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في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حاكم أبوظبي، وولي عهده األمين الفريق أول سمو الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان »حفظهما اهلل« يتقدم مركز اإلحصاء - أبوظبي بخطوات متسارعة نحو تنمية وتطوير قطاع اإلحصاء والمعلوماتية في اإلمارة، باعتباره 

والتطوير  التنمية  وبرامج  خطط  ورفد  السليم  القرار  اتخاذ  قدرات  تعزيز  ويكفل  والتنمية،  التقدم  مسيرة  في  الزاوية  حجر  يمثل  الذي  الحيوي  القطاع 

الشامل.  

ويتشرف »مركز اإلحصاء - أبوظبي« بأن يقدم كتيب »أبوظبي في أرقام 2009«، بهدف إلقاء الضوء على اإلحصاءات الرسمية األساسية إلمارة أبوظبي بما 

يتضمنه من أحدث البيانات عن أهم المؤشرات االقتصادية واالجتماعية والسكانية والبيئية والزراعية الرئيسية التي تعكس الواقع الفعلي للتنمية في 

إمارة أبوظبي، وترسم صورة واضحة لنمط التغير في مختلف األنشطة والقطاعات.

التقدير لكل  الشكر ووافر  نتقدم بجزيل  أبوظبي، فإننا  إمارة  المشترك في سبيل رفعة وتقدم  الجماعي  العمل  بأهمية  العميق  إيماننا   ومن منطلق 

اء في تزويدنا بالبيانات والمعلومات التي أْثَرت محتوى هذا الكتيب،  الدوائر والهيئات المحلية والمؤسسات الخاصة في اإلمارة، لتعاونهم الصادق والبنَّ

اقتراحاتكم ومالحظاتكم  ينال رضاكم، مرحبين بكافة  أن  نتمنى  الذي  بالمستوى  الجديدة  بحلته  إعداده وتصميمه وإخراجه  ولكل من أسهم في 

القيمة حول هذا الكتيب، بهدف الرقي بكل إصدارات المركز. 

واهلل ولي التوفيق،،

بطي بن أحمد بن محمد القبيسي
المدير العام
ديسمبر 2009

تمهيد
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تعد إمارة أبوظبي األكبر بين اإلمارات السبع والتي تتألف منها دولة اإلمارات العربية 

خطها  ويمتد  للدولة.   الكلية  المساحة  من   %80 من  أكثر  تغطي  حيث  المتحدة، 

التي  داس  جزيرة  فيها  بما  جزيرة   200 من  اإلمارة  تتكون  700كم.  بطول  الساحلي 

بني  أبوظبي، وجزيرة مبرز، وجزيرة صير  170 كم شمال غرب مدينة  بعد  تقع على 

ياس التي تقع على بعد 180 كم غرب العاصمة.

وتعد  الغربية.  والمنطقة  العين  ومدينة  أبوظبي،  مدينة  من  أبوظبي  إمارة  تتألف 

مدينة أبوظبي عاصمة دولة اإلمارات العربية المتحدة. كما تعتبر إمارة أبوظبي أغنى 

5% من موارد  و  النفط  العالم من  10% من موارد  السبع حيث تملك نحو  اإلمارات 

العالم من الغاز. كما أنها تنتج 90% من النفط في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

إمارة أبوظبي
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أهم المؤشرات الديموغرافية

20052008البيان

1,374,1691,572,906عدد السكان في منتصف السنة

135.3126.9معدل الخصوبة العام - المواليد لكل ألف من المواطنات 15-49 سنة

75.364.9معدل الخصوبة العام - المواليد لكل ألف من غيرالمواطنات 15-49 سنة

94.283.7معدل الخصوبة العام  -المواليد لكل ألف من اإلناث 15-49 سنة

3.33.1معدل الزيادة الطبيعية - للمواطنين %

1.31.1معدل الزيادة الطبيعية - لغير المواطنين %

1.81.6معدل الزيادة الطبيعية للسكان%

73.474.4توقع الحياة عند الميالد للذكور

74.574.8توقع الحياة عند الميالد لإلناث

8.48.7معدل وفيات الرضع لكل ألف مولود حي

35.733.4معدل المواليد لكل ألف من السكان المواطنين

14.413.0معدل المواليد لكل ألف من السكان غير المواطنين

19.718.1معدل المواليد لكل ألف من السكان

2.42.5معدل الوفيات لكل ألف من السكان المواطنين

1.61.6معدل الوفيات لكل ألف من السكان غير المواطنين

1.81.9معدل الوفيات لكل ألف من السكان

المصدر:  تقديرات مركز اإلحصاء - أبوظبي، هيئة الصحة -أبوظبي

مؤشرات ديموغرافية إلمارة أبوظبي

تضاعف عدد سكان اإلمارة حوالى 6.6 مرة خالل الثالثة عقود بين عامي 1975 و 2005 

السكان والديموغرافيا
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السكان

إم��ارة  ف��ي  القاطنين  السكان  ع��دد  بلغ 

عام  لتعداد  وفقًا  نسمة   211,812 أبوظبي 

1975، ثم زاد عدد سكان اإلمارة ليصل إلى 

 .2005 عام  لتعداد  وفقًا  نسمة   1,399,484

وتشير تقديرات مركز اإلحصاء - أبوظبي إلى 

أن عدد سكان اإلمارة بلغ 1,572,906 نسمة 

تعزى  أن  ويمكن   .2008 عام  منتصف  في 

إلى  الكبيرة في سكان اإلمارة  الزيادة  هذه 

األجنبية  العمالة  أعداد  في  الكبير  التدفق 

االقتصادية  التنمية  أنشطة  في  للمشاركة 

واالجتماعية.

وتجدر اإلشارة إلى االنخفاض في المتوسط 

من  اإلم���ارة  سكان  نمو  لمعدل  السنوي 

 %4.4 1975-1980إلى  تعدادي  بين    %15.2

بين تعدادي 2005-2001.

الهرم السكاني إلمارة أبوظبي 2008

المصدر:  مركز اإلحصاء - أبوظبي
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الصحة

ظهر التطور واضحًا في الخدمات الصحية خاصة مع دمج وتطوير العيادات الصحية األولية، حيث كانت الخدمات الصحية في إمارة أبوظبي عام 1999 
تضم 49 مركز رعاية أولي�������ة و3 مراكز لرعاية األمومة والطفولة و4 مراكز لألسنان. وفي عام 2008 تغير مفهوم المركز الصحي حيث أصبح مركزًا يقدم 

خدمات شاملة متكاملة تضم الرعاية األولية ورعاية األمومة والطفولة، ومركزًا لألسنان، وبلغ عددها 51 مركزًا صحيًا .

وُتقدم إمارة أبوظبي تغطية طبية شاملة لجميع مواطنيها من خالل البرنامج الطبي »ثقة« بالتعاون مع الشركة الوطنية للضمان الصحي »ضمان« حيث 
غطى في أول سنة 2008 ما يعادل 95.3% من مجموع السكان المواطنين، كما أن خدمة التأمين الصحي غطت غير المواطنين حيث إنها تعتبر إجبارية 

إلتمام إجراءات اإلقامة وتجديد اإلقامة.

