


الر�ؤية

مركز �إح�سائي متميز ي�ساهم يف �جلهود �لر�مية �إلــى حتقيــق �لتنميــة يف �إمـارة 

�أبوظبـــي. 

الر�سالة

تتمثل اأهداف املركز يف الآتي:

بناء وتنظيم نظام �إح�سائي لإمارة �أبوظبي 	•
تقـــدمي �إح�ســـاء�ت ر�سمية مالئمة وعالية �جلـــودة و�ملوثوقية خلدمة و��سعي  	•

�ل�سيا�ســـات وجمتمــــع �لأعمال و�جلمهور.

القيـم

ال�ستقاللية: �حلفاظ على �ل�ستقاللية يف �ختيار منهجيات �لعمل، و�لتعريفات  	•
وم�سادر �لبيانات ومو�عيد ن�سر �لإح�سائيات.

ال�ســـــــفافية: تطبيق �إجر�ء�ت ن�سر �ســـفافة ومتعارف عليها على نطاق و��سع، و�عتماد  	•
منهجيات غري منحازة.

املوثوقية: �حلر�ص على �لدقة و�لتنا�سق يف جمع �لإح�سائيات �لر�سمية،  	•
ومعاجلتها، وحفظها ون�سرها.

الرتكيـــــــز على امل�ســـــــتخدم: تلبيـــة �حتياجات �مل�ســـتخدمني �ملتمثلـــة يف توفري  	•
�إح�سائيات ذ�ت �سلة باملو��سيع �مل�ستهدفة، و�سهولة �حل�سول على �ملعلومات 

�ملطلوبة، و�إ�سد�ر �لإح�سائيات �لر�سمية يف موعدها.

ال�سرية: �سمان �سرية �ملعلومات �ل�سخ�سية. 	•



�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ

خليفة بن ز�يد �آل نهـيان

 رئي�ص دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة حفظه �هلل



�لفريق �أول �سمو �ل�سيخ 

حممد بن ز�يد �آل نهيان

ويل عهد �أبوظبي - نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة 



متهيد

ي�ســـر مركـــز �لإح�ســـاء – �أبوظبي �أن يقدم ملتخـــذي �لقر�ر ورجال �لأعمـــال و�لباحثني 

وجميـــع �ملعنيني بالأرقام و�ملوؤ�ســـر�ت �لإح�ســـائية، هذ� �لإ�ســـد�ر �جلديـــد من �لكتاب 

�لإح�سائي �ل�سنوي لإمارة �أبوظبي، و�لذي ير�سد بدقة خمتلف موؤ�سر�ت ودلئل �لتنمية 

�ل�ساملة يف �لإمارة. 

وياأتي هذ� �لإ�ســـد�ر يف �ســـياق جهود �ملركز �ملتو��سلة لإحد�ث نقالت نوعية كربى، من 

حيث �ســـمول �لبيانات ودقتها ومتيز �أ�ســـاليب عر�سها، للم�ســـاعدة يف در��ستها وحتليل 

�آثارها يف ��ست�ســـر�ف �مل�ســـتقبل، ور�ســـم �خلطـــط و�ل�ســـر�تيجيات �ملتكاملة، حتقيقاً 

للتنميـــة �مل�ســـتد�مة مبا ين�ســـجم مع روؤيـــة �أبوظبي 2030، حتت ظل �لقيادة �لر�ســـيدة 

ل�ســـاحب �ل�ســـمو �ل�ســـيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ص دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

حاكم �إمارة �أبوظبي حفظه �هلل، و�لدعم �لالحمدود من �لفريق �أول �سمو �ل�سيخ حممد 

بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�ســـلحة رئي�ص �ملجل�ص 

�لتنفيذي لإمارة �أبوظبي.

    

ويت�سمن هذ� �لإ�سد�ر يف طبعته �جلديدة نتائج جهود �ملركز �حلثيثة يف جمع �لبيانات 

و�إجر�ء �مل�ســـوحات، �إ�ســـافة �إىل �لبيانات �لتي زودنا بها �ســـركاوؤنا �ل�سر�تيجيون، من 

�لـــوز�ر�ت و�لدو�ئر و�لهيئات �حلكومية �ملحلية وموؤ�س�ســـات �لقطاع �خلا�ص، �إمياناً من 

�جلميع باأهمية �لعمل بروح �لفريق �لو�حد ذي �لهدف �لو�حد، وهو ما يك�سو هذ� �لعمل 

�جلماعي مكانة كبرية جعلته يحظى باهتمام �سر�ئح �ملجتمع كافة.

و�إننا، و�إذ ن�سع بني �أيديكم هذ� �لإ�سد�ر �حلديث من �لكتاب �لإح�سائي �ل�سنوي لإمارة 

�أبوظبي، ل ي�سعنا �إل �لأمل يف �أن يلبي هذ� �جلهد �ملخل�ص من �جلميع، كافة متطلبات 

�لنمو �ملت�سارع �لذي ت�سهده �أبوظبي، على كافة �مل�ستويات.

و�هلل ويل �لتوفيق،،

بطي اأحمد حممد بن بطي القبي�سي

املدير العام

دي�سمرب 2009
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=  �لبيانات غري متوفرة  ..

=  تقدير�ت �أولية  *

=  �سفر �أو “ل توجد”  -

=  �أقل من ن�سف �لوحدة �ملعنية  0 (0.0)

=  ميلمر ملم 

كلجم  =  كيلو جر�م

=  �ألف  (000)

قد ل ينطبق �ملجموع �لو�رد يف بع�ص �جلد�ول مع �ملجموع �لفعلي لالأرقام �ملنفردة، وذلك ب�سبب �لتقريب

ما مل تتم �لإ�سارة �إىل خالف ذلك فاإن جميع �جلد�ول �لو�ردة يف هذ� �لكتاب خا�سة باإمارة �أبوظبي

�لوحد�ت و�لرموز
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�ملوقع و�مل�ساحة 

�ملتحدة، على �خلليج  �لعربية  �لإمار�ت  �أق�سى غرب وجنوب غرب دولة  �أبوظبي يف  �إمارة  تقع 

�لعربي بني خطي عر�ص’40°22 و25 درجة �سمال وخطي طول 51 و56 درجة �سرقا، وتبلغ 

م�ساحتها �لكلية 67340 كيلومر�ً مربعاً متثل نحو 87% من �مل�ساحة �لكلية لدولة �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة، وتت�سمن نحو 200 جزيرة يف �ملياه �ل�ساحلية، بالإ�سافة �إىل مو�قع �أبعد د�خل 

�خلليج �لعربي، وميتد �ل�سريط �ل�ساحلي لالإمارة �إىل �أكرث من 700 كم. 

تهيمن على �ل�سطح كثبان رملية منخف�سة و�سهول ح�سوية. �أما يف جنوب �لإمارة فيزيد �رتفاع 

�لكثبان �إىل �أكرث من 300 مر. وهذه �ل�سهول تر�سعها حقول كثبانية متد�خلة تنمو فيها نباتات 

ويعد جبل حفيت،  ل�سل�سلة جبال �حلجر.  �لغربية  �لأطر�ف  �ل�سرق  من  �لإمارة  متفرقة. حتد 

�لذي يقع جنوب مدينة �لعني يف �سرق �لإمارة، �جلبل �لأكرب فيها و�أي�سا �أعلى قمة فيها بارتفاع 

يبلغ حو�ىل 1,300مر..

�ملناخ

مناخ �إمارة �أبوظبي �سبه ��ستو�ئي وجاف، ويكون �سيفها حار� و�ستاوؤها د�فئا. ومعدلت هطول 

�لأمطار فيها قليلة ن�سبيا ويكون �لطق�ص م�سم�سا معظم �أيام �ل�سنة. و�ل�سيف يف �أبوظبي حار 

وترتفع معدلت �لرطوبة فيها وخا�سة يف �ملناطق �ل�ساحلية، �أما �ل�ستاء فتتمتع �لإمارة بدرجات 

حر�رة د�فئة و�أحيانا باردة. �أما �لرياح فهناك نوعان من �لرياح �ملو�سمية �لتي تهب على �أبوظبي، 

هما �لرياح �ل�سمالية �لتي متتاز بجفافها وتلطيف �حلر�رة، و�لثانية تعرف بالرياح �ل�سرقية وهي 

يف �حلقيقة جنوبية �سرقية وهي ق�سرية �لأمد. �أي�سا تهب على �لإمارة رياح غري مو�سمية تكون 

غالبا بني جنوبية �أو جنوبية �سرقية وغربية �أو �سمالية و�سمالية غربية.

    

     

21.4       متو�سط درجة �حلر�رة �ل�سغرى

20
08

متو�سط معدلت �لرطوبة �لن�سبية �ل�سغرى 29.9%

46  �لأمطار بامللليمر

33.1 متو�سط درجة �حلر�رة �لعظمى (بالدرجات �ملئوية ) 

76.3% متو�سط معدلت �لرطوبة �لن�سبية �لعظمى

1009.23 متو�سط �ل�سغط �جلوي (بالهيكتوبا�سكال)                

1. �ملوقع و�مل�ساحة و�ملناخ  
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1.2 متو�سط درجات احلرارة العظمى �ال�سغرى ح�سب ال�سهر �املنطقة، 2008 

(درجة مئوية)
�لعني �أبوظبي

درجة �حلر�رة 

�لعظمى

درجة �حلر�رة 

�ل�سغرى

درجة �حلر�رة 

�لعظمى

درجة �حلر�رة 

�ل�سغرى
�ل�سهر

21.7 9.8 21.6 13.0 يناير

25.3 10.3 23.8 12.8 فرب�ير

32.4 13.9 30 15.9 مار�ص

36.5 17.5 33.7 20.2 �أبريل

41 22.6 39.7 25.5 مايو

42.1 24.3 39 26.4 يونيو

44.3 26.1 42 29.2 يوليو

42.9 26.1 42.6 30.8 �أغ�سط�ص

40 22.9 39.3 27.6 �سبتمرب

36.6 20 36 23.6 �أكتوبر

29.9 15.4 30.2 19.3 نوفمرب

24 9.7 23.6 13.7 دي�سمرب

�مل�سدر: �ملركز �لوطني لالأر�ساد �جلوية و�لزلزل

1.3 متو�سط درجات احلرارة العظمى �ال�سغرى ح�سب ال�سهر �املنطقة، 2008

(درجة مئوية)

�جلزر �ملنطقة �لغربية

�ل�سهر
درجة �حلر�رة 

�لعظمى

درجة �حلر�رة 

�ل�سغرى

درجة �حلر�رة 

�لعظمى

درجة �حلر�رة 

�ل�سغرى

19.7 15.7 20.7 12.2 يناير

21.2 15.3 23.2 12.1 فرب�ير

27.6 19.2 30.9 16.2 مار�ص

30.4 22.8 34.2 21 �أبريل

36.5 27.8 39.6 26.3 مايو

36.9 29.5 40.9 27.5 يونيو

38.4 30.7 42.3 29.2 يوليو

38.5 31.9 41.7 29.6 �أغ�سط�ص

37 30.6 39.4 26.7 �سبتمرب

33.8 27.8 35.4 23.6 �أكتوبر

28.2 23.9 29 18.9 نوفمرب

22.8 18.1 23 11.7 دي�سمرب

�مل�سدر: �ملركز �لوطني لالأر�ساد �جلوية و�لزلزل

 د�لة الإمارات العربية املتحدة
*
1.1م�ساحة

% بالكيلومر�ت �ملربعة بالأميال �ملربعة �لإمارة

100 77700 30,000.14 �ملجموع

86.7 67340 26,000.12 �أبوظبي

5 3885 1,500.01 دبي

3.3 2590 1,000.00 �ل�سارقة

2.2 1684 650.20 ر�أ�ص �خليمة

1.50 1165 449.81 �ألفجرية

1 777 300.00 �أم �لقيوين

0.3 259 100.00 عجمان

 ل تت�سمن م�ساحة �جلزر
*

�مل�سدر: وز�رة �لقت�ساد

      

ال�سكل: 1.1 م�ساحة د�لة الإمارات العربية املتحدة 

�أبوظبي

دبي

�ل�سارقة

ر�أ�ص �خليمة

�ألفجرية

�أم �لقيوين

عجمان

86.7 %
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1.4 متو�شط �شقوط الأمطار ح�شب ال�شهر واملنطقة، 2008 

( مليمر )

�جلزر �ملنطقة �لغربية �لعني �أبوظبي �ل�سهور �ملطرية

49.1 14.2 16.9 72.8 يناير

0.3 0.3 0.1 0 مايو

0 0 3.8 0.1 يوليو

0 0.6 6.1 0 �أغ�سط�ص

0 0 6.1 0 �سبتمرب

0 0 0 1.9 نوفمرب

2.5 1 0 7.9 دي�سمرب

�مل�سدر: �ملركز �لوطني لالأر�ساد �جلوية و�لزلزل

1.5 متو�سط عدد �ساعات �سطوع ال�سم�س ح�سب ال�سهر �املنطقة، 2008

( �ساعة )

�لقيمة �ل�سغرى 

�ملطلقة

�لقيمة �لعظمى 

�ملطلقة
�ملتو�سط �ل�سهر

�أبوظبي

0.1 9.3 6.2 يناير

4.1 10.1 8.7 فرب�ير

8 10.7 10 مار�ص

7.3 11.3 10.5 �أبريل

2.2 11.5 10.6 مايو

4.1 11.5 10.6 يونيو

9.9 11.4 10.7 يوليو

8.5 11 10.2 �أغ�سط�ص

7.4 10.4 9.7 �سبتمرب

8.7 10.1 9.6 �أكتوبر

6.7 9.3 8.7 نوفمرب

4.6 8.9 7.8 دي�سمرب

�مل�سدر: �ملركز �لوطني لالأر�ساد �جلوية و�لزلزل

�لقيمة 

�ل�سغرى �ملطلقة

�لقيمة 

�لعظمى �ملطلقة
�ملتو�سط �ل�سهر

�لعني

0.1 10.1 7.1 يناير

0.4 11 9.4 فرب�ير

8.7 11 9.9 مار�ص

8.3 11.5 10.3 �أبريل

3.7 12.3 10.7 مايو

0.8 12 9.3 يونيو

7.4 11.5 9.9 يوليو

0.3 11 9.4 �أغ�سط�ص

4.5 10.5 9.3 �سبتمرب

9.1 10.9 9.9 �أكتوبر

7 10.2 9.5 نوفمرب

7.7 10.2 9.4 دي�سمرب

�مل�سدر: �ملركز �لوطني لالأر�ساد �جلوية و�لزلزل

 1.6 متو�سط املجموع اليومي ل�سدة الإ�سعاع ال�سم�سي ح�سب ال�سهر �املنطقة، 2008

( و�ت/م2/�ساعة )
�جلزر �ملنطقة �لغربية �لعني �أبوظبي �ل�سهر

2769 3067 2862 2737 يناير

3526 4684 3332 3329 فرب�ير 

5537 5722 3900 3874 مار�ص

5335 6442 4279 5217 �أبريل

4981 5854 4336 4298 مايو

5779 6119 4184 4237 يونيو

5580 6147 4129 4105 يوليو

4998 5200 3900 3816 �أغ�سط�ص

4870 5871 3938 3600 �سبتمرب

3959 4673 3475 3233 �أكتوبر

2965 5231 2992 3033 نوفمرب

3172 4112 2640 2742 دي�سمرب

�مل�سدر: �ملركز �لوطني لالأر�ساد �جلوية و�لزلزل

( تابع للجد�ل 1.5 )
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1.8 متو�سط الرطوبة الن�سبية ح�سب ال�سهر �املنطقة، 2008 

