث

الغربية
37690113579المجموع 

1121928159ذكور

2647185420إناث

99216126مواطنون

1001ذكور

98216125إناث

27769107453غير مواطنين

1111928158ذكور

1665079295إناث

المصدر: مجلس أبوظبي للتعليم
*عدد المعلمين ال يشمل المعلمون في رياض االطفال و المدارس متعددة المراحل
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14.1.4. المعلمون حسب المنطقة والجنسية والنوع في التعليم الخاص، 2010 / 2011

المجموعإناثذكورالمنطقة والجنسية

2,2498,58510,834المجموع

13738مواطنون

2,2488,54810,796غير مواطنين

1,3745,8447,218أبوظبي

11516مواطنون

1,3735,8297,202غير مواطنين

8152,4863,301العين

02222مواطنون

8152,4643,279غير مواطنين

60255315الغربية

000مواطنون

60255315غير مواطنين

المصدر: مجلس أبوظبي للتعليم
*عدد المعلمين في التعليم الخاص حسب المرحلة غير متوفر
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عدد الطالب لكل  معلم  حسب المنطقة والمرحلة الدراسية والنوع في   .15.1.4
التعليم الحكومي، 2010 / 2011

كال إناثذكورالمنطقة والمرحلة
الجنسين

11.0--إمارة أبوظبي

11.4--رياض األطفال

12.0--حلقة - 1

12.312.912.6حلقة - 2

10.39.910.1ثانوي

8.89.49.1متعددة المراحل

12.4--أبوظبي

11.8--رياض األطفال

13.2--حلقة - 1

13.913.213.5حلقة - 2

11.510.511.0ثانوي

11.010.510.8متعددة المراحل

10.2--العين

10.8--رياض األطفال

11.2--حلقة - 1

10.712.511.4حلقة - 2

9.09.39.1ثانوي

8.29.79.1متعددة المراحل

8.8--الغربية

12.1--رياض األطفال

10.1--حلقة - 1

7.512.111.1حلقة - 2

7.58.58.2ثانوي

8.37.47.9متعددة المراحل

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي، مجلس أبوظبي للتعليم
*في رياض األطفال والحلقة األولى، هناك فصول يتم تدريسها من قبل المعلمات وبالتالي ال يمكن حساب الطالب 

لكل معلم حسب النوع
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عدد الطالب لكل فصل وعدد المعلمين لكل فصل حسب المنطقة والمرحلة   .16.1.4
الدراسية والنوع في التعليم الحكومي،  2010 / 2011*

المجموعثانويحلقة - 2حلقة - 1المنطقة والمرحلة

إمارة أبوظبي

21.724.121.922.5الطالب/ الفصول

20.823.621.021.8ذكور

22.524.622.623.2إناث

1.61.41.71.6المعلمين/الفصول

1.01.41.61.3ذكور

2.21.31.81.8إناث

أبوظبي

22.926.024.824.4الطالب/ الفصول

22.426.224.724.2ذكور

23.425.724.924.6إناث

1.71.62.11.7المعلمين/الفصول

1.11.61.91.4ذكور

2.21.62.22.0إناث

العين

21.323.020.521.7الطالب/ الفصول

20.021.819.020.3ذكور

22.624.221.923.0إناث

1.61.31.61.5المعلمين/الفصول

0.91.51.61.3ذكور

2.21.11.51.7إناث

الغربية

18.020.515.718.2الطالب/ الفصول

17.619.915.317.7ذكور

18.521.316.218.7إناث

1.50.50.71.0المعلمين/الفصول

0.90.20.40.5ذكور

2.20.81.11.5إناث

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي، مجلس أبوظبي للتعليم
*عدد الفصول غير متوفر في المدارس متعددة المراحل
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17.1.4. عدد الطالب لكل فصل حسب المنطقة والمرحلة الدراسية في التعليم 
الخاص، 2010 / 2011*

المجموعثانويحلقة - 2حلقة - 1المنطقة 

24.422.219.022.8إمارة أبوظبي

25.223.621.324.0أبوظبي

23.119.615.420.5العين

22.019.213.620.5الغربية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي، مجلس أبوظبي للتعليم
*باستثناء 18 طالب في التربية الخاصة

عدد الطالب لكل معلم وعدد المعلمين لكل فصل حسب المنطقة في   .18.1.4
التعليم الخاص، 2010 / 2011

 المعلمين لكل فصل الطالب لكل معلمالمنطقة 

16.71.4إمارة أبوظبي

16.91.4أبوظبي

16.21.3العين

16.71.3الغربية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي، مجلس أبوظبي للتعليم

الشكل 4.1.4. التوزيع النسبي للطالب حسب القطاع و المرحلة الدراسية ، 2010 /2011

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي، مجلس أبوظبي للتعليم

ب
طال

سبة ال
ن

المجموعثانويحلقة - 2حلقة - 1رياض األطفال

التعليم الخاص التعليم الحكومي
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19.1.4. نسبة االلتحاق اإلجمالي حسب النوع والمرحلة التعليمية،2010 / 2011

كال الجنسينإناثذكورالمرحلة

87.886.887.3رياض أطفال

108.9112.7110.7الصف األول

103.9106.7105.2حلقة - 1 

100.8103.9102.3حلقة - 2

84.292.188.0ثانوي

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

20.1.4. نسبة االلتحاق الصافي  حسب النوع والمرحلة التعليمية، 2008 / 2009

كال الجنسينإناثذكورالمرحلة

57.255.556.3رياض أطفال

83.080.581.8حلقة - 1 

71.069.470.2حلقة - 2

60.362.261.3ثانوي

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

نسبة الطالب الملتحقين بالتعليم الخاص إلى اجمالي الطالب )%( حسب   .21.1.4
المنطقة والعام الدراسي 

2006/20052009/20082010/20092011/2010المنطقة

49.357.256.658.9إمارة أبوظبي

59.765.664.166.1أبوظبي

36.348.048.250.9العين

22.725.928.030.9الغربية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي، مجلس أبوظبي للتعليم

معدالت االلتحاق بالتعـليـم

وتعرف نسبة االلتحاق اإلجمالي بأنها عدد الطالب الملتحقين بمرحلة تعليمية معينة- 
بغض النظر عن أعمارهم- إلى عدد السكان في الفئة العمرية الرسمية لاللتحاق بتلك 
المرحلة مضروبا في 100. وبلغت نسبة االلتحاق االجمالي للحلقة 1- خالل العام الدراسي 
 2011/2010 ما يعادل 103.9 بالنسبة للذكور، 106.7 لإلناث وبلغت النسبة العامة 105.2.
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التسرب واالنتقال:   

من  األولى  المرحلة  في  الصفوف  جميع  في   2008/2007 عام  خالل  التسرب  معدل  بلغ 
معدل  وارتفع  لإلناث.  و%0.4  للذكور،   %1.0 بنسبة  ذلك  وجاء   ،%0.7 الحكومي  التعليم 
التسرب من 0.7% في مرحلة التعليم األولى إلى 1.3% للمرحلة التعليمية الثانية، و%4.1 

للمرحلة الثانوية.

وفي   سواء  حد  على  المواطنين  وغير  المواطنين  من  لكل  التسرب  معدالت  وتتشابه 
مناطق اإلمارة الثالث.

2011/2010 بلغ عدد الطالب المنتقلين من المرحلة االبتدائية إلى المرحلة  وخالل عام 
الثانوية 9,231 للذكور، و9,156 لإلناث،  و18,387 لإلجمالي. وتبين اإلحصاءات أنه في حين 
أن نسبة انتقال اإلناث )101.3%( تفوق نسبة انتقال الذكور )97.2%(، إال أن العدد اإلجمالي 
بلغ  والذي  له  السابق  العام  عن  يقل   2011/2010 عام  خالل   18,387 يبلغ  والذي  للطالب 

عدد الطالب فيه 18,538، بنسبة انخفاض تبلغ %0.81. 

22.1.4. نسبة االنتقال إلى المرحلة الثانوية حسب النوع

كال الجنسينإناثذكورالمرحلة

9231915618387الصف العاشر )2010 / 2011(

9501903718538الصف التاسع )2010/2009(

*%97.2101.399.2

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي، مجلس أبوظبي للتعليم
*نسبة االنتقال < 100 بسبب الهجرة واالعادة والرسوب
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نسبة تسرب طالب المدارس الحكومية حسب المنطقة والمرحلة التعليمية   .23.1.4
والجنسية والنوع، 2008/2007

كال الجنسينإناثذكورالمنطقة و المرحلة والجنسية
2.41.11.8المجموع

1.00.40.7حلقة - 1 
1.90.61.3حلقة - 2

5.52.84.1ثانوي
1.91.01.4أبوظبي

1.00.30.6حلقة - 1 
1.00.40.7حلقة - 2

4.52.83.6ثانوي
3.01.22.1العين

0.90.40.7حلقة - 1 
2.80.81.8حلقة - 2

7.12.94.8ثانوي
2.71.21.9الغربية

1.31.01.2حلقة - 1 
3.00.41.7حلقة - 2

4.52.73.6ثانوي
مواطنون

2.51.01.7حلقة - 1 
0.90.30.6حلقة - 2

2.00.61.3ثانوي
6.83.04.7أبوظبي

1.91.01.5حلقة - 1 
1.00.30.6حلقة - 2

1.00.30.7ثانوي
5.63.34.4العين

3.21.12.1حلقة - 1 
0.90.30.6حلقة - 2

2.90.81.9ثانوي
8.52.95.2الغربية

2.71.01.8حلقة - 1 
0.80.90.8حلقة - 2

3.30.41.9ثانوي
5.32.23.7ثانوي

غير مواطنين
2.31.31.8حلقة - 1 
1.20.71.0حلقة - 2

1.70.61.2ثانوي
3.62.43.0أبوظبي

1.81.01.4حلقة - 1 
0.90.50.7حلقة - 2

0.90.60.8ثانوي
3.01.72.4العين

2.61.52.1حلقة - 1 
1.00.70.9حلقة - 2

2.30.81.5ثانوي
4.63.13.8الغربية

2.71.52.1حلقة - 1 
2.11.31.7حلقة - 2

2.70.31.5ثانوي
3.63.43.5ثانوي

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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تعليم الكبار:

التعليم  تقديم  تم  كما  مركزاً.   37 الكبار  تعليم  ومراكز  األمية  محو  مراكز  عدد  بلغ 
المنزلي في 77 موقعًا خالل العام 2010 / 2011. وحضر في هذه المراكز ما يعادل 15,242 
بالتعليم  ملتحقين  التالميذ  معظم  المواطنين.  من  تلميذاً   10,517 منهم  تلميذاً، 
الثانوي وبنسبة تعادل %69، ومنهم %21 في الحلقة - 2، و10% في الحلقة - 1 .  وبلغ عدد 

المعلمين 250 معلم، منهم 137 من المواطنين. 

24.1.4. مراكز محو االمية وتعليم الكبار حسب نوع المركز

2010/20092011/2010المراكز

37114المجموع العام

1111التنمية االسرية

2626المراكز

77-المنازل

المصدر: مجلس أبوظبي للتعليم

25.1.4. مراكز محو االمية وتعليم الكبار حسب المنطقة والنوع

2010/2011 *2010/2009المنطقة والنوع 

37114إمارة أبوظبي

1456ذكور

2358إناث

1430أبوظبي

616ذكور

814إناث

1358العين

428ذكور

930إناث

1026الغربية

412ذكور

614إناث

المصدر: مجلس أبوظبي للتعليم
*تضم طلبة المنازل
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طالب مراكز محو االمية وتعليم الكبار حسب المنطقة والمرحلة والجنسية   .26.1.4
والنوع، 2010 /2011

المجموعثانويحلقة - 2حلقة - 1 المنطقة والجنسية والنوع

إمارة أبوظبي
1,5213,23110,49015,242المجموع

2511,9317,0059,187ذكور

1,2701,3003,4856,055إناث

6972,0957,72510,517مواطنون

891,2825,3536,724ذكور

6088132,3723,793إناث

8241,1362,7654,725غير مواطنين

1626491,6522,463ذكور

6624871,1132,262إناث

أبوظبي
7201,3545,0307,104المجموع

1227583,3574,237ذكور

5985961,6732,867إناث

2669064,1015,273مواطنون

395612,8263,426ذكور

2273451,2751,847إناث

4544489291,831غير مواطنين

83197531811ذكور

3712513981,020إناث

العين
6381,4774,6056,720المجموع

889123,0794,079ذكور

5505651,5262,641إناث

3139013,0334,247مواطنون

255212,1332,679ذكور

2883809001,568إناث

3255761,5722,473غير مواطنين

633919461,400ذكور

2621856261,073إناث

الغربية
1634008551,418المجموع

41261569871ذكور

122139286547إناث

118288591997مواطنون

25200394619ذكور

9388197378إناث

45112264421غير مواطنين

1661175252ذكور

295189169إناث

المصدر: مجلس أبوظبي للتعليم
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27.1.4. المعلمون في مراكز محو االمية وتعليم الكبار حسب المنطقة والجنسية والنوع

2010/20092011/2010المنطقة والجنسية والنوع

258250إمارة أبوظبي

520ذكور

253230إناث

155137مواطنون

54ذكور

150133إناث

103113غير مواطنين

016ذكور

10397إناث

10279أبوظبي

417ذكور

9862إناث

6252مواطنون

44ذكور

5848إناث

4027غير مواطنين

013ذكور

4014إناث

7283العين

13ذكور

7180إناث

5563مواطنون

10ذكور

5463إناث

1720غير مواطنين

03ذكور

1717إناث

8488الغربية

00ذكور

8488إناث

3822مواطنون

00ذكور

3822إناث

4666غير مواطنين

00ذكور

4666إناث

المصدر: مجلس أبوظبي للتعليم
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التحصيل التعليمي:

أعمارهم  تــتــراوح  لمن  السكاني  الــتــوزيــع  أن   2011 ــام  ع منتصف  تــقــديــرات  ــارت  أشـ
يــوصــفــون  مــمــن   138,478 بــلــغ  الــعــلــمــي  الــتــحــصــيــل  حــيــث  مــن  فــأكــثــر  عــشــر  بــيــن 
 .37,258 اإلنـــاث  ــدد  ع بلغ  بينما   ،101,220 منهم  الــذكــور  ــدد  ع بلغ  ــد  وق  باألميين، 
وبلغ التوزيع النسبي لألمية بين الذكور واإلناث واإلجمالي %7.4، %7.6، و%7.5 على التوالي.

6.0% على   ،%8.7  ،%3.5 للذكور واإلناث واإلجمالي  المواطنين  بين  األمية  وجاءت نسب 
التوالي.

وبلغت نسبة السكان ممن تتراوح أعمارهم بين عشر سنوات فأكثر ويحملون شهادة 
جامعية أو أعلى للذكور واإلناث واإلجمالي %13.5، %16.3، و %14.2 على التوالي.

فأكثر  أعوام  عشر  بين  أعمارهم  تتراوح  الذين  المواطنين  نسبة  أن  البيانات  وتوضح 
والذين يحملون شهادة جامعية أو أعلى للذكور واإلناث واإلجمالي بلغت 11.2%، 10.7% 

و 11 على التوالي

التوزيع النسبي لطالب مؤسسات التعليم العالي* حسب القطاع والجنسية   .28.1.4
والنوع، 2010 / 2011

كال الجنسينإناثذكورالقطاع والجنسية

73.277.075.5مواطنون

83.789.087.5حكومي

65.350.258.4خاص

26.823.024.5غير مواطنين

16.311.012.5حكومي

34.749.841.6خاص

المصدر: مركز اإلحصاء- أبوظبي، جامعة االمارات العربية المتحدة، جامعة زايد، كليات التقنية العليا، وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي

*باستثناء 365 طالب في جامعة زايد غير معروفة جنسيتهم

التوزيع النسبي لخريجي مؤسسات التعليم العالي حسب الجنسية والنوع   .29.1.4
والقطاع، 2010 / 2011

المجموعإناثذكورالقطاع والجنسية

68.063.064.7مواطنون

87.587.986.7حكومي

39.152.629.8خاص

32.037.035.3غير مواطنين

12.512.113.3حكومي

60.947.470.2خاص

المصدر: جامعة االمارات العربية المتحدة، جامعة زايد، كليات التقنية العليا، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 
مركز اإلحصاء- أبوظبي
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30.1.4. نسبة األمية )%( بين السكان )10 سنوات فأكثر( حسب الجنسية والنوع 

2005200920102011الجنسية والنوع

12.68.37.97.5المجموع 

14.29.28.77.4ذكور

9.16.66.47.6إناث

8.36.36.16.0مواطنون

5.03.73.53.5ذكور

11.59.08.88.7إناث

13.98.98.47.8غير مواطنين

16.010.29.78.0ذكور

7.95.45.27.0إناث

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

31.1.4. نسبة القرائية )%( بين السكان )10 سنوات فأكثر( حسب الجنسية والنوع

2005200920102011الجنسية والنوع

87.491.792.192.5المجموع 

85.890.891.392.6ذكور

90.993.493.692.4إناث

91.793.793.994.0مواطنون

95.096.396.596.5ذكور

88.591.091.291.3إناث

86.191.191.692.2غير مواطنين

84.089.890.392.0ذكور

92.194.694.893.0إناث

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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32.1.4. نسبة األمية )%( بين السكان الشباب )15-24 سنة( حسب الجنسية والنوع

2005200920102011الجنسية والنوع

5.83.73.56.4المجموع 

7.54.74.57.1ذكور

3.72.52.44.9إناث

0.80.50.50.6مواطنون

0.60.40.40.6ذكور

1.00.60.60.6إناث

9.15.65.38.6غير مواطنين

11.26.86.59.0ذكور

5.83.93.77.6إناث

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

33.1.4. نسبة القرائية )%( بين السكان الشباب )15-24 سنة( حسب الجنسية والنوع

2005200920102011الجنسية والنوع

94.296.396.593.6المجموع 

92.595.395.592.9ذكور

96.397.597.695.1إناث

99.299.599.599.4مواطنون

99.499.699.699.4ذكور

99.099.499.499.4إناث

90.994.494.791.4غير مواطنين

88.893.293.591.0ذكور

94.296.196.392.4إناث

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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34.1.4. تقديرات سكان أبوظبي )10 سنوات فأكثر( حسب المنطقة والمستوى 
التعليمي والنوع، منتصف 2011

المجموعإناثذكورالمنطقة والمستوى التعليمي
1,361,968493,1541,855,122إمارة أبوظبي

101,22037,258138,478أمي

258,57663,327321,903يقرأ ويكتب

219,91069,769289,679ابتدائي

244,24775,204319,451إعدادي

297,266141,325438,591ثانوي

57,42525,66783,093 فوق الثانوي ودون الجامعي

157,22172,133229,354 جامعي

6,1112,7248,835 دبلوم عالي

14,4434,63219,076 ماجستير

5,5491,1156,664 دكتوراه

831,665314,7501,146,415أبوظبي

62,34523,52685,871أمي

159,25141,089200,340يقرأ ويكتب

134,05844,114178,172ابتدائي

148,45647,382195,837إعدادي

180,16589,086269,251ثانوي

35,14716,87552,022 فوق الثانوي ودون الجامعي

96,27347,054143,328 جامعي

3,7141,7735,487 دبلوم عالي

8,8463,11111,957 ماجستير

3,4107404,150 دكتوراه

336,400159,120495,520العين

23,91612,25136,167أمي

61,12419,82380,947يقرأ ويكتب

54,77522,88977,663ابتدائي

61,72424,82586,549إعدادي

76,16746,612122,779ثانوي

14,0197,83421,853 فوق الثانوي ودون الجامعي

38,29022,35060,640 جامعي

1,5458472,392 دبلوم عالي

3,5141,3544,868 ماجستير

1,3283341,662 دكتوراه

193,90319,284213,187الغربية

14,9591,48016,439أمي

38,2012,41540,616يقرأ ويكتب

31,0772,76633,843ابتدائي

34,0672,99737,064إعدادي

40,9345,62846,562ثانوي

8,2599599,218 فوق الثانوي ودون الجامعي

22,6582,72825,386 جامعي

852103955 دبلوم عالي

2,0831672,251 ماجستير

81241853 دكتوراه

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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35.1.4. تقديرات المواطنين )10 سنوات فأكثر( حسب المنطقة والمستوى التعليمي 
والنوع، منتصف 2011

المجموعإناثذكورالمنطقة والمستوى التعليمي
164,071154,105318,176إمارة أبوظبي

5,62813,42319,050أمي

14,55215,06729,619يقرأ ويكتب

29,26224,72253,984ابتدائي

37,86927,83665,706إعدادي

52,41251,994104,406ثانوي

5,9224,55310,476 فوق الثانوي ودون الجامعي

15,65315,39031,042 جامعي

9506081,558 دبلوم عالي

1,4153621,776 ماجستير

408151559 دكتوراه

88,40183,294171,695أبوظبي

3,0327,25510,287أمي

7,8418,14415,984يقرأ ويكتب

15,76613,36229,129ابتدائي

20,40415,04535,449إعدادي

28,24028,10356,343ثانوي

3,1912,4615,652 فوق الثانوي ودون الجامعي

8,4348,31816,752 جامعي

512329841 دبلوم عالي

762196958 ماجستير

22081301 دكتوراه

64,37363,412127,785العين

2,2085,5237,731أمي

5,7096,20011,909يقرأ ويكتب

11,48110,17321,654ابتدائي

14,85811,45426,312إعدادي

20,56421,39541,959ثانوي

2,3241,8744,197 فوق الثانوي ودون الجامعي

6,1416,33312,474 جامعي

373250623 دبلوم عالي

555149704 ماجستير

16062222 دكتوراه

11,2977,39918,696الغربية

3876441,032أمي

1,0027231,725يقرأ ويكتب

2,0151,1873,202ابتدائي

2,6071,3363,944إعدادي

3,6092,4966,105ثانوي

408219626 فوق الثانوي ودون الجامعي

1,0787391,817 جامعي

652995 دبلوم عالي

9717115 ماجستير

28735 دكتوراه

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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36.1.4. تقديرات غير المواطنين )10 سنوات فأكثر( حسب المنطقة والمستوى 
التعليمي والنوع، منتصف 2011

المجموعإناثذكورالمنطقة والمستوى التعليمي
1,197,897339,0491,536,946إمارة أبوظبي

95,59223,835119,427أمي

244,02448,260292,284يقرأ ويكتب

190,64845,046235,694ابتدائي

206,37747,368253,745إعدادي

244,85389,331334,185ثانوي

51,50321,11472,617 فوق الثانوي ودون الجامعي

141,56956,743198,312 جامعي

5,1602,1167,277 دبلوم عالي

13,0294,27017,299 ماجستير

5,1419646,106 دكتوراه

743,264231,456974,720أبوظبي

59,31216,27175,584أمي

151,41032,945184,356يقرأ ويكتب

118,29230,751149,044ابتدائي

128,05232,336160,388إعدادي

151,92560,983212,908ثانوي

31,95614,41446,370 فوق الثانوي ودون الجامعي

87,84038,736126,576 جامعي

3,2021,4454,646 دبلوم عالي

8,0842,91510,999 ماجستير

3,1906583,848 دكتوراه

272,02795,708367,735العين

21,7086,72828,436أمي

55,41513,62369,038يقرأ ويكتب

43,29412,71656,010ابتدائي

46,86613,37160,237إعدادي

55,60325,21780,820ثانوي

11,6965,96017,656 فوق الثانوي ودون الجامعي

32,14816,01848,166 جامعي

1,1725971,769 دبلوم عالي

2,9591,2054,164 ماجستير

1,1682721,440 دكتوراه

182,60611,885194,491الغربية

14,57283615,407أمي

37,1991,69238,890يقرأ ويكتب

29,0621,57930,641ابتدائي

31,4601,66033,120إعدادي

37,3253,13140,457ثانوي

7,8517408,591 فوق الثانوي ودون الجامعي

21,5811,98923,570 جامعي

78774861 دبلوم عالي

1,9861502,136 ماجستير

78434818 دكتوراه

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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2.4 الصحة 

شهدت الخدمات الصحية في أبوظبي توسعًا وتحواًل كبيراً على مدى السنوات العشرين 
المستشفيات  عدد  في  الكبير  الزيادة  منها  عديدة  أشكال  في  ذلك  ويتجلى  الماضية. 
والمرافق الصحية األخرى خالل هذه الفترة، مما يثبت بأن اإلمارة ال تزال تسعى جاهدة إلى 

تطبيق أرقى المعايير الدولية في مجال الرعاية الصحية.