مؤشرات الخدمات الصحية الحكومية في إمارة أبوظبي

2005200620072008البيان

13131212عدد المستشفيات

48484951عدد العيادات

2,3432,3672,3962,379عدد األسّرة 

88,58284,632105,200106,200عدد المرضى النزالء

1,2461,7841,6622,786عدد األطباء

398,429175,390290,890750,881عدد التطعيمات  

11,53015,79816,08818,489عدد اإلخطارات عن األمراض المعدية

1.71.61.61.5سرير / 1000 عدد السكان

0.91.21.11.8األطباء / 1000 عدد السكان

المصدر: هيئة الصحة - أبوظبي

ارتفع عدد المراجعين للعيادات الصحية بنسبة زيادة بلغت 22%  بين عامي 2007 و 2008

السكان والديموغرافيا
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التعليم

بلغت نسبة تسرب طالب المدارس الحكومية للعام الدراسي 2006/ 2007  حوالى %2.8

ازدهر النظام التعليمي في اإلمارة بشكل واضح مع اهتمام حكومة أبوظبي بإدخال أفضل الوسائل 
التعليمية الحديثة. وشهدت اإلمارة تناقصًا واضحًا في نسبة األميين من 23.4% في عام 1995إلى %20.7 

في عام 2001 ثم إلى 12.6% في عام 2005. وتقدر نسبة األميين في اإلمارة في عام 2008 بنحو %8.9.

وفي مجال التعليم العالي، ظهر التطور جليًا من خالل ازدياد أعداد مؤسسات التعليم العالي، حيث 
والمراكز  المعاهد  إلى  إضافة  وخاصة،  حكومية  جامعات   8 إلى  اإلمارة  في  الجامعات  عدد  وصل 

التدريبية المتقدمة.

مؤشرات الخدمات التعليمية في إمارة أبوظبي

2007 / 20062008 / 20052007 / 2006البيان

التعليم الحكومي
322315305المدارس 

5,4925,4095,537الفصول

127,136125,729120,086الطالب 

10,65210,26910,108المعلمون

7481,443, 1,7911اإلداريون

التعليم الخاص
201217174المدارس 

5,8375,9876,404الفصول

123,752127,114138,040الطالب 

7,8328,7389,163المعلمون

1,7482,1112,692اإلداريون

13.613.313.4معلم / طالب

22.122.221.6طالب / فصل 
المصدر: وزارة التربية والتعليم
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سوق العمل

القوى العاملة )15 سنة فأكثر( في إمارة أبوظبي

*200120052008البيان

المشتغلون
60,75375,51886,272مواطنون

588,589711,220803,146غير مواطنين

649,342786,738889,418المجموع

المتعطلون
10,89810,32010,047مواطنون

16,30718,25319,834غير مواطنين

27,20528,57329,881المجموع

القوى العاملة
71,65185,83896,319مواطنون

604,896729,473822,980غير مواطنين

676,547815,311919,299المجموع

معدل البطالة )%(
15.212.010.4مواطنون

2.72.52.4غير مواطنين

4.03.53.3المجموع

معدل مشاركة السكان المواطنين 
المنقح في القوى العاملة )%(

66.865.464.7الذكور

14.916.417.6اإلناث

40.640.941.3المجموع
*  تقديرات  2008 مركز اإلحصاء - أبوظبي

المصدر: تعدادات السكان 2001-2005 دائرة التخطيط واالقتصاد  - أبوظبي

بلغ معدل مشاركة المواطنين في القوى العاملة حوالى 40.8% لعام 2008، ويبين الجدول أن هذا المعدل لدى الذكور أعلى منه لدى اإلناث. ورغم أن 
تزايد مشاركة المرأة في النشاط االقتصادي ساهم في دفع عجلة االقتصاد في إمارة أبوظبي، إال أن هذه المشاركة ال تزال دون المستوى المأمول رغم 

ارتفاع نسبة اإلناث المواطنات في القوى العاملة المواطنة من 18.5% في عام 2001 إلى  حوالى 20% في عام 2005، ثم إلى 21.2% في عام 2008.
)االتحادي  الحكومي  القطاع  في  العمل  يفضلون  المواطنين  غالبية  إن  حيث  األجنبية،  العاملة  اليد  على  واسع  بشكل  يعتمد  الخاص  القطاع  يزال  وال 
والمحلي( نظرًا الرتفاع األجور في هذا القطاع، إال أن الحكومة تشجع على انضمام المواطنين إلى القطاع الخاص. وقد أظهر مسح القوى العاملة عام 

2008 أن حوالى 7% فقط من إجمالي المشتغلين المواطنين يعملون في القطاع الخاص.

 23% من إجمالي المشتغلين )15 سنة فأكثر( باإلمارة يتركزون في المهن البسيطة

السكان والديموغرافيا
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الثقافة والتراث والترفيه

كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، القائد المؤسس لدولة اإلمارات العربية المتحدة مهتمًا 
بشكل خاص بتوعية الشباب بتراثهم الثقافي، فهو القائل: »إن وطنًا بال تراث هو وطن بال بداية أو نهاية«

عدد زوار األماكن العامة في إمارة أبوظبي

2005200620072008البيان

2,573,1361,664,6402,503,8162,545,267الحدائق العامة

50,14353,11055,51756,693متحف العين

400,791619,042662,951728,691حديقة حيوان العين

3,024,0702,336,7923,222,2843,330,651المجموع

المصدر: هيئة أبوظبي للثقافة والتراث  بلدية أبوظبي، بلدية العين

عدد زوار متحف العين

2005200620072008البيان

8,1975,0805,5557,595الطالب

638440569607المعلمون

5541,1439211,683الوفود الرسمية

40,75446,44748,47246,808الوفود السياحية

50,14353,11055,51756,693المجموع
المصدر: هيئة أبوظبي للثقافة والتراث

األجنبية  العمالة  مشكلة  وتفاقم  العولمة  فنتيجة  خيارًا،  يعد  لم  اإلماراتية  الهوية  على  الحفاظ  إن 
واجبًا  الوطنية  الهوية  حماية  أصبحت  واالجتماعية  الثقافية  الخصوصية  زعزعة  عوامل  من  وغيرها 
شعبيًا ورسميًا معًا. ولم يعد أمام صانع القرار بديل إال تفعيل كافة اآلليات التي تعزز من التراث والثقافة 
الوطنية. وساعدت هذه المحاوالت على تفاعل الحضارة البدوية التي سادت آلالف السنين مع الحضارة 

الحديثة.

المتاحف والمجالت والمطبوعات والمحاضرات  الثقافية واضحة من خالل تزايد أعداد  وتظهر الحركة 
العامة حيث أصبح هناك 3 متاحف تاريخية ثقافية يزورها سنويًا ما يقارب 123 ألف نسمة ويتردد على 

المكتبات العامة حوالى 124 ألف نسمة سنويًا.
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المناخ

الرطوبة

يمر بإمارة أبوظبي في الجزء الجنوبي منها مدار الس��رطان الذي يكس��بها 

مناخًا مداريًا جافًا ويكسبها في الصيف ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة 

 ،o5 وتنخفض في الش��تاء إلى ما يق��اربo49وق��د تص��ل درج��ة الح��رارة إلى

هذا باإلضافة إلى ارتفاع نس��بة الرطوبة حيث تص��ل في بعض األحيان إلى 

ما يق��ارب 100% وتقل هذه النس��بة كلما اقتربنا م��ن المناطق الصحراوية 

الداخلية.