( % )

�جلزر �ملنطقة �لغربية �لعني �أبوظبي �ل�سهر

68 67 63 69 يناير

66 56 44 62 فرب�ير

56 41 32 58 مار�ص

57 35 28 54 �أبريل

49 37 22 44 مايو

51 35 31 53 يونيو

60 43 28 53 يوليو

59 51 34 50 �أغ�سط�ص

60 48 37 57 �سبتمرب

72 58 34 59 �أكتوبر

72 61 52 63 نوفمرب

76 63 60 70 دي�سمرب

�مل�سدر: �ملركز �لوطني لالأر�ساد �جلوية و�لزلزل

1.9 متو�سط ال�سغط اجلوي ح�سب ال�سهر �املنطقة، 2008

(هيكتوبا�سكال) 
�جلزر �ملنطقة �لغربية �لعني �أبوظبي �ل�سهر

1018 1018 1017 1017 يناير

1020 1020 1019 1019 فرب�ير

1012 1013 1012 1012 مار�ص

1010 1010 1009 1009 �أبريل

1005 1005 1005 1005 مايو

999 1000 999 999 يونيو

997 998 997 996 يوليو

999 999 999 998 �أغ�سط�ص

1005 1006 1005 1005 �سبتمرب

1012 1012 1012 1012 �أكتوبر

1016 1017 1016 1015 نوفمرب

1019 1020 1018 1018 دي�سمرب

�مل�سدر: �ملركز �لوطني لالأر�ساد �جلوية و�لزلزل     

1.7 متو�سط �سرعة الرياح ح�سب ال�سهر �املنطقة، 2008       

(عقدة*)

�جلزر �ملنطقة �لغربية �لعني �أبوظبي �ل�سهر

9.6 8.4 6.0 6.7 يناير

10.5 9.3 6.4 7.7 فرب�ير

8.5 8.0 5.8 6.2 مار�ص

8.5 6.8 6.2 6.9 �أبريل

8.4 7.6 6.6 6.7 مايو

10.2 9.0 5.8 7.1 يونيو

7.5 7.7 6.3 6.6 يوليو

7.4 7.6 6.2 7.1 �أغ�سط�ص

7.0 7.2 5.7 6.4 �سبتمرب

6.4 5.5 5.8 5.7 �أكتوبر

8.1 7.4 5.5 5.6 نوفمرب

8.6 6.8 4.7 5.7 دي�سمرب

*عقدة = 1.15 ميل يف �ل�ساعة          

�مل�سدر: �ملركز �لوطني لالأر�ساد �جلوية و�لزلزل                                                                                                                                         



الكتاب الإح�سائي ال�سنوي I   24     25   I   2009   الكتاب الإح�سائي ال�سنوي 2009

2. �ل�سكان و�لإح�ساء�ت �حليوية 

يعر�ص هذ� �لف�سل بيانات عن حجم وتوزيع وتركيب �سكان �إمارة �أبوظبي، كما يعر�ص بيانات عن 

�لإح�ساء�ت �حليوية �خلا�سة باملو�ليد و�لوفيات و�لزو�ج و�لطالق، عالوة على بيانات عن حركة 

�لقادمني �إىل �لإمارة و�ملغادرين منها.

 �أظهرت نتائج �لتعد�د �لعام لل�سكان و�مل�ساكن لعام 2005 �أن عدد �سكان �إمارة �أبوظبي بلغ نحو 

1.399 مليون ن�ســـمة يف دي�ســـمرب 2005، وكان �ملتو�سط �ل�ســـنوي ملعدل منو �سكان �لإمارة بني 
ر عدد �سكان �لإمارة يف  �لتعد�دين �لأخريين (2001 و2005) %4.4، ووفقا لهذ� �ملعدل فقد ُقدَّ

منت�ســـف 2008 بنحو 1.573 مليون ن�ســـمة، منهم نحو 25 % مو�طنون، ونحو 59 % يقيمون 

يف منطقة �أبوظبي.

ت�ســـري �لإح�ســـاء�ت �حليوية �ل�ســـادرة عن هيئة �ل�ســـحة �إىل �أن عدد �ملو�ليد �مل�ســـجلة يف �إمارة 

�أبوظبـــي خـــالل عام 2008 بلغ 28456 مولود�، منهـــم 14623 مو�ليد ذكور، 13833 مو�ليد 

�إنـــاث، وبلـــغ عـــدد �لوفيات خالل نف�ص �ل�ســـنة 2949 وفـــاة، منهم 2154 وفيـــات ذكور و792 

وفيات �إناث.

و�أظهـــرت �إح�ســـاء�ت �لـــزو�ج و�لطالق �أن �لعـــدد �لإجمايل لعقود �لزو�ج خـــالل عام 2008 بلغ 

5863 عقد�، منها 3315 عقد زو�ج للمو�طنات، كما بلغ عدد حالت �لطالق خالل نف�ص �ل�سنة 
1798 حالة، منها 841 حالة للمو�طنات.

و�أ�سارت بيانات �لقادمني و�ملغادرين �إىل ت�سجيل نحو 4.403 مليون قادم عرب جميع منافذ �إمارة  

�أبوظبي ونحو 4.124 مليون مغادر عرب جميع منافذ �لإمارة خالل عام 2008.  

�أهم �ملوؤ�سر�ت �لدميوغر�فية لإمارة �أبوظبي 

1,572,906 �ل�سكان (تقدير�ت منت�سف �ل�سنة)

80
02

�لذكور 1,028,130

�لإناث 544,776

�سكان �لريف 493,696

�سكان �حل�سر 1,079,210

18.1 معدل �ملو�ليد �خلام لكل ألف من �ل�سكان

1.9 معدل �لوفيات �خلام لكل ألف من �ل�سكان

8.7 معدل وفيات �لر�سع لكل ألف من �ل�سكان

74.4 توقع �حلياة عند �مليالد (�لذكور)/ �سنة

74.8 توقع �حلياة عند �مليالد (�لإناث)/ �سنة

4.38 �ملعدل �ل�سنوي لنمو �ل�سكان (2001 - 2005)
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2.2 تقديرات ال�سكان ح�سب فئات العمر �اجلن�سية �النوع، منت�سف  2007 �2008

2008 2007
�لفئة �لعمرية

�إناث ذكور �إناث ذكور

192,774 197,803 185,261 189,713 مو�طنون

25,967 27,757 24,955 26,622 0 - 4 

25,597 26,918 24,600 25,817 5 - 9 

25,025 25,877 24,049 24,819 10 - 14 

23,443 23,838 22,529 22,863 15 - 19 

21,847 21,655 20,996 20,769 20 - 24 

18,671 18,298 17,944 17,549 25 - 29 

14,352 13,951 13,793 13,381 30 - 34 

11,088 10,747 10,656 10,307 35 - 39 

7,700 7,456 7,400 7,151 40 - 44 

5,695 5,635 5,473 5,404 45 - 49 

4,251 4,450 4,086 4,268 50 - 54 

3,133 3,508 3,010 3,365 55 - 59 

2,167 2,805 2,083 2,690  60 - 64 

1,508 2,071 1,449 1,987 65 - 69 

985 1,354 946 1,299 70 - 74 

596 656 573 630 75 - 79 

749 827 720 793   80 و�أكرب 

2.1 ال�سكان ح�سب النوع �اجلن�سية من التعدادات ال�سكانية  

�ملجموع غري مو�طنني مو�طنون �لنوع �سنة �لتعد�د

211,812 156,926 54,886 �ملجموع

155,058 125,820 29,238 ذكور 1975
56,754 31,106 25,648 �إناث

451,848 361,056 90,792 �ملجموع

331,688 283,695 47,993 ذكور 1980
120,160 77,361 42,799 �إناث

566,036 430,054 135,982 �ملجموع

380,253 310,278 69,975 ذكور 1985
185,783 119,776 66,007 �إناث

942,463 719,836 222,627 �ملجموع

650,744 537,379 113,365 ذكور 1995
291,719 182,457 109,262 �إناث

1,170,254 874,102 296,152 �ملجموع

789,826 640,844 148,982 ذكور 2001
380,428 233,258 147,170 �إناث

1,399,484 1,049,207 350,277 �ملجموع

926,814 749,888 176,926 ذكور 2005
472,670 299,319 173,351 �إناث

�مل�سدر: د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية     

ال�سكل 2.1: مواطنو اأبوظبي ح�سب النوع �الفئة العمرية، 2005

ذكور

�إناث
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2.3 املتو�سط ال�سنوي ملعدل منو ال�سكان يف الفرتات التعدادية ح�سب اجلن�سية �النوع

 

1995 1985 1975

2005 1995 1985

3.95 5.10 9.83 �ملجموع

ي
كل

�ل
ع 

و
م
ج

مل
�

3.54 5.37 8.97 ذكور

4.83 4.51 11.86 �إناث

4.53 4.93 9.07 �ملجموع

ن
و
طن

و�
م

4.45 4.82 8.73 ذكور

4.62 5.04 9.45 �إناث

3.77 5.15 10.08 �ملجموع

ني
طن

و�
م
ري 

غ

3.33 5.49 9.03 ذكور

4.95 4.21 13.48 �إناث

�مل�سدر: مركز �لإح�ساء - �أبوظبي  

2.4 تقديرات �سكان اإمارة اأبوظبي ح�سب املنطقة �النوع، منت�سف عام 2005 � 2008

�ملجموع �إناث ذكور �ملنطقة

�إمارة �أبوظبي

1,374,169 462,305 911,864 2005

1,572,906 544,776 1,028,130 2008

�أبوظبي

809,044 285,542 523,502 2005

928,061 337,918 590,144 2008

�لعني

444,657 151,684 292,973 2005

507,920 177,409 330,511 2008

�ملنطقة �لغربية

108,550 23,395 85,156 2005

123,438 27,495 95,943 2008

�جلزر

11,918 1,685 10,233 2005

13,487 1,954 11,533 2008

�مل�سدر: مركز �لإح�ساء - �أبوظبي

( تابع للجد�ل 2.2  )

2008 2007
�لفئة �لعمرية

�إناث ذكور �إناث ذكور

352,002 830,327 331,261 799,253 غري مو�طنني

33,954 33,621 31,953 32,362 0 - 4 

33,458 33,562 31,487 32,306 5 - 9 

30,127 30,752 28,352 29,601 10 - 14 

26,114 26,213 24,576 25,232 15 - 19 

40,776 67,893 38,374 65,352 20 - 24 

48,834 131,028 45,957 126,125 25 - 29 

44,587 144,655 41,960 139,241 30 - 34 

35,283 123,139 33,204 118,531 35 - 39 

25,413 96,005 23,916 92,412 40 - 44 

16,331 71,056 15,369 68,396 45 - 49 

9,225 44,213 8,682 42,559 50 - 54 

3,912 20,372 3,682 19,610 55 - 59 

1,698 5,323 1,598 5,124  60 - 64 

867 1,440 816 1,386 65 - 69 

625 640 589 616 70 - 74 

314 196 295 189 75 - 79 

481 218 453 210   80 و�أكرب 

�مل�سدر: مركز �لإح�ساء - �أبوظبي
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2.5 املواليد ح�سب اجلن�سية �النوع �املنطقة، 2008

�ملنطقة �لغربية �لعني �أبوظبي �ملجموع �ملجموع*

961 10,579 16,904 28,444 �ملجموع

ي
كل

�ل
ع 

و
م
ج

مل
�

491 5,454 8,675 14,620 ذكور

470 5,125 8,229 13,824 �إناث

415 5,830 6,795 13,040 �ملجموع

ن
و
طن

و�
م

208 2,957 3,458 6,623 ذكور

207 2,873 3,337 6,417 �إناث

546 4,749 10,109 15,404 �ملجموع

ني
طن

و�
م
ري 

غ

283 2,497 5,217 7,997 ذكور

263 2,252 4,892 7,407 �إناث

*با�ستثناء 12 حالة جن�سياتها غري مبينة

�مل�سدر: هيئة �ل�سحة  -  �أبوظبي

2.6 الوفيات ح�سب اجلن�سية �النوع �املنطقة، 2008

�ملنطقة �لغربية �لعني �أبوظبي �ملجموع �ملجموع*

126 1,026 1,775 2,927 �ملجموع

ي
كل

�ل
ع 

و
م
ج

مل
�

105 694 1,342 2,141 ذكور

21 332 433 786 �إناث

39 427 515 981 �ملجموع

ن
و
طن

و�
م

28 267 331 626 ذكور

11 160 184 355 �إناث

87 599 1,260 1,946 �ملجموع

ني
طن

و�
م
ري 

غ

77 427 1,011 1,515 ذكور

10 172 249 431 �إناث

*با�ستثناء 22 حالة غري مبينة �جلن�سية �أو �لنوع

�مل�سدر: هيئة �ل�سحة  -  �أبوظبي

2.7 الوفيات ح�سب املنطقة �اجلن�سية �النوع �العمر عند الوفاة، 2008

وفيات �لأطفال وفيات �لر�سع
وفيات حديثي 

�لولدة
�لوفيات

�ملو�ليد و�لوفيات

(1-4 �سنو�ت) (�أقل من �سنة) (دون �سهر من �لعمر) (جميع �لأعمار)

74 248 146 2,949 �إمارة �أبوظبي

�ملنطقة

40 147 86 1,787 �أبوظبي

34 100 59 1,036 �لعني

0 1 1 126 �ملنطقة �لغربية

�جلن�سية

45 109 68 981 مو�طنون

29 135 75 1,946 غري مو�طنني

0 4 3 22 غري مبني

�لنوع

43 147 83 2154 ذكور

31 100 62 792 �إناث

0 1 1 3 غري مبني

�مل�سدر: هيئة �ل�سحة  -  �أبوظبي
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2.8 عقود الز�اج امل�سجلة ح�سب املنطقة �اجلن�سية �النوع

