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أعلــن صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة -حفظــه اهلل- عــن تســمية عــام 2018 فــي 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بـــ »عــام زايــد«، وذلــك احتفــاًء بالذكــرى المئويــة لميــالد المغفــور لــه الشــيخ زايد 

بــن ســلطان آل نهيــان، الوالــد المؤســس لدولــة اإلمــارات، الــذي توفــي فــي عــام 2004.

سيشــهد عــام زايــد سلســلة مــن الفعاليــات والمبــادرات المحليــة والعالميــة التــي تخّلــد ذكــرى القائــد المغفــور 
لــه الشــيخ زايــد وتمّجــد أثــره وإرثــه وترّســخ القيــم التــي غرســها وعمــل جاهــًدا لنشــرها عبــر مبــادرات تعاونيــة 

ومبتكــرة.

وبهــذه المناســبة يســر مركــز اإلحصــاء- أبوظبــي أن يطلــق هــذا اإلصــدار الخــاص عــن مســيرة الشــيخ زايــد والــذي 
يتضمــن أرقاًمــا إحصائيــة وحقائــق مهمــة حــول تطــور دولــة اإلمــارات وإنجازاتهــا فــي مجــاالت التنميــة المختلفــة 

وكافــة الجوانــب االقتصاديــة واالجتماعيــة والتربويــة والثقافيــة والصحيــة وغيرهــا.

تمهيدمقدمة
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ماذا قالوا في زايد؟مقدمة

الملك فهد بن عبدالعزيز

كورت  فالدهايم

نحن نشعر بأهمية الدور الذي يؤديه الشيخ زايد بن سلطان لخدمة األمة العربية، وإبراز دور اإلمارات في المجال 
العالمي.. حيث أصبحت لها الكلمة المسموعة لمساندة ودعم األشقاء.

استطاعت دولة 
اإلمارات أن تحتل 

مكانًا الئقًا بها في 
األسرة العربية 

بعد مواقف عديدة 
ماضية حتى قبل 
إعالن االستقالل، 

وكان يقود هذه المواقف صاحب السمو 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

جيمي كارتر

ال يملك المرء إال أن يبدي إعجابه 
بزعامة الشيخ زايد وحنكته 

السياسية، وهذه المنجزات 
العمرانية والحضارية الهائلة التي 

تحققت في دولة اإلمارات بفضل 
قيادة سموه في زمن قياسي.

الملكة إليزابيث الثانية
إننا لمعجبون بالقيادة الحكيمة 

والخبيرة التي تمارسونها 
كرئيس، والنجاح االقتصادي 

الذي حققته بالدكم ماثل 
للعيان.

جاك شيراك

إن سموكم 
تتمتعون بصفات 

القائد، وهي 
الحكمة والنفوذ 

والشجاعة والعدل 
والكرم.

الملكة مارغريت الثانية
تحياتي وتقديري لصاحب 

السمو الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان الذي وصل بدولة 
اإلمارات إلى هذه المكانة 

الدولية الرفيعة التي تتمتع 
بها، وإنني أنظر باإلعجاب 
والتقدير لنهج السياسة 

الخارجية لإلمارات.

محمد أنور السادات

إن والدكم يعمل في صمت، جوزي لوبيز بورتيلو
ويشارك في البناء العربي بصمت، 

وهو يعمل معنا، مع أشقائه 
العرب في كل مكان، يده بيدنا 
وقلبه معنا، ضد ما يهدد أمتنا.

نحيي الجهود التي بذلها الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان تجاه شعب اإلمارات، الذي حقق بقيادته 

إنجازات عظيمة في فترة قصيرة من الزمن.

صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان

ولي عهد أبوظبي،  نائب القائد 
األعلى للقوات المسلحة، رئيس 

المجلس التنفيذي

نستقبل بالخير عام 2018 
.. عام زايد.. عام الوفاء 

والعرفان للوالد المؤسس

صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة، حاكم إمارة دبي

 تبرعاته وعطاياه المعلنة 
كثيرة وأكثر منها ما كان 
تلقائيًا وغير معلن، كانت 

حياته اليومية مملوءة 
بأعمال الخير هذا هو زايد 

الذي امتزج حب الخير 
بنفسه وروحه، وأصبح 

اسمه مرادفًا للزيادة في 
العطاء والكرم

صاحب السمو الشيخ 
الدكتور سلطان بن محمد 

القاسمي
حاكم إمارة الشارقة

إعالن عام 2018 )عام زايد(، 
فرصة للتعبير عن فخرنا 

واعتزازنا باإلنجازات والمكتسبات 
العظيمة التي أّسس لها 

الشيخ زايد، طّيب اهلل ثراه، 
ومواصلة التنمية والحفاظ 

على مكتسبات الدولة، 
واالستمرار على نهج التقدم 

أكبر وفاء نقّدمه لذكراه.