درجة الحرارة

في عام 2008 ارتفعت درجة الحرارة في معظم أنحاء اإلمارة حتى وصلت 

في ش��هور الصيف إلى ما يقارب o50. وانخفض الحد األدنى لدرجة الحرارة 

حت��ى وصل إل��ى o18.6،  أما في ش��هور الش��تاء فقد انخف��ض الحد األدنى 

لدرج��ة الحرارة في بعض المناطق الصحراوية إل��ى o2.5، وكانت 37.3 درجة 

ه��ي أعلى درج��ة ح��رارة مئوية س��جلت في فصل الش��تاء عل��ى مختلف 

مناطق اإلمارة.

معدالت الرطوبة النسبية في إمارة أبوظبي 2008

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل

درجات الحرارة العظمى والصغرى حسب األشهر
في إمارة أبوظبي 2008

البيئة والزراعة
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األمطار

تعتبر كمية األمطار التي تهطل على إمارة أبوظبي قليلة نسبيًا وتتسم بأنها 

من  محدودة  أيام  في  اليوم،  من  قصيرة  فترة  خالل  بغزارة  تسقط  فجائية 

األشهر المطيرة، وبلغ متوسطها السنوي في عام 2008 على  إمارة أبوظبي 

82.7 ملم، وسقط  أبوظبي بمتوسط  46 ملم. تركزت معظمها في مدينة 

أيضًا  اإلمارة  شهدت  كما  72.8ملم.  بلغ  بمتوسط  يناير  شهر  في  معظمها 

أمطارًا صيفية في مدينة العين بمتوسط بلغ 5.3 ملم خالل عام 2008.

معدالت سقوط األمطار حسب األشهر في إمارة أبوظبي 2008

معدالت سرعة الرياح في إمارة أبوظبي 2008

الرياح

هناك نوعان من الرياح التي تهب على إمارة أبوظبي، رياح شمالية جافة عادة 

ما تأتي محملة باألتربة والغبار ولكنها تأتي أحيانًا ملطفة للجو، والثانية رياح 

شديدة  ولكنها  اآلن،  قصيرة  وهي  الخالي  الربع  منطقة  مصدرها  شرقية 

جنوبية  أو  جنوبية  موسمية  غير  رياح  أحيانًا  اإلم��ارة  على  تهب  كما  الحرارة. 

شرقية وغربية أو شمالية وشمالية غربية.

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل

تزيد معدالت هطول األمطار في فصل الشتاء في شهري يناير 
وديسمبر مع هطول بعض األمطار على مدينة العين خالل شهور 

الصيف 
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الحيازات الزراعية

البيوت المحمية

عدد ومساحة المزارع حسب المنطقة في إمارة أبوظبي
200620072008

أبوظبي
4,5564,0723,854العدد

103,81598,31497,045المساحة بالدونم

العين
11,57211,70111,751العدد

429,463423,083443,988المساحة بالدونم

المنطقة الغربية
7,5207,4258,410العدد

187,373182,351190,479المساحة بالدونم
المصدر: دائرة البلديات والزراعة - أبوظبي

عدد البيوت المحمية ومساحاتها حسب المنطقة    
200620072008

54102102العددأبوظبي
224646المساحة بالدونم

2,6293,2163,948العددالعين
8241,2461,328المساحة بالدونم

2,2764,8562,866العددالمنطقة الغربية
7232,683948المساحة بالدونم

المصدر: دائرة البلديات والزراعة - أبوظبي

دونم   703748 حوالى  بلغت  والتي   2007 عام  الزراعية  الحيازات  مساحة  مع  مقارنة  دونم   731512 حوالى  أبوظبي  إمارة  في  الزراعية  الحيازات  مساحة  بلغت 
من الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي إلمارة  1.04%. ويشكل الناتج الزراعي حوالى1% من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية و%2.5  أي بارتفاع بنسبة 

أبوظبي.

بلغ عدد البيوت المحمية في إمارة أبوظبي 6916 بيتًا عام 2008 بمساحة إجمالية تقدر ب�� 2322 دونم. وتتمركز معظم هذه المساحة في منطقة العين 
حيث تبلغ مساحة البيوت المحمية 1328 دونم بنسبة 57% من مجموع مساحة البيوت المحمية، تليها المنطقة الغربية وتشكل مساحة البيوت المحمية 

فيها 41%. وأخيرًا منطقة أبوظبي حيث تشكل مساحة البيوت المحمية فيها 2% تقريبًا.

بلغ عدد الحيازات الزراعية في إمارة أبوظبي 24015 حيازة عام 2008 بمساحة إجمالية تقدر ب�� 731512 دونم. والتي تعادل 1% فقط من المساحة الكلية 
إلمارة أبوظبي 

البيئة والزراعة
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المياه

اآلبار 

من إجمالي عدد اآلبار في إمارة   %73 99530 بئرًا، تشكل اآلبار العاملة منها  بلغ عدد اآلبار في إمارة أبوظبي 
أبوظبي. ومن المالحظ أن 52% من اآلبار العاملة تقع في المنطقة الغربية تليها منطقة العين بنسبة %41 

من إجمالي عدد اآلبار العاملة في إمارة أبوظبي.

أعداد اآلبار في إمارة أبوظبي لعام 2008

المجموع اآلبار غير العاملة اآلبار العاملةالمنطقة
5,0002,4507,450أبوظبي

29,58011,27040,850العين

37,98013,25051,230المنطقة الغربية

72,56026,97099,530المجموع

المصدر: هيئة البيئة - أبوظبي

يعني  للمياه  الرشيد  غير  فاالستهالك  واجتماعيًا،  اقتصاديًا  األفراد  تواجه  التي  المشاكل  من  المياه  استهالك 
المستويات  مختلف  وعلى  المياه  استهالك  بترشيد  متزايدًا  اهتمامًا  اليوم  ونشهد  الحيوي،  المورد  هذا  إهدار 
االجتماعية، التي أخذت تنادي جميعها بأهمية هذا الترشيد وتشترك في تحمل هذه المسؤولية، فضاًل عن أن 

الفرد وعلى المستوى الشخصي ينبغي أن يمارس دورًا أساسيًا ومهمًا في تحقيق عملية الترشيد. 
وقد لوحظ خالل السنوات األخيرة ارتفاع مستوى استهالك الفرد بشكل عام مقارنة بالدول العربية والعالم.

2005200620072008

146,827158,849164,885170,187استهالك المياه المحالة في السنة

402435452466متوسط االستهالك اليومي

287302300296متوسط االستهالك اليومي للفرد )جالون(

المصدر: هيئة مياه وكهرباء- أبوظبي

استهالك المياه المحالة في إمارة أبوظبي 2005-2008 )مليون جالون(

متوسط استهالك الفرد من المياه
 في إمارة أبوظبي 2005 - 2008
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الثروة الحيوانية

الريفية بشكل عام. وتعتبر تربية المواشي من األنماط  بالثروة الحيوانية من كونها النشاط االقتصادي الذي تتميز به معظم المناطق  يكمن االهتمام 

السلوكية واالجتماعية لسكان الريف والبادية. وقد وصلت أعداد الضأن والماعز في إمارة أبوظبي إلى 199,828 رأسًا عام 2008، تركز العدد األكبر منها في 

منطقة العين حيث احتوت على 55.2% من إجمالي الضأن والماعز في اإلمارة، وكانت نسبة األبقار متقاربة في مناطق إمارة أبوظبي. أما الجمال فقد بلغ 

العدد الكلي لها 336.91 رأسًا تركز معظمها في منطقة أبوظبي بنسبة 53.5% من إجمالي عدد الجمال في إمارة أبوظبي.