2008 2007 2006 2005 �ملنطقة و�جلن�سية و�لنوع

5,863 5,477 5,328 5,552 �إمارة �أبوظبي

مو�طنون

3,695 3,479 3,375 3,353 ذكور

3,315 3,144 3,066 3,059 �إناث

غري مو�طنني

2,168 1,998 1,953 2,199 ذكور

2,548 2,333 2,262 2,493 �إناث

منطقة �أبوظبي

مو�طنون

1,751 1,718 1,742 1,725 ذكور

1,499 1,483 1,537 1,483 �إناث

غري مو�طنني

1,476 1,357 1,417 1,593 ذكور

1,728 1,592 1,622 1,835 �إناث

منطقة �لعني

مو�طنون

1,730 1,569 1,466 1,453 ذكور

1,604 1,473 1,365 1,412 �إناث

غري مو�طنني

650 609 510 568 ذكور

776 705 611 609 �إناث

�ملنطقة �لغربية

مو�طنون

214 192 167 175 ذكور

212 188 164 164 �إناث

غري مو�طنني

42 32 26 38 ذكور

44 36 29 49 �إناث

�مل�سدر: د�ئرة �لق�ساء  -  �أبوظبي

2.9 حالت الطالق امل�سجلة ح�سب املنطقة �اجلن�سية �النوع

2008 2007 2006 2005 �ملنطقة و�جلن�سية و�لنوع

1,798 1,794 1,733 1,804 �إمارة �أبوظبي

مو�طنون

1,156 1,154 1,140 1,177 ذكور

841 874 831 839 �إناث

غري مو�طنني

642 640 593 627 ذكور

957 920 902 965 �إناث

منطقة �أبوظبي

مو�طنون

708 687 693 713 ذكور

507 495 476 473 �إناث

غري مو�طنني

455 463 437 464 ذكور

656 655 654 704 �إناث

منطقة �لعني

مو�طنون

417 435 418 421 ذكور

306 351 330 331 �إناث

غري مو�طنني

177 166 144 150 ذكور

288 250 232 240 �إناث

�ملنطقة �لغربية

مو�طنون

31 32 29 43 ذكور

28 28 25 35 �إناث

غري مو�طنني

10 11 12 13 ذكور

13 15 16 21 �إناث

�مل�سدر: د�ئرة �لق�ساء  -  �أبوظبي
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2.10 القادمون ح�سب طريقة ال�سفر �مراكز الدخول لإمارة اأبوظبي  

2008 2007 2005 �لبيان

4,403,373 4,062,242 2,752,434 �ملجموع

2,135,340 2,099,568 1,355,186 بر

1,406,816 1,400,911 1,199,256 �لغويفات

308,504 212,242 45,823 جو�ز�ت �سكلة

334,663 441,720 110,107 جو�ز�ت مزيد

85,127 مركز جو�ز�ت �لهيلي* -  44,695

230 جو�ز�ت و�دي �جلزي* -  - 

18,870 11,471 40,686 بحر

16,171 8,343 40,686 ميناء ز�يد

2,699 ميناء �مل�سفح و�لروي�ص* -  3,128

2,249,163 1,951,203 1,356,562 جو

2,213,744 1,914,796 1,326,212 مطار �أبوظبي �لدويل

35,419 36,407 30,350 مطار �لعني �لدويل

*مت �فتتاح ميناءي �مل�سفح و�لروي�ص عام 2006 ومنفذ جو�ز�ت �لهيلي عام 2007 وجو�ز�ت و�دي �جلزي 

عام 2008

�مل�سدر: وز�رة �لد�خلية

2.11 املغادر�ن ح�سب طريقة ال�سفر �مراكز الدخول لإمارة اأبوظبي  

2008 2007 2005 �لبيان

4,124,115 3,933,073 2,717,242 �ملجموع

2,114,874 2,083,122 1,372,825 بر

1,387,137 1,382,138 1,222,349 �لغويفات

304,725 203,244 39,471 جو�زت �سكلة

349,525 449,441 111,005 جو�زت مزيد

73,451 48,299 مركز جو�ز�ت �لهيلي* - 

36 جو�ز�ت و�دي �جلزي* -  - 

26,322 19,956 40,837 بحر

23,363 16,851 40,837 ميناء ز�يد

2,959 3,105 ميناء �مل�سفح و�لروي�ص* - 

1,982,919 1,829,995 1,303,580 جو

1,951,481 1,794,054 1,268,030 مطار �أبوظبي �لدويل

31,438 35,941 35,550 مطار �لعني �لدويل

*مت �فتتاح ميناءي �مل�سفح و�لروي�ص عام 2006 ومنفذ جو�ز�ت �لهيلي عام 2007 وجو�ز�ت و�دي �جلزي 

عام 2008

�مل�سدر: وز�رة �لد�خلية
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2.12 القادمون �املغادر�ن ح�سب اجلن�سية �طريقة ال�سفر، 2008 

طريقة �ل�سفر

�جلن�سية

�ملجموع جو بحر بر

4,403,373 2,249,163 18,870 2,135,340 �لقادمون

495,273 201,147 28 294,098 مو�طنون

3,908,100 2,048,016 18,842 1,841,242 غري مو�طنني

4,124,115 1,982,919 26,322 2,114,874 �ملغادرون

474,712 190,454 67 284,191 مو�طنون

3,649,403 1,792,465 26,255 1,830,683 غري مو�طنني

 �مل�سدر: وز�رة �لد�خلية

ال�سكل 2.2: القادمون �املغادر�ن عرب مطار اأبوظبي الد�يل �مطار العني الد�يل

2005 2006 2007 2008

�أبوظبي 2,594,242 2,689,631 3,708,850 4,165,225

�لعني 65,900 68,009 72,348 66,857
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تربز �لإح�ساء�ت �لو�ردة يف هذ� �لف�سل �ل�سمات �لرئي�سية للقوى �لعاملة يف �إمارة �أبوظبي، من و�قع 

�لتعد�د �لعام لل�سكان عام 2005، بالإ�سافة �إىل نتائج م�سح �لقوى �لعاملة لعام 2008. 

وت�سري تقدير�ت مركز �لإح�ساء -  �أبوظبي �إىل �أن حجم �لقوى �لعاملة يف منت�سف عام 2008 بلغ 

نحو 920 �ألف فرد (15 �سنة فاأكرث) منهم حو�ىل 10.5 % مو�طنون.

وتظهـــر تقديـــر�ت �لقـــوى �لعاملة لعـــام 2008، �أن حـــو�ىل 70 % من �مل�ســـتغلني �ملو�طنني �لذكور 

يرتك���زون يف ن�ض���اط الإدارة العام���ة والدفاع وال�ض���مان الجتماعي، بينما ترتكز الإن���اث املواطنات 

�مل�ســـتغالت يف ن�ساطي �لإد�رة �لعامة و�لدفاع و�ل�سمان �لجتماعي بن�سبة 38.8 % ون�ضاط التعليم 

.% 27
وقـــد بلغـــت معدلت �لبطالـــة �لإجمالية لالإمارة وللمو�طنني ولغري �ملو�طنـــني عام 2008  3.6 %، 

12.7 %، 2.5 % علـــى �لرتيـــب. وت�ســـري تقدير�ت �ملتعطلني �ملو�طنني �إىل �أن ن�ســـبة 37.7 % من 
�لذكور �ملتعطلني هم من حملة �ل�ســـهادة �لثانوية و47.8 % من �لإناث �ملتعطالت من حملة �ل�ســـهادة 

�جلامعية.

%58.44  ·   قوة �لعمل كن�سبة من �إجمايل �ل�سكان

20
08

%15.87  .  م�ساهمة �لإناث يف قوة �لعمل

  %3.25   . ن�سبة �ملتعطلني من �إجمايل قوة �لعمل 

3. �لقوى �لعاملة
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3.1 موؤ�سرات القوى العاملة (15 �سنة فاأكرث) من التعدادات ال�سكانية 

2005 2001 1995 1985 �ملوؤ�سر

�لقوى �لعاملة

815,311 676,547 532,881 297,406 �ملجموع

85,838 71,651 43,183 22,358 �ملو�طنون

�مل�ستغلون

786,738 649,342 525,457 294,524 �ملجموع

75,518 60,753 40,981 21,579 �ملو�طنون

�ملتعطلون

28,573 27,205 7,424 2,882 �ملجموع

10,320 10,898 2,202 779 �ملو�طنون

معدل �لبطالة % *

3.50 4.02 1.39 0.97 �ملجموع

12.02 15.21 5.10 3.48 �ملو�طنون

*مركز �لإح�ساء  -  �أبوظبي

�مل�سدر: د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

3.2 امل�ستغلون �املتعطلون ( 15 �سنة فاأكرث) �معدل البطالة ح�سب اجلن�سية �النوع، منت�سف 2008

معدل �لبطالة �ملجموع �ملتعطلون �مل�ستغلون �جلن�سية و�لنوع

3.25 919,299 29,881 889,418 �ملجموع

2.81 773,349 21,717 751,632 ذكور

5.59 145,950 8,164 137,786 �إناث

10.43 96,319 10,047 86,272 مو�طنون

10.28 75,870 7,796 68,074 ذكور

11.01 20,449 2,251 18,198 �إناث

2.41 822,980 19,834 803,146 غري مو�طنني

2.00 697,479 13,921 683,558 ذكور

4.71 125,501 5,913 119,588 �إناث

�مل�سدر: مركز �لإح�ساء - �أبوظبي

3.3  التوزيع الن�سبي للم�ستغلني ( 15 �سنة فاأكرث) ح�شب الن�شاط القت�شادي والنوع، تعداد 2005 

�إناث ذكور الن�ضاط القت�ضادي

100.00 100.00 املجموع %  

0.18 13.33 �لزر�عة و�ل�سيد و�حلر�جة

0.00 0.11 �سيد �لأ�سماك

1.21 4.68 �لتعدين و��ستغالل �ملحاجر

1.17 6.60 �ل�سناعة �لتحويلية

0.62 1.76 �إمد�د�ت �لكهرباء و�لغاز و�ملاء

1.38 23.28 �لإن�ساء�ت

4.86 10.22
جتارة �جلملة و�لتجزئة و�إ�سالح �ملركبات ذ�ت �ملحركات 

و�لدر�جات �لنارية و�ل�سلع �ل�سخ�سية و�ملنزلية

3.18 3.85 �لفنادق و�ملطاعم

2.32 5.29 �لنقل و�لتخزين و�لت�سالت

2.31 1.29 �لو�ساطة �ملالية

3.08 5.08 �لأن�سطة �لعقارية و�لإيجارية و�أن�سطة خدمات �لأعمال 

7.11 14.06 �لإد�رة �لعامة و�لدفاع و�ل�سمان �لجتماعي �لإجباري

13.00 1.84 �لتعليم

8.99 1.52 �ل�سحة و�لعمل �لجتماعي

1.91 2.19 �أن�سطة �خلدمات �ملجتمعية و�لجتماعية و�ل�سخ�سية �لأخرى 

48.27 4.46 �لأ�سر �خلا�سة �لتي تعني �أفر�د�ً لأد�ء �لأعمال �ملنزلية 

0.32 0.16 �ملنظمات و�لهيئات

0.08 0.30 �لأن�سطة غري �لو��سحة

�مل�سدر: د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية
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3.4 التوزيع الن�سبي للمواطنني امل�ستغلني ( 15 �سنة فاأكرث) ح�شب الن�شاط القت�شادي والنوع،  تعداد 

2005

�إناث ذكور الن�ضاط القت�ضادي

100.00 100.00 املجموع %  

0.35 0.99 �لزر�عة و�ل�سيد و�حلر�جة

0.00 0.07 �سيد �لأ�سماك

3.57 6.36 �لتعدين و��ستغالل �ملحاجر

1.86 2.42 �ل�سناعة �لتحويلية

3.35 3.07 �إمد�د�ت �لكهرباء و�لغاز و�ملاء

0.36 0.86 �لإن�ساء�ت

1.57 3.43
جتارة �جلملة و�لتجزئة و�إ�سالح �ملركبات ذ�ت �ملحركات 

و�لدر�جات �لنارية و�ل�سلع �ل�سخ�سية و�ملنزلية

0.12 0.14 �لفنادق و�ملطاعم

3.94 4.20 �لنقل و�لتخزين و�لت�سالت

5.02 1.84 �لو�ساطة �ملالية

1.92 1.94 �لأن�سطة �لعقارية و�لإيجارية و�أن�سطة خدمات �لأعمال 

38.82 70.06 �لإد�رة �لعامة و�لدفاع و�ل�سمان �لجتماعي �لإجباري

27.12 1.62 �لتعليم

8.09 1.23 �ل�سحة و�لعمل �لجتماعي

2.59 1.26 �أن�سطة �خلدمات �ملجتمعية و�لجتماعية و�ل�سخ�سية �لأخرى 

1.13 0.29 �لأ�سر �خلا�سة �لتي تعني �أفر�د�ً لأد�ء �لأعمال �ملنزلية 

0.05 0.01 �ملنظمات و�لهيئات

0.16 0.21 �لأن�سطة غري �لو��سحة

�مل�سدر: د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

3.5 التوزيع الن�سبي للوافدين امل�ستغلني ( 15 �سنة فاأكرث) ح�شب الن�شاط القت�شادي والنوع، تعداد 

2005

�إناث ذكور الن�ضاط القت�ضادي

100.00 100.00 املجموع %  

0.16 14.55 �لزر�عة و�ل�سيد و�حلر�جة

0.00 0.11 �سيد �لأ�سماك

0.85 4.51 �لتعدين و��ستغالل �ملحاجر

1.06 7.01 �ل�سناعة �لتحويلية

0.20 1.63 �إمد�د�ت �لكهرباء و�لغاز و�ملاء

1.54 25.50 �لإن�ساء�ت

5.37 10.89
جتارة �جلملة و�لتجزئة و�إ�سالح �ملركبات ذ�ت �ملحركات 

و�لدر�جات �لنارية و�ل�سلع �ل�سخ�سية و�ملنزلية

3.66 4.21 �لفنادق و�ملطاعم

2.07 5.40 �لنقل و�لتخزين و�لت�سالت

1.89 1.24 �لو�ساطة �ملالية

3.26 5.38 �لأن�سطة �لعقارية و�ليجارية و�أن�سطة خدمات �لأعمال 

2.20 8.53 �لإد�رة �لعامة و�لدفاع و�ل�سمان �لجتماعي �لإجباري

10.81 1.86 �لتعليم

9.13 1.54 �ل�سحة و�لعمل �لجتماعي

1.80 2.28 �أن�سطة �خلدمات �ملجتمعية و�لجتماعية و�ل�سخ�سية �لأخرى 

55.58 4.87 �لأ�سر �خلا�سة �لتي تعني �أفر�د�ً لأد�ء �لأعمال �ملنزلية 

0.36 0.17 �ملنظمات و�لهيئات

0.06 0.31 �لأن�سطة غري �لو��سحة

�مل�سدر: د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية
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3.6 التوزيع الن�سبي للم�ستغلني ( 15 �سنة فاأكرث) ح�سب املهنة الرئي�سية �النوع، تعداد 2005