حيث  الصحة،  مجال  في  العاملين  عدد  في  طفيف  انخفاض  إلى   2011 عام  بيانات  تشير 
من  ألف  لكل  طبيب   2.3 األطباء  عدد  ليبلغ   ،1,966 إلى   2,026 من  األطباء  عدد  انخفض 

السكان، وبلغ عدد الممرضات خمسة ممرضات لكل ألف من السكان.

وبالمثل، فقد انخفض عدد األسّرة في المستشفيات الحكومية بشكل قليل من 2582 
والخاصة  الحكومية  المستشفيات  جميع  في  لألسّرة  الكلي  المجموع  ليصل   ،2,415 إلى 
إلى 3,659 سرير، وهو ما يعني أن عدد األسرة المتاحة في المستشفيات يبلغ 1,335,535 

سرير سنويًا.

شركات  انتشار  إلى  اإلمارة  في  الصحي  التمويل  مستويات  بزيادة  االهتمام  أدى  وقد 
التأمين ومنتجات التأمين الصحي، حيث بلغ مجموع المشمولين بخدمة التأمين المعزز 
خالل عام 2010 ما يعادل 1,044,743، وارتفع العدد إلى 1,053,893 خالل عام 2011. ومنذ 
2008 كانت هناك زيادة سنوية مطردة في عدد األشخاص المشمولين بخدمات  العام 

التأمين الصحي المعزز في أبوظبي.

 2.3 األطباء لكل ألف من السكان
ة لكل ألف من السكان  1.7 األِسرَّ

 5.0 الممرضات لكل ألف من السكان
 35 المستشفيات

ة المستشفيات   3,659 أِسرَّ
 494 المراكز الصحية

 265 العيادات
 427 الصيدليات

 4,900 األطباء
 10,504 الممرضات 

الشكل 1.2.4. المستشفيات و المراكز الصحية و العيادات حسب المنطقة، 2011

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي ، هيئة الصحة - أبوظبي

20
11

أبوظبي

دد
لع

ا

 الغربيةالعين

المستشفيات المراكز الصحية العيادات
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1.2.4. ملخص اإلحصاءات الصحية الحكومية

2008200920102011البيانات

 12  12  12 12عدد المستشفيات

 -  48  59 51عدد العيادات الصحية

ة  2,415  2,582  2,652  2,596 عدد األِسرَّ

 76,600  105,200  105,100  106,200 عدد المرضى النزالء

84,000 2,026  1,822  2,786 عدد األطباء

2,233,400 1,386,700  1,331,900  1,379,800 عدد مرضى العيادات الخارجية

المصدر: هيئة الصحة - أبوظبي

2.2.4. المستشفيات حسب المنطقة والقطاع

2008200920102011المنطقة / القطاع

39393335إمارة أبوظبي

12121212حكومي

25251921خاص

2222عسكري

24231819أبوظبي

4444حكومي

19181314خاص

1111عسكري

910910العين

3333حكومي

5656خاص

1111عسكري

6666 الغربية

5555حكومي

1111خاص

0000عسكري

المصدر: هيئة الصحة - أبوظبي
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3.2.4. المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات حسب المنطقة

2008200920102011المنطقة 

المجموع

35*393933المستشفيات

386360435494المراكز الصحية

196207239265العيادات

أبوظبي

24231819المستشفيات

286260310348المراكز الصحية

125134168180العيادات

العين

910910المستشفيات

9595110124المراكز الصحية

66686881العيادات

 الغربية

6666المستشفيات

551522المراكز الصحية

5534العيادات

المصدر: هيئة الصحة - أبوظبي
*في عام 2010 تم تصنيف مستشفيات اليوم الواحد ضمن المراكز الصحية، وذلك وفقا لمواصفات ترخيص 

المنشآت الطبية. كما تم منح ترخيص عمل لمستشفى واحد جديد بتاريخ 30 ديسمبر 2010.
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4.2.4. معدل الوفاة  )لكل 100,000 من السكان ( حسب سبب الوفاة، 2011

المعدلسبب الوفاة

51.35أمراض القلب واألوعية الدموية

22.68االسباب الخارجية لإلعتالل والوفاة 

21.74األورام السرطانية

5.85أمراض الجهاز التنفسي

5.52أعراض وعالمات  سريرية غيرطبيعية غير مصنفة في مكان آخر

4.76اإلصابة والتسمم وغيرها من األسباب الخارجية

4.62الغدد الصماء، وأمراض التغذية واأليض

4.10بعض الظروف الناشئة في فترة ما حول الوالدة

3.82بعض األمراض المعدية والطفيلية

3.40التشوهات الخلقية، والتشويهات الصبغية

2.92أمراض الجهاز الهضمي

1.98أمراض الجهاز التناسلي

1.70أمراض الجهاز العصبي

0.80أمراض الدم واألعضاء التي تكون الدم واضطرابات المناعة

0.66أمراض الجهاز العضلي واألنسجة الضامة

0.09أمراض الجلد واألنسجة تحت الجلد

0.09أمراض الحمل والوالدة

0.05أمراض األذن وعملية الخشاء

0.05أمراض العين وملحقات

0.05االضطرابات النفسية والسلوكية

0.66غير مبين 

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي، هيئة الصحة - أبوظبي
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5.2.4. الكوادر الطبية  )لكل 100,000 من السكان ( حسب المنطقة

2008200920102011المنطقة

إمارة أبوظبي

312237242231األطباء

406446418495الممرضات

49454541أطباء األسنان

 أبوظبي

294258242-األطباء

498433532-الممرضات

575045-أطباء األسنان

 العين

222251249-األطباء

51545518-الممرضات

4144942-أطباء األسنان

 الغربية

116118118-األطباء

260244222-الممرضات

161314-أطباء األسنان

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي، هيئة الصحة - أبوظبي، 
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6.2.4. إخطارات األمراض المعدية 

2005200920102011المرض
12,34513,35514,32220,295المجموع

63077219742911768الجديري المائي
570139314152731المالريا

384518711673التهاب الكبد الفيروسي )ب(
191479668580التهاب الكبد الفيروسي )ج(

42495654585الجرب
111309471667تسمم غذائي آخر

239192450383الدرن  الرئوي
45133335394حمى التيفود

5165318243أمرض أخرى منقولة جنسيًا
530248282اإلنفلونزا

117200221194النكاف
186181193138التهاب الكبد الفيروسي )أ(

079175183الدرن غير الرئوي
71175105239الحمى القرمزية

00900تسمم السالمونيال  آخر
10407339السعال الديكي )الشاهوق(

3351456299الزهري )السفلس(
25276242السيالن
863365582الجيارديا

28455275داء البروسيالت
3252510الزحار الباسيلي

18345049الحصبة
7603637التهاب السحايا الفيروسي

012261التهاب كبدي فيروسي آخر
23482242الحصبة االلمانية

1530120البارتيفويد
14111115الشلل الرخوي الحاد
6101010التهاب الدماغ الحاد

0313التتانوس
53610ديدان البلهارسيا

0000أمراض الجهاز الهضمي - بكتيريا اإلسهال 
10520500تسمم السالمونيال

0000التسمم الغذائي بالمكورات العنقودية
1000الحمى المخية الشوكية

0000التهاب السحايا الناجم عن المستدمية النزلية
152400التهاب سحائي بكتيري آخر

03300التهاب السحايا الفيروسي العقيم
3000الجــــــذام

2000الكوليرا
095100األنفلونزا الموسمية

1037000داء األسكاريس )الصفر(
012300الزحار البكتيري

470000الزحار األميبي
193000اإلنكلستوما

6000العدوى الناجمة عن المكورات الرئوية السبحية
672000الطفيليات المعوية األخرى

2452315741أمراض أخرى

المصدر: هيئة الصحة - أبوظبي
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ة والمرضى النزالء في المستشفيات الحكومية حسب المنطقة 7.2.4. األِسرَّ

2008200920102011المنطقة

المجموع الكلي
ة  2,610  2,582  2,652 2596األِسرَّ

84,000 105,200  105,100 106200المرضى النزالء

 أبوظبي
ة  1,511  1,504  1,550 1492األِسرَّ

45,900 59,100  58,700 59000المرضى النزالء

 العين
ة  837  824  851 831األِسرَّ

32,000 38,900  38,400 39100المرضى النزالء

 الغربية
ة  262  254  251 273األِسرَّ

6,100 7,200  8,000 8100المرضى النزالء

المصدر: هيئة الصحة - أبوظبي

8.2.4. التطعيمات حسب نوع التطعيم

20082009نوع التطعيم

750,881588,451المجموع

169,41873,803شلل األطفال

87,42975,462مكورات رئوية

84,04974,927التهاب الهيموفليس /أنفلونزا)ب(

83,27174,480الدفتريا

83,27174,480التيتانوس )الكـــزاز(

82,83674,225السعال الديكي

27,42118,539الحصبة

27,42118,539الحصبة األلمانية

619الحصبة األلمانية والنكفية

27,42118,539النكاف

399433التهاب الكبد الفيروسي )أ(

26,68768,846التهاب الكبد الفيروسي )ب(

26,31812,410الدرن )السل(

-8,683لقاح رباعي التكافؤ

7691,730لقاح فيروس الروتا )الفيروس العجلي(

505573الجدري المائي

217360اإلنفلونزا

14,7601,086أخرى

المصدر: هيئة الصحة - أبوظبي
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9.2.4. األشخاص المشمولين بخدمات شركات التأمين الصحي

2008200920102011شركة التأمين

383,795394,618422,239442,261ثقة 

944,344936,2071,204,4181,322,804الشركة الوطنية للضمان الصحي

مجموع المشمولين بخدمة التأمين 
932,610981,7441,044,7341,053,893المعزز

304,649301,447299,089335,593الضمان المعزز

97,05890,190151,654151,247شركة أبوظبي الوطنية للتأمين

14,08795712,59073,549شركة الظفرة للتأمين

155,735205,690171,47870,101شركة عمان للتأمين

25,08351,21549,83863,263شركة البحيرة الوطنية للتأمين

041,58348,03856,059شركة الوثبة الوطنية للتأمين

021,34170,88148,591شركة الهالل األخضر للتأمين 

26,51715,16717,72132,083شركة االمارات للتأمين

24,3371,52426,74229,997شركة المشرق العربي للتأمين

001,13122,988أبوظبي تكافل

3,0443,53788622,449شركة أكسا للتأمين - الخليج

05,00311,07521,723شركة الهالل للتكافل

0017,00220,523ميثاق تكافل

94,75827,661017,710شركة الصقر الوطنية للتأمين

10,3819,3326,30512,304شركة قطر للتأمين

90,229137,64878,14711,167شركة الخزنة للتأمين

8,82711,36810,5089,508شركة رأس الخيمة الوطنية للتامين

6,4311,03010,3849,239أمريكان اليف انشورنس

1,4373,5967,0446,457شركة الضمان اللبنانية

2,112364,0995,269شركة الفجيرة الوطنية للتأمين

شركة دبي اإلسالمية للتأمين وإعادة 
9162582864,764التأمين )أمان(

4,70723,85724,4194,269شركة العين األهلية للتأمين

االتحاد الوطني – شركة الضمان العامة 
0003,781للشرق االدنى
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الشكل 2.2.4. األشخاص المشمولين بخدمات شركات التأمين 

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي ، هيئة الصحة - أبوظبي

ثقة

ضمان

أخرى

السنة

راد
ألف

ا

1,8873,6458253,403شركة التأمين المتحدة

0003,299شركة الشارقة للتأمين

4692,44503,057شركة التأمين العربية السعودية

0472,0941,801شركة نور - تكافل

494431,0761,662شركة التأمين العربية

4,4891291,332الشركة العربية اإلسكندنافية للتأمين

0001,269شركة االتحاد للتأمين

0001,216دار التأمين ش م ع

رويال آند صن ألينس للتأمين )الشرق 
97811,3811,216األوسط( المحدودة

7926272,798937الشركة الوطنية للتأمينات العامة

)الشركة اإلسالمية العربية للتأمين 
9261,726622745)سالمة

40,96088114,822588شركة الالينس للتأمين

02,486170383شركة دبي للتأمين 

12,72116,2221,600328شركة تكافل االمارات -تأمين 

شركة دبي الوطنية للتأمين و اعادة 
00023التأمين

المصدر: هيئة الصحة - أبوظبي
ملحوظة: قد يحدث تضخيم لبعض أرقام المؤمن عليهم، حيث إن اإللغاءات أثناء العام ال يتم استبعادها، 

وباستثناء برنامجي ثقة وضمان األساسيين تقدم جميع الشركات خدمة التأمين المعزز
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  3.4 الرعاية االجتماعية:

تلتزم حكومة أبوظبي بسياسة رعاية اجتماعية كريمة وسخية للمواطنين المحتاجين 
الفرصة  وتمنحهم  الصعبة،  االقتصادية  الظروف  من  يعانون  من  تدعم  بحيث 
سياسات  وتسهم  لإلمارة.  االجتماعي  النسيج  مع  وااللتحام  االقتصاد  في  للمساهمة 
الرعاية االجتماعية في أبوظبي في تطوير اإلمارة من خالل تعزيز رخاء مواطنيها وكافة 

المقيمين على أرضها.

إلى  لتصل   2011 عام  خالل  للموطنين  االجتماعية  المساعدة  قيمة  ارتفعت  وقد 
25,373 مستفيد. وقد بلغ المتوسط الشهري ما يفوق  665,490,33 درهم حصل عليها 

55,000,000 والذي تم توزيعه على 11,748 حالة.

وتلقت حاالت الطالق النسبة األكبر من مساعدات الرعاية االجتماعية في اإلمارة بواقع 
2,744 حالة، تالها كبار السن اإلناث بواقع 1,986 حالة. وأما كبار السن الذكور فقد بلغت 

1126 حالة.

وارتفع عدد دور الحضانة من 46 دار في عام 2009 إلى 66 دارفي عام 2010، يعمل بها 836 
موظف لرعاية 6,225 طفل في عام 2010.

1.3.4. جمعيات النفع العام حسب نوع النشاط

2005200820092010نوع النشاط

42464750المجموع

4422نسائية

7788مهنية

4444فنون شعبية

10121315خدمات عامة وثقافية

1234خدمات إنسانية

3444مسارح

13131313جاليات

المصدر: وزارة الشؤون االجتماعية

2.3.4. جمعيات النفع العام حسب عدد األعضاء )العاملين والمنتسبين( ونوع النشاط، 2010

العدد نوع النشاط
األعضاء

عضو عضو عامل 
المجموعمنتسب

5023594302226616المجموع

231031نسائية

811,5222,30113,823مهنية

41,9511682,119فنون شعبية

151,0903711,461خدمات عامة وثقافية

4283126409خدمات إنسانية

413256188مسارح

138,58508,585جاليات

المصدر: وزارة الشؤون االجتماعية
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3.3.4. عدد الحاالت و المستفيدين من اإلعانات االجتماعية للمواطنين حسب سبب 
المساعدة والنوع، 2011 

المستفيدينالحاالتنوع الحالة

إناثذكور إناثذكور النوع

3,3708,37813,61011,763المجموع

1,1261,9865,3582,575المسن

03490349البنات غير المتزوجات تحت 35 سنة

071802,206الترمل

02,74402,869الطالق

019047الهجران

01,23101,623المتزوجة من أجنبي 

139220361563اليتيم

8592113,683271العجز مادي

5111623,263304العجز صحي

0000الطلبه المتزوجون

3763103222أسر  المسجونين

85047مجهول األبوين

81685إستثناءات

05940616المطلقة دون 35 سنة

0202البنات غير المتزوجات فوق 35 سنة

6641574415 المعاق

0208األرملة األجنبية

041041المطلقة األجنبية

180900 من العمل له لسبب خارج عن إرادته

المصدر: وزارة الشؤون االجتماعية، مركز اإلحصاء - أبوظبي
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الشكل 1.3.4. التوزيع النسبي للمستفيدين من اإلعانات اإلجتماعية حسب سبب المساعدة

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

4.3.4.  قيمة المساعدات من اإلعانات االجتماعية  حسب الشهر، 2011

مليون درهم

قيمة المساعدةالشهر

665,5المجموع

54,9يناير

55,1فبراير

55,2مارس

55,2أبريل 

55,2مايو

55,2يونيو

54,9يوليو

55,0أغسطس

54,8سبتمبر

56,5أكتوبر 

56,7نوفمبر

56,8ديسمبر

المصدر: وزارة الشؤون االجتماعية
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5.3.4.  الحضانات والمشتغلون واألطفال بالحضانات*

200520092010البيان

314666عدد الحضانات

282653836عدد المشتغلين بالحاضنات

2,2753,9706,225عدد األطفال بالحضانات

المصدر: وزارة الشؤون االجتماعية
* العاملة تحت إشراف وزارة الشؤون االجتماعية

6.3.4.  معدالت الحضانات والمشتغلون واألطفال بالحضانات*

200520092010البيان

73.486.394.32عدد األطفال / الحضانات

8.16.17.45عدد األطفال / المشتغلين بالحضانات

9.114.212.67عدد المشتغلين بالحضانات / الحضانات

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي، وزارة الشؤون اإلجتماعية
* العاملة تحت إشراف وزارة الشؤون االجتماعية

7.3.4. األطفال بالحضانات* حسب الجنسية والنوع والسن

200520092010البيان

2,2753,9706,225المجموع

4817761,755مواطنون

1,7943,1944,470غير مواطنين

1,1721,9103,262ذكور

1,1032,0602,963إناث

321257565رضع

1,9543,7135,660غير رضع

المصدر: وزارة الشؤون االجتماعية
* العاملة تحت إشراف وزارة الشؤون االجتماعية
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8.3.4. المعاقين في مراكز الرعاية الحكومية والخاصة حسب النوع،2011   

المجموعإناثذكورالبيان

1,1756991,874المجموع

7484671,215مواطنون
160102262مركز العين لرعاية وتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة

000مركز الرعاية الخاصة
452267مركز العين الخاص لرعاية وتأهيل المعاقين

819مركز النجاح لتأهيل الخاص
272855مركز المستقبل للرعاية الخاصة

31536مركز أبوظبي للتوحد
15419مركز الخليج للتوحد

022مركز الواعدة لذوي االحتياجات الخاصة
21930مركز السلع لرعاية وتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة
13922مركز غياثي لرعاية وتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة

101222مركز القوع لرعاية وتأهيل المعاقين
246مركز دلما لرعاية وتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة

101727مركز مدينة زايد لرعاية وتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة
8412مركز النور لرعاية و تأهيل ذوي اإلحتياجات الخاصة 

303221524مركز ابوظبي لرعاية وتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة 
336مركز النجوم للرعاية الخاصة

43043مركز زايد الزراعي للتنمية والتأهيل
336مركز األمل لرعاية وتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة

15823مركز االمارات للتوحد
516مركز تنمية القدرات لذوي االحتياجات الخاصة

231033مركز نيو إنجلند لألطفال
202مركز حمد 

123مركز القدرة لتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة
427232659غير مواطنين

19928مركز العين لرعاية وتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة
372360مركز الرعاية الخاصة

562076مركز العين الخاص لرعاية وتأهيل المعاقين
211738مركز النجاح لتأهيل الخاص

6441105مركز المستقبل للرعاية الخاصة
000مركز أبوظبي للتوحد
12416مركز الخليج للتوحد

27936مركز الواعدة لذوي االحتياجات الخاصة
314مركز السلع لرعاية وتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة
325مركز غياثي لرعاية وتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة

6410مركز القوع لرعاية وتأهيل المعاقين
011مركز دلما لرعاية وتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة

12618مركز مدينة زايد لرعاية وتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة
6243105مركز النور لرعاية و تأهيل ذوي اإلحتياجات الخاصة 

221941مركز ابوظبي لرعاية وتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة 
8614مركز النجوم للرعاية الخاصة

000مركز زايد الزراعي للتنمية والتأهيل
347مركز األمل لرعاية وتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة

19625مركز االمارات للتوحد
28836مركز تنمية القدرات لذوي االحتياجات الخاصة

303مركز نيو إنجلند لألطفال
718مركز حمد 

15823مركز القدرة لتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة

المصدر: وزارة الشؤون االجتماعية



     211      I   2012 الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي

5.4 الثقافة والتراث:

تضم إمارة أبوظبي العديد من المواقع التاريخية الهامة، ونظراً للتاريخ الثري التي تحظى 
من  كجزء  التاريخية  المواقع  هذه  على  المحافظة  في  الحكومة  ترغب  المنطقة،  به 

التراث الثقافي لإلمارة.

وقد انخفض عدد المحاضرات الثقافية التي نظمتها هيئة أبوظبي للثقافة والتراث من 
الكتب  دار  زوار  عدد  وارتفع   .2011 عام  في  محاضرة    54 إلى   2009 عام  في  محاضرة   62
الوطنية من 123,772 زائر في عام 2008 إلى 132,859 زائر في عام 2009، في حين ارتفع عدد 
المستعيرين للكتب من 19,600 مستعير إلى 22,332 مستعير خالل نفس الفترة، بينما 
 393,578 إلى   2008 343,909 كتاب في عام  ارتفع عدد الكتب في دار الكتب الوطنية من 

كتاب في عام 2011.