أعداد الضأن والماعز واألبقار والجمال حسب المنطقة في إمارة أبوظبي خالل عام  2007-2008 )باأللف(

20072008

المجموع

2,127.601,998.28 الضأن والماعز

38.942.6 األبقار

353.34336.91الجمال

أبوظبي*

895.65895.42 الضأن والماعز

19.4621.36 األبقار

185.61180.28 الجمال

العين

1,231.951,102.86الضأن والماعز

19.4421.24األبقار

167.73156.63 الجمال

* بيانات أبوظبي تشمل المنطقة الغربية
المصدر: دائرة البلديات والزراعة - أبوظبي

البيئة والزراعة
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األرقام القياسية ألسعار المنتجين الزراعيين

بنسبة  الزراعيين  المنتجين  ألسعار  القياسي  الرقم  انخفض 

6.6% عام 2008 مقارنة مع عام 2007، )2005=100(، ومن أهم 

المحاصيل التي ساهمت في هذا االنخفاض كل من الفلفل 

 ،%17.6 بنسبة  السبانخ   ،%24.7 بنسبة  ال��ذرة   ،%34.3 بنسبة 

بنسبة  الكوسا   ،%7.8 بنسبة  الشمندر   ،%13.3 بنسبة  الملفوف 

5% والطماطم بنسبة %4.8.

وقد شهدت المحاصيل التالية ارتفاعًا ملحوظًا في أسعارها 

الملوخية   ،%31.2 الجاف  البصل   %148.2 األخضر  الفول  مثل 

14.4% الجزر 12.4% الخس 7.8% البطاطا 5.5% الكزبرة %5.

األرقام القياسية ألسعار المنتجين الزراعيين 2008-2006  )2005 = 100(

200620072008المحصول 

101.69101.9595.21جميع المحاصيل

93.87100.0495.24طماطم مصنع

87.1113.974.83فلفل

100.4199.72101.82خيار

100.39105.48100.22كوسا

115.09119.84119.91بطيخ

102.83103.7102.09شمام

90.986.56113.59بصل جاف

100.9       -86.8لوبيا

       -98.26110.02باميا

99.24100.28100.55فاصوليا

98.0499.48101.16بازالء

99.53100.3797.73باذنجان

107.5597.1597.53زهرة

96.7240.0399.37فول أخضر

99.1299.9986.68ملفوف

76.6996.81104.35خس

102.16100.0182.43سبانخ

97.13101.34115.93ملوخية

94.19100.05105.05كزبرة

97.5101.4893.55شمندر

95.35102.76101.07بقدونس

96.09101.59107.21بطاطا

207.05149.21112.42ذرة

92.8996.1497.21لفت

94.7499.36111.63جزر

المصدر:  مركز اإلحصاء - أبوظبي

بنسبة  األشجار  بزراعة  الزراعية  الحيازات  مساحة  اسُتغلت 
41.2% من مجموع مساحة الحيازات النباتية. والمحاصيل 
المساحة  نسبة  بلغت  حين  في   %33.1 بنسبة  الحقلية 
مساحة  مجموع  من   %2.3 الخضراوات  بزراعة  المستغلة 

الحيازات النباتية
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جودة الهواء

إن الحفاظ على جودة الهواء من أهم المشكالت والتحديات 

البيئة والصحة العامة حول  التي يواجهها المهتمون بشؤون 

معظم  حد  يتجاوز  لم  المحلي  المستوى  وعلى  العالم، 

 2008-2007 عامي  ط��وال  القصوى  حدودها  الهواء  ملوثات 

حيث بلغت القراءات القصوى لتركيزات ملوثات الهواء لكل من 

ثاني أكسيد النيتروجين 187.38 ميكروجرام / متر مكعب في 

مدينة أبوظبي واألوزون 166.54 ميكروجرام / متر مكعب في 

ميكروجرام   173.14 الكبريت  أكسيد  وثاني  الغربية  المنطقة 

الهواء  العالقة في  / متر مكعب، باستثناء قراءات الجسيمات 

القابلة لالستنشاق، حيث تتجاوز قيم التلوث 6 أضعاف النسبة 

المسموح بها. وبلغت معدالتها في اإلمارة 1,032 ميكروجرام 

/ متر مكعب مما يؤثر سلبًا في صحة اإلنسان.

مؤشرات التلوث بمحطات رصد نوعية الهواء – أبوظبي 2007 – 2008 ميكرو جرام / متر مكعب

المس�����تهدف  )mcg/m3(المؤش��������ر
المنطقة الغربيةالعينأبوظبي

200720082007200820072008

--3010.7210.455.7213.27أول أكسيد الكربون

200159.08153.15139.02137.04159.6166.54  األوزون

400278.09187.38271.05147.15192.0772.64ثاني أكسيد النيتروجين

350149.37173.1486.15123.42161.97124.62 في الساعةثاني أكسيد الكبريت

1501024.481026.181031.711032.761024.61025.71 في 24 ساعةالجزئيات العالقة

المصدر: هيئة البيئة - أبوظبي

 القراءات القصوى
 لتركيزات ثاني

 أكسيد النيتروجين
 في الهواء الجوي
 في إمارة أبوظبي

2008-2007

البيئة والزراعة
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النفايات الصلبة

تشكل النفايات الصلبة بجميع مكوناتها إحدى أهم القضايا 

العالم  دول  من  العديد  اهتمام  على  استحوذت  التي  البيئية 

في عصرنا الحاضر. 

نظرًا إلى األضرار الصحية والمخاطر البيئية التي يسببها انتشار 

هذه النفايات وتراكمها، فقد أولت إمارة أبوظبي اهتمامًا كبيرًا 

بتدوير النفايات وإدارتها بأسلوب يتناسب والدور الرائد لها في 

االهتمام بالبيئة.

كمية النفايات الناتجة حسب نشاط المصدر 2008

كمية النفايات الناشئة حسب المنطقة ونوع نشاط المصدر في إمارة أبوظبي 2008 )الكمية: الطن(

المجموعالمنطقة الغربيةالعينأبوظبي

411,88982,408286,312780,609البلدية الصلبة

49,89321,59965,876137,369الصناعة

126,42535,09981,667243,191التجارة

1,885,099671,276879,8563,436,232اإلنشاءات والهدم

57,90546,869189,355294,129الزراعة

2,531,211857,2511,503,0664,891,529المجموع

6,9354,1182,34913,401المتوسط اليومي

المصدر: مركز إدارة النفايات - أبوظبي

4,118 طنًا  6,935 طنًا وفي مدينة العين  4,892 ألف طن، وبلغ المتوسط اليومي للنفايات في مدينة أبوظبي  بلغت كمية النفايات اإلجمالية لإلمارة 
أبوظبي عدة مشاريع  النفايات؛ ولذلك أقامت حكومة  70% من إجمالي  2,349 طنًا. وتحتل نفايات اإلنشاءات والهدم نسبة  الغربية  المنطقة  وفي 

ومراكز متخصصة لالهتمام بعملية التخلص ومعالجة النفايات.
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الصناعة

الصناعات التحويلية

حققت الصناعات التحويلية في إمارة أبوظبي نهضة كبيرة تمثلت في زيادة 

عدد المنشآت واس��تثماراتها في مختلف األنش��طة الصناعية، مما أدى إلى 

قيام مشاريع صناعية كبرى مشتركة مع العديد من المؤسسات العالمية 

وإقامة مناطق صناعية ضخمة لجذب هذه االس��تثمارات، األمر الذي ساهم 

في لعب هذه األنشطة دورًا محوريًا في تنفيذ االستراتيجيات التي اعتمدتها 

اإلمارة لتطوير القاع��دة االقتصادية واإلنتاجية وتنويع مصادر الدخل وعدم 

االعتم��اد عل��ى النفط كمص��در وحي��د للدخل. وتعتب��ر صناع��ة الكيماويات 

واللدائ��ن ومنتجاتهم��ا المكون األساس��ي للصناع��ات التحويلي��ة في إمارة 

أبوظبي حيث تمثل حوالى 62% من إجمالي اإلنتاج لهذه الصناعات.