�إناث ذكور  �ملهنة �لرئي�سية

100.00 100.00 �ملجموع %

2.14 3.33 �مل�سرعون و�ملديرون ومديرو �لأعمال

20.76 9.97
�لإخت�سا�سيون يف �ملو��سيع �لعلمية  و�لفنية و�لإن�سانية و�لجتماعية 

و�لربوية و�لدينية و�لقانونية

12.70 7.92 �لفنيون يف �ملو��سيع �لعلمية و�لفنية و�لإن�سانية

5.05 3.02 �ملهن �لكتابية

54.65 12.62 مهن �خلدمات و�لبيع

0.06 4.16  �لعمال �ملهرة يف �لزر�عة و�سيد �لأ�سماك و�لرثوة �حليو�نية

0.75 20.30 �حلرفيون يف �لبناء و�ملهن �لإ�ستخر�جية و�حلرفيون �لآخرون

0.62 11.02 م�سغلو �لآلت و�ملعد�ت وجممعوها

2.98 26.87 �ملهن �لب�سيطة

0.26 0.79 غري مبني

*ل يت�سمن �لعاملني يف �لقو�ت �مل�سلحة

�مل�سدر: د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

3.7 التوزيع الن�سبي للمواطنني امل�ستغلني ( 15 �سنة فاأكرث) ح�سب املهنة الرئي�سية، تعداد 2005

�إناث ذكور  �ملهنة �لرئي�سية

100.00 100.00 �ملجموع %

5.92 10.78 �مل�سرعون و�ملديرون ومديرو �لأعمال

40.10 13.09
�لخت�سا�سيون يف �ملو��سيع �لعلمية و �لفنية و�لإن�سانية و�لجتماعية 

و�لربوية و�لدينية و�لقانونية

27.94 29.14 �لفنيون يف �ملو��سيع �لعلمية و�لفنية و�لإن�سانية

14.84 8.62 �ملهن �لكتابية

8.50 28.40 مهن �خلدمات و�لبيع

0.05 0.59  �لعمال �ملهرة يف �لزر�عة و�سيد �لأ�سماك و�لرثوة �حليو�نية

0.66 2.41 �حلرفيون يف �لبناء و�ملهن �ل�ستخر�جية و�حلرفيون �لآخرون

0.29 3.22 م�سغلو �لآلت و�ملعد�ت وجممعوها

0.92 2.74 �ملهن �لب�سيطة

0.78 1.02 غري مبني

*ل يت�سمن �لعاملني يف �لقو�ت �مل�سلحة

�مل�سدر: د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

3.8 التوزيع الن�سبي للوافدين امل�ستغلني ( 15 �سنة فاأكرث) ح�سب املهنة الرئي�سية �النوع، تعداد 2005

�إناث ذكور  �ملهنة �لرئي�سية

100.00 100.00 �ملجموع %

1.58 2.80 �مل�سرعون و�ملديرون ومديرو �لأعمال

17.89 9.74
�لخت�سا�سيون يف �ملو��سيع �لعلمية  و�لفنية و�لإن�سانية و�لجتماعية 

و�لربوية و�لدينية و�لقانونية

10.44 6.39 �لفنيون يف �ملو��سيع �لعلمية و �لفنية و�لإن�سانية

3.60 2.61 �ملهن �لكتابية

61.51 11.49 مهن �خلدمات و�لبيع

0.06 4.42  �لعمال �ملهرة يف �لزر�عة و�سيد �لأ�سماك و�لرثوة �حليو�نية

0.77 21.59 �حلرفيون يف �لبناء و�ملهن �ل�ستخر�جية و�حلرفيون �لآخرون

0.67 11.58 م�سغلو �لآلت و�ملعد�ت وجممعوها

3.29 28.60 �ملهن �لب�سيطة

0.19 0.77 غري مبني

*ل يت�سمن �لعاملني يف �لقو�ت �مل�سلحة

�مل�سدر: د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

3.9 التوزيع الن�سبي للمتعطلني (15 �سنة فاأكرث) ح�سب احلالة التعليمية  �النوع، تعداد 2005

�إناث ذكور  �حلالة �لتعليمية

100 100 �ملجموع %

1.93 11.32 �أمي

1.96 12.54 يقر�أ ويكتب

2.51 11.83 �بتد�ئي

6.41 17.40 �إعد�دي

33.50 27.81 ثانوي

10.74 4.09 فوق �لثانوي و دون �جلامعي

39.54 13.18 جامعي

1.21 0.50 دبلوم فوق �جلامعي

1.84 0.99 ماج�ستري

0.37 0.34 دكتور�ة

�مل�سدر: د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية
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3.10 التوزيع الن�سبي للمواطنني املتعطلني (15 �سنة فاأكرث) ح�سب احلالة التعليمية  �النوع، تعداد  2005

�إناث ذكور  �حلالة �لتعليمية

100 100 �ملجموع %

1.08 11.49 �أمي

0.63 13.93 يقر�أ ويكتب

2.31 16.16 �بتد�ئي

6.08 22.74 �إعد�دي

32.91 25.08 ثانوي

12.13 2.38 فوق �لثانوي ودون �جلامعي

43.28 6.85 جامعي

1.12 0.41 دبلوم فوق �جلامعي

0.37 0.81 ماج�ستري

0.07 0.16 دكتور�ة

�مل�سدر: د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

3.11 التوزيع الن�سبي للوافدين املتعطلني (15 �سنة فاأكرث) ح�سب احلالة التعليمية  �النوع، تعداد  2005

�إناث ذكور  �حلالة �لتعليمية

100 100 �ملجموع %

2.29 11.21 �أمي

2.52 11.66 يقر�أ ويكتب

2.59 9.06 �بتد�ئي

6.56 13.99 �إعد�دي

33.75 29.56 ثانوي

10.14 5.18 فوق �لثانوي ودون �جلامعي

37.94 17.22 جامعي

1.25 0.55 دبلوم فوق �جلامعي

2.46 1.10 ماج�ستري

0.49 0.46 دكتور�ة

�مل�سدر: د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية
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تلعب �خلدمات �لتعليمية دور� جوهريا يف حتقيق �ل�سيا�سات و�لتطلعات �مل�ستقبلية لإمارة �أبوظبي، 

وتـــويل �لإمارة هذ� �لقطاع �هتماما بالغا من حيث توفري �ملد�ر�ص و�جلامعات وجميع �حتياجاتها 

من هيئات �إد�رية وتدري�سية مبا يحقق �أهد�فها يف بناء �أجيال و�عدة ت�سهم يف رفعة �لوطن. 

ويت�ســـمن هذ� �لف�ســـل �إح�ساء�ت مف�سلة للعام �لدر��سي 2007/ 2008، فقد بلغ عدد �ملد�ر�ص 

يف �لإمارة 479 مدر�سة، ملتحق بها 258126 طالبا يتوىل تدري�سهم 19271 معلما، �أما �ملرحلة 

�جلامعيـــة فيقـــوم فيهـــا 1538 �أكادمييـــاً على تدري�ـــص 32254 طالبا يف �جلامعـــات �حلكومية 

و�خلا�ســـة منهم 9616 طالبا ملتحقون باجلامعات �خلا�ســـة، وبلغ عدد �خلريجني 5987 طالبا 

منهم 1457 طالبا تخرجو� من �جلامعات �خلا�ســـة، كما بلغ عدد طلبة �لبعثات �خلارجية 823 

طالبا، تخرج منهم 173 طالبا على م�ستوى �لإمارة.

�أعد�د �ملد�ر�ص �حلكومية

20
08

43 ريا�ص �أطفال 74 متعددة �ملر�حل

78 حلقة 1 1 دينية

64 حلقة 2 37 مر�كز تعليم �لكبار

45 ثانوي

�أعد�د �ملد�ر�ص �خلا�سة:

6 ريا�ص �أطفال 168 متعددة �ملر�حل

�أعد�د �لطلبة باملد�ر�ص �حلكومية:

10373 ريا�ص �أطفال 27199 ثانوي

41345 حلقة 1 315 دينية

40383 حلقة 2 471 �لتعليم �خلا�ص

�أعد�د �لطلبة باملد�ر�ص �خلا�سة

27380 ريا�ص �أطفال 32420 حلقة 2

63046 حلقة 1 15194 ثانوي

4. �لتعليم
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4.1 ال�سكان ( 10 �سنة فاأكرث ) ح�سب املنطقة �احلالة التعليمية �النوع، 2005 

�ملجموع �إناث ذكور �ملنطقة و�حلالة �لتعليمية

1,186,854 369,359 817,495 �إمارة �أبوظبي

149,665 33,503 116,162  �أمي

185,113 46,022 139,091  يقر�أ ويكتب

173,797 51,443 122,354  �بتد�ئي

192,745 55,559 137,186  �إعد�دي

272,865 104,379 168,486  ثانوي

50,049 18,512 31,537  فوق �لثانوي ودون �جلامعي

138,468 52,260 86,208  جامعي

5,409 1,976 3,433  دبلوم عايل

11,213 3,299 7,914  ماج�ستري

3,808 800 3,008  دكتور�ه

3,722 1,606 2,116  غري مبني

691,583 227,587 463,996 منطقة �أبوظبي

51,451 15,118 36,333  �أمي

98,908 24,564 74,344  يقر�أ ويكتب

95,855 29,904 65,951  �بتد�ئي

112,107 33,581 78,526  �إعد�دي

174,782 65,881 108,901  ثانوي

35,564 13,908 21,656  فوق �لثانوي ودون �جلامعي

104,685 38,885 65,800  جامعي

4,198 1,408 2,790  دبلوم عايل

9,064 2,682 6,382  ماج�ستري

2,366 515 1,851  دكتور�ه

2,603 1,141 1,462  غري مبني

 

�ملجموع �إناث ذكور �ملنطقة و�حلالة �لتعليمية

385,618 122,492 263,126 منطقة �لعني

77,530 15,821 61,709  �أمي

64,602 18,253 46,349  يقر�أ ويكتب

60,675 18,419 42,256  �بتد�ئي

62,541 18,911 43,630  �إعد�دي

78,931 34,116 44,815  ثانوي

10,306 3,953 6,353  فوق �لثانوي ودون �جلامعي

26,177 11,319 14,858  جامعي

1,021 526 495  دبلوم عايل

1,792 549 1,243  ماج�ستري

1,348 268 1,080  دكتور�ه

695 357 338  غري مبني

98,263 17,926 80,337 �ملنطقة �لغربية

19,610 2,363 17,247  �أمي

19,386 3,013 16,373  يقر�أ ويكتب

15,516 2,937 12,579  �بتد�ئي

16,451 2,862 13,589  �إعد�دي

16,602 3,987 12,615  ثانوي

3,204 612 2,592  فوق �لثانوي ودون �جلامعي

6,699 1,932 4,767  جامعي

164 31 133  دبلوم عايل

293 66 227  ماج�ستري

85 16 69  دكتور�ه

253 107 146  غري مبني

11,390 1,354 10,036 جزر �لإمارة

1,074 201 873  �أمي

2,217 192 2,025  يقر�أ ويكتب

1,751 183 1,568  �بتد�ئي

1,646 205 1,441  �إعد�دي

2,550 395 2,155  ثانوي

975 39 936  فوق �لثانوي ودون �جلامعي

907 124 783  جامعي

26 11 15  دبلوم عايل

64 2 62  ماج�ستري

9 1 8  دكتور�ه

171 1 170  غري مبني

�مل�سدر: د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية، تعد�د �ل�سكان 2005

( تابع للجد�ل 4.1 )
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( تابع للجد�ل 4.2 ) 4.2 املواطنون ( 10 �سنة فاأكرث ) ح�سب املنطقة �احلالة التعليمية �النوع، 2005

�ملجموع �إناث ذكور �ملنطقة و�حلالة �لتعليمية

255,358 127,162 128,196 �إمارة �أبوظبي

20,969 14,542 6,427  �أمي

23,126 11,995 11,131  يقر�أ ويكتب

42,065 19,682 22,383  �بتد�ئي

51,128 22,161 28,967  �إعد�دي

81,485 41,394 40,091  ثانوي

8,155 3,625 4,530  فوق �لثانوي ودون �جلامعي

24,225 12,252 11,973  جامعي

1,211 484 727  دبلوم عايل

1,370 288 1,082  ماج�ستري

432 120 312  دكتور�ه

1,192 619 573  غري مبني

128,755 62,367 66,388 منطقة �أبوظبي

8,366 6,059 2,307  �أمي

10,058 5,351 4,707  يقر�أ ويكتب

20,150 9,593 10,557  �بتد�ئي

25,404 11,262 14,142  �إعد�دي

40,691 19,485 21,206  ثانوي

5,696 2,575 3,121  فوق �لثانوي ودون �جلامعي

15,367 7,008 8,359  جامعي

936 364 572  دبلوم عايل

1,054 213 841  ماج�ستري

264 63 201  دكتور�ه

769 394 375  غري مبني

109,402 56,907 52,495 منطقة �لعني

10,351 7,073 3,278  �أمي

10,972 5,577 5,395  يقر�أ ويكتب

18,998 8,730 10,268  �بتد�ئي

22,137 9,399 12,738  �إعد�دي

36,335 19,870 16,465  ثانوي

1,795 998 797  فوق �لثانوي ودون �جلامعي

7,814 4,856 2,958  جامعي

241 111 130  دبلوم عايل

299 75 224  ماج�ستري

57 57 111  دكتور�ه

292 161 131  غري مبني

 

�ملجموع �إناث ذكور �ملنطقة و�حلالة �لتعليمية

15,069 7,075 7,994 �ملنطقة �لغربية

1,980 1,234 746  �أمي

1,973 1,001 972  يقر�أ ويكتب

2,651 1,237 1,414  �بتد�ئي

3,194 1,375 1,819  �إعد�دي

3,836 1,767 2,069  ثانوي

352 37 315  فوق �لثانوي ودون �جلامعي

908 353 555  جامعي

33 8 25  دبلوم عايل

14 0 14  ماج�ستري

0 0 0  دكتور�ه

128 63 65  غري مبني

2,132 813 1,319 جزر �لإمارة

272 176 96  �أمي

123 66 57  يقر�أ ويكتب

266 122 144  �بتد�ئي

393 125 268  �إعد�دي

623 272 351  ثانوي

312 15 297  فوق �لثانوي ودون �جلامعي

136 35 101  جامعي

1 1 0  دبلوم عايل

3 0 3  ماج�ستري

0 0 0  دكتور�ه

3 1 2  غري مبني

�مل�سدر: د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية، تعد�د �ل�سكان  2005
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4.3 الوافد�ن ( 10 �سنة فاأكرث ) ح�سب املنطقة �احلالة التعليمية �النوع، 2005