وتضم اإلمارة أربعة متاحف هي متحف العين، ومتحف قلعة الجاهلي، ومتحف قصر العين، 
ومتحف دلما الجديد. وقد انخفض عدد زوار حديقة الحيوان، والمتاحف، والحدائق العامة 

من 3,178,865 زائر في عام 2009 إلى 2,682,801 زائر في عام 2011. 

وقد شهد عدد البرامج التي بثتها إذاعة أبوظبي انخفاضا خالل عام 2010 من 43 برنامج 
إلى 41 برنامج خالل عام 2011.

شكل 1.5.4. الكتب المتوفرة بدار الكتب الوطنية حسب الموضوع،  2011

المصدر: هيئة أبوظبي للثقافة والتراث

1.5.4. محاضرات الموسم الثقافي حسب موضوع المحاضرة

2005200920102011موضوع المحاضرة

72625854المجموع

26998علمي

101487ديني

6182015أدبي

13121214اقتصادي/ سياسي

179910فني

المصدر: المجمع الثقافي

دين
تاريخ
آداب 

سياسة 
اقتصاد 

قانون 
فنون 

علوم بحتة
علوم تطبيقية 

أطفال 
معارف عامة 
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2.5.4. الكتب المتوفرة بدار الكتب الوطنية حسب الموضوع

2005200920102011موضوعات الكتب

240,220366,758375,923393,587المجموع

35,50057,11658,11260,911دين

34,20048,35049,83051,125تاريخ

41,80052,01253,81456,590آداب 

38,00052,62352,84053,490سياسة 

9,70019,60019,96021,316اقتصاد 

7,80012,23013,81814,703قانون 

7,00011,71212,31412,690فنون 

17,30026,40028,26529,916علوم بحتة

18,00032,43233,16235,906علوم تطبيقية 

15,20023,66123,89025,600أطفال 

15,72029,62229,91831,340معارف عامة 

المصدر: هيئة أبوظبي للثقافة والتراث

3.5.4. المترددين والمستعيرين من دار الكتب الوطنية حسب النوع*

2005200820092011البيان

170,339123,772132,8599,741مترددون

-91,54170,96077,216ذكور

-78,79852,81255,643إناث

10,52419,60022,332357مستعيرون

-5,68212,16814,520ذكور

-4,8427,4327,812إناث

المصدر: هيئة أبوظبي للثقافة والتراث
*أغلقت المكتبة خالل عام 2010 نظرا إلعادة تأهيل المبنى

4.5.4. زوار حديقة الحيوانات والمتاحف  والحدائق العامة

2006200920102011البيان

2,628,4863,178,8652,716,2512,682,801المجموع

619,042761,715954,006917,748حديقة الحيوانات 

235,132205,942338,073318,995حديقة ألعاب هيلي

1,664,6402,075,0241,295,0571,318,791الحدائق العامة

53,11038,19538,63432,987متحف العين الوطني

56,56282,77677,11974,825متحف قصر العين

1,8041,918873*متحف دلما*

13,40911,44418,582**متحف قلعة الجاهلي**

المصدر: بلدية أبوظبي وبلدية العين وبلدية الغربية ومتنزه ومنتجع العين للحياة البرية
* افتتح عام 2009

**افتتح عام 2010
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5.5.4. المطابع ومكتبات بيع الكتب ودور النشر والدعاية واإلعالن ودور السينما حسب 
المنطقة، 2009

الغربيةالعينأبوظبيالمجموعالبيان

11089210المطابع

206128708مكتبات بيع الكتب

180158211دور نشر وتوزيع الكتب*

8370121دور نشر وتوزيع الصحف والمجالت

328309172دور الدعاية واإلعالن 

171070دور السينما 

المصدر: المجلس الوطني لإلعالم
*يتضمن النشر والتوزيع

6.5.4. البرامج التي بثت من إذاعة أبوظبي حسب نوع البرنامج

200920102011أنواع البرامج

444341المجموع

7510دينية

281ثقافية

211712إخبارية

1073منوعات

131بث مباشر

3314خدمات وأركان

المصدر: شركة أبوظبي لإلعالم

شكل 2.5.4. نسبة البرامج التي بثت من إذاعة أبوظبي حسب نوع البرنامج، 2011

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

دينية

ثقافية

إخبارية

منوعات

بث مباشر

خدمات وأركان
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5•  القوى العاملة
تركيبة القوى العاملة  •

التركيبة المهنية    •

البطالة  •

المشتغلون حسب النشاط االقتصادي  •
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5. القوى العاملة
أدى النمو  االقتصادي المستمر الذي تشهده إمارة أبوظبي إلى زيادة ملحوظة في أعداد 
1985 إلى  297,406 نسمة خالل عام  . فقد ارتفع حجم القوى العاملة من  القوة العاملة 
تلك  في  أجريت  التي  السكانية  التعدادات  لنتائج  وفقا   ،2005 عام  خالل  نسمة   815,311
1.4 مليون نسمة، منها  2011 بما يزيد على  األعوام. وقد قدرت قوة العمل خالل عام 
هي   المواطنين  اإلناث  و  الذكور  من  وكل  المواطنين  بإجمالي  المتعلقة  األرقام  كانت 
غير  بإجمالي  المتعلقة  األرقام  أما  الترتيب،  على  نسمة   37,500 و   94,500 و   132,000
1,131,800 و  1,311,800 و  المواطنين وكل من الذكور واإلناث غير المواطنين فبلغت 
180,000 نسمة على الترتيب. وبلغت نسبة المواطنين من اجمالي القوى العاملة 9.1 %، 

بينما شكل اإلناث 15.1 % منها.

المؤشرات الرئيسية

68.1%نسبة القوى العاملة من إجمالي السكان

15.1%نسبة  اإلناث من إجمالي القوى العاملة

46.9%معدل اإلعالة االقتصادية

1.5. تركيبة القوى العاملة

 15 أعمارهم  تبلغ  ممن  والمتعطلين  المشتغلين  األفراد  من  كاًل  العاملة  القوى  تشمل 
786,738نسمة بعد أن كان  2005 ما يعادل  عامًا فأكثر. وقد بلغ عدد المشتغلين خالل عام 
294,524 نسمة خالل عام 1985 وفقًا لنتائج التعدادات السكانية التي أجريت في تلك األعوام. 
تبلغ  ممن  المشتغلين  إجمالي  أن  إلى   2011 عام  أبوظبي   – اإلحصاء  مركز  تقديرات  وتشير 
8.3% منهم، بينما شكل  1,403,400 نسمة،شكل المواطنون  15 عامًا فأكثر بلغ  أعمارهم 

عدد اإلناث 14.0% من إجمالي المشتغلين. 
وفيما يتعلق بالتركيب العمري للقوى العاملة لعام 2011 فتشير البيانات إلى أن الفئة العمرية 
)25 إلى 29عامًا( شكلت الحصة األكبر من إجمالي القوى العاملة بنسبة 24.7%، بينما شكلت 

تلك الفئة العمرية 24.9% بين المواطنين.

تقديرات القوى العاملة للمواطنين )15 سنة فأكثر( حسب الفئة العمرية والنوع،  الشكل 1.1.5. 
منتصف 2011

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
ذكور إناث

20
11
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1.1.5.  القوى العاملة حسب الحالة العملية والجنسية من التعدادات السكانية

1985199520012005المؤشر

815,311 676,547  532,881  297,406 القوى العاملة

85,838 71,651  43,183  22,358 مواطنون

729,473 604,896  489,698  275,048 غير مواطنين

786,738 649,342  525,457  294,524 مشتغلون

75,518 60,753  40,981  21,579 مواطنون

711,220 588,589  484,476  272,945 غير مواطنين

28,573 27,205  7,424  2,882 متعطلون

10,320 10,898  2,202  779 مواطنون

18,253 16,307  5,222  2,103 غير مواطنين

المصدر: وزارة االقتصاد، دائرة التنمية االقتصادية

2.1.5. المتوسط السنوي لمعدل نمو القوى العاملة بين التعدادات  حسب الجنسية والنوع
)%(

2005 - 19952011 - 19852005 - 19851995-1975الجنسية والنوع

9.16.04.410.8المجموع

8.55.93.710.7ذكور

20.76.89.211.6إناث

6.16.87.18.0مواطنون

5.96.15.95.9ذكور

13.516.914.414.9إناث

9.45.94.111.1غير مواطنين

8.85.93.511.1ذكور

21.16.18.611.0إناث

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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 3.1.5. معدل البطالة حسب الجنسية والنوع من التعدادات السكانية
)%(

1985199520012005الجنسية والنوع

1.01.44.03.5المجموع

0.81.32.82.8ذكور

2.52.412.57.6إناث

3.55.115.212.0مواطنون

3.55.112.611.1ذكور

4.24.926.615.5إناث

0.81.12.72.5غير مواطنين

0.61.01.81.9ذكور

2.42.19.86.3إناث

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي



     219      I   2012 الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي

إجمالي تقديرات القوى العاملة )15 سنة فأكثر( حسب الفئة العمرية والجنسية    .4.1.5
والنوع، منتصف 2011

المجموعإناثذكورالفئة العمرية/الجنسية
1,226,300217,5001,443,700المجموع العام

19 - 159,9004,20014,100

24 - 20153,30034,100187,400

29 - 25300,50056,800357,300

34 - 30256,10046,900303,000

39 - 35184,30032,300216,600

44 - 40134,50020,000154,500

49 - 4583,20011,30094,500

54 - 5056,6006,70063,300

59 - 5532,1003,40035,500

64 - 6011,5001,30012,800

+654,3004004,700

94,50037,500132,000مواطنون

19 - 152,8006003,400

24 - 2015,8005,40021,100

29 - 2522,10010,80032,900

34 - 3020,1009,30029,400

39 - 3513,0005,70018,600

44 - 408,4002,90011,300

49 - 455,3001,4006,800

54 - 503,3007004,000

59 - 552,0004002,400

64 - 601,1002001,300

+657000700

1,131,800180,0001,311,800غير مواطنين

19 - 157,0003,60010,600

24 - 20137,60028,700166,300

29 - 25278,40046,000324,400

34 - 30236,00037,600273,700

39 - 35171,30026,600198,000

44 - 40126,10017,100143,100

49 - 4577,8009,90087,800

54 - 5053,3006,00059,300

59 - 5530,1003,10033,200

64 - 6010,5001,00011,500

+653,6003004,000

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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إجمالي تقديرات القوى العاملة )15 سنة فأكثر( حسب الفئة العمرية والجنسية   .5.1.5
والنوع- أبوظبي، منتصف 2011 

المجموعإناثذكورالفئة العمرية / الجنسية

750,300141,000891,300المجموع العام

19 - 154,7002,1006,700

24 - 2089,20019,800109,000

29 - 25187,80035,900223,800

34 - 30161,80031,000192,800

39 - 35112,30021,900134,200

44 - 4080,60013,80094,400

49 - 4549,2008,00057,200

54 - 5033,8004,80038,600

59 - 5520,1002,50022,600

64 - 607,8001,0008,800

+653,0003003,300

51,20021,40072,600مواطنون

19 - 151,3003001,600

24 - 207,8002,90010,700

29 - 2511,5006,00017,500

34 - 3010,7005,30016,000

39 - 357,3003,30010,600

44 - 405,0001,8006,800

49 - 453,3009004,200

54 - 502,0005002,500

59 - 551,2002001,500

64 - 60600100800

+654000400

699,100119,600818,700غير مواطنين

19 - 153,4001,8005,100

24 - 2081,40016,90098,300

29 - 25176,30029,900206,200

34 - 30151,00025,800176,800

39 - 35105,00018,600123,600

44 - 4075,60012,00087,600

49 - 4545,9007,10053,000

54 - 5031,8004,30036,100

59 - 5518,9002,30021,200

64 - 607,2008008,000

+652,6002002,800

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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إجمالي تقديرات القوى العاملة )15 سنة فأكثر( حسب الفئة العمرية والجنسية   .6.1.5
والنوع- العين، منتصف 2011 

المجموعإناثذكورالفئة العمرية / الجنسية
287,90069,300357,200المجموع العام

19 - 153,6001,9005,500

24 - 2040,20012,80053,000

29 - 2566,80019,10085,800

34 - 3056,40014,50070,900

39 - 3543,1009,50052,600

44 - 4032,3005,60037,800

49 - 4520,6003,00023,600

54 - 5013,9001,70015,600

59 - 557,6008008,400

64 - 602,5003002,800

+651,1001001,200

35,10014,50049,600مواطنون

19 - 151,3003001,600

24 - 206,5002,1008,600

29 - 258,5004,30012,800

34 - 307,4003,70011,100

39 - 354,7002,2006,800

44 - 402,8001,0003,800

49 - 451,6005002,100

54 - 501,0002001,200

59 - 55600100700

64 - 60400100500

+652000200

252,80054,800307,600غير مواطنين

19 - 152,3001,7003,900

24 - 2033,70010,70044,400

29 - 2558,30014,70073,000

34 - 3048,90010,80059,700

39 - 3538,5007,30045,800

44 - 4029,5004,50034,000

49 - 4518,9002,60021,500

54 - 5012,9001,50014,300

59 - 556,9007007,600

64 - 602,2002002,400

+65800100900

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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إجمالي تقديرات القوى العاملة )15 سنة فأكثر( حسب الفئة العمرية والجنسية   .7.1.5
والنوع-  الغربية، منتصف 2011

المجموعإناثذكورالفئة العمرية/الجنسية
188,0007,200195,200المجموع العام

19 - 151,6002001,800

24 - 2023,9001,40025,400

29 - 2545,9001,80047,700

34 - 3038,0001,40039,400

39 - 3528,8001,00029,800

44 - 4021,60060022,200

49 - 4513,40030013,700

54 - 509,0002009,200

59 - 554,4001004,500

64 - 601,10001,200

+653000300

8,1001,6009,700مواطنون

19 - 152000300

24 - 201,4004001,800

29 - 252,1005002,600

34 - 301,9004002,200

39 - 351,0002001,200

44 - 40600100700

49 - 454000500

54 - 503000300

59 - 552000200

64 - 601000100

+65000

179,9005,600185,500غير مواطنين

19 - 151,4002001,600

24 - 2022,5001,10023,600

29 - 2543,8001,40045,200

34 - 3036,1001,00037,100

39 - 3527,90080028,600

44 - 4021,00050021,600

49 - 4513,00030013,300

54 - 508,7002008,900

59 - 554,3001004,300

64 - 601,10001,100

+652000200

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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إجمالي تقديرات المشتغلين )15 سنة فأكثر( حسب الفئة العمرية والجنسية   .8.1.5
والنوع، منتصف 2011  

المجموعإناثذكورالفئة العمرية/الجنسية
1,207,200196,2001,403,400المجموع العام

19 - 157,7003,00010,700

24 - 20148,60028,900177,500

29 - 25296,90051,700348,600

34 - 30253,80043,700297,500

39 - 35182,60030,200212,800

44 - 40133,10018,500151,600

49 - 4582,20010,30092,400

54 - 5055,8005,90061,600

59 - 5531,4002,80034,200

64 - 6010,90090011,700

+654,3004004,700

87,70028,700116,400مواطنون

19 - 151,8001001,900

24 - 2013,8002,90016,700

29 - 2520,8008,40029,200

34 - 3019,2008,00027,200

39 - 3512,5005,00017,400

44 - 408,1002,40010,500

49 - 455,1001,1006,200

54 - 503,1005003,600

59 - 551,8002002,000

64 - 609001001,000

+657000700

1,119,600167,5001,287,000غير مواطنين

19 - 155,9002,9008,800

24 - 20134,80026,000160,800

29 - 25276,20043,200319,400

34 - 30234,60035,700270,300

39 - 35170,10025,300195,400

44 - 40125,00016,100141,100

49 - 4577,1009,10086,200

54 - 5052,7005,40058,100

59 - 5529,5002,60032,100

64 - 6010,00080010,700

+653,6003004,000

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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9.1.5. إجمالي تقديرات المشتغلين )15 سنة فأكثر( حسب الفئة العمرية والجنسية 
والنوع-  أبوظبي، منتصف 2011 

المجموعإناثذكورالفئة العمرية / الجنسية
740,200128,200868,400المجموع العام

19 - 153,7001,5005,200

24 - 2086,80017,000103,800

29 - 25185,90033,100219,000

34 - 30160,50029,100189,600

39 - 35111,30020,500131,800

44 - 4079,90012,70092,600

49 - 4548,6007,20055,800

54 - 5033,3004,20037,500

59 - 5519,7002,10021,800

64 - 607,5007008,100

+653,0003003,300

47,80017,60065,300مواطنون

19 - 15800100900

24 - 206,9001,9008,800

29 - 2510,9005,10015,900

34 - 3010,2004,70015,000

39 - 357,0003,00010,000

44 - 404,8001,5006,300

49 - 453,1008003,900

54 - 501,9003002,200

59 - 551,1001001,300

64 - 60600100600

+654000400

692,400110,700803,100غير مواطنين

19 - 152,9001,4004,300

24 - 2079,90015,10095,000

29 - 25175,10028,000203,100

34 - 30150,20024,400174,600

39 - 35104,30017,500121,800

44 - 4075,00011,20086,200

49 - 4545,5006,40052,000

54 - 5031,4003,90035,300

59 - 5518,6001,90020,500

64 - 606,9006007,500

+652,6002002,800

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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إجمالي تقديرات المشتغلين )15 سنة فأكثر( حسب الفئة العمرية والجنسية   .10.1.5
والنوع-  العين، منتصف 2011

المجموعإناثذكورالفئة العمرية / الجنسية

279,90061,600341,500المجموع العام

19 - 152,6001,4004,000

24 - 2038,10010,70048,900

29 - 2565,30016,90082,200

34 - 3055,40013,30068,700

39 - 3542,5008,90051,400

44 - 4031,7005,20036,900

49 - 4520,2002,70023,000

54 - 5013,5001,50015,000

59 - 557,2007007,900

64 - 602,3002002,500

+651,1001001,200

32,20010,00042,200مواطنون

19 - 15800100900

24 - 205,6008006,500

29 - 257,9003,00010,900

34 - 307,1003,00010,100

39 - 354,5001,8006,300

44 - 402,7008003,500

49 - 451,6003001,900

54 - 509001001,100

59 - 556000600

64 - 603000300

+652000200

247,70051,600299,300غير مواطنين

19 - 151,8001,4003,100

24 - 2032,5009,90042,400

29 - 2557,40013,90071,300

34 - 3048,30010,40058,700

39 - 3538,0007,10045,100

44 - 4029,0004,30033,400

49 - 4518,7002,40021,100

54 - 5012,6001,30013,900

59 - 556,7006007,300

64 - 602,0001002,100

+65800100900

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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إجمالي تقديرات المشتغلين )15 سنة فأكثر( حسب الفئة العمرية والجنسية   .11.1.5
والنوع-  الغربية، منتصف 2011 

المجموعإناثذكورالفئة العمرية / الجنسية
187,1006,400193,500المجموع العام

19 - 151,4002001,600

24 - 2023,7001,20024,900

29 - 2545,7001,70047,400

34 - 3037,9001,30039,200

39 - 3528,80090029,700

44 - 4021,50060022,100

49 - 4513,30030013,600

54 - 508,9002009,100

59 - 554,4001004,500

64 - 601,10001,100

+653000300

7,7001,2008,800مواطنون

19 - 151000100

24 - 201,3002001,500

29 - 252,0004002,400

34 - 301,9003002,200

39 - 351,0002001,100

44 - 40600100600

49 - 454000400

54 - 503000300

59 - 551000100

64 - 601000100

+65000

179,4005,200184,600غير مواطنين

19 - 151,3001001,500

24 - 2022,4001,00023,400

29 - 2543,7001,30045,000

34 - 3036,0001,00037,000

39 - 3527,80070028,500

44 - 4021,00050021,500

49 - 4512,90030013,200

54 - 508,7002008,800

59 - 554,2001004,300

64 - 601,10001,100

+652000200

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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نسبة المشتغلين )15 سنة فأكثر(  حسب الفئة العمرية والجنسية والنوع ،   .12.1.5
منتصف 2011

)%(
المجموعإناثذكورالفئة العمرية / الجنسية

100.0100.0100.0المجموع العام

19 - 150.61.50.8

24 - 2012.314.712.7

29 - 2524.626.324.8

34 - 3021.022.321.2

39 - 3515.115.415.2

44 - 4011.09.410.8

49 - 456.85.26.6

54 - 504.63.04.4

59 - 552.61.42.4

64 - 600.90.40.8

+650.40.20.3

100.0100.0100.0مواطنون

19 - 152.00.41.6

24 - 2015.810.114.4

29 - 2523.729.325.1

34 - 3021.927.823.4

39 - 3514.217.315.0

44 - 409.28.49.0

49 - 455.83.95.3

54 - 503.51.73.1

59 - 552.10.61.7

64 - 601.00.30.9

+650.70.20.6

100.0100.0100.0غير مواطنين

19 - 150.51.70.7

24 - 2012.015.512.5

29 - 2524.725.824.8

34 - 3021.021.321.0

39 - 3515.215.115.2

44 - 4011.29.611.0

49 - 456.95.56.7

54 - 504.73.24.5

59 - 552.61.62.5

64 - 600.90.50.8

+650.30.20.3

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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نسبة المشتغلين )15 سنة فأكثر(  حسب الفئة العمرية والجنسية والنوع-   .13.1.5
أبوظبي، منتصف2011  

)%(

المجموعإناثذكورالفئة العمرية / الجنسية
100.0100.0100.0المجموع العام

19 - 150.51.10.6

24 - 2011.713.211.9

29 - 2525.125.825.2

34 - 3021.722.721.8

39 - 3515.016.015.2

44 - 4010.89.910.7

49 - 456.65.66.4

54 - 504.53.34.3

59 - 552.71.62.5

64 - 601.00.50.9

+650.40.20.4

100.0100.0100.0مواطنون

19 - 151.70.41.4

24 - 2014.510.813.5

29 - 2522.729.024.4

34 - 3021.426.922.9

39 - 3514.716.915.3

44 - 4010.18.59.7

49 - 456.54.35.9

54 - 503.92.03.4

59 - 552.40.71.9

64 - 601.20.30.9

+650.80.20.7

100.0100.0100.0غير مواطنين

19 - 150.41.30.5

24 - 2011.513.611.8

29 - 2525.325.325.3

34 - 3021.722.021.7

39 - 3515.115.815.2

44 - 4010.810.110.7

49 - 456.65.86.5

54 - 504.53.54.4

59 - 552.71.72.6

64 - 601.00.60.9

+650.40.20.4

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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نسبة المشتغلين )15 سنة فأكثر(  حسب الفئة العمرية والجنسية والنوع-    .14.1.5
العين، منتصف 2011