نشاط الصناعات التحويلية في إمارة أبوظبي لعام 2007 ) المليون درهم(

قيمة اإلنتاج رأس المال المدفوعنوع النشاط الصناعي
تكوين رأس المال القيمة المضافةاإلجمالي

الثابت اإلجمالي
584.52499.9862.789.1صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ

430.11449.7801.927.7صناعة النسيج والمالبس الجاهزة والمنتجات الجلدية

269.21134.3625.862.4صناعة الخشب والمنتجات الخشبية

422.41170683.2394.1صناعة الورق والطباعة والنشر واستنساخ وسائط اإلعالم

3497.365938.918093.44778.4صناعة الكيماويات واللدائن ومنتجاتهما

1575.98027.53234.1515.2صناعة المنتجات التعدينية غير المعدنية )الالفلزات(

1595.25944.81588.83726.6الصناعات المعدنية األساسية

1011.656482712.3324.5صناعة المنتجات المعدنية اإلنشائية عدا الماكينات والمعدات

664.314081.66472.6361.6صناعة المنتجات المعدنية واآلالت والمعدات واألجهزة

78.7323195.313.1صناعة األثاث

10129.2106217.735270.110292.7المجموع

رأس المال المدفوع حسب جنسية المالك
في الصناعات التحويلية لعام 2007

اكتشف النفط في إمارة أبوظبي بكميات تجارية عام 1958

االقتصاد
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النفط والغاز
اإلنتاجية  قدرتها  أبوظبي  إم���ارة  ط��ورت 
يوميًا؛  برميل  ماليين   3 حوالى  إلى  للنفط 
إنتاجها الفعلي أقل من ذلك بسبب  ولكن 
التي  اإلنتاج  كمية  وحصة  األسعار،  مستوى 
2008 احتلت  تقررها منظمة أوبك. في عام 
عالمياً  عشرة  الثانية  المرتبة  أبوظبي  إمارة 
ويشكل  والمكثفات،  النفط  إنتاج  حيث  من 
من   %53 حوالى  البرية  الحقول  من  إنتاجها 
أن  بالذكر  والجدير  الكلي،  السنوي  اإلنتاج 
2008 مقارنة  4% عام  اإلنتاج انخفض بنسبة 
الصادرات  انخفضت  حين  في   ،2007 بعام 

بنسبة %7.
فقد  أبوظبي  إم���ارة  ف��ي  ال��غ��از  إن��ت��اج  أم��ا 
يومياً،  مكعب  قدم  مليارات   6 من  اقترب 
ويستخدم الجزء األكبر منه في إنتاج وتصدير 
منتجات الغاز الطبيعي المسال، وفي توليد 
أن  لوحظ  وق��د  المياه.  وتحلية  الكهرباء 
متوسط اإلنتاج اليومي للغاز حوالى 5.8 مليار 
متوسط  أما   2008-2005 الفترة  خالل  قدم 
فتقدر  المذكورة  للفترة  االستخدام  كمية 
5.4 مليار قدم مكعب، أي أن نسبة  بحوالى 

االستخدام تقدر بحوالى %93. 

إنتاج النفط الخام والصادرات في إمارة أبوظبي- ألف برميل

2005200620072008*

818,330838,770863,225830,820الكميةاإلنتاج

672,330685,470814,939753,607الكميةالصادرات

*تقديرات أولية

اإلنتاج ال يتضمن المكثفات

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك( 

إنتاج واستخدام الغاز الطبيعي
في إمارة أبوظبي )مليار قدم مكعب(

*تقديرات أولية
المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك(

من  عالميًا  السادسة  المرتبة  أبوظبي  إمارة  تحتل 
حيث احتياطي النفط والبالغ 92 مليار برميل، وتحتل 
المرتبة السابعة من حيث احتياطي الغاز الطبيعي 

الذي يصل إلى 212 تريليون قدم مكعب.
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الماء والكهرباء

الطاقة الكهربائية المولدة والمستهلكة في إمارة أبوظبي - جيجاوات / ساعة

2005200620072008

25,42428,50234,14234,452الطاقة المولدة

3,8134,3764,3704,690الطاقة المستهلكة داخل المحطات

21,61122,94724,97226,787الطاقة الموزعة عبر الشبكة

المصدر : شركة أبوظبي للماء والكهرباء

المصدر : شركة أبوظبي للماء والكهرباء

وإنتاج  الكهرباء  توليد  محطات  عدد  بلغ 
 17 أبوظبي  إم���ارة  ف��ي  المحالة  المياه 
المولدة  الطاقة  إنتاج  ارتفع  وقد  محطة، 
  / وات  جيجا   34,452 إلى   2008 عام  في 
ساعة أي بزيادة نسبتها 1% عن عام 2007،  
أما الطاقة المستهلكة داخل المحطات 
 2006 عامي  بين  استقرارًا  شهدت  فقد 
نسبتها  زي��ادة  شهدت  حين  في  و2007 

حوالى 7% في عام 2008.

فيقدر  المحالة،  المياه  إلنتاج  بالنسبة  أما 
إنتاج  في  السنوية  الزيادة  نسبة  متوسط 
المياه المحالة بحوالى 9% للفترة من عام 
 %15 2008. ويتم التزود بحوالى  2005 إلى 

في  المتوفره  المياه  كميات  إجمالي  من 
اإلمارة من إمارة الفجيرة.

المياه المحالة المستهلكة في إمارة 
أبوظبي )مليون جالون(

االقتصاد

2005 2006 2007 2008

140,100 147,495
158,251

172,565

23,141 28,962 29,452 26,083

200000

150000

100000

50000
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اإلنشاءات 

كبيرًا،  نموًا  األخيرة  السنوات  خالل  أبوظبي  في  اإلنشاءات  نشاط  شهد 
نتيجة لعدة عوامل تركت أثرها الواضح عليه، منها االحتياجات السكنية 

المتنامية وحجم االستثمارات الضخمة في نشاط اإلنشاءات.
يشير مسح 2007 لألنشطة اإلنتاجية إلى أن نشاط اإلنشاءات احتل المرتبة 
الثانية في مساهمته في القيمة المضافة بالنسبة لألنشطة اإلنتاجية 
درهم،  مليار   47 النشاط  هذا  في  المضافة  القيمة  بلغت  حيث  األخرى، 
على  يدل  مما  اإلجمالي،  اإلنتاج  من   %60 المضافة  القيمة  شكلت  وقد 

األهمية الكبيرة التي يتمتع بها هذا النشاط في إمارة أبوظبي.
بلغت قيمة المشاريع المنجزة للمباني السكنية في عام 2007 حوالى 
16.54 مليار درهم، فيما بلغت قيمة المشاريع غير السكنية حوالى 13.6 

فقد   )... جسور،  )طرق،  مثل  األخرى  اإلنشاءات  مشاريع  أما  درهم،  مليار 
بلغت قيمتها 41.6 مليار درهم.