�ملجموع �إناث ذكور �ملنطقة و�حلالة �لتعليمية

931,496 242,197 689,299 �إمارة �أبوظبي

128,696 18,961 109,735  �أمي

161,987 34,027 127,960  يقر�أ ويكتب

131,732 31,761 99,971  �بتد�ئي

141,617 33,398 108,219  �إعد�دي

191,380 62,985 128,395  ثانوي

41,894 14,887 27,007  فوق �لثانوي ودون �جلامعي

114,243 40,008 74,235  جامعي

4,198 1,492 2,706  دبلوم عايل

9,843 3,011 6,832  ماج�ستري

3,376 680 2,696  دكتور�ه

2,530 987 1,543  غري مبني

562,828 165,220 397,608 منطقة �أبوظبي

43,085 9,059 34,026  �أمي

88,850 19,213 69,637  يقر�أ ويكتب

75,705 20,311 55,394  �بتد�ئي

86,703 22,319 64,384  �إعد�دي

134,091 46,396 87,695  ثانوي

29,868 11,333 18,535  فوق �لثانوي ودون �جلامعي

89,318 31,877 57,441  جامعي

3,262 1,044 2,218  دبلوم عايل

8,010 2,469 5,541  ماج�ستري

2,102 452 1,650  دكتور�ه

1,834 747 1,087  غري مبني

276,216 65,585 210,631 منطقة �لعني

67,179 8,748 58,431  �أمي

53,630 12,676 40,954  يقر�أ ويكتب

41,677 9,689 31,988  �بتد�ئي

40,404 9,512 30,892  �إعد�دي

42,596 14,246 28,350  ثانوي

8,511 2,955 5,556  فوق �لثانوي ودون �جلامعي

18,363 6,463 11,900  جامعي

780 415 365  دبلوم عايل

1,493 474 1,019  ماج�ستري

1,180 211 969  دكتور�ه

403 196 207  غري مبني

 

�ملجموع �إناث ذكور �ملنطقة و�حلالة �لتعليمية

83,194 10,851 72,343 �ملنطقة �لغربية

17,630 1,129 16,501  �أمي

17,413 2,012 15,401  يقر�أ ويكتب

12,865 1,700 11,165  �بتد�ئي

13,257 1,487 11,770  �إعد�دي

12,766 2,220 10,546  ثانوي

2,852 575 2,277  فوق �لثانوي ودون �جلامعي

5,791 1,579 4,212  جامعي

131 23 108  دبلوم عايل

279 66 213  ماج�ستري

85 16 69  دكتور�ه

125 44 81  غري مبني

9,258 541 8,717 جزر �لإمارة

802 25 777  �أمي

2,094 126 1,968  يقر�أ ويكتب

1,485 61 1,424  �بتد�ئي

1,253 80 1,173  �إعد�دي

1,927 123 1,804  ثانوي

663 24 639  فوق �لثانوي ودون �جلامعي

771 89 682  جامعي

25 10 15  دبلوم عايل

61 2 59  ماج�ستري

9 1 8  دكتور�ه

168 0 168  غري مبني

�مل�سدر: د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية، تعد�د �ل�سكان  2005

( تابع للجد�ل 4.3 )
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4.4 اأعداد املدار�س �الف�سول �الطلبة �املعلمني �الإداريني يف التعليم احلكومي �اخلا�س  (2005/2004  
 (2008/2007  -

2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005 �لبيان

�ملجموع �لعام

479 532 523 496 مد�ر�ص

11,941 11,396 11,329 10,703 ف�سول

258,126 252,843 250,888 239,322 طلبة

19,271 19,007 18,484 17,201 معلمون

4,135 3,859 3,539 3,360 �إد�ريون

�لتعليم �حلكومي

305 315 322 319 مد�ر�ص

5,537 5,409 5,492 5,493 ف�سول

120,086 125,729 127,136 129,791 طلبة

10,108 10,269 10,652 10,305 معلمون

1,443 1,748 1,791 1,828 �إد�ريون

�لتعليم �خلا�ص

174 217 201 177 مد�ر�ص

6,404 5,987 5,837 5,210 ف�سول

138,040 127,114 123,752 109,531 طلبة

9,163 8,738 7,832 6,896 معلمون

2,692 2,111 1,748 1,532 �إد�ريون

ملحوظة: �جلدول �سامل جلميع �ملر�حل          

�مل�سدر: وز�رة �لربية و�لتعليم     

4.5 اأعداد الطلبة ح�سب املرحلة التعليمية �النوع يف التعليم احلكومي �اخلا�س 2008/2007 

�ملجموع �لتعليم �خلا�ص �لتعليم �حلكومي �ملرحلة و�لنوع

258,126 138,040 120,086 �ملجموع

131,705 74,190 57,515 ذكور

126,421 63,850 62,571 �إناث

37,753 27,380 10,373 ريا�ص �أطفال

19,272 14,278 4,994 ذكور

18,481 13,102 5,379 �إناث

104,391 63,046 41,345 حلقة1

53,793 33,915 19,878 ذكور

50,598 29,131 21,467 �إناث

72,803 32,420 40,383 حلقة2

37,266 17,590 19,676 ذكور

35,537 14,830 20,707 �إناث

42,393 15,194 27,199 ثانوي

20,766 8,407 12,359 ذكور

21,627 6,787 14,840 �إناث

315 0 315 ديني

315 0 315 ذكور

471 0 471 �لربية �خلا�سة

293 0 293 ذكور

178 0 178 �إناث

     امل�سدر: �زارة الرتبية �التعليم      
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4.7 اأعداد الطلبة �املعلمني �الإداريني ح�سب املنطقة �النوع يف التعليم احلكومي �اخلا�س 

 2008 /2007
�إد�ريون معلمون طلبة �ملنطقة و�لنوع

�ملجموع

4,135 19,271 258,126 �إمارة �بوظبي

1,495 6,045 131,705 ذكور

2,640 13,226 126,421 �إناث

2,274 10,624 151,432 منطقة �أبوظبي

836 3,021 77,239 ذكور

1,438 7,603 74,193 �إناث

1,540 7,106 91,843 منطقة �لعني

530 2,495 47,040 ذكور

1,010 4,611 44,803 �إناث

321 1,541 14,851 �ملنطقة �لغربية

129 529 7,426 ذكور

192 1,012 7,425 �إناث

�لتعليم �حلكومي

1,443 10,108 120,086 �إمارة �أبوظبي

421 4,155 57,515 ذكور

1,022 5,953 62,571 �إناث

417 4,517 57,264 منطقة �أبوظبي

62 1,802 27,804 ذكور

355 2,715 29,460 �إناث

833 4,391 52,071 منطقة �لعني

276 1,876 24,451 ذكور

557 2,515 27,620 �إناث

193 1,200 10,751 �ملنطقة �لغربية

83 477 5,260 ذكور

110 723 5,491 �إناث

�لتعليم �خلا�ص

2,692 9,163 138,040 �إمارة �أبوظبي

1,074 1,890 74,190 ذكور

1,618 7,273 63,850 �إناث

1,857 6,107 94,168 منطقة �أبوظبي

774 1,219 49,435 ذكور

1,083 4,888 44,733 �إناث

707 2,715 39,772 منطقة �لعني

254 619 22,589 ذكور

453 2,096 17,183 �إناث

128 341 4,100 �ملنطقة �لغربية

46 52 2,166 ذكور

82 289 1,934 �إناث

ملحوظة: ميثل اجلد�ل اأعاله جميع املراحل، مبا يف ذلك ريا�س الأطفال �التعليم اخلا�س �التعليم الديني

�مل�سدر: وز�رة �لربية و�لتعليم

4.6 اأعداد املعلمني ح�سب املرحلة التعليمية �النوع يف التعليم احلكومي �اخلا�س 2008/2007 

�ملجموع �لتعليم �خلا�ص �لتعليم �حلكومي �ملرحلة و�لنوع

19,271 9,163 10,108 �ملجموع

6,045 1,890 4,155 ذكور

13,226 7,273 5,953 �إناث

2,110 1,501 609 ريا�ص �أطفال

20 20 0 ذكور

2,090 1,481 609 �إناث

7,131 3,530 3,601 حلقة1

1,509 320 1,189 ذكور

5,622 3,210 2,412 �إناث

5,703 2,400 3,303 حلقة2

2,522 802 1,720 ذكور

3,181 1,598 1,583 �إناث

4,286 1,732 2,554 ثانوي

1,953 748 1,205 ذكور

2,333 984 1,349 �إناث

41 0 41 ديني

41 0 41 ذكور

     امل�سدر: �زارة الرتبية �التعليم
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4.8 ن�سبة عدد الطالب اإىل عدد الف�سول �املعلمني �ن�سبة عدد املعلمني اإىل عدد الف�سول، ح�سب املنطقة 

�املرحلة �النوع 2007 - /2008

�ملجموع ثانوي حلقة 2 حلقة 1 �ملنطقة و�ملرحلة

�ملجموع �لكلي

22.9 23.7 24.4 21.2 �ملجموع

ل
�س

ف
/
ب

ال
ط

22.2 23.0 23.8 20.5 ذكور

23.6 24.4 24.9 21.9 �إناث

11.5 10.6 12.2 11.5 �ملجموع

م
عل

م
/
ب

ال
ط

12.6 10.3 11.4 16.7 ذكور

10.7 11.0 13.1 8.9 �إناث

2.0 2.2 2.0 1.8 �ملجموع

ل
�س

ف
/
م
عل

م

1.8 2.2 2.1 1.2 ذكور

2.2 2.2 1.9 2.5 �إناث

منطقة �أبوظبي

24.3 25.9 25.2 22.5 �ملجموع

ل
�س

ف
/
ب

ال
ط

24.3 26.0 25.6 22.1 ذكور

24.3 25.9 24.8 22.9 �إناث

12.3 11.9 12.5 12.2 �ملجموع

م
عل

م
/
ب

ال
ط

14.0 12.0 12.4 18.3 ذكور

11.0 11.8 12.7 9.3 �إناث

2.0 2.2 2.0 1.8 �ملجموع

ل
�س

ف
/
م
عل

م

2.2 2.2 2.1 1.2 ذكور

1.7 2.2 2.0 2.5 �إناث

      

�ملجموع ثانوي حلقة 2 حلقة 1 �ملنطقة و�ملرحلة

منطقة �لعني

22.7 23.0 24.3 21.1 �ملجموع

ل
�س

ف
/
ب

ال
ط

21.2 21.3 22.7 20.0 ذكور

24.1 24.6 26.1 22.1 �إناث

11.6 10.5 12.4 11.5 �ملجموع

م
عل

م
/
ب

ال
ط

12.0 9.3 11.1 15.6 ذكور

11.2 11.5 14.0 9.3 �إناث

2.0 2.2 2.0 1.8 �ملجموع

ل
�س

ف
/
م
عل

م

1.8 2.3 2.0 1.3 ذكور

2.1 2.1 1.9 2.4 �إناث

�ملنطقة �لغربية

18.4 17.7 20.8 16.9 �ملجموع

ل
�س

ف
/
ب

ال
ط

18.0 17.7 21.0 16.2 ذكور

18.7 17.7 20.9 17.6 �إناث

8.6 7.0 10.0 8.7 �ملجموع

م
عل

م
/
ب

ال
ط

10.0 7.4 9.0 15.2 ذكور

7.7 6.7 11.3 6.3 �إناث

2.1 2.5 2.1 1.9 �ملجموع

ل
�س

ف
/
م
عل

م

1.8 2.4 2.3 1.1 ذكور

2.4 2.6 1.9 2.8 �إناث

�مل�سدر: وز�رة �لربية و�لتعليم، مركز �لإح�ساء - �أبوظبي

(تابع للجد�ل 4.8)
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4.9 هيئة التدري�س باملدار�س احلكومية ح�سب املنطقة �املرحلة، �اجلن�سية �النوع، 2008/2007 

�ملجموع ثانوي حلقة 2 حلقة 1 �ملنطقة و�ملرحلة

�ملجموع �لكلي

9,458 2,554 3,303 3,601 �ملجموع

ي
كل

�ل
ع 

و
م
ج

مل
�

4,114 1,205 1,720 1,189 ذكور

5,344 1,349 1,583 2,412 �إناث

3,651 776 1,242 1,633 �ملجموع

ن
و
طن

و�
م

467 103 268 96 ذكور

3,184 673 974 1,537 �إناث

5,807 1,778 2,061 1,968 �ملجموع

ني
طن

و�
م
ري 

غ

3,647 1,102 1,452 1,093 ذكور

2,160 676 609 875 �إناث

منطقة �أبوظبي

4,235 1,137 1,517 1,581 �ملجموع

ع
و
م
ج

مل
�

1,802 530 758 514 ذكور

2,433 607 759 1,067 �إناث

1,714 360 602 752 �ملجموع

ن
و
طن

و�
م

240 54 138 48 ذكور

1,474 306 464 704 �إناث

2,521 777 915 829 �ملجموع

ني
طن

و�
م
ري 

غ

1,562 476 620 466 ذكور

959 301 295 363 �إناث

      

(تابع للجد�ل 4.9)

�ملجموع ثانوي حلقة 2 حلقة 1 �ملنطقة و�ملرحلة

منطقة �لعني

4,088 1,075 1,424 1,589 �ملجموع

ي
كل

�ل
ع 

و
م
ج

مل
�

1,835 518 763 554 ذكور

2,253 557 661 1,035 �إناث

1,723 394 580 749 �ملجموع

ن
و
طن

و�
م

211 45 119 47 ذكور

1,512 349 461 702 �إناث

2,365 681 844 840 �ملجموع

ني
طن

و�
م
ري 

غ

1,624 473 644 507 ذكور

741 208 200 333 �إناث

�ملنطقة �لغربية

1,135 342 362 431 �ملجموع

ع
و
م
ج

مل
�

477 157 199 121 ذكور

658 185 163 310 �إناث

214 22 60 132 �ملجموع

ن
و
طن

و�
م

16 4 11 1 ذكور

198 18 49 131 �إناث

921 320 302 299 �ملجموع

ني
طن

و�
م
ري 

غ

461 153 188 120 ذكور

460 167 114 179 �إناث

      �مل�سدر: وز�رة �لربية و�لتعليم، مركز �لإح�ساء - �أبوظبي



الكتاب الإح�سائي ال�سنوي I   64     65   I   2009   الكتاب الإح�سائي ال�سنوي 2009

4.10 عدد الطالب يف املراكزاحلكومية �اخلا�سة لرعاية �تاأهيل املعاقني ح�سب اجلن�سية �النوع، 