صاحب السمو الشيخ حميد 
بن راشد النعيمي

حاكم إمارة عجمان

إن هذه المبادرة النبيلة 
ستذكرنا بقائد سيرته 
زاخرة بالعبر والدروس، 

حيث كان زايد صبوراً مثابراً، 
حقق اإلنجازات التي 

بدت مستحيلة في نظر 
اآلخرين. 

معالي الشيخ سعيد بن 
طحنون آل نهيان

هذا الحلم، للحق 
واألمانة، لم يكن ليتحقق 

إال بفضل اهلل أواًل، ثم 
بفضل توجيهات الوالد 
صاحب السمو الشيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان 
رئيس الدولة، فهو 

بالنسبة لنا كان معلمًا 
وهاديًا ومرشداً، يحل 

بيننا فجأة، رغم مشاغله 
العديدة، يشرف بنفسه 

على كل صغيرة وكبيرة، 
فكان ذلك دافعًا لنا 

لمزيد من العمل.

سمو الشيخ عمار بن حميد 
النعيمي

ولي عهد إمارة عجمان

إن هذه المبادرة النبيلة 
ستذكرنا بقائد سيرته 
زاخرة بالعبر والدروس، 

حيث كان زايد صبوراً مثابراً، 
حقق اإلنجازات التي بدت 

مستحيلة في نظر اآلخرين

صاحب السمو الشيخ 
سعود بن صقر القاسمي

حاكم إمارة رأس الخيمة

سيمثل عام 2018 عالمة 
بارزة في تاريخ دولتنا 

الحبيبة وسنقدم للعالم 
تجربة زايد الخير التي جسد 

فيها تجربة بناء األوطان.
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جوائز وأوسمة حصل مقدمة
عليها الشيخ  زايد

198519881993199519961996199920002001

الوسام الذهبي للتاريخ العربي
في عام 1995 قدمت جمعية 

المؤرخين المغاربة لصاحب السمو 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
رئيس الدولة الوسام الذهبي 

للتاريخ العربي وذلك تقديراً منها 
للجهود المتواصلة لسموه في 
خدمة العروبة واإلسالم واعترافًا 

بأياديه البيضاء على العلماء 
واعتزازاً بشغف سموه بعلم  التاريخ 

والدراسات التاريخية .

درع العمل
في عام 1996 أهدت منظمة 

العمل العربية درع العمل لصاحب 
السمو الشيخ زايد بن سلطان آل 

نهيان  رئيس الدولة وذلك تقديراً من 
المنظمة للدور الرائد لسموه في 

دعم العمل العربي المشترك .

1997

وسام المحافظة على البيئة 
الباكستاني

منح الرئيس الباكستاني فاروق 
ليجاري وسام المحافظة على 

البيئة لصاحب السمو الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان رئيس الدولة الذي 

يمنح ألول مرة لرئيس دولة وذلك 
تقديراً لجهود سموه المتواصلة 

ومساهمته في الحفاظ على البيئة 
وتنمية الموارد الطبيعية لدولة 
اإلمارات العربية المتحدة ونشر 

الرقعة الزراعية والتوسع فيها على 
أرض الدولة .

زايد رجل البيئة لعام 2000
بمناسبة يوم البيئة العالمي 

المصادف 5/يونيو/2000  نظم 
معهد الجودة اللبناني احتفال في 

جبل لبنان تكريمًا لصاحب السمو 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس 

دولة اإلمارات العربية وذلك في 
مقر المعهد في جبل الديب شمال 

بيروت.

جائزة كان الكبرى للمياه .
في األول من يونيو عام 2001 م 

منحت منظمة شبكة البحر األبيض 
المتوسط التابعة لرئاسة اليونسكو 
للموارد المائية والتطوير المستدام 

والسالم جائزة كان الكبرى للمياه 
لمدينة دبي ، وقد تسلم هذه 

الجائزة سمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم ولي عهد دبي ، والذي 

أعلن بأن تسلم هذه الجائزة نيابة عن 
صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان رئيس الدولة والذي يعود 
له الفضل في أي إنجاز بيئي تحصل 
عليه دولة اإلمارات لفخر واعتزاز لكل 

مواطني دولة اإلمارات العربية 
المتحدة . 

1998

زايد داعية البيئة
في عام 1998 منحت منظمة 

المدن العربية في دورتها السادسة 
صاحب السمو رئيس الدولة 

جائزة داعية البيئة تقديراً وعرفانًا 
لمجهودات سموه الشخصية 

المتميزة والبارزة في مجا ل 
الحفاظ على البيئة واهتمامات 

سموه المتميزة على المستويين 
الشخصي والرسمي في مجاالت 

التشجير والتخضير وإقامة المحميات 
الطبيعية. 

جوائز أعمال الخليج
في عام 1996 منحت لجنة جوائز 

أعمال الخليج 1996  صاحب السمو 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس 

الدولة جائزة حماية البيئة تقديراً 
وعرفانًا منها السهاماته الخالدة 

والكبيرة لحماية البيئة والطبيبعة 
في اإلمارات.