نسبة مساهمة األنشطة االقتصادية لنشاط اإلنشاءات 
من قيمة اإلنتاج اإلجمالي لعام 2007

عدد رخص البناء حسب نوع االستخدام - إمارة أبوظبي  

200620072008

5,1324,4323,769أبنية سكنيةإمارة أبوظبي

4,4991,8402,834أبنية غير سكنية

*1,8641,7411575أبنية سكنية أبوظبي

*4,1911,5752554أبنية غير سكنية*

3,2682,6912,194أبنية سكنية العين

308265280أبنية غير سكنية

* تشمل التراخيص المؤقتة
المصدر: دائرة الشؤون البلدية - بلدية أبوظبي وبلدية العين

من أهم المشاريع في إمارة أبوظبي لعام 2008 مشروع جزيرة الريم وجزيرة ياس ومشروع تطوير شاطئ الراحة ومشروع الريف وجزر الصحراء 
في المنطقة الغربية
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النقل واالتصاالت

حركة نقل الركاب والبضائع بمطارات وموانئ أبوظبي

2005200620072008

عدد الركاب )باأللف(
2,5172,4593,3644,495قادمون

2,5012,4133,2824,265مغادرون

587568464408عابرون 

الشحن الجوي )باأللف طن(
113134166188وارد

102124154169صادر

الشحن البحري**
230251336390عدد الحاويات النمطية )000(

1824240126805123 البضائع العامة )الطن/ 000(

79,26978،10285,49795,949عدد الرحالتحركة الطائرات )باأللف(

المصدر: شركة أبوظبي للمطارات

** المصدر: شركة مرافئ أبوظبي

المصدر: وزارة الداخلية

يعتبر نشاط النقل بأقسامه البري والجوي والبحري ونشاط االتصاالت من أبرز األنشطة التي 

تعكس تطور وتقدم المجتمعات. وتشير البيانات إلى أن أعداد المركبات بمختلف أنواعها 

في عام 2008 ارتفعت بنسبة 24.3% عن عام 2007. كما ارتفعت أعداد الحوادث في عام 

حتى   2006 منذ  الحوادث  من  اإلصابات  أعداد  ارتفاع  كذلك  استمر  وقد   ،%11 بنسبة   2008

2008 ليصبح 4629 إصابة. أما معدل الوفيات على الطرق فقد انخفض في عام 2008 بنسبة 

1.4% ليصبح 23.9 حالة وفاة عن كل 100 ألف نسمة. 

أما فيما يختص بالنقل الجوي فقد ارتفعت حركة الطائرات القادمة والمغادرة من مطارات 

اإلمارة في عام 2008 بنسبة 12.2% عن عام 2007 وبنسبة 22.8% عن عام 2006. و بالنسبة 

للنقل البحري فقد استقبل ميناء زايد 2490 باخرة مقابل 2452 باخرة في عام 2007.

 الحوادث واإلصابات والوفيات بإمارة أبوظبي

بلغت القيمة المضافة لنشاط النقل والتخزين واالتصاالت 33.2 مليار درهم وشكل نشاط البريد واالتصاالت نسبة 61% من 
إجمالي القيمة المضافة 

االقتصاد
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البريد الممتاز

االتصاالت وتقنية المعلومات

بلغ معدل اشتراكات اإلنترنت 22 اشتراكًا مقابل كل 100 شخص. كما بلغ معدل االشتراك في خدمة اإلنترنت فائق السرعة لالستخدام المنزلي ما مقداره 
9 اشتراكات لكل 100 شخص .

كما بلغ معدل االشتراك في خدمة الهاتف المتحرك 123.7 اشتراك لكل 100 شخص بينما  بلغ معدل االشتراك في خدمة الهاتف الثابت 23.6 اشتراك عن 
كل 100 شخص.

شهدت حركة البريد الممتاز في اإلمارة زيادة ملحوظة في عام 2008، حيث بلغت نسبتها حوالى 29% مقارنة بحوالى 15% عام 2007.

حركة البريد الممتاز بإمارة أبوظبي
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المؤشرات الرئيسية لنشاط المنشآت الفندقية في إمارة أبوظبي
20072008المؤشر

 97 77عدد المنشآت الفندقية

 12,727 10,192عدد الغرف

81.4483.62نسبة اإلشغال السنوية )%(

 4,305 2,809مجموع اإليرادات السنوية )بالمليون درهم( 

926.71 596.73متوسط إيراد الغرفة السنوي )بالدرهم( 

المصدر : هيئة أبوظبي للسياحة 

السياحة

 .2008 2005 إلى  حقق عدد نزالء الفنادق في إمارة أبوظبي نموًا مطردًا على مدار األعوام من 
حيث بلغت نسبة النمو في أعداد نزالء الفنادق 28% في عام 2008

ي��ع��د ق��ط��اع ال��س��ي��اح��ة في 
القطاعات  أس��رع  من  أبوظبي 
نموًا حيث بلغ معدل النمو في 
عدد المؤسسات الفندقية %26 
النمو  معدل  وبلغ   2008 ع��ام 
لنفس   %25 ال��غ��رف  ع��دد  ف��ي 
النمو  نسبة  وارتفعت  العام. 
الفندقية  الغرف  إي��رادات  في 
كما   %65 إلى   2008 عام  لتصل 
لنفس  اإلشغال  نسب  ارتفعت 

العام لتصل إلى %84. 
اإلماراتيون  الفنادق  نزالء  شكل 
مجموع  م��ن  األع��ل��ى  النسبة 
نزالء الفنادق على مدار األعوام 
جاء  حين  في   ،2008 إلى   2005
الثانية،  المرتبة  في  األوروبيون 
وتالهم اآلسيويون في المرتبة 
إلى  نسبتهم  حيث  من  الثالثة 

إجمالي عدد نزالء الفنادق.

متوسط مدة اإلقامة في المنشآت الفندقية حسب 
الجنسية

االقتصاد
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الواردات والصادرات والمعاد تصديره إلمارة أبوظبي حسب القارات  )القيمة بالمليون درهم(

200620072008نوع التجارةالقارات

آسيا
212262913944995الواردات

409651125375الصادرات غير النفطية
318634795129إعادة التصدير

اوروبا
17,83425,28732,748الواردات

56134114الصادرات غير النفطية
639758612إعادة التصدير

أفريقيا
504735849الواردات

303390572الصادرات غير النفطية
2001,255398إعادة التصدير

أمريكا الشمالية والجنوبية
5,5927,56010,990الواردات

151892الصادرات غير النفطية
6110790إعادة التصدير

استراليا
542622702الواردات

116151102الصادرات غير النفطية
151611إعادة التصدير

المصدر: دائرة المالية - إدارة الجمارك

 .2007 بالعام  2008 مقارنة  7.8% في عام  النفطية نموًا بنسبة  حققت الصادرات غير 
بنسبة:  نمت  التي  ومصنوعاتها  اللدائن  من  الصادرات  في  واضحًا  النمو  هذا  وكان 

24.1%. وقد شكلت 54% من قيمة الصادرات غير النفطية. 
حققت ال�واردات نسبة نمو مرتفعة بلغت 42.5% في عام 2008 مقارنة بالعام السابق 
2007. وتركز هذا النمو في: اآلالت واألجهزة ولوازمها بقيمة 27,2 مليار درهم ومعدات 
النقل بقيمة 19,3 مليار درهم والمعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 18,6 مليار درهم، 

وقد شكلت هذه المجموعات الثالث 72% من قيمة الواردات لعام 2008.
وقد حقق المعاد تصديره نموًا بنسبة 11.1% في عام 2008 مقارنة بالعام 2007. وتركز 
2,6 مليار درهم  النمو في مجموعة اآلالت والمعدات واألجهزة ولوازمها بقيمة  هذا 
ومجموعة معدات النقل بقيمة 1,4 مليار درهم وقد شكلت هاتان المجموعتان من 

السلع 63.3% من قيمة المعاد تصديره خالل عام 2008.