)%(

المجموعإناثذكورالفئة العمرية / الجنسية
100.0100.0100.0المجموع العام

19 - 150.92.31.2

24 - 2013.617.414.3

29 - 2523.327.424.1

34 - 3019.821.620.1

39 - 3515.214.415.0

44 - 4011.38.410.8

49 - 457.24.56.7

54 - 504.82.44.4

59 - 552.61.12.3

64 - 600.80.30.7

+650.40.20.3

100.0100.0100.0مواطنون

19 - 152.50.52.0

24 - 2017.58.115.3

29 - 2524.629.825.8

34 - 3022.129.623.9

39 - 3513.918.414.9

44 - 408.38.48.3

49 - 454.83.24.4

54 - 502.91.22.5

59 - 551.70.51.4

64 - 600.90.20.8

+650.70.10.6

100.0100.0100.0غير مواطنين

19 - 150.72.61.0

24 - 2013.119.214.2

29 - 2523.227.023.8

34 - 3019.520.119.6

39 - 3515.313.715.1

44 - 4011.78.411.2

49 - 457.54.77.0

54 - 505.12.64.7

59 - 552.71.22.4

64 - 600.80.30.7

+650.30.20.3

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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نسبة المشتغلين )15 سنة فأكثر(  حسب الفئة العمرية والجنسية والنوع-    .15.1.5
الغربية، منتصف 2011

)%(

المجموعإناثذكورالفئة العمرية / الجنسية
100.0100.0100.0المجموع العام

19 - 150.82.40.8

24 - 2012.718.812.9

29 - 2524.425.924.5

34 - 3020.320.220.3

39 - 3515.414.015.3

44 - 4011.59.311.4

49 - 457.14.77.0

54 - 504.82.84.7

59 - 552.31.42.3

64 - 600.60.20.6

+650.10.20.1

100.0100.0100.0مواطنون

19 - 151.50.81.4

24 - 2016.817.216.9

29 - 2526.031.426.7

34 - 3024.324.824.3

39 - 3512.614.012.8

44 - 407.36.67.2

49 - 455.33.25.0

54 - 503.41.13.1

59 - 551.80.61.7

64 - 600.70.20.6

+650.30.20.3

100.0100.0100.0غير مواطنين

19 - 150.72.80.8

24 - 2012.519.112.7

29 - 2524.424.724.4

34 - 3020.119.220.1

39 - 3515.514.115.5

44 - 4011.79.911.6

49 - 457.25.07.1

54 - 504.83.24.8

59 - 552.41.52.3

64 - 600.60.20.6

+650.10.20.1

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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5.2.التركيبة المهنية:

تشــير تقديرات المشــتغلين حســب المهنة الرئيســة إلى أن مهن العاملون في المهن األولية 
تمثــل النســبة األكبــر مــن العامليــن بنســبة 24.8%، ثم تأتــي فئة مهــن الحرفيــون والمهن 
المرتبطــة بهــم بنســبة 24.1 %،ثــم مهــن عمال البيــع والخدمــات بنســبة 11.4 %  ثم مهن 
الفنيين ومســاعدو االختصاصيين بنسبة %11.1، ثم مشغلي المصانع واآلالت وعمال التجميع 

بنسبة 10.5 %،وأخيراً شكلت الفئات المهنية األخرى ما نسبته %18.1. 
أمــا بالنســبة للمواطنين، فقد أشــارت البيانات إلــى أن مهن الفنيين ومســاعدي االختصاصيين 
شــكلت الحصة األكبر من المشــتغلين بنســبة 38.5%، ثم يأتي العاملون فــي البيع والخدمات 
بنســبة 22.0%، ويليهــم االختصاصيــون بنســبة 18.0% وشــكلت الفئــات المهنيــة األخرى ما 

نسبته %21.3.

التوزيع النسبي لتقديرات المشتغلين ) 15 سنة فأكثر( حسب المهنة الرئيسة،  الشكل 1.2.5. 
منتصف 2011

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

المشرعون وكبار الموظفين والمديرون

االختصاصيون

الفنيون ومساعدو االختصاصيين 

الموظفون المكتبيون المساندون

عاملو البيع والخدمات 

العمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد االسماك 

الحرفيون والمهن المرتبطة بهم 

مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجميع

العاملون في المهن األولية
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1.2.5. تقديرات المشتغلين )15 سنة فأكثر( حسب المهنة الرئيسة والنوع، منتصف 2011

المجموعإناثذكورالمهنة الرئيسية

1,207,200196,2001,403,400المجموع

43,6006,30049,900المشرعون وكبار الموظفين والمديرون

101,60040,000141,600االختصاصيون

132,50022,700155,200الفنيون ومساعدو االختصاصيين 

27,30011,60038,900الموظفون المكتبيون المساندون

123,20036,700159,900عاملو البيع والخدمات 

23,300023,300العمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد االسماك 

336,9001,300338,200الحرفيون والمهن المرتبطة بهم 

144,4003,300147,800مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجميع

274,40074,200348,700العاملون في المهن األولية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

التوزيع النسبي لتقديرات المشتغلين ) 15 سنة فأكثر( حسب المهنة الرئيسة   .2.2.5
والنوع، منتصف 2011 

)%(
المجموعإناثذكورالمهنة الرئيسة

100.0100.0100.0المجموع

3.63.23.6المشرعون وكبار الموظفين والمديرون

8.420.410.1االختصاصيون

11.011.611.1الفنيون ومساعدو االختصاصيين 

2.35.92.8الموظفون المكتبيون المساندون

10.218.711.4عاملو البيع والخدمات 

1.90.01.7العمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد االسماك 

27.90.724.1الحرفيون والمهن المرتبطة بهم 

12.01.710.5مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجميع

22.737.824.8العاملون في المهن األولية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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تقديرات المواطنين المشتغلين ) 15 سنة فأكثر( حسب المهنة الرئيسية   .3.2.5
والنوع، منتصف 2011

المجموعإناثذكورالمهنة الرئيسة

87,70028,700116,400المجموع

8,8001,90010,700المشرعون وكبار الموظفين والمديرون

11,4009,60021,000االختصاصيون

33,50011,40044,900الفنيون ومساعدو االختصاصيين 

3,7003,3007,000الموظفون المكتبيون المساندون

23,5002,10025,600عاملو البيع والخدمات 

2000200العمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد االسماك 

2,6001002,600الحرفيون والمهن المرتبطة بهم 

2,40002,400مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجميع

1,7003002,000العاملون في المهن األولية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

التوزيع النسبي لتقديرات المواطنين المشتغلين ) 15 سنة فأكثر( حسب   .4.2.5
المهنة الرئيسية والنوع، منتصف 2011  

)%(
المجموعإناثذكورالمهنة الرئيسة

100.0100.0100.0المجموع

10.06.79.2المشرعون وكبار الموظفين والمديرون

13.033.418.0االختصاصيون

38.239.538.5الفنيون ومساعدو االختصاصيين 

4.211.66.0الموظفون المكتبيون المساندون

26.87.522.0عاملو البيع والخدمات 

0.20.00.1العمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد االسماك 

2.90.22.2الحرفيون والمهن المرتبطة بهم 

2.70.22.1مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجميع

1.90.91.7العاملون في المهن األولية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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تقديرات غير المواطنين المشتغلين ) 15 سنة فأكثر( حسب المهنة الرئيسية   .5.2.5
والنوع، منتصف 2011 

المجموعإناثذكورالمهنة الرئيسة

1,119,600167,5001,287,000المجموع

34,8004,40039,200المشرعون وكبار الموظفين والمديرون

90,20030,400120,600االختصاصيون

99,00011,300110,300الفنيون ومساعدو االختصاصيين 

23,6008,20031,900الموظفون المكتبيون المساندون

99,70034,600134,300عاملو البيع والخدمات 

23,100023,200العمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد االسماك 

334,3001,200335,600الحرفيون والمهن المرتبطة بهم 

142,0003,300145,300مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجميع

272,70074,000346,700العاملون في المهن األولية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

التوزيع النسبي لتقديرات غير المواطنين المشتغلين ) 15 سنة فأكثر( حسب    .6.2.5
المهنة الرئيسية والنوع، منتصف 2011  

)%(

المجموعإناثذكورالمهنة الرئيسة

100.0100.0100.0المجموع

3.12.63.0المشرعون وكبار الموظفين والمديرون

8.118.19.4االختصاصيون

8.86.88.6الفنيون ومساعدو االختصاصيين 

2.14.92.5الموظفون المكتبيون المساندون

8.920.710.4عاملو البيع والخدمات 

2.10.01.8العمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد االسماك 

29.90.726.1الحرفيون والمهن المرتبطة بهم 

12.72.011.3مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجميع

24.444.226.9العاملون في المهن األولية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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3.5. البطالة

بلغت تقديرات المتعطلين خالل عام 2011 ما يعادل 40,300 فرد مقارنة ب28,573 فرد 
خالل عام 2005، وتشير البيانات إلى أن نسبة المتعطلين من المواطنين بلغت 38.7 %، 

بينما بلغت نسبة اإلناث العاطالت عن العمل 52.8%. وشكلت الفئة العمرية 24-20 
عامًا الحصة األكبر من العاطلين عن العمل بنسبة 24.3 %. 

أما فيما يتعلق بالتركيب التعليمي للمتعطلين فتشير البيانات إلى أن أكبر شريحة 
منهم هم حملة الشهادة الجامعية بنسبة 27.6 %، ثم حملة الشهادة الثانوية 

بنسبة 27.3 %،بينما شكل حملة المؤهالت فوق المتوسطة )فوق الثانوية، وأقل من 
الجامعة( 11.6%، ثم الفئات التعليمية األخرى بنسب أقل. وقد بلغت معدالت البطالة 

لعام 2011 بين المواطنين، وغير المواطنين،وإجمالي القوى العاملة 11.8%، و 1.9%، و 
2.8% على التوالي.

الشكل 1.3.5. تقديرات معدل البطالة بين المواطنين حسب المنطقة والنوع, منتصف 2011

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

الغربيةالعين  أبوظبي

إناث ذكور 
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إجمالي تقديرات المتعطلون  )15 - 64 سنة(  حسب الجنسية و المنطقة   .1.3.5
والنوع، منتصف 2011 

المجموعالغربيةالعينأبوظبيالجنسية /  النوع

22,90015,7001,70040,300المجموع

10,1008,00090019,000ذكور

12,8007,70080021,300إناث

7,3007,40090015,600مواطنون

3,5002,9004006,800ذكور

3,8004,5004008,800إناث

15,6008,30080024,700غير مواطنين

6,7005,10050012,200ذكور

8,9003,20040012,500إناث

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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إجمالي تقديرات المتعطلين )15 - 64 سنة(  حسب الفئة العمرية والجنسية   .2.3.5
والنوع، منتصف 2011 

المجموعإناثذكورالفئة العمرية / الجنسية

19,00021,30040,300المجموع العام

19 - 152,1001,2003,400

24 - 204,7005,2009,800

29 - 253,5005,1008,700

34 - 302,3003,2005,500

39 - 351,7002,1003,800

44 - 401,4001,5002,900

49 - 451,0001,1002,100

54 - 509008001,700

59 - 558006001,400

64 - 606004001,100

6,8008,80015,600مواطنون

19 - 151,1005001,500

24 - 201,9002,5004,400

29 - 251,3002,4003,700

34 - 308001,3002,200

39 - 355007001,200

44 - 40400500800

49 - 45300300600

54 - 50200300500

59 - 55200200400

64 - 60100200300

12,20012,50024,700غير مواطنين

19 - 151,1007001,800

24 - 202,8002,7005,500

29 - 252,2002,8005,000

34 - 301,5001,9003,400

39 - 351,2001,4002,600

44 - 401,0001,0002,000

49 - 457008001,500

54 - 507006001,200

59 - 556004001,000

64 - 60500300700

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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تقديرات المتعطلين )15 - 64 سنة(  حسب الفئة العمرية والجنسية والنوع،    .3.3.5
أبوظبي، منتصف  2011

المجموعإناثذكورالفئة العمرية / الجنسية

10,10012,80022,900المجموع العام

19 - 151,0006001,600

24 - 202,4002,8005,200

29 - 251,9002,8004,700

34 - 301,3001,9003,200

39 - 351,0001,4002,400

44 - 408001,0001,800

49 - 456008001,400

54 - 505006001,100

59 - 55400400800

64 - 60400300700

3,5003,8007,300مواطنون

19 - 15500200700

24 - 209001,0001,900

29 - 257009001,600

34 - 305005001,000

39 - 35300300600

44 - 40200300500

49 - 45200200300

54 - 50100200300

59 - 55100100200

64 - 60100100200

6,7008,90015,600غير مواطنين

19 - 15500400900

24 - 201,5001,8003,300

29 - 251,3001,9003,200

34 - 308001,4002,200

39 - 357001,1001,800

44 - 406008001,300

49 - 454006001,000

54 - 50300400800

59 - 55300300700

64 - 60300200500

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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تقديرات المتعطلين )15 - 64 سنة(  حسب الفئة العمرية والجنسية والنوع،    .4.3.5
العين، منتصف 2011 

المجموعإناثذكورالفئة العمرية / الجنسية

8,0007,70015,700المجموع العام

19 - 151,0005001,600

24 - 202,0002,1004,100

29 - 251,5002,1003,700

34 - 309001,2002,100

39 - 357006001,300

44 - 40500400900

49 - 45400300600

54 - 50300200600

59 - 55300200500

64 - 60200100400

2,9004,5007,400مواطنون

19 - 15500200700

24 - 209001,3002,200

29 - 256001,4001,900

34 - 303007001,100

39 - 35200300500

44 - 40100200300

49 - 45100100200

54 - 50100100200

59 - 55100100100

64 - 60100100100

5,1003,2008,300غير مواطنين

19 - 15500300800

24 - 201,2008002,000

29 - 259008001,700

34 - 306004001,000

39 - 35500300700

44 - 40400200600

49 - 45300200400

54 - 50300100400

59 - 55200100300

64 - 60200100200

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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تقديرات المتعطلين )15 - 64 سنة(  حسب الفئة العمرية والجنسية والنوع،    .5.3.5
الغربية، منتصف 2011  

المجموعإناثذكورالفئة العمرية / الجنسية

9008001,700المجموع العام

19 - 15100100200

24 - 20200300500

29 - 25100200300

34 - 30100100200

39 - 35100100100

44 - 401000100

49 - 451000100

54 - 501000100

59 - 5500100

64 - 60000

400400900مواطنون

19 - 151000100

24 - 20100200300

29 - 25100100200

34 - 300100100

39 - 3500100

44 - 40000

49 - 45000

54 - 50000

59 - 55000

64 - 60000

500400800غير مواطنين

19 - 151000100

24 - 20100100200

29 - 250100100

34 - 3000100

39 - 351000100

44 - 401000100

49 - 451000100

54 - 5000100

59 - 55000

64 - 60000

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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6.3.5. تقديرات المتعطلين )15 - 64 سنة(  حسب الحالة التعليمية والنوع، منتصف 2011

المجموعإناثذكورالحالة التعليمية 

19,00021,30040,300المجموع

1,4001,0002,400أمي

1,5009002,400يقرأ ويكتب

2,1001,0003,100ابتدائي / حلقة أولى

2,2001,0003,100إعدادي / حلقة ثانية

5,7005,30011,000ثانوي

1,7003,0004,700فوق الثانوي ودون الجامعي

3,6007,50011,100جامعي )البكالوريوس(

3007001,100دبلوم فوق الجامعي

3009001,200ماجستير

100100200دكتوراه

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

التوزيع النسبي للمتعطلين )15 - 64 سنة(  حسب الحالة التعليمية  والنوع،   .7.3.5
منتصف 2011

)%(

المجموعإناثذكورالحالة التعليمية 

100100100المجموع 

7.54.55.9أمي

7.94.15.9يقرأ ويكتب

11.24.77.8ابتدائي / حلقة أولى

11.34.67.8إعدادي / حلقة ثانية

30.124.927.3ثانوي

9.113.911.6فوق الثانوي ودون الجامعي

19.035.227.6جامعي )البكالوريوس(

1.73.52.7دبلوم فوق الجامعي

1.84.03.0ماجستير

0.40.50.4دكتوراه

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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تقديرات المواطنين المتعطلين )15 - 64 سنة(  حسب الحالة التعليمية   .8.3.5
والنوع، منتصف 2011

المجموعإناثذكورالحالة التعليمية 

6,8008,80015,600المجموع

400500900أمي

500400900يقرأ ويكتب

1,0006001,600ابتدائي / حلقة أولى

1,0005001,600إعدادي / حلقة ثانية

2,4002,7005,100ثانوي

6001,3001,800فوق الثانوي ودون الجامعي

7002,5003,100جامعي )البكالوريوس(

100300400دبلوم فوق الجامعي

0100100ماجستير

000دكتوراه

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

التوزيع النسبي للمواطنين المتعطلين )15 - 64 سنة(  حسب الحالة التعليمية   .9.3.5
والنوع، منتصف 2011

)%(

المجموعإناثذكورالحالة التعليمية 

100100100المجموع 

6.16.06.0أمي

7.04.85.7يقرأ ويكتب

15.16.310.2ابتدائي / حلقة أولى

15.46.210.2إعدادي / حلقة ثانية

35.830.332.7ثانوي

8.414.311.8فوق الثانوي ودون الجامعي

10.027.920.1جامعي )البكالوريوس(

1.23.32.4دبلوم فوق الجامعي

0.70.80.8ماجستير

0.10.20.1دكتوراه

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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تقديرات غير المواطنين المتعطلين )15 - 64 سنة(  حسب الحالة التعليمية   .10.3.5
والنوع، منتصف 2011 

المجموعإناثذكورالحالة التعليمية 

12,20012,50024,700المجموع

1,0004001,400أمي

1,0004001,500يقرأ ويكتب

1,1004001,600ابتدائي / حلقة أولى

1,1004001,600إعدادي / حلقة ثانية

3,3002,6005,900ثانوي

1,1001,7002,900فوق الثانوي ودون الجامعي

2,9005,0008,000جامعي )البكالوريوس(

200500700دبلوم فوق الجامعي

3008001,100ماجستير

100100100دكتوراه

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

التوزيع النسبي لغير المواطنين المتعطلين )15 - 64 سنة( حسب الحالة   .11.3.5
التعليمية والنوع، منتصف 2011

)%(

المجموعإناثذكورالحالة التعليمية 

100100100المجموع 

8.33.55.9أمي

8.53.66.0يقرأ ويكتب

9.13.56.3ابتدائي / حلقة أولى

9.13.56.3إعدادي / حلقة ثانية

26.921.124.0ثانوي

9.413.711.6فوق الثانوي ودون الجامعي

24.040.432.3جامعي )البكالوريوس(

2.03.72.8دبلوم فوق الجامعي

2.46.34.4ماجستير

0.50.70.6دكتوراه

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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5.4. المشتغلون حسب النشاط االقتصادي

يوضح توزيع عام 2011 للمشتغلين حسب النشاط االقتصادي الرئيسي أن فئة العاملين في 
العاملين  31.7%،ثم  بنسبة  المشتغلين  من  األكبر  الحصة  على  تستحوذ  اإلنشاءات  نشاط 
سلع  إنتاج  في  المعيشية  اأُلَسر  وأنشطة  أفراداً؛  تستخدم  التي  المعيشية  اأُلَسر  أنشطة  في 
هذا  أن  ويالحظ   .%8.2 بنسبة  العقارية  األنشطة  في  العاملين  9.7%،ثم  بنسبة  اخرى  وخدمات 
النمط يشابه كثيراً النمط السائد بين فئة غير المواطنين،بينما يختلف عن النمط السائد بين 

فئة المواطنين حيث يعمل ستة من اصل عشرة في االدارة العامة والدفاع.