زايد شخصية العام 1999 
االسالمية

حصل صاحب السمو الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان ريئس دولة 

اإلمارات على جائزة شخصية العام 
االسالمية من قبل المسؤولين عن 

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم وقد 
أعلن الفريق سمو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير 
الدفاع أن صاحب السمو يولي رعاية 

كبيرة لبرنامج الرعاية االجتماعية 
واالنسانية ويدعم التعاون 

االسالمي في كافة الميادين.

ميدالية اليوم العالمي لالغذية
تقديراً من المجتمع الدولي لمواقف 

سموه المشرفة وتكريسه بكل 
اخالص مبدأ العطاء والعون لألمم 

المحتاجة قررت المنظمة في 
مايو2001 منح سموه ميدالية 

اليوم العالمي لألغذية .

وشاح جامعة الدول العربية
في عام 1993  منحت جامعة 

الدول العربية وشاح رجل االنماء 
والتنمية لصاحب السمو الشيخ زايد 

بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة 
وقام معالي األمين للجامعة 

الدكتور عصمت عبدالمجيد بتقليد 
سموه الوشاح معبراً عن اعتزاز 

كافة الشعوب العربية واالسالمية 
بجهود سموه المقدرة في 

مكافحة التصحر واالهتمام بالبيئة 
والمشاريع  االنمائية على مستوى 

دولة اإلمارات وأيضا الدول العربية  
االسالمية الشقيقة .

الوثيقة الذهبية
في عام 1985 منحت المنظمة 

الدولية لألجانب في جنيف الوثيقة 
الذهبية لصاحب السمو الشيخ زايد 

بن سلطان آل نيهان رئيس الدولة 
العتباره أهم شخصية لعام 1985  

لدور سموة البارز في مساعدة 
المغتربين على أرض  البالد وخارجها 
في المجاالت االنسانية والحضارية 

والمالية .

رجل العام
في عام 1988  اختارت هيئة الرجل 

العام في باريس صاحب السمو 
الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رئيس 
دولة اإلمارات العربية المتحدة وذلك 

تقديراً لقيادته الحكيمة والفعالة 
ونجاح سموه المتميز في تحقيق 

الرفاهية لشعب دولة االمارات 
وتنمية بالده أرضًا وانسانًا وجعلها 

دولة متطورة ومتقدمة حتى 
أصبحت )) درة الخليج(( .
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إن نشر التعليم هو واجب 
قومي والدولة وفرت 
كل اإلمكانيات من أجل 

بناء جيل الغد وتعويض 
ما فاتنا، وهذا األمر يضع 

العلم في أعز مكانة 
وأرفع قدر.   

 

نحن نستخدم الثروة النفطية 
لخدمة اإلنسان وبناء المدارس 

والجامعات والمستشفيات والطرق 
والتشجير وإقامة المزارع والمصانع 

التي أصبحت تنتج الكثير مما 
يحتاجه الشعب من غذاء.

المدارسالتطورات االجتماعية

الصفوف الدراسية في المدارس الحكومية والخاصةالمدارس الحكومية والخاصة

الحكومية الخاصة المجموعالخاصةالحكوميةالمجموع

441

450
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496

488

461

416

360

302

265

208

176

129

89

33

191250

185265

184305

181315

167321

170291

157259

133227

99  203

69 196

 52156

39137

21108

12 77

5,70711,005

1973/1974

5,3849,144

1976/1977

5,2726,766

1979/1980

5,4096,171

1982/1983

5,5474,884

1985/1986

5,8473,990

1988/1989

5,2613,502

1991/1992

4,6952,822
1994/1995

4,2101,853

1997/1998

3,5401,392

2000/2001

2,730985

2003/2004

2,105820

2006/2007

1,471291

2009/2010

1,033120

2012/2013

55848

2016/2017
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الطالبالتطورات االجتماعية

أبوظبي  إمارة  في  التعليم  مسيرة  حققت 
خالل العقود الخمسة الماضية طفرات كمية 
المدارس  في  انتظم  حيث  كبرى،  ونوعية 
الدراسي  العام  في  والخاصة  الحكومية 
طالب  ألف    373 من   أكثر   2017/2016
التعليمية،  المراحل  مختلف  في  وطالبة 
 250 132 ألف طالب وطالبة في  من بينهم 
وطالبة  طالب  ألف  و241  حكومية،  مدرسة 
إجمالي  كان  بينما  خاصة،  مدرسة   191 في 
 1961/ 60 الدراسي  عدد الطالب في العام 
الذكور  من  وجميعهم  فقط  طالبا   81 نحو 

في 3 مدارس حكومية.