2008/2007

�ملجموع �إناث ذكور ��سم �ملركز

1,096 441 655 مو�طنون

448 210 238 مركز �أبوظبي لتاأهيل �ملعاقني  

212 80 132 مركز �لعني لتاأهيل �ملعاقني  

25 5 20 مركز �ل�سلع لتاأهيل �ملعاقني 

21 9 12 مركز غياثي لتاأهيل �ملعاقني 

19 12 7 مركز �لقوع لتاأهيل �ملعاقني 

23 16 7 مركز مدينة ز�يد لتاأهيل �ملعاقني 

32 6 26 مركز �أبوظبي للتوحد

31 16 15 مركز �ل�سيخة ميثاء لرعاية وتاأهيل �ملعاقني

0 0 0 مركز �أبوظبي للرعاية �خلا�سة

78 25 53 مركز �لعني �خلا�ص لرعاية وتاأهيل �ملعاقني 

20 7 13 مركز �لنجاح للتاأهيل �خلا�ص بالعني

78 29 49 مركز �مل�ستقبل للرعاية �خلا�سة

23 7 16 مركز �خلليج للتوحد

22 10 12 مركز �لنور لرعاية �ل�سم و�لبكم و�لربية �لفكرية

3 2 1 مركز �لو�عدة  لذوي �لحتياجات �خلا�سة

31 0 31 مركز ز�يد �لزر�عي للتنمية و�لتاأهيل

10 3 7 مركز تنمية �لقدر�ت لذوي �لحتياجات �خلا�سة

20 4 16 مركز �لإمار�ت للتوحد

     

(تابع للجد�ل 4.10)

�ملجموع �إناث ذكور ��سم �ملركز

471 174 309 غري مو�طنني

4 2 2 مركز �أبوظبي لتاأهيل �ملعاقني  

16 6 10 مركز �لعني لتاأهيل �ملعاقني  

3 0 3 مركز �ل�سلع لتاأهيل �ملعاقني 

0 0 0 مركز غياثي لتاأهيل �ملعاقني 

10 4 6 مركز �لقوع لتاأهيل �ملعاقني 

17 9 8 مركز مدينة ز�يد لتاأهيل �ملعاقني 

0 0 0 مركز �أبوظبي للتوحد

10 0 10 مركز �ل�سيخة ميثاء لرعاية وتاأهيل �ملعاقني

65 22 43 مركز �أبوظبي للرعاية �خلا�سة

57 21 36 مركز �لعني �خلا�ص لرعاية وتاأهيل �ملعاقني 

20 8 12 مركز �لنجاح للتاأهيل �خلا�ص بالعني

99 42 57 مركز �مل�ستقبل للرعاية �خلا�سة

12 2 10 مركز �خلليج للتوحد

98 45 53 مركز �لنور لرعاية �ل�سم و�لبكم و�لربية �لفكرية

32 4 28 مركز �لو�عدة  لذوي �لحتياجات �خلا�سة

0 0 0 مركز ز�يد �لزر�عي للتنمية و�لتاأهيل

25 8 17 مركز تنمية �لقدر�ت لذوي �لحتياجات �خلا�سة

15 1 14 مركز �لإمار�ت للتوحد

    �مل�سدر: وز�رة �ل�سوؤون �لجتماعية    
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 �ســـهدت �خلدمات �ل�ســـحية يف �إمارة �أبوظبي تطور�ً وتو�ســـعاً ملحوظني على �ل�سعيدين �لكّمي 

و�لنوعي يف عام 2008. ويظهر ذلك من خالل تز�يد  عدد �مل�ست�ســـفيات و�لعياد�ت �ل�ســـحية يف 

�لإمارة، حيث بلغ عدد �مل�ست�ســـفيات 37 م�ست�ســـفى (حكومي وخا�ص) و�لعياد�ت �ل�ســـحية 196 

عيادة �سحية.

وت�سري بيانات عام 2008 �أي�سا �إىل تز�يد عدد �لكو�در و�ملر�فق �ل�سحية تز�يد�ً ملحوظاً، حيث 

بلغ عدد �لأطباء 5299 طبيبا وعدد �لأ�سرة 3546 �سرير�ً. وقد �أ�سهمت �إمارة �أبوظبي يف توفري 

�لتطعيمات �ملنا�سبة �لتي بلغ �إجمايل عددها 750881 تطعيماً ملختلف �لأمر��ص. كما بلغ عدد 

�لإخطار�ت عن �لأمر��ص �ملعدية 18489 �إخطار�.

وحظـــي �لتاأمـــني �ل�ســـحي باهتمـــام ملحـــوظ يف �إمـــارة �أبوظبـــي، �لأمر �لـــذي �أ�ســـهم يف زيادة 

�أعـــد�د �ســـركات �لتاأمـــني ومبادر�تهـــا. ممـــا �أدى �إىل زيـــادة تقـــدمي �لعـــالج ب�ســـكل عـــام. حيث 

ـــن عليهـــم  �ســـحيا يف عـــام 2008 بن�ســـبة  63.9 % عـــن عـــام 2007.  تز�يـــد عـــدد �ملوؤمَّ

 

12 عدد �مل�ست�سفيات �حلكومية
20

08
25 عدد �مل�ست�سفيات �خلا�سة

عدد �لأ�سرة 3,546 

عدد �ملر�كز �ل�سحية 389 

196 عدد �لعياد�ت �ل�سحية

عدد �لأطباء 5,299 

838 عدد �أطباء �لأ�سنان

6,888 عدد �ملمر�سات

369 عدد �ل�سيدليات

عدد مر�ت �ملر�جعة ملر�سى �لنزلء 11,201,503 

عدد مر�ت �ملر�جعة ملر�سى �لعياد�ت �خلارجية 10,314,317 

عدد �لعمليات �جلر�حية �لتي مت �إجر�وؤها 33,338 

297 ن�سبة عدد�ل�سكان �إىل عدد �لأطباء
4. �ل�سحة
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5.1 ملخ�س اإح�ساءات اخلدمات ال�سحية احلكومية

2008 2007 �لبيان

12 12 عدد �مل�ست�سفيات

52 51 عدد �لعياد�ت

2,596 2,439 عدد �لأ�سرة

106,200 105,200 عدد �ملر�سى �لنزلء

2,786 1,662 عدد �لأطباء

1,379,800 1,409,500 عدد مر�سى �لعياد�ت �خلارجية

10,979,049 عدد �لفحو�سات �ملخربية - 

776,705 �لت�سوير بالأ�سعة �ل�سينية - 

33,338 عدد �لعمليات �جلر�حية - 

   �مل�سدر: هيئة �ل�سحة - �أبوظبي 

5.2 معدل الوفاة  (لكل 100,000 من ال�سكان ) ح�سب اأ�سباب الوفاة  - 2008  

% �أ�سباب �لوفاة

44.3 �أمر��ص �جلهاز �لدوري

29.5 �لأ�سباب �خلارجية للمر�ص و�لوفاة

22.9 �لأور�م

7.6 �لت�سوهات و�لعاهات و�سذوذ�ت �لكرومو�سومات

5.4 �لإ�سابات و�لت�سممات وعو�قب �أخرى غري معينة �لأ�سباب �خلارجية

5.0 �لغدد �ل�سماء و�لتغذية و�لأمر��ص �لأي�سية 

4.8 �أمر��ص �جلهاز �لتنف�سي

4.6 �لأمر��ص �ملعدية و�لطفيلية

4.1 حالت معينة تن�ساأ يف �لفرة ما حول �لولدة

2.9 �أمر��ص �جلهاز �له�سمي

2.1 �أمر��ص �جلهاز �لتنا�سلي �لبويل

2.1 �أمر��ص �جلهاز �لع�سبي

1.0 �لعو�مل �لتي توؤثر على �لو�سع �ل�سحي و�لت�سال مع �خلدمات �ل�سحية

1.0 �أمر��ص �لدم و�أع�ساء تكوين �لدم و��سطر�بات جهاز �ملناعة

0.4 �أمر��ص �جلهاز �لع�سلي و�لأن�سجة �ل�سامة

0.3 �ل�سطر�بات �لعقلية و�ل�سلوكية

0.1 �أمر��ص �جللد و�لن�سيج �خللوي حتت �جللد

27.2 �لأعر��ص و�لعالمات و�لنتائج �لإكلينيكية �ملعملية �لتي مل ت�سنف يف مكان �آخر

3.8 �أ�سباب غري معروفة

18.2 �ملعلومات �لإد�رية غري مكتملة 

�مل�سدر: هيئة �ل�سحة - �أبوظبي، مركز �لإح�ساء - �أبوظبي

5.3 اإخطارات الأمرا�س املعدية - 2008

2008 �لأمر��ص �ملعدية

18,489 �ملجموع

�ل�سلل �لرخوي �حلاد 11 

�جلدري �ملائي 15,161 

�حل�سبة 24 

�لتهاب �لغدد �لنكفية 184 

�حل�سبة �لأملانية 19 

�لكز�ز (�لتيتانو�ص) 1 

�ل�سعال �لديكي 29 

 �أمر��ص �جلهاز �لهظمي  -  بكترييا �لإ�سهال 13 

ت�سمم غذ�ئي �أخر 85 

�لبارتيفويد 12 

ت�سمم �ل�ساملونيال �آخر 8 

ت�سمم �ل�ساملونيال 39 

�لت�سمم �لغذ�ئي باملكور�ت �لعنقودية 3 

حمى �لتيفود 117 

�لتهاب �لكبد �لفريو�سي (�أ) 212 

�لتهاب �لكبد �لفريو�سي (ب) 585 

�لتهاب �لكبد �لفريو�سي (ج) 425 

�لتهاب �لكبد �لفريو�سي (هـ) 5 

�لتهاب كبدي فريو�سي �آخر 3 

�حلمى �ملخية �ل�سوكية 6 

�لتهاب �ل�سحايا 8 

 �لتهاب �ل�سحايا �لفطري 1 

�لتهاب �ل�سحايا �لناجم عن �مل�ستدمية �لنزلية 1 

�لتهاب �سحائي بكتريي �آخر 22 

�لتهاب ��ل�سحايا �لناجم عن �ملكور�ت �لعنقودية 8 

�لتهاب �ل�سحايا غري �ملحدد 7 

�لتهاب �ل�سحايا �لفريو�سي �لعقيم 23 

�جلــــــذ�م 7 

�ملالريا 991 

�جلرب 317 

�حلمى �لقرمزية 162 

�مل�سدر: هيئة �ل�سحة - �أبوظبي
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5.4 الأطباء �العاملون بامل�ست�سفيات احلكومية ح�سب املنطقة، 2008

2008 �لت�سنيف �لوظيفي

�إمارة �أبوظبي

��ست�ساري 661 

 1,179 
�إخ�سائي

ممار�ص عام 946 

 2,786 
�لعدد �لكلي لالأطباء

�أطباء �لأ�سنان 93 

�أبوظبي

��ست�ساري 482 

�إخ�سائي 738 

ممار�ص عام 567 

 1,787 
�لعدد �لكلي لالأطباء

�أطباء �لأ�سنان 55 

�لعني

179 ��ست�ساري

286 �إخ�سائي

284 ممار�ص عام

748 �لعدد �لكلي لالأطباء

20 �أطباء �لأ�سنان

�ملنطقة �لغربية

0 ��ست�ساري

155 �إخ�سائي

96 ممار�ص عام

251 �لعدد �لكلي لالأطباء

18 �أطباء �لأ�سنان

�مل�سدر: هيئة �ل�سحة - �أبوظبي

5.5 اأعداد الأ�سرة �املر�سى النزلء يف امل�ست�سفيات احلكومية ح�سب املنطقة

2008 2007

2,596 2,439 �أعد�د �لأ�سرة

106,200 105,200 �ملر�سى �لنزلء

منطقة �أبوظبي

1,492 1,312 �أعد�د �لأ�سرة

59,000 60,160 �ملر�سى �لنزلء

منطقة �لعني

831 927 �أعد�د �لأ�سرة

39,100 35,640 �ملر�سى �لنزلء

�ملنطقة �لغربية

273 200 �أعد�د �لأ�سرة

8,100 9,400 �ملر�سى �لنزلء

�مل�سدر: هيئة �ل�سحة - �أبوظبي
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5.6 اأعداد الأ�سخا�س امل�سمولني بخدمات �سركات التاأمني ال�سحي

2007 2008 �سركة �لتاأمني

819,541 1,328,139 �إمارة �أبوظبي

 - 383,795 ثقة 

819,541 944,344 �ل�سركة �لوطنية لل�سمان �ل�سحي

578,987 964,345 �إجمايل �ملعزز

283,706 347,310 �سمان �ملعزز

27,593 155,735 عمان للتاأمني

55,984 97,058 �سركة �أبوظبي �لوطنية للتاأمني

37,521 94,758 �سركة �ل�سقر �لوطنية للتاأمني

32,606 90,229 �سركة �خلزنة للتاأمني

15,728 40,960 �سركة �لالين�ص للتاأمني

18,494 25,083 �سركة�لبحرية �لوطنية للتاأمني

7,958 24,337 �سركة �مل�سرق �لعربي للتاأمني

15,062 18,458 �سركة �لإمار�ت للتاأمني

3,519 14,087 �سركة �لظفرة للتاأمني

8,413 12,721 �سركة �أبوظبي �لوطنية للتكافل

4,872 10,381 �سركة قطر للتامني

18,422 8,827 �سركة ر�أ�ص �خليمة �لوطنية للتامني

21,216 6,431 �أمريكان ليف �ن�سورن�ص

7,431 4,707 �سركة �لعني �لأهلية للتاأمني

4,086 4,489 �ل�سركة �لعربية �لأ�سكندنافية للتاأمني

467 2,112 �سركة �ألفجرية �لوطنية للتاأمني

15 1,887 �سركة �لتاأمني �ملتحدة

806 1,437 �سركة �ل�سمان �للبنانية

385 926 �ل�سركة �لإ�سالمية �لعربية للتاأمني (�سالمة)

67 916 �أمان 

679 792 �ل�سركة �لوطنية للتاأمينات �لعامة

4,709 469 �ل�سعودية �لعربية

 - 186 رويال �آند �سن �ألين�ص للتاأمني (�ل�سرق �لأو�سط) �ملحدودة

132 49 �سركة �لتاأمني �لعربية

9,101 �سركة �لوثبة �لوطنية للتاأمني - 

15 �سركة �أك�سا للتاأمني  -  �خلليج

ملحوظة: قد يحدث ت�سخيم لبع�ص �أرقام �ملوؤمن عليهم، حيث �إن �لإلغاء�ت �أثناء �لعام ل يتم ��ستبعادها، وبا�ستثناء 

برناجمي ثقة و�سمان �لأ�سا�سيني تقدم جميع �ل�سركات خدمة �لتاأمني �ملعزز

�مل�سدر: هيئة �ل�سحة  -  �أبوظبي

5.7 تطعيمات الأطفال ح�سب نوع التطعيم، 2008 

2008 نوع �لتطعيم

450,881 �إمارة �أبوظبي

�سلل �لأطفال 169,418 

مكور�ت رئوية 87,429 

�مل�ستدمية �لنزلية منط (ب) 84,049 

�لدفريا 83,271 

�لتيتانو�ص (�لكـــز�ز) 83,271 

�ل�سعال �لديكي 82,836 

�حل�سبة 27,421 

�حل�سبة �لأملانية 27,421 

لقاح �لتهاب �ل�سحايا �ملدمج 6 

�لنكاف 27,421 

�لتهاب �لكبد �لفريو�سي (�أ) 399 

�لتهاب �لكبد �لفريو�سي (ب) 26,687 

�لدرن (�ل�سل) 26,318 

لقاح رباعي �لتكافوؤ 8,683 

لقاح فريو�ص �لروتا (�لفريو�ص �لعجلي) 769 

�جلديري �ملائي 505 

�لإنفلونز� 217 

�أخرى 14,760 

�مل�سدر: هيئة �ل�سحة  -  �أبوظبي
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ت�ســـهم �خلدمـــات �لجتماعيـــة �لتي تقدمهـــا دولة �لإمـــار�ت �لعربية �ملتحـــدة لأفر�د 

�ملجتمع بدرجة كبرية يف دعم م�سرية �لتنمية يف �لدولة وذلك من �أجل حتقيق �لرفاهية 

و�إ�سعاد �ملو�طنني، وقد بلغت قيمة �مل�ساعد�ت �لجتماعية �ملقدمة للمو�طنني يف �إمارة 

�أبوظبي خالل �سهر دي�سمرب عام 2008 نحو 51.148 مليون درهم وبلغ عدد �حلالت 

�ملُعانة 10421 حالة.