تقديرات المشتغلين )15 سنة فأكثر( حسب النشاط االقتصادي والنوع،   .1.4.5
منتصف 2011 

المجموعإناثذكورالنشاط االقتصادي

1,207,200196,2001,403,400المجموع

81,20010081,400الزراعة والحراجة وصيد األسماك

53,8002,50056,200التعدين واستغالل المحاجر

65,7001,50067,200الصناعة التحويلية

5,9005006,400إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

3,4001003,500تجميع المياه ومعالجتها وتوصيلها

438,2006,600444,700التشييد

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات 
76,7009,10085,900المحركات والدراجات النارية

42,7003,70046,400النقل والتخزين

60,7007,50068,200أنشطة خدمات اإلقامة والطعام

10,5001,80012,300المعلومات واالتصاالت

14,0005,50019,500األنشطة المالية وأنشطة التأمين

113,5001,100114,600األنشطة العقارية

19,1003,20022,300األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

47,1007,10054,100أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

86,10018,100104,200اإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي

15,90021,20037,000التعليم
األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل 

12,10014,10026,200االجتماعي

4,2007004,900الفنون والترفيه والتسلية

7,8002,90010,700أنشطة الخدمات األخرى

أنشطة اأُلَسر المعيشية التي تستخدم أفراداً؛ 
وأنشطة اأُلَسر المعيشية في إنتاج سلع وخدمات 

غير
47,80088,500136,300

أنشطة المنظمات والهيئات غير الخاضعة للوالية 
9003001,200القضائية الوطنية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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التوزيع النسبي للمشتغلين )15 سنة فأكثر( حسب النشاط االقتصادي والنوع،   .2.4.5
)%( منتصف 2011

المجموعإناثذكورالنشاط االقتصادي

100100100المجموع  )%(

6.70.15.8الزراعة والحراجة وصيد األسماك

4.51.34.0التعدين واستغالل المحاجر

5.40.84.8الصناعة التحويلية

0.50.30.5إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

0.30.10.2تجميع المياه ومعالجتها وتوصيلها

36.33.431.7التشييد

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات 
6.44.76.1المحركات والدراجات النارية

3.51.93.3النقل والتخزين

5.03.84.9أنشطة خدمات اإلقامة والطعام

0.90.90.9المعلومات واالتصاالت

1.22.81.4األنشطة المالية وأنشطة التأمين

9.40.68.2األنشطة العقارية

1.61.61.6األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

3.93.63.9أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

7.19.27.4اإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي

1.310.82.6التعليم

األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل 
1.07.21.9االجتماعي

0.30.30.3الفنون والترفيه والتسلية

0.61.50.8أنشطة الخدمات األخرى

أنشطة اأُلَسر المعيشية التي تستخدم أفراداً؛ 
وأنشطة اأُلَسر المعيشية في إنتاج سلع وخدمات 

غير
4.045.19.7

أنشطة المنظمات والهيئات غير الخاضعة للوالية 
0.10.20.1القضائية الوطنية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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تقديرات المواطنين المشتغلين )15 سنة فأكثر( حسب النشاط االقتصادي   .3.4.5
والنوع، منتصف 2011 

المجموعإناثذكورالنشاط االقتصادي

87,70028,700116,400المجموع

 400  -    400 الزراعة والحراجة وصيد األسماك

 6,500  1,100  5,400 التعدين واستغالل المحاجر

 1,600  300  1,300 الصناعة التحويلية

 1,000  300  600 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

 200  100  100 تجميع المياه ومعالجتها وتوصيلها

 3,900  200  3,700 التشييد

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات 
 2,400  400  2,000 المحركات والدراجات النارية

 2,600  700  1,900 النقل والتخزين

 600  100  600 أنشطة خدمات اإلقامة والطعام

 1,500  600  1,000 المعلومات واالتصاالت

 3,300  1,700  1,600 األنشطة المالية وأنشطة التأمين

 1,100  100  1,000 األنشطة العقارية

 1,400  400  1,000 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

 3,000  900  2,200 أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

 75,000  13,700  61,300 اإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي

 7,200  5,500  1,700 التعليم

األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل 
 3,300  2,200  1,100 االجتماعي

 400  100  300 الفنون والترفيه والتسلية

 300  200  200 أنشطة الخدمات األخرى

أنشطة اأُلَسر المعيشية التي تستخدم أفراداً؛ 
وأنشطة اأُلَسر المعيشية في إنتاج سلع وخدمات 

غير
 500  100  600 

أنشطة المنظمات والهيئات غير الخاضعة للوالية 
 100  -    100 القضائية الوطنية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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التوزيع النسبي للمواطنين المشتغلين )15 سنة فأكثر( حسب النشاط  .4.4.5
 )%(     االقتصادي والنوع، منتصف 2011

المجموعإناثذكورالنشاط االقتصادي

100100100المجموع  

0.50.10.4الزراعة والحراجة وصيد األسماك

6.13.85.6التعدين واستغالل المحاجر

1.50.91.3الصناعة التحويلية

0.71.20.8إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

0.20.20.2تجميع المياه ومعالجتها وتوصيلها

4.20.73.4التشييد

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات 
2.31.52.1المحركات والدراجات النارية

2.12.62.2النقل والتخزين

0.60.20.5أنشطة خدمات اإلقامة والطعام

1.11.91.3المعلومات واالتصاالت

1.85.92.8األنشطة المالية وأنشطة التأمين

1.10.30.9األنشطة العقارية

1.11.51.2األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

2.53.02.6أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

69.947.764.4اإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي

1.919.26.2التعليم

األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل 
1.27.82.8االجتماعي

0.30.30.3الفنون والترفيه والتسلية

0.20.70.3أنشطة الخدمات األخرى

أنشطة اأُلَسر المعيشية التي تستخدم أفراداً؛ 
وأنشطة اأُلَسر المعيشية في إنتاج سلع وخدمات 

غير
0.50.50.5

أنشطة المنظمات والهيئات غير الخاضعة للوالية 
0.10.10.1القضائية الوطنية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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تقديرات غير المواطنين المشتغلين )15 سنة فأكثر( حسب النشاط   .5.4.5
االقتصادي والنوع، منتصف 2011 

المجموعإناثذكورالنشاط االقتصادي

1,119,600167,5001,287,000المجموع

80,80010080,900الزراعة والحراجة وصيد األسماك

48,4001,40049,800التعدين واستغالل المحاجر

64,4001,20065,700الصناعة التحويلية

5,3002005,400إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

3,2001003,300تجميع المياه ومعالجتها وتوصيلها

434,4006,400440,800التشييد

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات 
74,7008,70083,400المحركات والدراجات النارية

40,9002,90043,800النقل والتخزين

60,1007,50067,600أنشطة خدمات اإلقامة والطعام

9,5001,30010,800المعلومات واالتصاالت

12,5003,80016,300األنشطة المالية وأنشطة التأمين

112,6001,000113,600األنشطة العقارية

18,1002,80020,900األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

44,9006,20051,100أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

24,8004,40029,200اإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي

14,20015,70029,800التعليم

األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل 
11,10011,90022,900االجتماعي

3,9006004,500الفنون والترفيه والتسلية

7,6002,80010,400أنشطة الخدمات األخرى

أنشطة اأُلَسر المعيشية التي تستخدم أفراداً؛ 
وأنشطة اأُلَسر المعيشية في إنتاج سلع وخدمات 

غير
47,40088,300135,700

أنشطة المنظمات والهيئات غير الخاضعة للوالية 
8003001,100القضائية الوطنية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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التوزيع النسبي لغير المواطنين المشتغلين )15 سنة فأكثر( حسب النشاط   .6.4.5
االقتصادي والنوع، منتصف 2011

المجموعإناثذكورالنشاط االقتصادي

100100100المجموع  )%(

7.20.16.3الزراعة والحراجة وصيد األسماك

4.30.83.9التعدين واستغالل المحاجر

5.80.75.1الصناعة التحويلية

0.50.10.4إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

0.30.00.3تجميع المياه ومعالجتها وتوصيلها

38.83.834.2التشييد

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات 
6.75.26.5المحركات والدراجات النارية

3.71.83.4النقل والتخزين

5.44.55.2أنشطة خدمات اإلقامة والطعام

0.80.80.8المعلومات واالتصاالت

1.12.31.3األنشطة المالية وأنشطة التأمين

10.10.68.8األنشطة العقارية

1.61.71.6األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

4.03.74.0أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

2.22.72.3اإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي

1.39.42.3التعليم

األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل 
1.07.11.8االجتماعي

0.40.30.4الفنون والترفيه والتسلية

0.71.60.8أنشطة الخدمات األخرى

أنشطة اأُلَسر المعيشية التي تستخدم أفراداً؛ 
وأنشطة اأُلَسر المعيشية في إنتاج سلع وخدمات 

غير
4.252.710.5

أنشطة المنظمات والهيئات غير الخاضعة للوالية 
0.10.20.1القضائية الوطنية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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6•	 الزراعة والبيئة

الزراعة	 

البيئة	 
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6.  الزراعة والبيئة

البيئة وحمايتها،  الحفاظ على  أهمّية كبرى في  الخضراء  الزراعة والمسطحات  تشّكل 
حيث تلعب دوراً مهمًا في امتصاص أكاسيد الكربون الملّوثة للبيئة، واالستفادة من 
تلبية  في  األساسي  دورها  إلى  باإلضافة  الحيوي،  التنّوع  على  والحفاظ  المياه،  تجّمعات 
الزراعة المستخدم  الزراعية. وال تزال  الغذائية والمنتجات  المتزايد على المواد  الطلب 
التلّوث  وزيادة  الجوفية،  المياه  استنفاد  في  بذلك  مسهمة  الطبيعية  للموارد  األكبر 
إلى  الطبيعية  الموارد  تدهور  ويؤّدي  الزراعية.  الكيميائية  المواد  استخدام  عن  الناجم 
خسائر  وتكّبد  للمخاطر،  التعّرض  وزيادة  الزراعي،  لإلنتاج  الضرورية  الموارد  فقدان 
من  مجموعة  اتخاذ  من  بّد  ال  المخاطر  هذه  من  وللتقليل  أنه  إال  كبيرة.  اقتصادية 
اإلصالحات على صعيد السياسات واالستفادة من االبتكارات المؤسسية والتكنولوجية 

التي من شأنها تقليل األثر البيئي الناجم عن النشاط الزراعي.

وتحظى البيئة في إمارة أبوظبي باهتمام خاص نابع من حرص الحكومة الرشيدة على 
تنمية المجتمع والحفاظ على صحته وسالمته وتقديراً للثروتين البشرية واالقتصادية، 
ولذلك زاد االهتمام بتوفير إحصاءات للبيئة تغطي مختلف المجاالت مثل المناخ وجودة 
الهواء واالنبعاثات الملوثة له وإحصاءات المياه والصحة والسالمة المهنية وإحصاءات 
النفايات، وتوفر تلك اإلحصاءات دعمًا لراسمي السياسات ومّتخذي القرار لتحقيق بيئة 

مستدامة في إمارة أبوظبي.

لذا يسعى مركز اإلحصاء – أبوظبي إلى توفير إحصاءات في مجالي الزراعة والبيئة ترصد 
الواقع الحقيقي وتغطي معظم جوانبه، وتتابع التطّور الناشئ في هذين المجالين، وذلك 

بهدف الوصول إلى التنمية المستدامة.

الزراعة

 24,394 عدد الحيازات الزراعية )الحيازات النباتية(

 752,839 المساحة الكلية للمزارع )دونم(

 179,513 المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية

13,875المساحة المزروعة بالخضراوات

 293,022 المساحة المزروعة باألشجار الثمرية

 2,080,623 عدد الضأن والماعز

 57,167 عدد األبقار

 277,577 عدد الجمال

 25 عدد المزارع التجارية

 17,350 إنتاج لحوم الدواجن )طن(

 150,541 إنتاج البيض )ألف بيضة(

 70,975 إنتاج الحليب من المزارع التجارية )طن(

 3,922 كمية األسماك المصطادة  )طن(

 69.4 قيمة األسماك المصطادة  )مليون درهم(

 584,835 قيمة السلع الزراعية المصدرة )ألف درهم(

 116,382 قيمة السلع الزراعية المعاد تصديرها )ألف درهم(

20
11
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البيئة

22.5متوسط درجة الحرارة الصغرى  ) درجة مئوية(

30.7متوسط معدالت الرطوبة النسبية الصغري )%(

21.5متوسط األمطار الهاطلة )مليمتر(

34.0متوسط درجة الحرارة العظمى ) درجة مئوية(

78.4متوسط معدالت الرطوبة النسبية العظمى )%(

1008.2متوسط الضغط الجوي )هيكتوباسكال(

21.3معدل الزيادة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون - قطاع النفط والغاز )%(

6.2معدل الزيادة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون - قطاع الماء والكهرباء )%(

71,165عدد اآلبار العاملة

2,217.9معدالت السحب من المياه الجوفية )مليون متر مكعب(

10,126.5استهالك الهكتار الزراعي الواحد من المياه )متر مكعب(

1,095.0إجمالي موارد المياه غير التقليدية )مليون متر مكعب(

243.1كمية مياه الصرف الصحي المعالجة )مليون متر مكعب(

10,336,635إجمالي كمية النفايات الناشئة )طن(

28,320المتوسط اليومي لكمية النفايات الناشئة  )طن(

20
11
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1.6. الزراعة 

الزراعي،  النشاط  ومنها  جميعها  االقتصادي  النشاط  بفروع  االقتصادية  التنمية  تتأثر 
من  الزراعي  القطاع  يعّد  حيث  العامة،  التنمية  أهداف  لتحقيق  أساسيًا  ركنًا  يعّد  الذي 
القطاعات اإلنتاجية الرئيسة المكّونة للناتج المحلي اإلجمالي، باإلضافة إلى أنه المصدر 
الرئيس المزّود للسلع الغذائية والمواد الخام الالزمة للعديد من الصناعات الغذائية في 

اإلمارة. 

ومن هذا المنطلق كان ال بّد من توافر قاعدة شاملة للبيانات الزراعية من خالل األرقام 
واإلحصاءات الدقيقة، حيث ال يمكن تحقيق درجات متقّدمة من النمو دون وجود خطط 
إلى  تبادر  أن  لدولة  يمكن  ال  حيث  واالستراتيجيات،  األهداف  محّددة  تنموية  برامج  أو 

تنفيذ خططها المختلفة دون بيانات إحصائية دقيقة وواقعية ومعّبرة.

للباحثين  يتيح  ما  ونوعية،  كمّية  إحصائية  بيانات  السنوي  اإلحصائي  الكتاب  ويتضّمن 
والدارسين االستفادة منها للتخطيط وإتخاذ القرارات ورسم السياسات، وذلك بوضع 
الماضي كقاعدة للتطور، لرسم األهداف واالستراتيجيات المستقبلية. ويضّم الكتاب 
المساحة  ومؤشرات  الزراعية  األراضي  ومساحة  المزارع  أعداد  عن  بيانات  طّياته  بين 
الزراعية في إمارة  الحيازات  حيث بلغ عدد  الزراعي وقيمه.  المحصولية وكمّيات اإلنتاج 
في   %87 نحو  منها  اسُتغل  دونمًا،   752,839 إجمالية  بمساحة  حيازة   24,394 أبوظبي 

استخدامات زراعية. 

2.4 مليون  أبوظبي  إمارة  الضأن والماعز في  الحيوانية من  الكّلي للثروة  العدد  كما بلغ 
إجمالي  من   %63 على  احتوت  حيث  العين،  منطقة  في  منها  األكبر  العدد  يتركز  رأس، 
ترّكز  رأسًا   277,577 لها  الكّلي  العدد  بلغ  فقد  الجمال  أما  اإلمارة،  في  والماعز  الضأن 

معظمها في منطقة العين أيضًا بنسبة 59% من إجمالي عدد الجمال.

اإلنتاج النباتي

تساهم إحصاءات اإلنتاج النباتي في توفير بيانات عن هذا النشاط تتعّلق بالمتغّيرات التي 
الفاكهة  بمحاصيل  المزروعة  المساحة  شغلت  فقد  آخر،  إلى  موسم  من  عليه  تطرأ 
28%، وأخيراً المساحة  45% من المساحة المزروعة، تليها المحاصيل الحقلية بنسبة 
المساحة  إجمالي  من   %2 نسبته  ما  شغلت  حيث  الخضراوات  بمحاصيل  المزروعة 
المزروعة في عام 2011. كما تساهم إحصاءات اإلنتاج النباتي في تقديم تصّور عن األمن 
الغذائي ومقدار العجز في المنتجات النباتية أو الفائض منها، وبناًء عليه توضع سياسات 
في  الالزمة  السياسات  ورسم  والواردات  الصادرات  كمّية  حيث  من  الخارجية  التجارة 

خفض العجز أو الفائض في المحاصيل الزراعية. 
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1.1.6. عدد ومساحة الحيازات النباتية حسب المنطقة

 )دونم(

2005200920102011المنطقة

المجموع

 24,394  24,290  24,097  23,704 العدد

 752,839  747,679  737,957  739,686 المساحة

أبوظبي

 3,837  3,837  3,814  4,793 العدد

 95,483  95,483  94,380  111,452 المساحة

العين

 11,985  11,894  11,782  11,529 العدد

 446,898  441,637  436,656  438,820 المساحة

الغربية

 8,572  8,559  8,501  7,382 العدد

 210,458  210,559  206,921  189,414 المساحة

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

الشكل 1.1.6. التوزيع النسبي لمساحة الحيازات النباتية حسب المنطقة، 2011

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

الغربيةالعينأبوظبي



I      256   الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي 2012

2.1.6. عدد الحيازات الزراعية حسب فئة المساحة والمنطقة، 2011

الغربيةالعينأبوظبيالمجموعفئة المساحة

24,3943,83711,9858,572المجموع

3,7387225372,479أقل من 20 دونم

6,4132,9411,1302,342من 20 - 29 دونم

10,898879,6121,199من 30 - 39 دونم

2,757552312,471من 40 - 49 دونم

1631312030من 50 - 59 دونم

4251935551أكثر من 60 دونم

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

3.1.6. مساحة الحيازات الزراعية حسب فئة المساحة والمنطقة، 2011

 )دونم(

الغربيةالعينأبوظبيالمجموعفئة المساحة

752,83995,483446,898210,458المجموع

42,1769,7218,10924,346أقل من 20 دونم

155,34776,54427,52551,278من 20 - 29 دونم

356,9852,931323,08830,966من 30 - 39 دونم

110,0682,3089,87097,890من 40 - 49 دونم

8,7406996,3651,676من 50 - 59 دونم

79,5233,28071,9414,302أكثر من 60 دونم

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
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4.1.6. مساحة الحيازات النباتية حسب استخدام األرض والمنطقة، 2011

 )دونم(

الغربيةالعينأبوظبيالمجموعالبيان

 210,458  446,898  95,483  752,839 مساحة الحيازات

 78,282  187,557  27,183 293,022بساتين فاكهة

 29,072  120,757  29,684 179,513محاصيل حقلية

 3,482  3,598  3,420 10,500خضراوات

 1,096  1,954  325 3,375زراعة محمية

 55,902  72,024  11,478 139,404بور للراحة

 10,860  8,340  6,260 25,460مصدات رياح )أشجار حرجية(

 4,370  6,911  4,026 15,306مباٍن

 27,395  45,757  13,108 86,260أراٍض لم تستغل من قبل 

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

الشكل 2.1.6. التوزيع النسبي لمساحة الحيازات النباتية حسب استخدام األرض، 2011

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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5.1.6. المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية حسب المنطقة

 )دونم(

2005200920102011المنطقة

 179,513  231,919 200,541232,143المجموع

 29,684  33,708 27,31029,470أبوظبي

 120,757  134,734 118,682139,048العين

 29,072  63,477 54,54963,625الغربية

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

6.1.6. كمية إنتاج المحاصيل الحقلية حسب المنطقة

)طن(

2005200920102011المنطقة

1,329,8891,206,6381,041,3251,503,841المجموع

210,578165,466153,663220,486أبوظبي

758,609683,936667,801965,049العين

360,702357,236219,861318,306الغربية

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

7.1.6. قيمة المحاصيل الحقلية المنتجة حسب المنطقة

)ألف درهم(

2005200920102011المنطقة

2,123,5801,990,9531,699,7232,183,570المجموع

338,036273,019250,819324,340أبوظبي

1,204,4661,128,4951,090,0311,414,382العين

581,078589,439358,873444,848الغربية

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
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الشكل 3.1.6. التوزيع النسبي للمساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية حسب المنطقة، 2011

8.1.6. كمية اإلنتاج والمساحة المزروعة ومتوسط اإلنتاجية من الخضراوات حسب 
النوع، 2011

 اإلنتاجالنوع
)طن(

 المساحة المزروعة
)دونم(

متوسط اإلنتاج 
)طن/دونم(

30,511.07,3964.13طماطم

127.51800.71فلفل

52.21,0720.05خيار

118.67010.17كوسا

22.5290.78بطيخ

8.8700.13شمام

2,451.32,4471.00بصل جاف

391.51962.00باذنجان

92.3930.99زهرة

4.780.59فول أخضر

1,599.17682.08ملفوف

18.2300.61ملوخية

33.9710.48شمندر

163.61581.04ذرة

2.130.70لفت

42.9510.84جزر

360.04680.77فاصوليا

29.4134خضراوات أخرى

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

الغربيةالعينأبوظبي
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9.1.6. عدد ومساحة البيوت المحمية حسب المنطقة 

 )دونم(

2005200920102011المنطقة

المجموع

 10,003  8,363  7,683  4,514 العدد

 3,375  2,825  2,554  1,473 المساحة

أبوظبي

 720  243  191  54 العدد

 325  113  87  22 المساحة

العين

 5,832  3,268  4,313  2,141 العدد

 1,954  1,080  1,443  693 المساحة

الغربية

 3,451  4,852  3,179  2,319 العدد

 1,096  1,632  1,025  758 المساحة

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

الشكل 4.1.6. مساحات البيوت المحمية حسب المنطقة

أبوظبي

م
ون

د

الغربيةالعين

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
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10.1.6. عدد البيوت المحمية العاملة حسب المنطقة

20102011المنطقة

4,8645,633المجموع

160347أبوظبي

1,6992,122العين

3,0053,164الغربية

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

الشكل 5.1.6. التوزيع النسبي لعدد البيوت المحمية العامله حسب المنطقة، 2011

الغربيةالعينأبوظبي

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
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11.1.6. عدد ومساحة األشجار المثمرة حسب النوع 

 )دونم(

األشجار المثمرة *
20102011

المساحةالعددالمساحةالعدد

 5,524  181,642  2,817  96,134 اإلجمالي

 982  33,649  941  33,459 ليمون

 273  9,240  275  9,176 برتقال

 384  11,908  378  11,870 مانجو

 152  5,127  118  4,989 رمان

 354  14,627  315  14,485 تين

 158  5,721  144  5,728 جوافة

 183  5,341  42  1,516 عنب

 68  1,972  65  1,950 توت

 103  1,116  40  1,139 لوز

 47  1,540  52  1,555 موز

 2,815  91,249  442  10,124 سدر

 5  152  5  143 أخرى

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
* باستثناء النخيل

12.1.6. عدد ومساحة األشجار المثمرة حسب النوع - أبوظبي

 )دونم(

األشجار المثمرة *
20102011

المساحةالعددالمساحةالعدد

 1,344  54,875  104  3,750 المجموع

75 3,000  75  2,000 ليمون

6 250  6  250 برتقال

12 500  12  500 مانجو

8 300  8  300 رمان

2 300  2  300 تين

1 400  1  400 جوافة

00 0 0 عنب

00 0 0 توت

00 0 0 لوز

00 0 0 موز

1,240 50,125 0 0 سدر

00 0 0 أخرى

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
* باستثناء النخيل
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13.1.6. عدد ومساحة األشجار المثمرة حسب النوع - العين

 )دونم(

األشجار المثمرة *
20102011

المساحةالعددالمساحةالعدد

 2,386  69,666  1,749  52,673 المجموع

 643  19,259  640  19,241 ليمون

 237  7,200  240  7,136 برتقال

 348  10,446  347  10,431 مانجو

 87  2,613  86  2,528 رمان

 131  3,958  129  3,929 تين

 103  3,072  103  3,105 جوافة

 183  5,341  42  1,516 عنب

 68  1,972  65  1,950 توت

 103  1,116  40  1,139 لوز

 47  1,540  52  1,555 موز

 431  12,997 0 0 سدر

 5  152  5  143 أخرى

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
* باستثناء النخيل

14.1.6. عدد ومساحة األشجار المثمرة حسب النوع - الغربية

 )دونم(

األشجار المثمرة *
20102011

المساحةالعددالمساحةالعدد

1,794 57,101 964  39,711 المجموع

264 11,390 226  12,218 ليمون

30 1,790 29  1,790 برتقال

24 962 19  939 مانجو

57 2,214 24  2,161 رمان

221 10,369 184  10,256 تين

54 2,249 40  2,223 جوافة

0 0 0 0 عنب

0 0 0 0 توت

0 0 0 0 لوز

0 0 0 0 موز

1,144 28,127 442  10,124 سدر

0 0 0 0 أخرى

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
* باستثناء النخيل
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15.1.6. كمية إنتاج التمور حسب المنطقة