إن بناء الرجال أصعب من 
بناء المصانع وإن الدول 
المتقدمة تقاس بعدد 

أبنائها المتعلمين

طالب
طالب

 241,488  132,098 

الطلبة 
حسب القطاع
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الطالبالتطورات االجتماعية
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%60

%40

%20
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 مواطنات %97.4

األمية )عمر 10 سنوات فأكثر( 

 مواطنون %84.8

 غير مواطنات %64.3

 غير مواطنون %71.1

%8.8

%5.1

%5.8

%2.1

إن هذه التطورات الملحوظة والمتالحقة التي شهدها التعليم خالل حقبة 
زمنية قصيرة انعكست بشكل مباشر في مستويات األمية بين اإلناث 

والذكور التي انخفضت بشدة.

إن تعليم الناس وتثقيفهم 
في حد ذاته ثروة كبيرة 

نعتز بها فالعلم ثروة 
ونحن نبني المستقبل 

على أساس علمي

الطلبة في المدارس 
الحكومية والخاصة

الحكومية

الخاصة

37
3,

58
6

20
16

/2
01

7

35
1,5

01

20
14

/2
01

5

291,512

2009/2010 179,549

1994/1995

86,1121984/1985

21,777

1974/1975

17,643

1973/1974

487

1964/1965

81
1960/1961
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الجامعات والكتبالتطورات االجتماعية

كانت الجامعات وستظل 
دائمًا المشاعل التي ستنير 

طريق المدنية وتمهد السبل 
للرقي والتقدم

الكتاب هو وعاء العلم والحضارة 
والثقافة والمعرفة واآلداب والفنون، 

وأن األمم ال تقاس بثرواتها المادية 
وحدها وإنما تقاس بأصالتها الحضارية.

والكتاب هو أساس هذه األصالة 
والعامل الرئيسي على تأكيدها  

  

 تطور أعداد الجامعات
 ومؤسسات التعليم العالي

في اإلمارة

مقتنيات دار الكتب الوطنية

373,105 24,678 38,120 30,069 10,893 10,202 7,351 2,672   10,893      14,608 29,560 219,560 2016

375,923 58,112 49,830 53,814 52,840 19,960 13,818 12,314 28,265 33,162 23,890 29,918 2010

240,220 35,500 34,200 41,800 38,000 9,700 7,800 7,000 17,300 18,000 15,200 15,720 2005

167,459 30,852 31,820 40,463 6,360 5,780 5,583 6,698 6,341 13,582 7,089 12,891 2000

116,801 21,571 17,069 35,663 4,272 3,471 3,776 5,021 4,600 9,507 3,620 8,231 1995

78,306 14,421 11,454 28,385 564 705 2,740 3,095 3,134 6,489 3,460 3,859 1992

علوم فنون قانون اقتصاد سياسة آداب تاريخية دينية 
بحتة

علوم 
معارف أطفال تطبيقية 

عامة 

وع
جم

لم
ا
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الصحةالتطورات االجتماعية

نحن نستخدم الثروة النفطية 
لخدمة اإلنسان وبناء المدارس 
والجامعات والمستشفيات 

والطرق والتشجير وإقامة 
المزارع والمصانع التي أصبحت 
تنتج الكثير مما يحتاجه الشعب 

من غذاء
2017 

2015 2010 
2005 

2000 
1995 

1990 

1985 
1980 1975 

1974

15 

13 12 

12 

14 
13 

13 
10 

5 2 

2

إحصاءات الصحة - القطاع الحكومي
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المرأةالتطورات االجتماعية

مواطنات 2016مواطنون 2016
مواطنون 1975

معدل النمو السكاني السنوي للمواطناتمواطنات مواطنون

مواطنات 1975

إن المرأة ليست فقط 
نصف المجتمع من الناحية 

العددية بل هي كذلك 
من حيث مشاركتها في 
مسؤولية تهيئة األجيال 
الصاعدة وتربيتها تربية 

سليمة متكاملة

الهرم العمري للسكان 
المواطنين

شــهدت المــرأة اإلماراتيــة تطــورا ملحوظــا كمــا ونوعــا، فقــد تضاعفــت 
عدديــا 50 مــرة منــذ عــام 1960 وحتــى منتصــف 2014 حيــث وصــل 
 1960 عــام  فــي   4,853 كانــت  أن  بعــد   246,279 إلــى  تعدادهــا 
48.5% مــن مجمــوع المواطنيــن. ويتميــز التوزيــع  مشــكلة بذلــك 
العمــري للمــرأة اإلماراتيــة بالميــل نحــو الفئــات العمريــة الشــابة، حيــث 
أن 38.9% منهــن تقــل أعمارهــن عــن 15 ســنة، فــي حيــن 59.6% فــي 

ــنة(.  ــاء )15-64 س ــل والعط ــن العم س

 تقديرات منتصف السنة للسكان 
حسب النوع، 

ن
عي

ال

ي
ظب

بو
أ

ية
رب
لغ
ا

%54.3

%4.5
%41.2

6,2114,853

9,3217,380

14,36411,707

27,74624,308

45,92240,877

67,26263,171

86,38182,144

110,933106,815

140,030137,572

173,861170,489

217,839215,949

282,632268,903
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المرأةالتطورات االجتماعية

الطلبة المواطنين الملتحقين 
بالتعليم العالي حسب النوع، 

القوى العاملة 
المواطنة حسب النوع.