التجارة الخارجية

يعبر إجمالي قيمة التجارة الخارجية عن مجموع قيمة الصادرات غير النفطية والمعاد تصديره مضافًا إليه الواردات

التبادل التجاري إلمارة أبوظبي
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الرقم القياسي ألسعار المستهلك )2007=100(

التغير النسبي في األرقام القياسية  ألسعار المستهلك 
للمجموعات اإلنفاقية الرئيسية لعام 2008 مقارنة 

بعام 2007

بلغ الرقم القياسي ألسعار المستهلك 114.9 نقطة لعام 2008 )2007=100(، وعليه فقد بلغ معدل التضخم لعام 2008 ما نسبته 14.9% بينما كان %10.7 

لعام 2007. ويظهر الرسم البياني تسارعًا في معدل التضخم السنوي خالل الفترة من 2003 وحتى 2008. 

2007 على مستوى المجموعات اإلنفاقية  2008 مقارنة بعام  القياسية ألسعار المستهلك لعام  التغير في األرقام  البياني المجاور يظهر نسبة  الرسم 

الرئيسية. حيث حققت جميع المجموعات الرئيسة ارتفاعًا في أسعارها خالل عام 2008 مقارنة بعام 2007 باستثناء “االتصاالت” التي انخفضت أسعارها 

بنسبة 0.1% أما “المالبس واألحذية” فقد حققت أعلى نسبة ارتفاع بواقع 29.6%، تلتها “المطاعم والفنادق” و“األغذية والمشروبات غير الكحولية” بواقع 

23.9% و20.9% على الترتيب. بينما حققت مجموعة “المشروبات الكحولية والتبغ” أقل نسبة ارتفاع 1.3% تالها “النقل” %7.4. 

االقتصاد
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معدل التضخم السنوي 1996 - 2008

اتجاه  يبين  المجاور  البياني  ال��رس��م 

لعامي  الشهرية  القياسية  األرق���ام 

ويظهر   .)100=2007( و2008   2007

المستهلك  أسعار  في  القفزة  الشكل 

بشهر  مقارنة   2008 يناير  شهر  خ��الل 

ديسمبر 2007. حيث ساهمت مجموعة 

والغاز،  والكهرباء،  والمياه،  “السكن، 

ومجموعة  األخ���رى”،  ال��وق��ود  وأن���واع 

الكحولية”،  غير  والمشروبات  “األغذية 

بأكثر  واألحذية”  “المالبس  ومجموعة 

المتحقق  االرتفاع  من 70% من مجمل 

بشهر  مقارنة   2008 يناير  شهر  ف��ي 

ديسمبر2007. 

األرقام القياسية الشهرية لعامي 2007 
و2008 ) 2007= 100(
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االقتصاد
اإليرادات والنفقات الحكومية

شكلت اإليرادات البترولية في اإلمارة حوالى 93% من إجمالي اإليرادات لعام 
59.4% بينما شكلت إيرادات الدوائر الجارية واإليرادات  2008 ونسبة نمو بلغت 
على  العام  لنفس  اإلي��رادات  إجمالي  من  و%1   %5.7 نسبته  ما  الرأسمالية 

التوالي.
أما النفقات الحكومية فقد بلغت نسبة نموها اإلجمالي 44.8%. حيث شكلت 
لعام   %20.6 بلغت  نمو  ونسبة  النفقات  إجمالي  من   %63.4 الجارية  النفقات 
2008، بينما شكلت النفقات الرأسمالية ما نسبته 36.6% من إجمالي النفقات 
شهدتها  التي  التنمية  حجم  ارتفاع  يعكس  مما   %120 تجاوزت  نمو  وبنسبة 

إمارة أبوظبي خالل عام 2008.
في  المساهمة  نسبة  بلغت  فقد  النوع،  حسب  للنفقات  النسبي  التوزيع  أما 
الحكومة االتحادية 33.6% من إجمالي النفقات لعام 2008، تلتها المساعدات 
ثم   ،%23.3 بنسبة  المتكررة  الدوائر  مصروفات  تلتها   ،%28.6 بنسبة  والقروض 

نفقات التنمية والمدفوعات الرأسمالية بنسبة 7.1% و7.4% على التوالي.

التوزيع النسبي ومعدل النمو لنفقات حكومة أبوظبي

معدل النمو%التوزيع النسبي%البيان
20072008*2007 2008*

النفقات الجارية
13.412.124.230.8األجور والرواتب

12.511.415.631.6السلع والخدمات

50.340.025.515.1التحويالت الجارية

النفقات الرأسمالية
27.9123.7-4.87.4اإلنفاق التطويري على المشاريع الحكومية

53.5-0.70.2149.9اإلنفاق الرأسمالي )مصروفات خاصة(

18.328.9137.9129.1التحويالت الرأسمالية

10010031.144.8المجموع

* تقديرات أولية
المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

التوزيع النسبي إليرادات حكومة إمارة أبوظبي لعام 2008

شهد القطاع الحكومي في اإلمارة نموًا ملحوظًا خالل عام 2008 بلغت نسبته 57% في جانب اإليرادات
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االستثمار األجنبي المباشر

إجمالي االستثمار األجنبي المباشر حسب مجموع الدول

سجلت األنشطة العقارية النسبة األعلى والتي بلغت 37.6%، واحتل 

19.6%، ومن ثم  بلغت  بنسبة  الثانية  المرتبة  الماء والكهرباء  قطاع 

قطاع  تالها   ،%14.5 بلغت  بنسبة  والتأمين  المالية  الوساطة  قطاع 

التحويلية  الصناعة  قطاع  ثم   ،%9.0 بنسبة  والمقاوالت  اإلنشاءات 

بنسبة 7.7%، أما قطاع الصناعة التحويلية فقد بلغت مساهمته في 

االستثمار األجنبي المباشر 6.0%، وكانت نسبة قطاع النقل والتخزين 

كانت  والتجزئة  الجملة  تجارة  قطاع  ومساهمة   ،%3.9 واالتصاالت 

والمقاهي  والمطاعم  الفنادق  لقطاع  األقل  النصيب  وكان   ،%0.6

حيث بلغ %0.1.

المستثمرة  الدول  بين  نسبة  أعلى  المتحدة  المملكة  سجلت  كما 

استثماراتها  مقدار  وكان   %23.7 بلغت  والتي  أبوظبي  إمارة  في 

بلغت  بنسبة  المتحدة   الواليات  ثم  ومن  درهم،  مليون   7453.9

5.77% بقيمة استثمارات وقدرها 1815.6 مليون درهم، تلتها النمسا 

بنسبتين  وليبيا  اليابان  ثم   ،1585.2 مقدارها  بقيمة   %5.04 بنسبة 

و1115.7   1451.3 مقدارها  وباستثمارات  و%3.55   %4.61 مقدارهما 

على التوالي، وأما الدول األخرى فقد شملت استثمارات كافة الدول 

من   %38.87 وبنسبة  درهم  مليار   12.2314 العقاري  القطاع  في 

إجمالي االستثمارات في إمارة أبوظبي.