 )طن(

2008200920102011المنطقة

65,65762,59472,90076,980المجموع

2,6752,6325,1755,705أبوظبي

39,35835,32945,66046,955العين

23,62524,63322,06524,320الغربية

المصدر: شركة الفوعة

16.1.6. قيمة إنتاج التمور حسب المنطقة

 )ألف درهم(

2008200920102011المنطقة

389,317428,532439,873516,369المجموع

11,75013,72433,10941,319أبوظبي

236,273233,507265,596298,908العين

141,294181,301141,168176,142الغربية

المصدر: شركة الفوعة

17.1.6. عدد ومساحة األشجار الحرجية المزروعة حسب المنطقة، 2011

 )دونم(

المساحةالعددالمنطقة

 25,460  1,011,190 المجموع

 6,260  252,500 أبوظبي

 8,340  328,637 العين

 10,860  430,053 الغربية

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
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18.1.6. كمية وقيمة المنتجات الزراعية الموردة لمراكز التسويق الزراعي

)الكمية: طن، القيمة: ألف درهم(

المنتج
20102011

القيمةالكميةالقيمةالكمية

1,054,941.31,722,949.03,092,841.76,491,425.4المجموع

9,112.612,804.630,511.046,289.6طماطم

47.6101.0127.5221.6فلفل

214.8424.452.2111.3خيار

87.1157.1118.6221.5كوسا

54.470.522.529.6بطيخ

7.711.48.814.0شمام

622.11,621.02,451.37,404.4بصل جاف

0.10.50.00.0لوبيا

0.00.00.00.0بامية

104.8521.4360.11,795.9فاصوليا

0.42.11.79.1بازالء

32.029.2391.5381.9باذنجان

1.00.50.00.0جرجير

20.829.092.3129.1زهرة

0.21.14.726.8فول أخضر

1,807.21,803.11,599.11,597.6ملفوف

1.83.30.00.0خس

0.00.00.00.0سبانخ

14.514.518.222.8ملوخية

0.60.62.52.3كزبرة

53.648.133.932.2شمندر

7.611.024.235.5بقدونس

0.00.01.04.2بطاطا

1,417.25,561.0163.6545.7ذرة

3.54.22.12.4لفت

4.86.342.947.9جزر

1,041,325.01,699,723.03,056,812.06,432,500.0أعالف 

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
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19.1.6. الرقم القياسي ألسعار المنتجين الزراعيين 

)2005 = 100(

2008200920102011المحصول

 104.6  103.5  104.8  95.2 جميع المنتجات

 102.3  94.7  97.3  95.2 طماطم

 61.2  74.8  115.3  74.8 فلفل

 108.1  100.2  100.9  101.8 خيار

 96.4  93.1  98.5  100.2 كوسا

 -  -  89.2   - فقوس

 101.8  100.3  99.5  119.9 بطيخ

 110.8  104.4  99.5  102.1 شمام

 125.5  108.2  108.9  113.6 بصل جاف

 -  100.0  110.0  100.9 لوبيا

 100.8  100.5  100.3  100.6 فاصوليا

 105.1  100.5  100.9  101.2 بازالء

 103.2  96.5  101.0  97.7 باذنجان

 104.1  103.7  102.7  97.5 زهرة

 115.0  100.0  98.5  99.4 فول أخضر

 105.5  105.3  104.9  86.7 ملفوف

 -  129.3  107.6  104.4 خس

 -  -  100.0  82.4 سبانخ

 137.5  110.0  107.7  115.9 ملوخية

 93.9  104.4  94.9  105.1 كزبرة

 95.0  89.7  89.8  93.6 شمندر

 104.1  102.4  103.0  101.1 بقدونس

 105.2  -  111.2  107.2 بطاطا

 105.5  114.6  108.9  112.4 ذرة

 95.8  100.0  100.0  97.2 لفت

 80.7  96.3  101.9  111.6 جزر

 -  105.5  106.0   - جرجير

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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20.1.6. كمية المبيدات المستهلكة حسب النوع والمنطقة، 2011

المجموعالغربيةالعينأبوظبيالبيان

مبيدات حشرية

58162,6791,713164,450لتر

62130723951كيلوجرام

مبيدات فطريات

0000لتر

26255,1938655,541كيلوجرام

مبيدات عناكب

053,1033,03256,135لتر

0722496كيلوغرام

فوستوكسين 

0000عدد

01,8234822,305كيلوجرام

26,643151,474110,571288,688فيرمونات )عدد(

أخرى

06,30736,310لتر

05880588كيلو جرام

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

21.1.6.  القيمة اإلجمالية للقروض الممنوحة للمزارعين حسب المنطقة 

)ألف درهم(

2005200920102011المنطقة

18,487.9 26,718.8  25,755.1  46,509.0  المجموع*

51.8 4,966.9  4,280.3  5,688.7 أبوظبي والغربية

18,436.1 21,751.9  21,474.8  40,820.3 العين

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
*يسدد المزارع 50% فقط من قيمة القرض
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الثروة الحيوانية والسمكية

االقتصادية،  التنمية  تحقيق  في  الرئيسة  المقّومات  من  الحيوانية  الثروة  قطاع  يعّد 
وال سّيما أنها تعّد مصدر دخل أساسي لسكان الريف والبادية؛ لذلك حظي هذا القطاع 
المعتمدة،  والسياسات  والبرامج  الخطط  خالل  من  الحكومة  قبل  من  بالغ  باهتمام 
حيث أثمرت تلك الجهود نمواً مّطرداً في أعداد الثروة الحيوانية خالل السنوات الماضية.

  
الثروة  أعداد  مجموع  من   %87 نحو  اإلمارة  مستوى  على  والماعز  الضأن  نسبة  بلغت 
الثروة  مجموع  من   %2 بنسبة  األبقار  وأخيراً   ،%11 بنسبة  الجمال  تليها  الحيوانية 

الحيوانية في إمارة أبو ظبي عام 2011.
  

العنصر  األسماك،  من  السكان  احتياجات  لتلبية  أساسيًا  مصدراً  السواحل  وتعّد 
األساسي في غذاء مواطني المناطق الساحلية، وتعّد الثروة السمكية من أهم الثروات 

االقتصادية المتجّددة ومصدراً مهمًا للدخل القومي.

22.1.6. أعداد الثروة الحيوانية حسب النوع 

2005200920102011النوع

 2,397,892  2,357,065  2,726,671  2,078,608 المجموع

 2,080,623  2,041,902  2,305,603  1,761,713 الضأن والماعز

 39,692  39,778  42,992  30,630 األبقار*

 277,577  275,385  378,076  286,265 الجمال

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
* العدد ال يشمل األبقار في المزراع التجارية

23.1.6. أعداد الثروة الحيوانية حسب النوع - أبوظبي

2005200920102011النوع

 429,110  387,379  570,437  306,141 المجموع

 379,883  340,699  473,193  253,145 الضأن والماعز

 3,948  3,764  11,799  5,125 األبقار*

 45,279  42,916  85,445  47,871 الجمال

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
* العدد ال يشمل األبقار في المزراع التجارية
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24.1.6. أعداد الثروة الحيوانية حسب النوع - العين

2005200920102011النوع

 1,507,623  1,516,657  1,667,948  1,429,327 المجموع

 1,308,974  1,316,938  1,443,121  1,255,408 الضأن والماعز

 34,640  34,911  22,000  15,800 األبقار*

 164,009  164,808  202,827  158,119 الجمال

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
* العدد ال يشمل األبقار في المزراع التجارية

25.1.6. أعداد الثروة الحيوانية حسب النوع - الغربية

2005200920102011النوع

 461,159  453,029  488,286  343,140 المجموع

 391,766  384,265  389,289  253,160 الضأن والماعز

 1,104  1,103  9,193  9,705 األبقار*

 68,289  67,661  89,804  80,275 الجمال

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
* العدد ال يشمل األبقار في المزراع التجارية

الشكل 6.1.6. التوزيع النسبي ألعداد الثروة الحيوانية حسب المنطقة، 2011

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

الغربيةالعينأبوظبي
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الشكل 7.1.6. أعداد الثروة الحيوانية حسب النوع 

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
 * العدد ال يشمل األبقار في المزراع التجارية

27.1.6. عدد الحيوانات المذبوحة حسب النوع 

200920102011النوع

788,976706,266716,982المجموع

763,809671,783679,128ضأن وماعز

9,17513,94213,788أبقار

15,99220,54124,066جمال

المصدر: دائرة الشؤون البلدية - أبو ظبي

28.1.6. كمية اللحوم المنتجة من عمليات الذبح حسب النوع 

)طن(

200920102011النوع

12,44014,66912,982المجموع

7,8669,9376,879ضأن وماعز

1,3762,4652,853أبقار

3,1982,2673,250جمال

المصدر: دائرة الشؤون البلدية - أبو ظبي

26.1.6. عدد حيازات الثروة الحيوانية حسب المنطقة

20102011المنطقة

17,96319,030المجموع

3,6593,971أبوظبي

10,69211,381العين

3,6123,678الغربية

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

ابقارالجمالالضأن و الماعز



     271      I   2012 الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي

29.1.6. قيمة اللحوم المنتجة من عمليات الذبح حسب النوع  

)ألف درهم(

200920102011النوع

511,580473,000609,758المجموع

335,092331,000396,828ضأن وماعز

35,77674,00049,346أبقار

140,71268,000163,585جمال

المصدر: دائرة الشؤون البلدية - أبو ظبي

30.1.6. عدد المزارع التجارية حسب نوع المزرعة 

2008200920102011المنطقة

 25  25  25  31 المجموع

 8  8  7  9 مزارع الدجاج الالحم

 4  4  3  4 مزارع الدجاج البياض

 13  13  15  18 مزارع االبقار

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

31.1.6. كمية إنتاج المزارع التجارية حسب النوع  

200920102011الوحدةالمنطقة

 17,350  15,225  13,228 طنلحوم دواجن

 150,541  127,013  155,648 ألف بيضةبيض مائدة

 70,975  66,086  75,807 طنحليب أبقار

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
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32.1.6. كمية وقيمة األسماك المصطادة حسب العائالت الرئيسة لألسماك 

)الكمية: طن، القيمة: مليون درهم(

عائالت األسماك
20102011

القيمةالكميةالقيمةالكمية

6,556127.03,92269.4المجموع

1,05914.55578.1حبش

6844.03792.6قرش

94813.983912.8شعري

1331.9360.2نيسر

761.3851.6قبقوب

1,61845.778013.1كنعد 

1,06435.882526.4هامور

1211.6800.8كوفر

8538.33413.9أخرى

المصدر: هيئة البيئة - أبوظبي

33.1.6. كمية األسماك المصطادة حسب الشهر 

)طن(

2008200920102011الشهر

 3,922  6,556  5,979  5,363 المجموع

 380  1,387  681  596 يناير

 408  691  543  444 فبراير

 302  471  524  684 مارس

 436  604  444  492 إبريل

 380  514  532  414 مايو

 303  251  395  269 يونيو

 238  212  196  239 يوليو

 128  173  250  284 أغسطس

 175  199  194  191 سبتمبر

 298  418  431  456 أكتوبر

 395  759  540  813 نوفمبر

 481  876  1,249  481 ديسمبر

االمصدر: هيئة البيئة - أبوظبي
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34.1.6. عدد الحيوانات التي تم عالجها في المستشفيات البيطرية حسب المنطقة

2008200920102011المنطقة

3,102,2912,714,6131,127,7771,133,637المجموع

1,166,8161,132,559530,499453,172أبوظبي والغربية

1,935,4751,582,054597,278680,465العين

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

35.1.6. عدد الحاالت التي تم تطعيمها حسب نوع الحيوان والمنطقة، 2011 

المجموع النوع
الغربيةالعينأبوظبيالكلي

6,428,6201,253,4453,737,9131,437,262المجموع

3,276,989650,7371,821,812804,440ضأن

3,116,999600,7321,884,173632,094ماعز

34,6321,97631,928728أبقار

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

36.1.6. عدد الحاالت المرضية للدواجن حسب المنطقة

2005200920102011المنطقة

 98,817  124,613 201,992743,469المجموع

 54,341  74,017 175,36597,601أبوظبي والغربية

 44,476  50,596 26,627645,868العين

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية



I      274   الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي 2012

التجارة الخارجية للسلع الزراعية  

تتمّتع إمارة أبوظبي بنشاط كبير في حركة التجارة الخارجية للسلع الزراعية يساعدها 
التسهيالت  إلى  باإلضافة  آسيا،  شرق  دول  من  وقربها  الجغرافي  موقعها  ذلك  على 
والنمو  التطّور  التي ساعدت على  المعمول بها،  التجارية  والقوانين واألنظمة  التجارية 

في حركة التبادل التجاري للسلع الزراعية والغذائية عبر منافذ اإلمارة.

37.1.6. قيمة الواردات من السلع الزراعية والغذائية إلمارة أبوظبي

)ألف درهم(

2005200920102011البيان

3,317,4796,395,9536,705,9798,275,498المجموع 

حيوانات حية ومنتجات 
980,1361,784,2911,891,7532,186,142المملكة الحيوانية

1,257,5292,869,2762,816,4733,635,564منتجات نباتية

شحوم ودهون وزيوت 
182,638268,108328,253509,402حيوانية أو نباتية

مواد غذائية ومشروبات 
812,3321,408,7331,581,9161,859,382وسوائل كحولية وتبغ

61,32038,64852,72855,944االسمدة

مبيدات الحشرات والقوارض 
23,52426,89834,85729,064والفطريات واألعشاب

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

38.1.6. قيمة الصادرات من السلع الزراعية والغذائية من إمارة أبوظبي

)ألف درهم(

2005200920102011البيان

293,298447,497561,997584,835المجموع 

حيوانات حية ومنتجات 
48,647107,913112,27094,626المملكة الحيوانية

34,12037,66760,00964,565منتجات نباتية

شحوم ودهون وزيوت 
125,751107,554154,475175,404حيوانية أو نباتية

مواد غذائية ومشروبات 
47,761143,326181,108188,735وسوائل كحولية وتبغ

37,02051,03653,92961,426االسمدة

مبيدات الحشرات والقوارض 
0020581والفطريات واألعشاب

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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39.1.6.  قيمة المعاد تصديره من السلع الزراعية والغذائية عبر منافذ إمارة أبوظبي

)ألف درهم(

2005200920102011البيان

163,20691,691115,902116,382المجموع 

حيوانات حية ومنتجات 
37,67932,85420,67324,552المملكة الحيوانية

45,01218,96564,97859,342منتجات نباتية

شحوم ودهون وزيوت 
27,7669,6551,1061,581حيوانية أو نباتية

مواد غذائية ومشروبات 
50,85529,00428,41629,383وسوائل كحولية وتبغ

6829486301,334االسمدة

مبيدات الحشرات والقوارض 
1,21326498190والفطريات واألعشاب

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

قيمة الواردات والصادرات والمعاد تصديره من السلع الزراعية والغذائية عبر  الشكل 8.1.6. 
منافذ إمارة أبوظبي

إعادة الصادراتالصادراتالواردات

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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كمية وقيمة الواردات والصادرات والمعاد تصديره من األسمدة الزراعية عبر   .40.1.6
منافذ إمارة أبوظبي
)الكمية: طن، القيمة: ألف درهم(

2005200920102011البيان

الواردات

85,89718,69024,70724,472الكمية

61,32038,64852,72855,944القيمة

الصادرات

18,80519,13818,93518,692الكمية

37,02051,03653,92961,425القيمة

المعاد تصديره

310103300403الكمية

6829486301,334القيمة

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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2.6. البيئة

البيئة، وذلك من خالل حمايتها  التنمية في مجاالت  تحرص إمارة أبوظبي على تحقيق 
وإحصاءات  معلومات  البيئية  اإلحصاءات  وتوفر  فيها،  الطبيعية  الموارد  على  والحفاظ 
حول مدى تأثير التطّور والتغّير في عناصر البيئة الرئيسة مثل المناخ والهواء والمياه 

وإدارة النفايات.

مئوية،  درجة   22.5 أبوظبي  إلمارة  الصغرى  الحرارة  درجة  متوسط  بلغ   2011 عام  وفي 
هطول  متوسط  أما  مئوية.  درجة   34.0 العظمى  الحرارة  درجة  متوسط  كان  حين  في 
األمطار السنوي فقد انخفض من 23.2 ملليمتر عام 2010 إلى 21.5 مليمتر عام 2011. 
وبلغ متوسط الحد األدنى للرطوبة النسبية 30.7%، بينما بلغ متوسط الحد األقصى لها 
78.4%. وكان متوسط الضغط الجوي 1,008.2 هيكتوباسكال، وتجاوزت القيم العظمى 

لشّدة اإلشعاع الشمسي اليومي 8,000 وات/متر مربع/ساعة خالل شهور الصيف.

حدودها  ضمن  الهواء  ملوثات  تركيزات  ظّلت  فقد  الهواء  بنوعية  يتعّلق  ما  وفي 
يبلغ  التي   - العالقة  األغبرة  لتركيز  السنوي  المعّدل  وتراوح   ،2011 عام  بها  المسموح 
المناطق  في  مكعب  ميكروجرام/متر   203 و   137 بين  ما  أقل-  أو  ميكرون   10 قطرها 

الحضرية لإلمارة.

243.1 مليون متر  إلى نحو   2011 ووصلت كمّية مياه الصرف الصحي المعالجة في عام 
مكعب، حيث بلغت نسبة مياه الصرف المعالجة في منطقة أبوظبي نحو 74%، في حين 
لم يتعد نصيب المنطقة الغربية 4% من المجموع. وانخفض معّدل السحب من المياه 

الجوفية في اإلمارة بنسبة 1.5% ليصل إلى 2,217.9 مليون متر مكعب.

وخالل عام 2011، بلغ عدد حاالت الحوادث المهنية المميتة في إمارة أبوظبي 71 حالة، 
كما وصلت عدد حاالت حوادث الطرق المهنية المميتة إلى 12 حالة باإلضافة إلى إصابة 
1,356 شخصًا بأمراض منقولة عن طريق الغذاء وحاالت تسّمم غذائي ناجمة عن تناول 

األغذية أو المشروبات الملّوثة بالبكتيريا والفيروسات.

2011 توليد نفايات بمعّدل  اإلمارة في عام  النفايات، فقد شهدت  وفي ما يخّص إحصاءات 
نفايات  نسبة  وكانت  سنويًا.  طن  مليون   10.3 نحو  أي  طن،  ألف   28.3 على  يزيد  يومي 
اإلنشاءات والهدم األعلى من إجمالي كميات النفايات المولّدة في اإلمارة، حيث بلغت %74.

الموقع والمساحة

تقع إمارة أبوظبي في أقصى غرب وجنوب غرب دولة اإلمارات العربية المتحدة، على طول 
الساحل الجنوبي للخليج العربي بين خطي عرض ‘40 °22  و°25 شمااًل، وخطي طول 51° 
 %87 نحو  تمّثل  مربعًا،  كيلومتراً   67,340 الكلّية  مساحتها  وتبلغ  شرقًا،   56° وتقريبًا 
من المساحة الكلّية لدولة اإلمارات العربية المتحدة باستثناء الجزر، وتتضّمن المياه 
200 جزيرة، ويمتد الشريط الساحلي لإلمارة إلى أكثر من  الساحلية إلمارة أبوظبي نحو 

700 كيلومتر. 

يتجاوز  رملية  كثبان  تتخّللها  منخفضة  رملّية  أراٍض  اإلمارة  تضاريس  على  تهيمن 
الغربية  األطراف  الشرق  من  اإلمارة  وتحّد  جنوبًا.  المناطق  بعض  في  متر   300 ارتفاعها 
األعلى  الجبل  العين،  مدينة  جنوب  يقع  الذي  حفيت،  جبل  ويعّد  الحجر،  جبال  لسلسلة 

قّمة فيها بارتفاع يبلغ نحو 1,300 متر.
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* باستثناء الجزر

أبوظبي
دبي

الشارقة
رأس الخيمة

الفجيرة
أم القيوين

عجمان

%86.7

الشكل 1.2.6. مساحة * دولة اإلمارات العربية المتحدة

1.2.6. مساحة* دولة اإلمارات العربية المتحدة

كيلومتر ميل مربعاإلمارة
مربع

%

100 77,700 30,000.14المجموع

26,000.1267,34086.67أبوظبي

1,500.013,8855.00دبي

1,000.002,5903.33الشارقة

650.201,6842.17رأس الخيمة

449.811,1651.50الفجيرة

300.007771.00أم القيوين

100.002590.33عجمان

المصدر: وزارة االقتصاد
* باستثناء الجزر

المصدر: وزارة االقتصاد
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المناخ

الجنوبي  الجزء  السرطان  مدار  ويقطع  الجافة  المدارية  المنطقة  في  أبوظبي  إمارة  تقع 
مدار  على  عالية  حرارة  درجات  ذات  صحراوية  بطبيعة  يتصف  مناخها  يجعل  ما  منها، 
المرتفعة  الحرارة  الصيف بشكل خاص. وترتبط متوسطات درجات  السنة وفي فترات 
في الصيف بارتفاع الرطوبة النسبية، وال سّيما في المناطق الساحلية. ويّتصف شتاؤها 
آخر،  إلى  حين  من  دنيا  مستويات  إلى  الحرارة  درجات  وهبوط  عام  بشكل  بالدفء 
الداخلية  والصحراوية  الساحلية  المناطق  بين  الحرارة  درجات  في  الفرق  يالحظ  كما 
قّلة  أبوظبي  إمارة  وتعاني  اإلمارة.  تضاريس  مجموعها  في  تشّكل  التي  والمرتفعات، 
رياح  الدولة  آخر. وتهّب على  إلى  تتفاوت بدرجة كبيرة من عام  أن كمّياتها  إال  األمطار، 
جنوبية  ورياح  بأتربة،  محّملة  تكن  لم  ما  الجو  تلطيف  على  تساعد  شمالية  موسمية 
أو  جنوبية  بين  غالبًا  الرياح  وتتغّير  شديدة.  رطوبة  درجات  ذات  األمد  قصيرة  شرقية 
متوسطات  زيادة  المالحظ  ومن  غربية.  وشمالية  شمالية  أو  وغربية  شرقية  جنوبية 
تبّخر المياه بسبب عوامل عّدة، هي: درجات الحرارة العالية، وسرعة الرياح العالية وقوة 

هبوبها، وقّلة األمطار.