ال شيء يسعدني أكثر من رؤية 
المرأة اإلماراتية تأخذ دورها في 
المجتمع، وتحقق المكان الالئق 

بها.. يجب أال يقف شيء في 
وجه مسيرة تقدمها.. للنساء 
الحق مثل الرجال في أن يتبوأن 
أعلى المراكز بما يتناسب مع 

قدراتهن ومؤهالتهن

مواطنونمواطنات

مواطنات

مواطنون
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المساعدات االجتماعيةالتطورات االجتماعية

قيمة المساعدات االجتماعية 
السنوية بماليين الدراهم

حاالت المساعدات االجتماعية 2017

1,0944,0301646713,043112913022166542,456261,32661
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119.7122.1163.8139.0 م

630.0859.5854.1884.6

ال أستطيع النوم 
وثّمة محتاٌج من 
أبناء الوطن ينتظر 

مني أن أساعده
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التطورات االقتصادية

30
34
36
38
40

الناتج المحلي اإلجمالي
نصيب الفرد من الناتج المحلي 

تكوين رأس المال الثابت
التشييد والبناء
مؤشرات النقل



الناتج المحلي اإلجماليالتطورات االقتصادية

شــهد اقتصــاد أبوظبــي خــالل عهــد المغفــور لــه بــإذن اهلل ســمو الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان طيــب اهلل ثــراه فــي العقــود 
الخمســة الماضيــة تطــورا وانتعاشــا، هــو األقــوى فــي زخمــه واألوســع فــي قاعدتــه وتنوعــه واألعمــق فــي أثــره وديمومتــه، 
علــى مســتوى المنطقــة، حيــث تضاعــف الناتــج المحلــي اإلجمالــي إلمــارة أبوظبــي باألســعار الجاريــة أكثــر مــن 254 مــره ، حيــث 
ارتفــع مــن 3.3 مليــار درهــم فقــط عــام 1970 إلــى 832.4 مليــار درهــم 2017، وبمتوســط معــدل نمــو ســنوي بلــغ %17.3 خــالل 

هــذه الفتــرة.

إن التنميــة وســيلة، وليســت غايــة 
وســيلة  وإنهــا  ذاتهــا،  حــد  فــي 
لضمــان كرامــة اإلنســان، وتوفيــر 
متطلبــات الحيــاة لــه مــن طعــام 
ومســكن وتعليــم ورعايــة صحيــة 
واجتماعيــة، وفــرص عمــل وإنتــاج.

 تضاعف الناتج 
المحلي اإلجمالي 

إلمارة أبوظبي 

الناتج المحلي اإلجمالي
باألسعار الجارية )مليون درهم(

3,267

1970

35,661

1975

93,743

1980

67,487

1985

114,093

1990

117,196

1995

187,836

2000

383,430

2005

639,952

2010

778,501

2015

832,470

*2017

* بيانات تقديرية
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 إن الثروة البترولية التي وهبها اهلل 
ألمتنا يجب أن توجه لخدمة حاضر المواطن 

ومستقبل األمة، ويجب أن نخطط 
للمستقبل لمواجهة احتماالت نضوب 
البترول وذلك بإقامة المصانع وإعداد 
المواطنين وتزويدهم بالخبرة والعلم 

وتنويع القاعدة االقتصادية

األنشطة غير النفطية

األنشطة النفطية

 التوزيع النسبي للناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاع 
)نفطي - غير نفطي(  باألسعار الجارية

فــي ظــل الجهــود المكثفــة التــي بذلتهــا إمــارة أبوظبــي 
فــي مســيرتها التنمويــة وتحــت قيــادة المغفــور لــه بــإذن 
اهلل ســمو الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان طيــب اهلل 
ــر  ــات غي ــرزت القطاع ــاد، ب ــه االقتص ــف أوج ــي مختل ــراه وف ث
النفطيــة كركيــزة مهمــة  فــي عمليــة التنميــة االقتصاديــة 
ولعبــت دوًرا مهًمــا فــي هيــكل الناتــج المحلــي اإلجمالــي، 
حيــث تضاعــف الناتــج المحلــي اإلجمالــي للقطاعــات غيــر 
النفطيــة باألســعار الجاريــة أكثــر مــن 474 مــّرة خــالل الفتــرة 
درهــم  مليــار   1.1 مــن  مرتفًعــا   ،2017 حتــى   1970 مــن 
فقــط فــي 1970 إلــى 533.6 مليــار درهــم، وأصبحــت هــذه 
ــج  ــي النات ــف إجمال ــن نص ــر م ــوم أكث ــكل الي ــات تش القطاع