وتعد �مل�ســـاعد�ت �ملمنوحة حلالت �مل�ســـنني من �أكرث �حلالت �مل�ســـتفيدة من �لرعاية 

�لجتماعية، حيث بلغ عدد �حلالت �مل�ســـتفيدة 2988 حالة خالل �ســـهر دي�سمرب من 

عام 2008  وبلغت قيمتها حو�ىل  15.596مليون درهم.

التوزيع الن�سبي حلالت امل�ساعدة الجتماعية ح�سب �سبب امل�ساعدة  -  2008  

  

949.00عجز �سحي
484.00دخل حمد�د

477.00غري متز�جات
506.00اأرملة
22.00هجر
378.00اأيتام

9.00طلبة متز�جون
79.00اأ�سر م�سجونني

14.00ا�ستثناءات
1200.00املعاق

18.00جمهول الأبوين
875.00املتز�جة من اأجنبي

2988.00م�سن
2422الطالق

7. �لرعاية �لجتماعية

9.11%

4.64%

4.58%

4.68%

3.63%

8.40%

23.24%

28.67%

11.25%

0.21%

0.09%
0.76%

0.13%

0.17%
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7.1 جمعيات النفع العام ح�شب نوع الن�شاط

2008 2007 2006 2005 نوع الن�ضاط

46 45 43 42 �ملجموع

4 4 4 4 ن�سائية

7 7 7 7 مهنية

4 4 4 4 فنون �سعبية

12 11 10 10 خدمات عامة وثقافية

2 2 2 1 خدمات �إن�سانية

4 4 3 3 م�سارح

13 13 13 13 جاليات

�مل�سدر: وز�رة �ل�سوؤون �لجتماعية

    

7.2 جمعيات النفع العام ح�شب عدد الأع�شاء العاملني واملنت�شبني ونوع الن�شاط، 2008 

�لأع�ساء

�لعدد نوع الن�ضاط

�ملجموع ع�سو منت�سب ع�سو عامل 

17,660 895 16,765 46 �ملجموع

31 0 31 4 ن�سائية

10,966 550 10,416 7 مهنية

1,002 3 999 4 فنون �سعبية

949 192 757 12 خدمات عامة وثقافية

366 126 240 2 خدمات �إن�سانية

134 23 111 4 م�سارح

4,212 1 4,211 13 جاليات

�مل�سدر: وز�رة �ل�سوؤون �لجتماعية

7.3 حالت ال�ستفادة من امل�ساعدات الجتماعية ح�سب �سيا�سات امل�ساعدة �الفئة العمرية، 2008

50 �سنة فاأكرث 20 -  49 �سنة 10 -  19 �سنة �أقل من 10 �سنو�ت   �سبب �مل�ساعدة

4747 4533 814 327 �ملجموع

193 704 46 6 عجز �سحي

314 156 14 0 دخل حمدود

19 458 0 0 غري متزوجات

296 210 0 0 �أرملة

16 5 1 0 هجر

0 187 169 22 �أيتام

0 9 0 0 طلبة متزوجون

1 33 29 16 �أ�سر م�سجونني

8 5 1 0 ��ستثناء�ت

2 382 534 282 معاقون

1 4 12 1 جمهول �لأبوين

67 804 4 0 �ملتزوجة من �أجنبي

2988 0 0 0 م�سن

842 1576 4 0 �لطالق

�مل�سدر: وز�رة �ل�سوؤون �لجتماعية

 

7.4 قيمة امل�ساعدات الجتماعية املمنوحة للمواطنني ح�سب �سبب امل�ساعدة، دي�سمرب، 2008  

  

�لقيمة �لإجمالية للم�ساعدة (درهم) �حلالت �سبب �مل�ساعدة

51,148,112 10,421 �ملجموع

5,969,441 949 عجز �سحي

2,132,700 484 دخل حمدود

1,910,800 477 غري متزوجات

2,970,840 506 �أرملة

168,300 22 هجر

1,896,221 378 �أيتام

59,500 9 طلبة متزوجون

665,500 79 �أ�سر م�سجونني

137,000 14 ��ستثناء�ت

4,966,850 1,200 معاقون

78,100 18 جمهول �لأبوين

4,348,475 875 �ملتزوجة من �أجنبي

15,596,125 2,988 م�سن

10,248,260 2,422 �لطالق

�مل�سدر: وز�رة �ل�سوؤون �لجتماعية
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7.5 عدد احلالت امل�ستفيدة �قيمة امل�ساعدات الجتماعية املمنوحة للمواطنني ح�سب ال�سهر، 2008  

    

قيمة �مل�ساعدة (بالدرهم) �حلالت �ل�سهر

592,279,773 118,461 �ملجموع

49,467,370 9,765 يناير

49,458,610 9,763 فرب�ير

49,502,590 9,806 مار�ص

48,847,550 9,673 �أبريل 

48,215,208 9,582 مايو

48,067,218 9,597 يونيو

48,838,488 9,789 يوليو

48,744,873 9,782 �أغ�سط�ص

49,146,110 9,879 �سبتمرب

49,967,832 10,082 �أكتوبر 

50,875,812 10,322 نوفمرب

51,148,112 10,421 دي�سمرب

�مل�سدر: وز�رة �ل�سوؤون �لجتماعية

7.6 احل�سانات �امل�ستغلون �الأطفال باحل�سانات العاملة حتت اإ�سراف �زارة ال�سوؤ�ن الجتماعية

2008 2007 2006 2005 �لبيان

42 42 36 31 عدد �حل�سانات

436 496 321 282 عدد �مل�ستغلني باحل�سانات

3620 3681 2349 2275 عدد �لأطفال باحل�سانات

�مل�سدر: وز�رة �ل�سوؤون �لجتماعية

      

      

7.7 الأطفال باحل�سانات العاملة حتت اإ�سراف �زارة ال�سوؤ�ن الجتماعية  ح�سب النوع �اجلن�سية 

 

2008 2007 2006 2005 �لبيان

3,620 3,681 2,349 2,275 �ملجموع

894 766 521 481 مو�طنون

2,726 2,915 1,828 1,794 غري مو�طنني

�لنوع

1,886 1,941 1,268 1,172 ذكور

1,734 1,740 1,081 1,103 �إناث

�لعمر

336 314 165 321 ر�سع

3284 3367 2184 1954 غري ر�سع

�مل�سدر: وز�رة �ل�سوؤون �لجتماعية
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8. �لثقافة و�لرفيه

تتمتـــع �إمـــارة �أبوظبي بر�ث غني ي�ســـم مو�قع تاريخيـــة وقطعاً �أثرية ميتد تاريخها من �لع�ســـر 

�حلجري حتى �أو�خر �لع�ســـر �لإ�ســـالمي، �إ�ســـافة �إىل مو�قع ثقافية ذ�ت م�ساهد طبيعية مميزة 

و�أبعاد �جتماعية عميقة. 

ويت�ســـمن هذ� �لف�سل �إح�ســـاء�ت �ملتاحف وزو�رها و�ملحا�سر�ت �لتي ينظمها �ملجمع �لثقايف يف 

�إمارة �أبوظبي. وقد �زد�د عدد �ملتاحف يف �إمارة �أبوظبي لي�سبح ثالثة متاحف هي متحف �لعني 

�لوطنـــي ومتحف ق�ســـر �لعني بالإ�ســـافة �إىل متحف دملـــا �جلديد، كما �زد�د عدد �ملحا�ســـر�ت 

�لتي نظمها �ملجمع �لثقايف من 65 حما�سرة عام 2007 �إىل 78 حما�سرة خالل عام 2008.

    

عدد املرتددين على دار الكتب الوطنية ح�سب النوع

اإناثذكور
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8.1 حما�سرات املو�سم الثقايف ح�سب مو�سوع املحا�سرة

2008 2007 2006 2005 مو�سوع �ملحا�سرة

78 65 81 72 �ملجموع

24 22 32 26 علمي

10 8 13 10 ديني

25 21 16 6 �أدبي

9 6 14 13 �قت�سادي/ �سيا�سي

10 8 6 17 تقني

�مل�سدر: �ملجمع �لثقايف

     

8.2 الكتب املتوافرة بدار الكتب الوطنية ح�سب املو�سوع

2008 2007 2006 2005 مو�سوعات �لكتب

343,409 330,102 318,550 242,500 �ملجموع

52,500 51,200 50,300 35,500 دينية 

44,600 43,832 42,200 34,200 تاريخية 

50,980 49,650 48,900 41,800 �آد�ب 

53,460 52,100 51,400 38,000 �سيا�سة 

14,229 13,600 12,200 9,700 �قت�ساد 

13,100 12,220 11,140 7,800 قانون 

11,200 10,500 9,200 7,000 فنون 

26,400 25,600 24,250 17,300 علوم بحتة

24,800 22,300 21,360 18,000 علوم تطبيقية 

25,640 22,800 22,000 15,200 �أطفال 

27,000 26,300 25,600 18,000 معارف عامة 

�مل�سدر: هيئة �أبوظبي للثقافة و�لر�ث
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8.5 عدد املطابع �مكتبات بيع الكتب �د�ر الن�سر �التوزيع �الدعاية �الإعالن، �د�ر ال�سينما ح�سب املنطقة، 

2008

�ملجموع �ملنطقة �لغربية �لعني �أبوظبي �لبيان

94 0 17 77 �ملطابع

187 8 64 115 مكتبات بيع �لكتب *

161 1 20 140 دور ن�سر وتوزيع �لكتب

71 1 10 60 دور ن�سر وتوزيع �ل�سحف و�ملجالت

271 3 10 258 دور �لدعاية و�لإعالن 

17 0 6 11 دور �ل�سينما 

* يت�سمن �لن�سر و�لتوزيع 

�مل�سدر: �ملجل�ص �لوطني لالإعالم

    

8.6 عدد الربامج التي تبث من اإذاعة اأبوظبي ح�سب نوع الربنامج �مكان الإنتاج، 2008 

�ملجموع

مكان �لإنتاج

�أنو�ع �لرب�مج

 حملي  خارجي

96 46 50 �ملجموع

16 11 5 دينية

35 26 9 ثقافية

10 0 10 �إخبارية

26 9 17 منوعات

7 0 7 بث مبا�سر

2 0 2 خدمات و�أركان

�مل�سدر: �سركة �أبوظبي لالإعالم

8.3 عدد املرتددين �امل�ستعريين من دار الكتب الوطنية ح�سب النوع

2008 2007 2006 2005 �لبيان

123,772 109,434 106,275 170,339 مرددون

70,960 64,812 63,745 91,541 ذكور

52,812 44,622 42,530 78,798 �إناث

19,600 18,050 17,191 10,524 م�ستعريون

12,168 11,798 11,462 5,682 ذكور

7,432 6,252 5,729 4,842 �إناث

�مل�سدر: هيئة �أبوظبي للثقافة و�لر�ث 

8.4 عدد ز�ار حديقة احليوانات �املتاحف  �احلدائق العامة

2008 2007 2006 �لبيان

3,703,161 3,543,527 2,593,443 �ملجموع

728,691 662,951 619,042 حديقة �حليو�نات 

296,429 250,016 200,089 حديقة �ألعاب هيلي

2,545,267 2,503,816 1,664,640 �حلد�ئق �لعامة

56,693 55,517 53,110 متحف �لعني �لوطني

72,281 71,227 56,562 متحف ق�سر �لعني

3,800 متحف دملا* -  - 

 * مت �فتتاحه عام 2008 

�مل�سدر: بلدية �أبوظبي وبلدية �لعني وبلدية �ملنطقة �لغربية وحديقة �لعني للحيو�نات و�لأحياء �ملائية
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يعد قطاع �لزر�عة و�لرثوة �حليو�نية و�ل�سمكية من �لقطاعات �لإنتاجية ذ�ت �لأهمية �خلا�سة 

يف �إمـــارة �أبوظبـــي، �لتـــي تـــويل �حلكومة ُجـــل �هتمامها بتطويـــره بهدف زيادة حجـــم �لإنتاج 

�لزر�عي ورفع م�ســـاهمته يف �إجمايل �لناجت �ملحلي �لإجمايل، كما يعد هذ� �لقطاع �لأ�ســـا�ص 

لتحقيق �لأمن �لغذ�ئي يف �لإمارة. 

وتت�سمن �لإح�ساء�ت �لزر�عية بيانات عن �أعد�د �ملز�رع وم�ساحة �لأر��سي �لزر�عية وموؤ�سر�ت 

�مل�ســـاحة �ملح�ســـولية وكميات �لإنتاج �لزر�عي وقيمه، �أما �إح�ساء�ت �لرثوة �حليو�نية فت�سمل 

�أعد�د �ل�ســـاأن و�ملاعز و�لأبقار و�جلمال و�لدو�جن، وحتتوي �إح�ســـاء�ت �لرثوة �ل�ســـمكية على 

بيانات تت�سمن كمية �لأ�سماك  �مل�سطادة وقيمتها.