إجمالي االستثمار األجنبي المباشر حسب القطاع االقتصادي - أبوظبي  
)مليون درهم(

2007اسم القطاع

1,892الصناعة االستخراجية

2,431الصناعة التحويلية

6,157الماء والكهرباء

2,841قطاع اإلنشاءات والمقاوالت

198تجارة الجملة والتجزئة

45مطاعم وفنادق ومقاهي

1,243النقل والتخزين واالتصاالت

11,840األنشطة العقارية *

4,565وساطة مالية وتأمين

254أخرى

31,465اإلجمالي

*تشمل مبيعات المساكن لغير المقيمين

بلغ االستثمار األجنبي المباشر 31,465 مليون درهم في 
عام 2007
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االقتصاد
الناتج المحلي اإلجمالي

يعتبر الناتج المحلي اإلجمالي واحدًا من أهم المؤشرات االقتصادية التي تعبر عن األداء االقتصادي 
لبلد ما. فهو عبارة عن مجموع القيم المضافة في كافة أنشطة االقتصاد المعني. 

وقد حقق الناتج المحلي اإلجمالي إلمارة أبوظبي نموًا مرتفعًا بلغت نسبته 30.0% في عام 2008 
مقارنة بعام 2007، وقد جاء هذا االرتفاع كنتيجة للنمو في أنشطة اإلنتاج السلعي بنسبة %33.7 
فقد  الخدمي  اإلنتاج  أنشطة  أما  لإلمارة،  المحلي  الناتج  إجمالي  من   %80.6 حوالى  تمثل  والتي 

حققت نموًا نسبته 16.6% والتي تمثل أقل من 20% من الناتج المحلي اإلجمالي.

 الناتج المحلي اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية األساسية )مليون درهم(
20072008*

4,3674,350الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية 

241,260330,888الصناعات االستخراجية

41,52949,761الصناعات التحويلية

6,2967,209الكهرباء والغاز والمياه

20,07026,794التشييد والبناء

313,522419,002مجموع األنشطة السلعية

14,89517,549تجارة الجملة والتجزئة وخدمات اإلصالح

2,9583,726الفنادق والمطاعم

11,32513,193النقل والتخزين واالتصاالت

22,01825,912المؤسسات المالية والتأمين

15,80018,801العقارات وخدمات األعمال

9811,174الخدمات االجتماعية والشخصية

4,8085,673ناقص: الخدمات المصرفية المحتسبة

12,70514,073اإلدارة العامة والدفاع

9781,165الخدمات المنزلية

5,7326,452التعليم 

3,9414,547الصحة

86,525100,919مجموع األنشطة الخدمية

400,047519,921الناتج المحلي اإلجمالي

* تقديرات أولية
المصدر: مركز اإلحصاء-أبوظبي

شكلت الصناعات االستخراجية والتي تتمثل في استخراج 
النف��ط الخ��ام والغ��از حوال��ى 63.5% من النات��ج المحلي 
اإلجمالي في عام 2008 مقارنة مع حوالى 60% في عام 
2007، وق��د جاءت هذه الزيادة كنتيج��ة طبيعية لالرتفاع 
في أس��عار النف��ط العالمية والت��ي أدت إلى نم��و القيمة 

المضافة لنشاط استخراج النفط والغاز بحوالى %37.2. 
واحتلت أنش��طة الصناع��ات التحويلية، والتش��ييد والبناء، 
حي��ث  م��ن  الص��دارة  والتأمي��ن  المالي��ة  والمؤسس��ات 
مس��اهمتها ف��ي الناتج المحل��ي اإلجمالي غي��ر النفطي 
بنس��ب بلغ��ت 26.3%، 14.2% 13.7% عل��ى التوال��ي وق��د 
حققت هذه األنشطة معدالت نمو بلغت 19.8% و%33.5 

و17.7% على التوالي في عام 2008.

المساهمة القطاعية للناتج المحلي 
اإلجمالي لعام 2008

السلع  قيمة  عن  عبارة  اإلجمالي  المحلي  الناتج 
خالل  ما  بلد  اقتصاد  في  المنتجة  والخدمات 

فترة زمنية معينة، غالبًا تكون السنة.
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نفقات ودخل األسرة

 135.3 أبوظبي  إمارة  في  لألسرة  السنوي  االستهالكي  اإلنفاق  متوسط  بلغ 
المواطنة  لألسر  دره��م  ألف   305.5 بواقع  وذل��ك  لعام2007،  دره��م  ألف 
و106.4 ألف درهم لألسر غير المواطنة و 47.5 ألف درهم لألسر الجماعية. أما 
متوسط اإلنفاق االستهالكي السنوي للفرد في إمارة أبوظبي فقد بلغ 24.7 
ألف درهم تقريبًا، بواقع 29.9 ألف درهم للفرد المواطن و 25.2 ألف درهم 

للفرد غير المواطن، بينما بلغ 12 ألف درهم ألفراد األسر الجماعية.
واحتلت منطقة حضر أبوظبي المركز األول في متوسط اإلنفاق االستهالكي 
بواقع  والجزر  الغربية  المنطقة  تلتها  درهمًا،   30970 بواقع  للفرد  السنوي 
25590 درهمًا، ومن ثم منطقة ريف أبوظبي 20974 درهمًا، ثم منطقة حضر 

18745 درهمًا، أما أقل متوسط لإلنفاق االستهالكي للفرد فقد كان  العين 
في منطقة ريف العين بواقع 15961 درهمًا.

متوسط اإلنفاق االستهالكي السنوي للفرد لعام 2007

متوسط اإلنفاق االستهالكي للفرد 
حسب نوع األسرة والمنطقة 2007 

)بالدرهم(
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نسبة األفراد المواطنين وغير 
المواطنين وأفراد األسر الجماعية 

في فئات اإلنفاق

مستويات  عشرة  إلى  المجتمع  تقسيم  تم  المجاور  البياني  الرسم  في 
معيشية بحيث يمثل كل مستوى 10% من أفراد المجتمع ويكون متوسط 
بينما يكون األعلى في  المستوى األول هو األقل  للفرد في  السنوي  اإلنفاق 
المستويين  )مجموع   %20 أول  أن  الدراسة  نتائج  وتظهر  العاشر،  المستوى 
اإلنفاق،  مجمل  من   %6.4 على  يحصلون  المجتمع  أفراد  من  والثاني(  األول 
أفراد  من  والعاشر(  التاسع  المستويين  )مجموع   %20 أعلى  يحصل  بينما 

المجتمع على 42.7% من مجمل اإلنفاق.
 39510 أبوظبي  إمارة  في   2007 عام  في  السنوي  الفرد  دخل  متوسط  بلغ 
أعلى  أبوظبي  حضر  منطقة  في  المواطنة  األسر  أفراد  حقق  وقد  دراهم، 
في  المواطن  غير  الفرد  دخل  متوسط  تالهم  درهمًا،   72834 بواقع  دخل 
منطقة حضر أبوظبي أيضا بواقع 50765 درهمًا، ثم عاد الفرد المواطن في 
المنطقة الغربية والجزر ليحتل المركز الثالث بواقع 41560 درهمًا. إال أن أقل 
بواقع  العين  ريف  منطقة  في  الجماعية  األسر  ألفراد  كان  للدخل  متوسط 
13211 درهمًا للفرد/ السنة تاله وفي نفس المنطقة متوسط دخل الفرد غير 

المواطن بواقع 13516 درهمًا.

نسبة اإلنفاق االستهالكي إلى الدخل ) %(

االقتصاد
نفقات ودخل األسرة
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