ــي. المحل

الناتج المحلي اإلجماليالتطورات االقتصادية

%65.6 %34.4

%76.6 %23.4

%74.0 %26.0

%49.9 %50.1

%53.9 %46.1

%42.5 %57.5

%48.0 %52.0

%56.2 %43.8

%49.7 %50.3

%35.5 %64.5

%35.9 %64.1

* بيانات تقديرية
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نصيب الفرد من الناتج التطورات االقتصادية
المحلي اإلجمالي

ــه  ــور ل ــاح المغف ــة نج ــي قص ــة يحك ــنوات الماضي ــدى الس ــى م ــادي عل إن األداء االقتص
ــراه فــي تســخير المــوارد  ــان طيــب اهلل ث ــن ســلطان آل نهي ــد ب ــإذن اهلل ســمو الشــيخ زاي ب
الطبيعيــة لخدمــة عمليــة تنميــة مســتديمة تضمــن تمتــع المواطنيــن بواحــد مــن أعلــى 
العالــم وبحيــاة كريمــة، حيــث تضاعــف متوســط نصيــب  المعيشــة فــي  مســتويات 
الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاريــة قرابــة الســت مــّرات خــالل العقــود 
الخمســة الماضيــة، وارتفــع هــذا المعــدل مــن 49 ألــف درهــم عــام 1970 إلــى 288 ألــف 
ــم.  ــي العال ــدل ف ــى مع ــي أعل ــوم بثان ــي الي ــارة أبوظب ــع إم ــام 2017، وتتمت ــم ع دره
ومــع ذلــك فــإن قصــة النجــاح االقتصــادي ليســت ســوى فصــال واحــدا مــن فصــول توفيــر 
العيــش الكريــم للمواطــن والوافــد ولــم يكــن ممكنــا لــوال التقــدم الــذي تــم إحــرازه فــي 

مجــاالت الحيــاة األخــرى.

 ارتفع نصيب الفرد من  الناتج المحلي اإلجمالي إلمارة أبوظبي 

من
عام
1970

عام
2017

إلى
ألفألف 49288

إذا كان اهلل عزَّ وجّل قد 
منَّ علينا بالثروة، فإن 

أول ما نلتزم به أن نوّجه 
هذه الثروة إلصالح 

البالد ولسوق الخير إلى 
شعبها
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تكوين رأس المال الثابتالتطورات االقتصادية

إجمالي رأس المال الثابت باألسعار الجارية 
)مليون درهم(

ــن  ــد ب ــيخ زاي ــإذن اهلل الش ــه ب ــور ل ــد المغف ــالل عه ــي خ ــارة أبوظب ــت إم ــد تبن لق
رســمت  التــي  واالســتراتيجيات  الخطــط  مــن  مجموعــة  نهيــان  آل  ســلطان 
التنميــة  مشــروعات  فــي  واألجنبيــة  المحليــة  لالســتثمارات  متعاظًمــا  دوًرا 
بمختلــف أحجامهــا وأنواعهــا، حيــث انعكــس ذلــك بشــكل مباشــر علــى حجــم 
االســتثمارات الثابتــة التــي تضاعفــت 322 مــرة باألســعار الجاريــة، مــن 565 

مليــون درهــم عــام 1970 إلــى  182.3 مليــار درهــم عــام 2017.

1970 

19
75

 
19

80
 

19
85

 

1990 
1995 

2000 

2005 

2010 
2015 

2017*

إن الثروة الحقيقية هي 
العمل الجاد المخلص الذي 

يفيد اإلنسان ومجتمعه، وإن 
العمل هو الخالد والباقي 

وهو األساس في قيمة
اإلنسان والدولة”

* بيانات تقديرية
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التشييد والبناء
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القيمة المضافة باألسعار الجارية )مليون درهم(

رخص البناء الصادرة )أبوظبي والعين(

إننا في دولة 
اإلمارات نبني 

ونّشيد المدارس 
والمستشفيات 

والطرق، ونوفر كل 
سبل المعيشة 

والرفاهية 
لمواطنينا

أدى ســعي إمــارة أبوظبــي المتواصل نحــو تنمية بنيتها التحتية وتحديثها إلى إنشــاء واحدة مــن أفضل البنى التحتية المتطــورة في العالم، 
وقــد أنجــزت حكومــة أبوظبي خالل فترة زمنية قصيرة لم تتجاوز ثالثة عقود من الزمن شــبكة متطورة من الطرق والجســور واألنفاق والمطارات 

والموانئ  وغيرها من مشاريع الهياكل األساسية التي تمت إحاطتها بخدمات على مستوى متقدم.