الشكل 2.2.6. متوسط درجات الحرارة العظمى والصغرى حسب المنطقة والشهر، 2011

درجات الحرارة الصغرى - ابوظبي
درجات الحرارة الصغرى - العين

درجات الحرارة الصغرى - الغربية
درجات الحرارة الصغرى - الجزر

درجات الحرارة العظمى - ابوظبي
درجات الحرارة العظمى - العين

درجات الحرارة العظمى - الغربية
درجات الحرارة العظمى - الجزر
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المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل
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2.2.6. درجات الحرارة حسب الشهر - أبوظبي، 2011

)درجة مئوية(

درجة الحرارة الشهر
الصغرى

 متوسط درجة
 الحرارة الصغرى

درجة الحرارة 
العظمى

متوسط درجة 
الحرارة العظمى

6.715.730.324.6يناير

8.916.034.825.5فبراير

9.517.739.528.5مارس

14.222.241.335.1أبريل

18.526.246.938.9مايو

23.228.148.340.4يونيو

25.330.449.042.6يوليو

26.031.248.942.5أغسطس

20.027.945.440.6سبتمبر

15.625.242.936.5أكتوبر

11.419.936.130.5نوفمبر

6.214.828.024.7ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل

3.2.6. درجات الحرارة حسب الشهر - العين، 2011

)درجة مئوية(

درجة الحرارة الشهر
الصغرى

 متوسط درجة
 الحرارة الصغرى

درجة الحرارة 
العظمى

متوسط درجة 
الحرارة العظمى

6.013.230.824.0يناير

5.913.737.625.9فبراير

7.615.939.030.3مارس

13.821.841.935.5أبريل

17.625.848.941.1مايو

20.228.049.743.9يونيو

18.729.648.943.1يوليو

22.430.349.143.6أغسطس

22.227.146.341.5سبتمبر

17.523.243.536.2أكتوبر

12.417.937.429.9نوفمبر

6.012.130.425.0ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل
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4.2.6. درجات الحرارة حسب الشهر - الغربية، 2011

)درجة مئوية(

درجة الحرارة الشهر
الصغرى

 متوسط درجة
 الحرارة الصغرى

درجة الحرارة 
العظمى

متوسط درجة 
الحرارة العظمى

5.613.231.824.3يناير

5.013.137.326.5فبراير

9.015.940.830.1مارس

15.521.641.836.1أبريل

17.825.848.641.4مايو

23.227.649.143.7يونيو

24.629.749.443.8يوليو

25.330.249.943.6أغسطس

21.426.746.441.5سبتمبر

15.422.943.436.3أكتوبر

9.817.936.129.9نوفمبر

4.212.128.724.1ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل

5.2.6. درجات الحرارة حسب الشهر - الجزر، 2011

)درجة مئوية(

درجة الحرارة الشهر
الصغرى

 متوسط درجة
 الحرارة الصغرى

درجة الحرارة 
العظمى

متوسط درجة 
الحرارة العظمى

12.217.330.822.7يناير

10.916.635.623.6فبراير

11.218.637.625.9مارس

16.322.842.232.2أبريل

20.026.948.136.4مايو

24.128.945.438.5يونيو

25.430.747.240.0يوليو

25.731.347.839.9أغسطس

22.229.743.037.7سبتمبر

20.226.740.033.8أكتوبر

13.921.835.028.2نوفمبر

8.417.025.722.4ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل
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6.2.6. متوسط هطول األمطار حسب المنطقة والشهر، 2011

)مليمتر(

الجزرالغربيةالعينأبوظبيالشهر

7.410.414.110.4يناير

TraceTraceTrace0.0فبراير

0.00.0Trace0.0مارس

3.65.42.71.6أبريل

0.00.50.00.0مايو

0.00.00.00.0يونيو

0.01.70.00.0يوليو

0.07.02.60.0أغسطس

0.40.70.00.0سبتمبر

0.41.10.00.0أكتوبر

0.80.52.112.4نوفمبر

0.00.0Trace0.0ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل

الشكل 3.2.6. متوسط هطول األمطار حسب المنطقة والشهر، 2011

الجزرالغربيةالعينأبوظبي
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المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل
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7.2.6. هطول األمطار في أبوظبي والعين حسب الشهر، 2011

)مليمتر(

الشهر
 العين أبوظبي

أقوى الزخات في 
يوم واحد

المجموع 
الشهري

أقوى الزخات في 
يوم واحد

المجموع 
الشهري

7.429.69.293.9يناير

TraceTraceTraceTraceفبراير

0.00.00.00.0مارس

7.214.48.848.7أبريل

0.00.02.44.4مايو

0.00.00.00.0يونيو

0.00.011.015.2يوليو

0.00.021.262.8أغسطس

1.41.44.46.0سبتمبر

1.41.43.29.8أكتوبر

1.23.23.23.8نوفمبر

0.00.00.00.0ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل

8.2.6. هطول األمطار في الغربية والجزر حسب الشهر، 2011

)مليمتر(

الشهر
الجزرالغربية

أقوى الزخات في 
يوم واحد

المجموع 
الشهري

أقوى الزخات في 
يوم واحد

المجموع 
الشهري

41.084.416.641.4يناير

TraceTrace0.00.0فبراير

0.61.00.00.0مارس

7.016.01.86.5أبريل

0.00.00.00.0مايو

0.00.00.00.0يونيو

0.00.00.00.0يوليو

10.215.40.00.0أغسطس

0.00.00.00.0سبتمبر

0.00.00.00.0أكتوبر

4.212.432.649.4نوفمبر

TraceTrace0.00.0ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل
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9.2.6. متوسط الضغط الجوي حسب المنطقة والشهر، 2011

)هيكتوباسكال(

الجزرالغربيةالعينأبوظبيالشهر

1,016.01,016.31,016.51,017.5يناير

1,013.31,013.41,014.11,014.9فبراير

1,013.41,013.31,014.11,014.8مارس

1,009.01,009.31,009.51,009.4أبريل

1,005.11,004.81,005.81,006.1مايو

998.0998.2998.7999.3يونيو

996.8997.5997.1997.9يوليو

997.3997.6997.6998.2أغسطس

1,002.41,002.61,002.81,003.4سبتمبر

1,010.11,010.51,010.81,011.2أكتوبر

1,013.81,013.81,014.51,015.0نوفمبر

1,017.51,017.61,018.71,019.5ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل

10.2.6. متوسط الرطوبة النسبية حسب المنطقة والشهر، 2011

)%(

الجزرالغربيةالعينأبوظبيالشهر

68.866.474.477.6يناير

62.354.260.674.2فبراير

58.143.050.470.9مارس

49.231.641.767.1أبريل

50.530.237.263.3مايو

56.730.335.764.4يونيو

51.531.542.264.0يوليو

56.536.847.965.1أغسطس

59.334.147.564.6سبتمبر

59.843.654.663.7أكتوبر

60.550.860.164.8نوفمبر

63.759.370.570.1ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل
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الشكل 4.2.6. متوسط الرطوبة النسبية حسب المنطقة والشهر، 2011

11.2.6. الرطوبة النسبية حسب الشهر - أبوظبي، 2011

)%(

 المتوسطالشهر
 الشهري

 متوسط الرطوبة
 الصغرى

متوسط الرطوبة 
العظمى

68.848.883.7يناير

62.340.280.4فبراير

58.134.378.0مارس

49.224.172.1أبريل

50.526.372.8مايو

56.730.578.7يونيو

51.524.974.6يوليو

56.530.477.1أغسطس

59.329.082.1سبتمبر

59.833.780.0أكتوبر

60.538.978.9نوفمبر

63.743.981.0ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل
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المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل
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12.2.6. الرطوبة النسبية حسب الشهر - العين، 2011

)%(

 المتوسطالشهر
 الشهري

 متوسط الرطوبة
 الصغرى

متوسط الرطوبة 
العظمى

66.439.791.5يناير

54.226.684.8فبراير

43.016.274.8مارس

31.612.759.1أبريل

30.210.956.1مايو

30.38.558.8يونيو

31.513.057.2يوليو

36.816.761.5أغسطس

34.19.965.7سبتمبر

43.617.475.2أكتوبر

50.827.178.7نوفمبر

59.329.988.2ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل

13.2.6. الرطوبة النسبية حسب الشهر - الغربية، 2011

)%(

 المتوسطالشهر
 الشهري

 متوسط الرطوبة
 الصغرى

متوسط الرطوبة 
العظمى

74.446.295.8يناير

60.629.991.5فبراير

50.422.181.7مارس

41.716.571.9أبريل

37.215.165.8مايو

35.713.365.2يونيو

42.217.170.9يوليو

47.923.876.8أغسطس

47.519.180.1سبتمبر

54.625.685.1أكتوبر

60.135.386.2نوفمبر

70.540.894.5ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل
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14.2.6. الرطوبة النسبية حسب الشهر - الجزر، 2011

)%(

 المتوسطالشهر
 الشهري

 متوسط الرطوبة
 الصغرى

متوسط الرطوبة 
العظمى

77.662.387.4يناير

74.253.387.7فبراير

70.948.588.1مارس

67.135.488.2أبريل

63.335.586.8مايو

64.435.687.2يونيو

64.034.486.5يوليو

65.139.686.3أغسطس

64.641.784.7سبتمبر

63.745.780.7أكتوبر

64.847.681.8نوفمبر

70.154.985.2ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل

15.2.6. متوسط سرعة الرياح حسب المنطقة والشهر، 2011

)عقدة*(

الجزرالغربيةالعينأبوظبيالشهر

6.05.46.57.8يناير

7.46.87.68.9فبراير

7.66.88.310.2مارس

7.07.47.78.1أبريل

6.66.87.68.2مايو

6.46.47.67.7يونيو

6.66.77.07.2يوليو

6.05.86.86.5أغسطس

5.75.16.26.9سبتمبر

5.85.56.07.1أكتوبر

5.55.36.88.0نوفمبر

6.05.07.38.5ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل
* العقدة = 1.15 ميل في الساعة
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16.2.6. سرعة الرياح حسب الشهر - أبوظبي، 2011

)عقدة*(

متوسط القيم القيمة العظمىالمتوسطالشهر
العظمى

6.025.911.8يناير

7.427.013.8فبراير

7.621.813.2مارس

7.026.014.3أبريل

6.620.613.6مايو

6.420.912.9يونيو

6.620.013.3يوليو

6.020.012.6أغسطس

5.720.512.2سبتمبر

5.821.612.1أكتوبر

5.522.511.0نوفمبر

6.017.511.4ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل
* العقدة = 1.15 ميل في الساعة

17.2.6. سرعة الرياح حسب الشهر - العين، 2011

)عقدة*(

متوسط القيم القيمة العظمىالمتوسطالشهر
العظمى

5.435.811.8يناير

6.838.614.3فبراير

6.830.213.9مارس

7.438.315.6أبريل

6.835.615.8مايو

6.436.714.6يونيو

6.735.714.9يوليو

5.831.013.7أغسطس

5.129.612.6سبتمبر

5.529.112.7أكتوبر

5.325.411.0نوفمبر

5.026.910.5ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل
* العقدة = 1.15 ميل في الساعة
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18.2.6. سرعة الرياح حسب الشهر - الغربية، 2011 

)عقدة*(

متوسط القيم القيمة العظمىالمتوسطالشهر
العظمى

6.526.912.8يناير

7.630.614.9فبراير

8.331.615.4مارس

7.738.716.0أبريل

7.627.616.3مايو

7.632.516.3يونيو

7.024.914.8يوليو

6.830.415.1أغسطس

6.226.813.5سبتمبر

6.029.612.9أكتوبر

6.832.713.3نوفمبر

7.326.412.9ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل
* العقدة = 1.15 ميل في الساعة

19.2.6. سرعة الرياح حسب الشهر - الجزر، 2011

)عقدة*(

متوسط القيم القيمة العظمىالمتوسطالشهر
العظمى

7.833.613.7يناير

8.933.615.4فبراير

10.228.115.7مارس

8.135.814.9أبريل

8.224.414.5مايو

7.726.614.4يونيو

7.223.213.4يوليو

6.526.012.9أغسطس

6.921.912.7سبتمبر

7.125.012.4أكتوبر

8.030.313.9نوفمبر

8.525.213.5ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل
* العقدة = 1.15 ميل في الساعة
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المتوسط اليومي لعدد ساعات سطوع الشمس في أبوظبي والعين حسب   .20.2.6
الشهر، 2011 

)ساعة(

العينأبوظبيالشهر

6.78.6يناير

8.59.3فبراير

9.210.1مارس

8.810.5أبريل

11.011.2مايو

11.211.5يونيو

10.611.1يوليو

10.410.8أغسطس

10.010.5سبتمبر

9.49.8أكتوبر

8.59.2نوفمبر

8.58.8ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل

21.2.6. متوسط المجموع اليومي لشدة اإلشعاع الشمسي حسب المنطقة والشهر، 2011

)وات/م2/ساعة(

الجزرالغربيةالعينأبوظبيالشهر

3,7023,9574,0962,898يناير

4,8935,2045,4424,218فبراير

5,9026,0136,0835,179مارس

6,0605,9796,1685,266أبريل

7,2297,0547,0926,305مايو

7,0396,7476,8186,460يونيو

6,5746,5296,6376,040يوليو

6,5016,4156,7286,204أغسطس

6,1596,4416,3005,561سبتمبر

5,3045,7005,6484,366أكتوبر

4,4964,7034,6833,205نوفمبر

4,1954,4274,4483,005ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل
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الشكل 5.2.6. متوسط المجموع اليومي لشدة اإلشعاع الشمسي حسب المنطقة والشهر، 2011

22.2.6. المجموع اليومي لشدة اإلشعاع الشمسي حسب الشهر - أبوظبي، 2011

)وات/م2/ساعة(

القيمة العظمىالقيمة الصغرىالمتوسطالشهر

3,7026115,160يناير

4,8933,0605,940فبراير

5,9022,5587,230مارس

6,0602,2568,050أبريل

7,2295,2198,110مايو

7,0395,8238,130يونيو

6,5744,2307,620يوليو

6,5013,0087,640أغسطس

6,1594,8497,130سبتمبر

5,3044,4156,190أكتوبر

4,4962,8905,320نوفمبر

4,1953,1244,820ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل

الجزرالغربيةالعينأبوظبي
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المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل
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23.2.6. المجموع اليومي لشدة اإلشعاع الشمسي حسب الشهر - العين، 2011

)وات/م2/ساعة(

القيمة العظمىالقيمة الصغرىالمتوسطالشهر

3,9576615,845يناير

5,2042,2606,572فبراير

6,0132,0427,478مارس

5,9792,1668,254أبريل

7,0549968,638مايو

6,7475,5648,332يونيو

6,5294,6297,930يوليو

6,4153,3637,793أغسطس

6,4413,7117,634سبتمبر

5,7003,9986,717أكتوبر

4,7032,8865,654نوفمبر

4,4273,2245,178ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل

24.2.6. المجموع اليومي لشدة اإلشعاع الشمسي حسب الشهر - الغربية، 2011

)وات/م2/ساعة(

القيمة العظمىالقيمة الصغرىالمتوسطالشهر

4,0965025,464يناير

5,4423,6916,687فبراير

6,0831,7327,791مارس

6,1682,4488,784أبريل

7,0924,8218,484مايو

6,8186,2838,008يونيو

6,6372,6427,890يوليو

6,7283,6487,989أغسطس

6,3004,3657,168سبتمبر

5,6482,9696,462أكتوبر

4,6832,3195,606نوفمبر

4,4483,2614,975ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل
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25.2.6. المجموع اليومي لشدة اإلشعاع الشمسي حسب الشهر - الجزر، 2011

)وات/م2/ساعة(

القيمة العظمىالقيمة الصغرىالمتوسطالشهر

2,8983615,212يناير

4,2181,6356,120فبراير

5,1791,5556,978مارس

5,2662,2167,933أبريل

6,3054,7007,694مايو

6,4604,8457,675يونيو

6,0403,9167,580يوليو

6,2044,5297,740أغسطس

5,5613,6456,561سبتمبر

4,3662,3975,800أكتوبر

3,2051,0835,455نوفمبر

3,0058564,939ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل
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إحصاءات الهواء 

أخرى  ومصادر  والمصانع  الطاقة  محطات  مثل  ثابتة  مصادر  من  الهواء  تلّوث  ينتج 
هذه  عن  الناتجة  االنبعاثات  تعمل  إذ  والحافالت،  والسيارات  الشاحنات  مثل  متحّركة 
النظم  وتوازن  اإلنسان  صحة  على  سلبًا  يؤثر  مما  الهواء  جودة  تقليل  على  المصادر 
وثاني  الكبريت،  أكسيد  ثاني  ُتقاس  التي  الرئيسة  الهواء  ملّوثات  ومن  اإليكولوجية. 

أكسيد النيتروجين، واألغبرة العالقة، واألوزون األرضي، وأول أكسيد الكربون.

وتعّد جودة الهواء في إمارة أبوظبي بشكل عام جيدة، إال أن القراءات تختلف من منطقة 
إلى أخرى حسب األنشطة التي تقام فيها، فنجد أن محطات القياس القريبة من الطرقات 
تسّجل معّدالت تلوث مرتفعة نسبيًا، وذلك يرجع إلى انبعاثات عوادم السيارات، وينطبق 
والنفطية،  الصناعية  األنشطة  مواقع  من  بالقرب  ُترصد  التي  القياسات  على  أيضًا  ذلك 
السنوي  المتوسط  تراوح   2011 عام  وفي  اإلمارة.  في  تلّوث  معّدالت  أعلى  تسّجل  والتي 
 137 بين  ما  الهواء  في  أقل  أو  ميكرون   10 قطرها  يبلغ  التي  العالقة،  األغبرة  لتركيز 
و203 ميكروجرام/متر مكعب في المناطق الحضرية لإلمارة، في حين تراوح المتوسط 
مكعب  متر  ميكروجرام/  وتسعة  سبعة  بين  ما  الكبريت  أكسيد  ثاني  لتركيز  السنوي 

وهو أقل من الحد األقصى السنوي المسموح به محليًا )60 ميكروجرام/ متر مكعب(.

المتوسط السنوي لمؤشرات تلوث الهواء في المناطق الحضرية حسب   .26.2.6
المنطقة والمحطة، 2011

)ميكروجرام/ متر مكعب(

المؤشر )الحد األقصى المسموح (
الغربيةالعين أبوظبي

مدرسة 
خليفة

مدرسة 
بني ياس

 مدرسة 
 بدع زايدالعين

ثاني أكسيد الكبريت ) 60 ميكروجرام/
7997متر مكعب(

29282717ثاني أكسيد النيتروجين

72596173األوزون األرضي

137203138171األغبرة العالقة - 10 ميكرون أو أقل

المصدر: هيئة البيئة - أبوظبي
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المتوسط السنوي* لتركيز ثاني أكسيد الكبريت في الهواء المحيط حسب   .27.2.6
المنطقة

)ميكروجرام/ متر مكعب(

2008200920102011موقع المحطة

أبوظبي

119108وسط المدينة - مدرسة خديجة

11687منطقة حضرية/ سكنية - مدرسة خليفة

137107جانب الطريق - شارع حمدان

297139منطقة حضرية/ سكنية - مدرسة بني ياس

61977منطقة صناعية - مصفح  

العين

6359منطقة حضرية/ سكنية - مدرسة العين

7467جانب الطريق - شارع العين

الغربية

8387منطقة حضرية/ سكنية - بدع زايد

7765وسط المدينة - مدرسة غياثي

4355منطقة نائية - واحة ليوا

المصدر: هيئة البيئة - أبوظبي
* الحد األقصى السنوي المسموح به لمتوسط تركيز ثاني أكسيد الكبريت هو 60 ميكروجرام/ متر مكعب
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المتوسط السنوي لتركيز ثاني أكسيد النيتروجين في الهواء المحيط حسب   .28.2.6
المنطقة

)ميكروجرام/ متر مكعب(

2008200920102011موقع المحطة

أبوظبي

46365330وسط المدينة - مدرسة خديجة

42414029منطقة حضرية/ سكنية - مدرسة خليفة

21495946جانب الطريق - شارع حمدان

24273128منطقة حضرية/ سكنية - مدرسة بني ياس

46535950منطقة صناعية - مصفح  

العين

2927 -54منطقة حضرية/ سكنية - مدرسة العين

26453539جانب الطريق - شارع العين

الغربية

161717-منطقة حضرية/ سكنية - بدع زايد

13171113وسط المدينة - مدرسة غياثي

2344منطقة نائية - واحة ليوا

المصدر: هيئة البيئة - أبوظبي

29.2.6. المتوسط السنوي لتركيز األوزون األرضي في الهواء المحيط حسب المنطقة

)ميكروجرام/ متر مكعب(

2008200920102011موقع المحطة

أبوظبي

42455967وسط المدينة - مدرسة خديجة

36345472منطقة حضرية/ سكنية - مدرسة خليفة

35335259منطقة حضرية/ سكنية - مدرسة بني ياس

العين

33273861منطقة حضرية/ سكنية - مدرسة العين

الغربية

45476873منطقة حضرية/ سكنية - بدع زايد

53548881وسط المدينة - مدرسة غياثي

71448293منطقة نائية - واحة ليوا

المصدر: هيئة البيئة - أبوظبي
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المتوسط السنوي لتركيز األغبرة العالقة )10 ميكرون أو أقل( في الهواء   .30.2.6
المحيط حسب المنطقة

)ميكروجرام/ متر مكعب(

2008200920102011موقع المحطة

أبوظبي

133152133140وسط المدينة - مدرسة خديجة

909872137منطقة حضرية/ سكنية - مدرسة خليفة

124148143128جانب الطريق - شارع حمدان

7271189203منطقة حضرية/ سكنية - مدرسة بني ياس

195209227184منطقة صناعية - مصفح  

العين

9211572138منطقة حضرية/ سكنية - مدرسة العين

132147151143جانب الطريق - شارع العين

الغربية

118149102171منطقة حضرية/ سكنية - بدع زايد

170143128169وسط المدينة - مدرسة غياثي

159147153168منطقة نائية - واحة ليوا

المصدر: هيئة البيئة - أبوظبي

31.2.6. المتوسط السنوي لتركيز أول أكسيد الكربون في الهواء المحيط حسب المنطقة

)مليجرام/ متر مكعب(

2008200920102011موقع المحطة

أبوظبي

1.41.11.00.9جانب الطريق - شارع حمدان

العين

2.21.40.91.0جانب الطريق - شارع العين

المصدر: هيئة البيئة - أبوظبي
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32.2.6. المتوسط السنوي لمستويات الضوضاء حسب المنطقة

)ديسيبل(

2008200920102011موقع المحطة

أبوظبي

57.857.657.459.6وسط المدينة - مدرسة خديجة

50.952.353.054.2منطقة حضرية/ سكنية - مدرسة خليفة

68.965.566.666.6جانب الطريق - شارع حمدان

49.751.053.155.5منطقة حضرية/ سكنية - مدرسة بني ياس

54.949.648.346.0منطقة صناعية - مصفح  

العين

49.749.748.950.7منطقة حضرية/ سكنية - مدرسة العين

62.262.161.662.4جانب الطريق - شارع العين

الغربية

51.3 -53.254.3منطقة حضرية/ سكنية - بدع زايد

49.650.750.653.0وسط المدينة - مدرسة غياثي

54.453.750.646.1منطقة نائية - واحة ليوا

المصدر: هيئة البيئة - أبوظبي

33.2.6. انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت - قطاع النفط والغاز