التطورات االقتصادية
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1970  1975  1980  1985  1990  1995  2000  2005  2010  2015  2017

مؤشرات النقل

إننا في دولة 
اإلمارات نبني 

ونّشيد المدارس 
والمستشفيات 

والطرق، ونوفر كل 
سبل المعيشة 

والرفاهية لمواطنينا

حركة الركاب القادمين والمغادرين عبر مطار أبوظبي الدولي وكميات 
الشحنات الجوية المفرغة والمحملة بالطن

 415,992462,757231,541113,98563,26838,755  22,77725,32522,904  11,7372,329

 334,099375,879212,555102,71745,62832,39312,1988,3533,9503,899602

التطورات االقتصادية

4041 إنجازات وأرقام تروي مسيرة وطن



تطورات الزراعة والبيئة
44
52
56

الزراعة
الطاقة والمياه 

البيئة



الزراعةتطورات الزراعة والبيئة

لقد كانوا يقولون: 
إن الزراعة ليس لها 

مستقبل، ولكن بعون 
اهلل وبتصميمنا فقد 

نجحنا في تحويل هذه 
الصحراء إلى أرض خضراء

أعطوني زراعة.. 
أضمن لكم حضارة

عدد ومساحة الحيازات 
الزراعية 

العدد المساحة بالدونم

23,2501972

30,2391975

59,1551980

137,81441985

200,6531990

302,6001995

620,1432000

739,6862005

747,6792010

749,8682015

749,8682017

4445 إنجازات وأرقام تروي مسيرة وطن



كمّية إنتاج التمور المسلمة لشركة الفوعة
)طن(  

من كان يتصور أن 
اإلمارات ستنتج 
خضارًا، وفاكهة 
تغطي السوق 

المحلية وتزيد

لقد تمكنا من تحويل 
أرض هذا الوطن، التي 

قيل إنها ال تصلح 
للزراعة والتنمية، إلى 

مزارع تنتشر على 
مدى البصر . . وإلى 

حدائق وغابات خضراء 
ومصانع إنتاجية

الزراعة

72,900

2010

76,980

2011

80,461

2012

99,136

2013

93,592

2014

93,075

2015

96,038

2016

89,938

2017

تطورات الزراعة والبيئة

4647 إنجازات وأرقام تروي مسيرة وطن



2017

2015

2010

2005

2000

1995

1990

1985

1980

1977

3,545,000

3,519,561

2,357,065

2,078,608

1,381,927

955,249

691,697

373,549

286,316

113,020

الماعز والضأن )أغنام( 

األبقار

الجمال

أبوظبي  إمارة  في  الحيوانية  الثروة  شهدت 
الهتمام  نتيجة  حجمها  في  كبيرة  زيادة 

المغفور له الشيخ زايد طيب اهلل ثراه في توفير 
قطاع  وتنمية  لرعاية  الحديثة  العلمية  الوسائل 

وكفائة  نوعية  على  والتحسين  الحيوانية،  الثروة 
الخدمات الطبية البيطرية، حيث تضاعف العدد ليصل 

إلى حوالي 3.5 مليون رأس في عام 2017 .
االكتفاء  وتحقيق  اإلنتاج  زيادة  في  وللمساهمة 

مقومات  وبسبب  الحيوانية،  المنتجات  من  الذاتي 
المتميزة  البيطرية  والخدمات  الصحية  األساسية  البنية 

المقدمة لهذا القطاع، فقد انشأت العديد من مزارع األبقار 
األمر  الحديثة،  الدواجن  ومزارع  الحليب  إلنتاج  المتخصصة 

الذي  انعكس ايجابيًا على التطور في إنتاج الحليب والبيض 
ولحوم الدواجن.

وفاء منا لإلبل وما أسدته ألسالفنا 
ولنا من بعدهم من خدمات وقت 

إن كنا نعتمد عليها في كل حياتنا 
وتنقالتنا ورحالتنا، فإننا نهتم بها 

ونكرمها لسابق أفضالها علينا 
وعلى أجدادنا

الزراعة

الثروة الحيوانية حسب النوع

تطور أعداد الجمال في أبوظبي

2017

1977

408,470

30,698

تطورات الزراعة والبيئة

4849 إنجازات وأرقام تروي مسيرة وطن



هذه مهنة 
البحر أبا راعي 

البحر يستكمل 
مهنته وهذا 
تراث اإلمارات 
أريده يستمر

يعد نشاط الثروة السمكية من أهم األنشطة في القطاع 
كان  لذلك  الغذاء،  توفير  في  لمساهمتها  الزراعي، 
اهلل  طيب  زايد  الشيخ  له  المغفور  من  المتزايد  االهتمام 
أساليب  تطوير  خالل  من  األسماك  صيد  مهنة  لتطوير  ثراه 
المصطادة  األسماك  إجمالي  زاد  وقد  الصيد،  ومعدات 
عام  طن   4,740 إلى  عام1975  طن   3,378 من  واإلمارة 
2017، محققًا اكتفاءًا ذاتيًا من األسماك الطازجة والمبردة. 
يهدف تشجيع ودعم نشاط صيد األسماك في اإلمارة إلى 
ورفع  االقتصادية  التنمية  تحقيق  في  المساهمة  تعزيز 
بشكل  وبيئيًا  اقتصاديًا  المتاحة  المواد  استغالل  كفاءة 

يحقق استدامة التنمية.

أوصيكم بمهنة 
اآلباء واألجداد 
وال أريدها تندثر

عاممن
1970

ارتفعت كمية األسماك المصطادة 

عام
2017 إلى

طن

طن

3,378

4,740

الزراعةتطورات الزراعة والبيئة

5051 إنجازات وأرقام تروي مسيرة وطن



 1970  1975  1980  1985  1990  1995  2000  2005  2010  2015  2017

سخرنا كل ما نملك من 
ثروة وبترول من أجل رفع 

مستوى كل فرد من 
أبناء الدولة إيمانًا منا 

بأن هذا الشعب صاحب 
الحق في ثروته وأنه 

يجب أن يعّوض ما فاته 
ليلحق بركب الحضارة 

والتقدم

إنتاج النفط الخام      
)ألف برميل(   

إنتاج الغاز الطبيعي
)مليون قدم مكعب(

الطاقة والمياه تطورات الزراعة والبيئة

1,
08

1,
74

3
3,

09
6,

17
8

5253 إنجازات وأرقام تروي مسيرة وطن



2,822
629,350

28,027

4,523,421

55,454

9,074,210

146,727

25,423,862

25
2,

62
8

 60
,1

58
,7

05
 

إن المولى العلي 
القدير قد وزع الثروات 
الطبيعية وغيرها في 

أنحاء األرض، بحيث 
يستطيع كل شعب أن 

يستفيد من هذه الثروات 
ويستمد منها الخير، 
ويستمد منها الرزق، 

ويمد بها األخرين

استهالك الكهرباء  
)ميجاوات/ساعة(

استهالك المياه المحالة 
)مليون جالون بريطاني( 

الطاقة والمياه تطورات الزراعة والبيئة

24
2,

25
9

 58
,7

35
,8

25
 

5455 إنجازات وأرقام تروي مسيرة وطن



 4,255  2,046 

 145  55  59  10  5  81  417  186  46  77  79  212  544 

 5,975 

 773  304 

 1,088   

لقد حرصنا على حماية 
بيئتنا، وتمكنا من 

محاربة التصحر والتغلب 
على الصعوبات 

المناخية وقلة االمطار 
وبسط وشاح اخضر في 

طول البالد وعرضها

بحرية برية

الذي  آل نهيان -رحمه اهلل-،  زايد بن سلطان  الشيخ  البيئة  رواد حماية  الدولة وأحد  باكر لدى مؤسس  إدراك عميق  لقد كان هناك 
لتحقيق نمو مستدام ومتوازن وشامل. ودالالت ذلك واضحة  باعتبارها مطلبا أساسيا  األولويات  البيئة في مقدمة  وضع حماية 
من المساحات الواسعة من الغابات والمزارع والحدائق وماليين األشجار  من كل األنواع التي باتت تنتشر بصورة متزايدة ومستمرة 
وسط األراضي الصحراوية وتقف اليوم شاهدا على ضخامة الجهد المبذول وعلى عظمة اإلنجاز الذي تحقق، حيث تغطي الغابات 

والزراعة والمتنزهات الترفيهية ما يزيد على 6% من المساحة اإلجمالية إلمارة أبوظبي. 

ورغم كونها من أكبر مصدري النفط في العالم، فإن أبوظبي تعتبر سّباقة في تبني مصادر الطاقة المتجددة حيث تقود الجهود 
العالمية الرامية نحو التحول إلى استخدام الطاقة النظيفة. كما خطت اإلمارة خطوة مهمة في دفاعها عن البيئة حينما أطلقت 
مبادرة طموحا في مجال الطاقة المتجددة وهي مبادرة مصدر التي تسعى من خاللها إلى خفض االعتماد على مصادر الطاقة 
الحراري  الكربون في الغالف الجوي وظاهرة االحتباس  انبعاثات ثاني أكسيد  زيادة  الرئيسية عن  التي تعتبر المسؤولة  التقليدية 

والتغيرات المناخية. 

المحميات الطبيعية تطورات الزراعة والبيئة

مساحة وتوزيع المحميات الطبيعية
)كم2(

 تجاوز عدد إنتاج طير 53,748 
الحبارى في عام 2016

5657 إنجازات وأرقام تروي مسيرة وطن



يتوجه مركز اإلحصاء - أبوظبي بجزيل الشكر والعرفان، 
وخالص التقدير واالمتنان لكل الجهات التي ساهمت في 

توفير مادة هذا الكتاب، الذي يأتي تخليدا لذكرى المغفور 
له بإذن اهلل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب اهلل ثراه، 

مؤسس الدولة وباني نهضتها