)طن(

2005200920102011قطاع العمل

262,539185,870219,022208,025المجموع

103,51676,641153,500147,263االستكشاف واإلنتاج

52,79045,076**شركات عاملة مستقلة 

-74****الخدمات المشتركة **

10,04011,27112,31815,183التسويق والتكرير

**148,74397,780معالجة الغاز

240178340503البتروكيماويات

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك
 * ضمن االستكشاف واإلنتاج

 ** قطاع عمل جديد 
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34.2.6. انبعاثات أكاسيد النيتروجين - قطاع النفط والغاز

)طن(

2005200920102011قطاع العمل

56,22554,78258,90166,105المجموع

16,65517,67029,28833,999االستكشاف واإلنتاج

2,3362,427**شركات عاملة مستقلة 

-802****الخدمات المشتركة **

17,79520,03123,43026,079التسويق والتكرير

**20,26315,696معالجة الغاز

1,5121,3853,0453,600البتروكيماويات

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك
 * ضمن االستكشاف واإلنتاج

 ** قطاع عمل جديد 

35.2.6. انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة - قطاع النفط والغاز

)طن(

2005200920102011قطاع العمل

64,91557,99962,17085,420المجموع

47,49042,83551,46455,003االستكشاف واإلنتاج

1,1661,013**شركات عاملة مستقلة 

8,2228,3437,80827,692التسويق والتكرير

**8,5036,206معالجة الغاز

7006151,7321,712البتروكيماويات

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك
 * ضمن االستكشاف واإلنتاج

36.2.6. االنبعاثات الكلية لملوثات الهواء - قطاع النفط والغاز

)طن(

2005200920102011الملوث

383,679298,651340,093359,550المجموع 

262,539185,870219,022208,025ثاني أكسيد الكبريت 

56,22554,78258,90166,105أكاسيد النيتروجين

64,91557,99962,17085,420المركبات العضوية المتطايرة 

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك
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الشكل 6.2.6. االنبعاثات الكلية لملوثات الهواء - قطاع النفط والغاز

ثاني أكسيد الكبريت 

أكاسيد النيتروجين

المركبات العضوية المتطايرة 

ن
ط

37.2.6. نصيب الفرد من االنبعاثات الكلية الملوثة للهواء - قطاع النفط والغاز

)طن(

2005200920102011الملوث

0.2790.1640.1730.170المجموع 

0.1910.1020.1110.098ثاني أكسيد الكبريت 

0.0410.0300.0300.031أكاسيد النيتروجين 

0.0470.0320.0320.040المركبات العضوية المتطايرة 

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

38.2.6. انبعاثات ثاني أكسيد الكربون - قطاع النفط والغاز   

)مليون طن(

2011*200620092010قطاع العمل

23.021.023.027.9المجموع

16.014.015.017.1االستكشاف واإلنتاج

1.01.01.01.0شركات عاملة مستقلة

5.05.04.06.3التسويق والتكرير

1.01.03.03.4إنتاج الكيمياويات

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك
* المجموع يشمل قطاع الخدمات المشتركة

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك، مركز اإلحصاء - أبوظبي
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39.2.6. نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون- قطاع النفط والغاز  

)طن(

2006200920102011قطاع العمل

15.7311.5011.6813.14المجموع

10.957.667.628.08االستكشاف واإلنتاج

0.680.550.510.48شركات عاملة مستقلة

3.422.742.032.98التسويق والتكرير

0.680.551.521.61إنتاج الكيمياويات

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

40.2.6. انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت - قطاع إنتاج الماء والكهرباء

)طن(

2005200920102011المصدر

1,141.075,383.044,240.032,134.00المجموع

841.004,104.002,314.00781.00الشركة العربية للطاقة

108.00245.00372.79330.00شركة الشويهات سي إم إس للطاقة

173.84219.84215.8267.00شركة اإلمارات سي إم إس للطاقة

15.6319.4921.0021.00شركة الخليج توتال تراكتبل للطاقة 

789.001,309.71833.00 - شركة الطويلة - آسيا للطاقة

2.265.696.714.00محطة المرفأ للطاقة والتحلية

 - -0.340.02محطة مدينة زايد للطاقة

98.00 - - -شركة الرويس للطاقة

المصدر: هيئة مياه وكهرباء أبوظبي
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41.2.6. انبعاثات أكاسيد النيتروجين - قطاع إنتاج الماء والكهرباء

)طن(

2005200920102011المصدر

25,161.2714,479.6313,481.0913,497.00المجموع

18,510.005,710.004,759.004,251.00الشركة العربية للطاقة

889.002,542.002,927.102,428.00شركة الشويهات سي إم إس للطاقة

831.18568.90545.79208.00شركة اإلمارات سي إم إس للطاقة

1,958.042,490.842,724.002,725.00شركة الخليج توتال تراكتبل للطاقة 

2,368.001,836.002,350.852,457.00شركة الطويلة - آسيا للطاقة

526.251,326.86174.35912.00محطة المرفأ للطاقة والتحلية

 - -78.805.03محطة مدينة زايد للطاقة

516.00 - - -شركة الرويس للطاقة

المصدر: هيئة مياه وكهرباء أبوظبي

42.2.6. انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة - قطاع إنتاج الماء والكهرباء

)طن(

2005200920102011المصدر

167.06231.03189.00232.00المجموع

143.29178.70189.00196.00شركة الخليج توتال تراكتبل للطاقة 

36.00 -20.6752.13محطة المرفأ للطاقة والتحلية

 - -3.100.20محطة مدينة زايد للطاقة

المصدر: هيئة مياه وكهرباء أبوظبي
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الشكل 7.2.6. االنبعاثات الكلية لملوثات الهواء - قطاع إنتاج الماء والكهرباء

ن
ط

ثاني أكسيد الكبريت 

أكاسيد النيتروجين

المركبات العضوية المتطايرة 

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي، هيئة مياه وكهرباء أبوظبي

43.2.6. االنبعاثات الكلية لملوثات الهواء - قطاع إنتاج الماء والكهرباء

)طن(

2005200920102011الملوث

26,469.4020,093.7017,910.1215,863.00المجموع

1,141.075,383.044,240.032,134.00ثاني أكسيد الكبريت 

25,161.2714,479.6313,481.0913,497.00أكاسيد النيتروجين 

167.06231.03189.00232.00المركبات العضوية المتطايرة 

المصدر: هيئة مياه وكهرباء أبوظبي
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44.2.6. انبعاثات ثاني أكسيد الكربون - قطاع إنتاج الماء والكهرباء

)مليون طن(

2005200920102011المصدر

19.7626.8827.1028.79المجموع

7.257.238.047.23الشركة العربية للطاقة

2.315.255.314.92شركة الشويهات سي إم إس للطاقة

2.662.392.492.38شركة اإلمارات سي إم إس للطاقة

3.053.874.084.24شركة الخليج توتال تراكتبل للطاقة 

3.977.007.178.20شركة الطويلة - آسيا للطاقة

0.451.140.010.78محطة المرفأ للطاقة والتحلية

 - -0.070.00محطة مدينة زايد للطاقة

1.03 - - -شركة الرويس للطاقة

المصدر: هيئة مياه وكهرباء أبوظبي

45.2.6. انبعاثات أخرى - قطاع إنتاج الماء والكهرباء

)طن(

2005200920102011الملوث

 7,338.00  5,236.34 3,505.665,360.69أول أكسيد الكربون

0.020.020.020.02الرصاص 

69.9496.6179.0096.85الميثان 

 4,273.79  4,821.94 18,526.675,730.79أكسيد النيتروز

المصدر: هيئة مياه وكهرباء أبوظبي
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المياه 

الكبير  السكاني  التزايد  و  أبوظبي  إمارة  في  والزراعة  لالقتصاد  المتسارع  النمو  أدى 
انخفض  الطبيعية،  المياه  موارد  على  وللحفاظ  المياه.  استهالك  في  كبيرة  زيادة  إلى 
بشكل عام السحب من المياه الجوفية، حيث بلغ معّدل انخفاض السحب من المياه 
2005. ومن ناحية أخرى، فإن معّدل االعتماد على موارد المياه  23% منذ عام  الجوفية 
المعاد استخدامها  المعالجة  المحاّلة ومياه الصرف الصحي  المياه  التقليدية مثل  غير 

في ازدياد، وذلك لملء اختالل التوازن بين العرض والطلب.

ووفقًا لتقديرات هيئة البيئة - أبوظبي لعام 2011، فقد بلغ عدد اآلبار العاملة في إمارة 
أبوظبي 71,165 بئراً، في حين بلغ عدد اآلبار غير العاملة 22,195 بئراً. وبلغ معّدل السحب 
الجوفية  المياه  مخزون  بلغ  حين  في  مكعب،  متر  مليون   2,217.9 الجوفية  المياه  من 

635,620 مليون متر مكعب، إال أن 3% فقط هي مياه عذبة.

بنسبة  المعالجة  الصحي  الصرف  مياه  إنتاج  في  األولى  المرتبة  أبوظبي  منطقة  احتلت 
الغربية  كانت  حين   في  لإلمارة،  المعالجة  الصحي  الصرف  مياه  إجمالي  من   %74 بلغت 

األقل إنتاجا في هذا الّصدد، بإنتاج بلغ 4% فقط من إجمالي المياه المعالجة.

46.2.6. عدد اآلبار العاملة وغير العاملة حسب المنطقة

2011*2010 *20052009المنطقة

المجموع

74,87065,29068,20071,165آبار عاملة

41,05031,33021,80022,195آبار غير عاملة

أبوظبي

4,2402,9808,5009,050آبار عاملة

2,1301,1001,5001,615آبار غير عاملة

العين

41,65035,46032,00033,500آبار عاملة

22,25016,35011,00011,150آبار غير عاملة

الغربية

28,98026,85027,70028,615آبار عاملة

16,67013,8809,3009,430آبار غير عاملة

المصدر: هيئة البيئة - أبوظبي
* تقديرات
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المياه الجوفية العذبة

المياه الجوفية قليلة الملوحة

المياه الجوفية المالحة

47.2.6. معدالت السحب من المياه الجوفية حسب المنطقة

)مليون متر مكعب(

2005200920102011المنطقة

 2,217.9 2,862.12,400.02,250.9المجموع

 77.0 158.2101.378.0أبوظبي

 1,251.6 1,570.01,286.91,260.8العين

 889.3 1,133.91,011.7912.0الغربية

المصدر: هيئة البيئة - أبوظبي

48.2.6. كميه المخزون من المياه الجوفية حسب النوع

)مليون متر مكعب(

2005200920102011النوع

 635,620 646,750638,410636,620المجموع

 16,520 16,25016,41016,420المياه الجوفية العذبة

 113,350 119,000114,800114,000المياه الجوفية قليلة الملوحة

 505,750 511,500507,200506,200المياه الجوفية المالحة

المصدر: هيئة البيئة - أبوظبي

49.2.6. إجمالي موارد المياه غير التقليدية حسب النوع

)مليون متر مكعب(

2005200920102011النوع

770.0909.6999.31,095.0المجموع

667.0790.0873.0961.5استهالك المياه المحالة
مياه الصرف الصحي المعالجة المعاد 

103.0119.6126.3133.5استخدامها

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

الشكل 8.2.6. التوزيع النسبي لمخزون المياه الجوفية حسب النوع، 2011

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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50.2.6. كمية مياه الصرف الصحي المعالجة حسب المنطقة

)مليون متر مكعب(

2005200920102011المنطقة

148.3220.9246.6243.1المجموع

113.9165.2183.0181.0أبوظبي

33.048.154.852.3العين

1.47.68.89.8الغربية

المصدر: شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي

52.2.6. إجمالي طاقة محطات معالجة مياه الصرف الصحي حسب المنطقة

)مليون متر مكعب(

2005200920102011المنطقة

183.2511.41,356.1 135.8المجموع

130.3360.3987.0 95.9أبوظبي

41.6139.8338.0 29.4العين

11.311.331.1 10.5الغربية

المصدر: شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي

51.2.6. كمية مياه الصرف الصحي المعالجة المعاد استخدامها حسب المنطقة

)مليون متر مكعب(

2005200920102011المنطقة

103.0119.6126.3133.5المجموع

69.771.765.573.0أبوظبي

31.940.652.051.5العين

1.47.38.89.0الغربية

المصدر: شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي
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53.2.6. إجمالي طاقة محطات المعالجة التقليدية للصرف الصحي حسب المنطقة

)مليون متر مكعب(

2005200920102011المنطقة

134.4171.6488.81,294.5المجموع

95.9124.8343.8942.0أبوظبي

29.235.7133.9321.6العين

9.311.111.130.9الغربية

المصدر: شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي

54.2.6. إجمالي طاقة محطات المعالجة غير التقليدية للصرف الصحي حسب المنطقة

)مليون متر مكعب(

2005200920102011المنطقة

1.411.622.661.6المجموع

5.516.445.0-أبوظبي

5.95.916.4 0.2العين

0.20.30.2 1.2الغربية

المصدر: شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي

55.2.6. استهالك المياه في ري المساحات الزراعية

)مليون متر مكعب(

2008200920102011البيان

2217.9 2,250.9  2,400.0  2,585.6 استهالك المياه الجوفية 

30.7 34.9  41.3  26.5 استهالك المياه المحالة
مياه الصرف الصحي المعالجة المعاد 

133.5 126.3  119.6  124.1 استخدامها

 2,382.1  2,412.1  2,560.9  2,736.2 مجموع االستهالك 

 235,235.0  234,954.8  235,741.6  235,169.1 المساحات المزروعة *)هكتار(

متوسط استهالك الهكتار الزراعي الواحد من 
 10,126.5  10,266.2  10,863.2  11,635.0 المياه )متر مكعب(

نسبة التوفير في ري المساحات الزراعية لكل 
6.635.501.36 -هكتار %

المصدر:  مركز اإلحصاء - أبوظبي، هيئة البيئة - أبوظبي، جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، شركة أبوظبي لخدمات 
الصرف الصحي، بلدية مدينة أبوظبي، بلدية مدينة العين، بلدية المنطقة الغربية

* تشمل المساحات المزروعة من الحيازات النباتية والغابات والحدائق
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النفايات

والبشرية.  االقتصادية  التنميتين  زيادة  مع  ومعالجتها  النفايات  بإدارة  االهتمام  يزداد 
ويشير مصطلح إدارة النفايات إلى عمليات الجمع والنقل والفرز والمعالجة والتخّلص 
من النفايات الناتجة من النشاطات البشرية واالقتصادية بهدف تقليل آثارها على البيئة 

والصحة والمظهر الحضاري.

بلغ إجمالي كمّية النفايات المولّدة في إمارة أبوظبي نحو 10.3 مليون طن في عام 2011 
من   %74 نسبة  والهدم  اإلنشاءات  نفايات  وشّكلت  يوميًا،  طن  ألف   28.3 بمعّدل  أي 
إجمالي كمّية النفايات،  في حين بلغت كمّية النفايات البلدية الصلبة نحو 1,105.6 ألف 

طن ترّكز معظم إنتاجها في منطقة أبوظبي بنسبة %66.

56.2.6. كمية النفايات الصلبة غير الخطرة الناشئة حسب نشاط المصدر والمنطقة، 2011*

)طن(

الغربيةالعين أبوظبيالمجموعالمصدر

10,336,6358,484,4891,226,421625,725 المجموع 

23,2453,3601,714 28,320 المتوسط اليومي 

6,785,331724,914114,330 7,624,575 نفايات اإلنشاءات والهدم

590,80837,08015,450 643,338 نفايات صناعية وتجارية

239,166175,203401,700 816,069 نفايات زراعية

726,768287,67991,155 1,105,602 نفايات بلدية 

142,4161,5453,090 147,051 أخرى**

المصدر: مركز إدارة النفايات - أبوظبي
* ال يشمل نفايات قطاع النفط والغاز

**  تشمل النفايات الصلبة من معالجة مياه الصرف الصحي ونفايات اإلطارات

التوزيع النسبي لكمية النفايات الصلبة غير الخطرة الناشئة حسب  الشكل 9.2.6. 
المنطقة، 2011

أبوظبي

العين

الغربية

المصدر:  مركز اإلحصاء - أبوظبي
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الصحة والسالمة 

يعّد مجاال السالمة الغذائية والصحة والسالمة المهنية من أهم المجاالت التي توليها 
حكومة إمارة أبوظبي اهتمامًا كبيراً. وخالل عام 2011، كانت هناك 71 حالة من الحوادث 
أبوظبي،  إمارة  في  المميتة  المهنية  الطرق  حوادث  من  حالة  و12  المميتة  المهنية 
تسّمم  وحاالت  الغذاء  طريق  عن  منقولة  بأمراض  شخصًا   1,356 إصابة  إلى  باإلضافة 

غذائي ناجمة عن تناول األغذية أو المشروبات الملّوثة بالبكتيريا والفيروسات. 

57.2.6. عدد حاالت التسمم الغذائي واألمراض المنقولة عن طريق الغذاء حسب النوع

2008200920102011النوع 

 1,356  1,259  1,114  489 المجموع

 -4720590تسمم السالمونيال

85309471667أنواع أخرى من التسمم الغذائي

117133335394حمى التيفويد

212181193138التهاب الكبد الفيروسي أ

365582 -الجيارديا

 -5251 -الزحار الباسيلي

 - -123 -الزحار البكتيري

 -123012الباراتيفويد

455275 -داء البروسيالت

 - - -16أخرى

المصدر: هيئة الصحة - أبوظبي
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58.2.6. إصابات العمل المميتة 

2008200920102011نوع الحادث

7610810183المجموع

68827571الحوادث المهنية

8262612حوادث الطرق المهنية

1.96.07.43.6% حوادث الطرق المهنية من حوادث الطرق

المصدر: هيئة الصحة - أبوظبي

59.2.6.عدد حوادث الصحة والسالمة المهنية - قطاع النفط والغاز

2005200920102011البيان

67418حوادث الوفيات

71119-الوفيات غير القابلة للتسجيل

01017حوادث العجز

537566110 الحوادث المهدرة للوقت

12393144279الحاالت المعالجة طبيا

4144581حالة يوم عمل محدود

----حوادث السفر

----الحوادث الخطيرة المسجلة

----حدوث األمراض المهنية

171135177284حوادث المرور على الطرق

 -حاالت على وشك الحدوث
 24,419

 
 30,186

 
 50,624

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك
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60.2.6. معدل اإلصابات والحوادث المسجلة لكل مليون ساعة عمل - قطاع النفط والغاز

2005200920102011البيان

171.00313.00355.00588.54عدد ساعات العمل )مليون ساعه(

0.310.240.190.19معدل تكرار اإلصابات المهدرة للوقت

----معدل شدة اإلصابة المهدرة للوقت

1.270.680.760.58معدل تكرار الحاالت المسجلة 

3.52.231.133.06معدل حوادث الوفاة

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك

61.2.6.عدد حوادث الصحة والسالمة المهنية - قطاع إنتاج الماء والكهرباء

2005200920102011البيان

1360حوادث الوفيات

0000الوفيات غير القابلة للتسجيل

0010حوادث العجز

9192212 الحوادث المهدرة للوقت

55314728الحاالت المعالجة طبيا

0410حالة يوم عمل محدود

 -030حوادث السفر

09410الحوادث الخطيرة المسجلة

0000حدوث األمراض المهنية

44831حوادث المرور على الطرق

 1,355  596  1,495 47حاالت على وشك الحدوث

المصدر: هيئة مياه وكهرباء أبوظبي

معدل اإلصابات والحوادث المسجلة لكل مليون ساعة عمل - قطاع إنتاج   .62.2.6
الماء والكهرباء

2011 *200520092010البيان

9.8550.5742.1336.08عدد ساعات العمل )مليون ساعه(

0.910.380.520.33معدل تكرار اإلصابات المهدرة للوقت

2.104.7017.107.51معدل شدة اإلصابة المهدرة للوقت

0.1010.6011.300.50معدل تكرار الحاالت المسجلة **

المصدر: هيئة مياه وكهرباء أبوظبي
 * البيانات تشمل مجموعة شركات هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، شركات للمنتج المستقل للماء والكهرباء، 

وشركة طاقة  
 ** يشمل معدل حوادث الوفاة 
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مركز إحصائي متميز يســاهم في الجهــود الرامية إلــى 

تحقيــق التنميــة في إمـارة أبوظبـــي. 

الرسالة
تتمثل أهداف المركز في اآلتي:

بناء وتنظيم نظام إحصائي إلمارة أبوظبي 	•

تقديــم إحصــاءات رســمية مالئمة وعاليــة الجودة  	•

والموثوقية لخدمة واضعي السياســـــات ومجتمــــع 

األعمال والجمهور.

القيـم
االســتقاللية: الحفــاظ على االســتقاللية فــي اختيار  	•

منهجيــات العمــل، والتعريفــات ومصــادر البيانــات 

ومواعيد نشر اإلحصائيات.

الشــفافية: تطبيق إجراءات نشــر شفافة ومتعارف  	•

عليهــا على نطــاق واســع، واعتمــاد منهجيــات غير 

منحازة.

فــي  والتناســق  الدقــة  علــى  الحــرص  الموثوقيــة:  	•

جمــع اإلحصائيات الرســمية، ومعالجتهــا، وحفظها 

ونشرها.

احتياجــات  تلبيــة  المســتخدم:  علــى  التركيــز  	•

المســتخدمين المتمثلــة في توفيــر إحصائيات ذات 

صلــة بالمواضيع المســتهدفة، وســهولة الحصول 

علــى المعلومــات المطلوبــة، وإصــدار اإلحصائيــات 

الرسمية في موعدها.
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مركز إحصائي متميز يســاهم في الجهــود الرامية إلــى 

تحقيــق التنميــة في إمـارة أبوظبـــي. 

الرسالة
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القيـم
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ومواعيد نشر اإلحصائيات.

الشــفافية: تطبيق إجراءات نشــر شفافة ومتعارف  	•

عليهــا على نطــاق واســع، واعتمــاد منهجيــات غير 

منحازة.

فــي  والتناســق  الدقــة  علــى  الحــرص  الموثوقيــة:  	•

جمــع اإلحصائيات الرســمية، ومعالجتهــا، وحفظها 

ونشرها.

احتياجــات  تلبيــة  المســتخدم:  علــى  التركيــز  	•

المســتخدمين المتمثلــة في توفيــر إحصائيات ذات 

صلــة بالمواضيع المســتهدفة، وســهولة الحصول 

علــى المعلومــات المطلوبــة، وإصــدار اإلحصائيــات 
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