24015
عدد �حلياز�ت �لزر�عية

20
08

731512 �مل�ساحة �لكلية للمز�رع (بالدومن)

560294 �مل�ساحة �لكلية لالأر��سي �ملزروعة (بالدومن)

13 عدد مز�رع �لدو�جن

12000 �إنتاج حلوم �لدجاج بالطن

130.12 �إنتاج �لبي�ص باملليون

18 عدد مز�رع �لأبقار �حلديثة

15554 جمموع �لقطعان (ر�أ�ص)

12743 عدد �لأبقار �حللوب

70566 �إنتاج �حلليب بالطن

1100 عدد قو�رب �ل�سيد �لعاملة

4620 عدد �سيادي �لأ�سماك

74.6 �إنتاج �لأ�سماك بالطن

616320 قيمة �ل�سلع �لزر�عية �مل�سدرة (باآلف �لدر�هم)

129651 قيمة �ل�سلع �لزر�عية �ملعاد ت�سديرها (باآلف �لدر�هم)

9. �لزر�عة و�لرثوة �حليو�نية و�لأ�سماك
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9.1 عدد املزارع  �م�ساحاتها ح�سب نوع ال�ستخدام، 2008/2007

( �مل�ساحة بالدومن )
�ملجموع �لعني �أبوظبي �لو�سف

�مل�ساحات �ملزروعة:

629,833 397,773 232,060 �ملجموع

274,561 169,871 104,690 ب�ساتني فاكهة

242,148 141,191 100,957 حما�سيل حقلية

14,710 5,384 9,326 خ�سر�و�ت

2,322 1,328 994 زر�عة حممية

26,553 12,060 14,493 م�سد�ت رياح

69,539 67,939 1,600 بور

�مل�ساحات غري �ملزروعة:

101,679 46,215 55,464 �ملجموع

10,141 6,589 3,552 مباين

91,538 39,626 51,912 �أر��سي مل ت�ستغل من قبل 

�مل�سدر: د�ئرة �لبلديات و�لزر�عة

9.2 عدد �م�ساحة املزارع ح�سب املنطقة

 ( �مل�ساحة بالدومن )

2007 2006 2005 2004 2000
�ملنطقة

2008 2007 2006 2005 2001

24,015 23,198 23,648 23,704 21,858 �لعدد

ع
و
م
ج

مل
�

731,512 703,748 720,651 739,686 694,966 �مل�ساحة

3,854 4,072 4,556 4,793 2,964 �لعدد

ي
ظب

و
�أب

97,045 98,314 103,815 111,452 67,941 �مل�ساحة

11,751 11,701 11,572 11,529 11,307 �لعدد

ني
ع
�ل

443,988 423,083 429,463 438,820 441,031 �مل�ساحة

8,410 7,425 7,520 7,382 7,587 �لعدد

ة 
ق
ط

ملن
�

ة
بي

ر
غ
�ل

190,479 182,351 187,373 189,414 185,994 �مل�ساحة

�مل�سدر: د�ئرة �لبلديات و�لزر�عة

9.3 عدد البيوت املحمية �م�ساحاتها ح�سب املنطقة

( �مل�ساحة بالدومن )

2007 2006 2005 2004 2000
�ملنطقة

2008 2007 2006 2005 2001

6,916 8,174 4,959 4,514 3,867 �لعدد

ع
و
م
ج

مل
�

2,322 3,975 1,569 1,473 1,315 �مل�ساحة

102 102 54 54 34 �لعدد

ي
ظب

و
�أب

46 46 22 22 11 �مل�ساحة

3,948 3,216 2,629 2,141 2187 �لعدد

ني
ع
�ل

1,328 1,246 824 693 755 �مل�ساحة

2,866 4,856 2,276 2,319 1646 �لعدد

ة 
ق
ط

ملن
�

ة
بي

ر
غ
�ل

948 2,683 723 758 549 �مل�ساحة

�مل�سدر: د�ئرة �لبلديات و�لزر�عة

274561ب�ساتني فاكهة
242148حما�سيل حقلية

14710خ�سر�و�ت
2322زر�عة حممية
26553م�سد�ت رياح

69539بور للر�حة

%43.59

%11.04

%38.45

%2.34

%4.22

%0.37

ال�سكل 9.1 : التوزيع الن�سبي مل�ساحة احليازات الزراعية
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9.4 كمية �قيمة املنتجات الزراعية املوردة اإىل مركز الت�سويق الزراعي 

( �لكمية: طن / �لقيمة: �ألف درهم)

2007/2008 2006/2007
�ملنتج

�لقيمة �لكمية �لقيمة �لكمية

2,134,308.30 1,300,888.40 2,052,553.60 1,276,207.50 �ملجموع �لكلي

65,169.50 46,417.00 20,190.70 13,690.20 طماطم

708.50 352.10 283.00 92.40 فلفل

649.50 326.10 581.30 298.00 خيار

377.00 203.80 367.80 188.90 كو�سا

22.80 17.70 108.40 84.20 بطيخ

18.10 12.40 55.90 37.70 �سمام

259.50 95.00 1248.30 599.70 ب�سل جاف

16.00 3.30 0.00 0.00 لوبيا

0.00 0.00 8.40 1.80 بامية

1402.50 208.40 730.80 146.50 فا�سوليا

123.50 24.70 17.70 3.60 ب�سلة

642.50 657.90 100.90 100.60 باذجنان

0.80 2.00 1.60 3.00 جرجري

357.80 263.60 9.60 7.10 زهرة

140.50 28.30 0.20 0.10 فول �أخ�سر

1959.20 2260.90 1376.90 1377.40 ملفوف

14.30 9.50 15.50 11.10 خ�ص

13.60 16.50 0.20 0.20 �سبانخ

2.80 2.50 130.80 133.60 ملوخية

2.10 2.00 4.60 4.60 ك�سربة

112.90 128.40 6.20 6.50 �سمندر

53.40 35.40 31.90 20.80 بقدون�ص

12.80 3.20 316.10 83.40 بطاطا

623.90 331.10 568.00 216.70 ذرة

49.50 44.20 24.70 22.30 لفت

6.00 4.00 10.70 8.00 جزر

2,061,569 1,249,438 2,026,663 1,259,069 تنب و�أعالف

�مل�سدر: د�ئرة �لبلديات و�لزر�عة

ال�سكل 9.2: م�ساحة البيوت املحمية ح�سب املنطقة 

2005200620072008

22224646�أبوظبي 

69382412461328�لعني

7587232683948�ملنطقة �لغربية
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9.7 مبيدات الآفات امل�ستعملة ح�سب النوع �الكمية للمو�سم الزراعي، 2008/2007

�ملجموع
�ملنطقة 

�لغربية
�لعني �أبوظبي �لبيان

مبيد�ت ح�سرية

17,334 9,254 6,305 1,775 لر

1,946 1,345 49 552 كيلوجر�م

مبيد�ت فطريات

1,978 1,883 0 95 لر

1,962 1,121 263 578 كيلوجر�م

مبيد�ت عناكب

3,407 1,274 1,859 274 لر

791 4 556 231 كيلوجر�م

298870 133283 152114 13473 فريمونات (عدد)

1550 1550 0 0 كريومونات (عدد)

78107 7026 71015 66 فو�ستوك�سني (عدد)

مبيد�ت ديد�ن

9 0 9 0 لر

8 0 8 0 كيلوجر�م

�أخرى

419 0 416 0 لر

525 0 525 0 كيلوجر�م

�مل�سدر: د�ئرة �لبلديات و�لزر�عة

      

9.8 الواردات �ال�سادرات �املعاد ت�سديره من الأ�سمدة الزراعية ح�سب الكمية �القيمة

(الكمية بالطن �القيمة بالدرهم)

2008 �لبيان

�لو�رد�ت

20892396 �لكمية

54407948 �لقيمة

�ل�سادر�ت

20360712 �لكمية

79691915 �لقيمة

�ملعاد ت�سديره

187970 �لكمية

202405 �لقيمة

�مل�سدر: مركز �لإح�ساء  -  �أبوظبي

9.5 الأرقام القيا�سية لأ�سعار املنتجني الزراعيني 

(�سنة �لأ�سا�ص: 2005)

2008 2007 2006 �ملح�سول

95.21 101.95 101.69 جميع �ملنتجات

95.24 100.04 93.87 طماطم

74.83 113.90 87.10 فلفل

101.82 99.72 100.40 خيار

100.22 105.48 100.39 كو�سا

119.91 119.84 115.09 بطيخ

102.09 103.70 102.83 �سمام

113.59 86.56 90.90 ب�سل جاف

100.90 0.00 86.80 لوبيا

0.00 110.02 98.26 بامية

100.55 100.28 99.24 فا�سوليا

101.16 99.48 98.04 ب�سلة

97.73 100.37 99.53 باذجنان

97.53 97.15 107.55 زهرة

99.37 40.03 96.72 فول �أخ�سر

86.68 99.99 99.12 ملفوف

104.35 96.81 76.69 خ�ص

82.43 100.01 102.16 �سبانخ

115.93 101.34 97.13 ملوخية

105.05 100.05 94.19 ك�سربة

93.55 101.48 97.50 �سمندر

101.07 102.76 95.35 بقدون�ص

107.21 101.59 96.09 بطاطا

112.42 149.21 207.05 ذرة

97.21 96.14 92.89 لفت

111.63 99.36 94.74 جزر

�مل�سدر: مركز �لإح�ساء  -  �أبوظبي

9.6 القيمة الإجمالية للقر��س املمنوحة للمزارعني ح�سب املنطقة

( �لقيمة باآلف �لدر�هم)

2008 2007 2006 �ملنطقة

42,431 32,267 41,120  �ملجموع*

4,145 2,372 4,827 �أبوظبي

38,286 29,895 36,293 �لعني

* ي�سدد �ملز�رع 50% فقط من قيمة �لقر�ص

�مل�سدر: مركز �لإح�ساء  -  �أبوظبي
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9.9 اأعداد ر�ؤ��س الأغنام �الأبقار �اجلمال ح�سب املنطقة، 2008

�جلمال �لأبقار �لأغنام �ملنطقة

336,901 42,596 1,998,280 �ملجموع

83,817 11,445 464,155 �أبوظبي

156,625 21,240 1,102,856 �لعني

96,459 9,911 431,269 �ملنطقة �لغربية

�مل�سدر: د�ئرة �لبلديات و�لزر�عة

ال�سكل 9.3: اأعداد ر�ؤ��س الأغنام �الأبقار �اجلمال ح�سب املنطقة، 2008

9.10 كمية األأ�سماك امل�سطادة من العائالت الرئي�سة لالأ�سماك، 2008

( �لكمية بالطن و�لقيمة مباليني �لدر�هم)
�لقيمة �لكمية �لبيان

74.6 5,363 �ملجموع

11.8 761 حب�ص

2.8 567 فر�ص

12.2 1,063 �سعري

0.8 142 ني�سر

2.2 224 قبقوب

7.3 302 كنعد 

23.1 922 �لهامور

1.9 200 كوفر

12.5 1,182 �أخرى

�مل�سدر: هيئة �لبيئة  -  �أبوظبي

�لأغنام 

�لأبقار 

�جلمال

�ملنطقة �لعني�أبوظبي

�لغريية

9.11 عدد احلالت التي مت تطعيمها �عالجها بامل�ست�سفيات البيطرية �العيادات اخلارجية، 2007/2008

�ملنطقة �لغربية �لعني �أبوظبي �ملجموع �لكلي �حلالت

1,756,777 2,272,160 1,238,956 5,267,893 �ملجموع

299,257 282,883 200,155 782,295 �لأمر��ص �ل�سارية

218,684 973,280 149,755 1,341,719 �لأمر��ص �ملعدية

336,293 587,347 240,603 1,164,243 �لأمر��ص �لباطنية

732,308 351,638 513,263 1,597,209 �أمر��ص �لأي�ص و�سوء �لتغذية

4,206 16,265 3,617 24,088 �أمر��ص �حلمل و�لتنا�سل

54,193 0 35,238 89,431 �أمر��ص �لدو�جن

2,167 60,747 1,761 64,675 �لعمليات �جلر�حية

109,669 0 94,564 204,233 �لتطعيمات

�مل�سدر: د�ئرة �لبلديات و�لزر�عة
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9.12 الواردات من ال�سلع الزراعية �الغذائية

( �لقيمة باآلف �لدر�هم)

2008 2007 2005 �لبيان

5,679,424 3,652,288 3,317,479 �ملجموع 

1,812,451 803,799 980,136 حيو�نات حية ومنتجات �ململكة �حليو�نية

2,043,674 1,730,892 1,257,529 منتجات نباتية

480,983 210,909 182,638 �سحوم ودهون وزيوت حيو�نية �أو نباتية

1,260,677 858,458 812,332 مو�د غذ�ئية وم�سروبات و�سو�ئل كحولية وتبغ

54,408 33,595 61,320
منتجات �ل�سناعات �لكيماوية �أو �ل�سناعات 

�ملرتبطة بها

27,231 14,635 23,524
مبيد�ت �حل�سر�ت و�لقو�ر�ص و�لفطريات 

و�لأع�ساب

�مل�سدر: مركز �لإح�ساء  -  �أبوظبي

9.13 ال�سادرات من ال�سلع الزراعية �الغذائية 

( �لقيمة باآلف �لدر�هم)

2008 2007 2005 �لبيان

616,319 448,798 293,299 �ملجموع 

97,814 73,651 48,647 حيو�نات حية ومنتجات �ململكة �حليو�نية

61,300 58,020 34,120 منتجات نباتية

242,928 158,001 125,751 �سحوم ودهون وزيوت حيو�نية �أو نباتية

134,498 110,866 47,761 مو�د غذ�ئية وم�سروبات و�سو�ئل كحولية وتبغ

79,692 47,346 37,020 منتجات �ل�سناعات �لكيماوية �أو �ل�سناعات �ملرتبطة بها

87 914 0 مبيد�ت �حل�سر�ت و�لقو�ر�ص و�لفطريات و�لأع�ساب

�مل�سدر: مركز �لإح�ساء  -  �أبوظبي 

9.14 املعاد ت�سديره من ال�سلع الزراعية �الغذائية

(�لقيمة باآلف �لدر�هم )

2008 2007 2005 �لبيان

129,651 130,796 163,208 �ملجموع 

40,855 47,134 37,679 حيو�نات حية ومنتجات �ململكة �حليو�نية

55,238 55,903 45,012 منتجات نباتية

3,521 4,288 27,766 �سحوم ودهون وزيوت حيو�نية �أو نباتية

29,662 22,710 50,855 مو�د غذ�ئية وم�سروبات و�سو�ئل كحولية وتبغ

202 474 683 منتجات �ل�سناعات �لكيماوية �أو �ل�سناعات �ملرتبطة بها

173 287 1,213 مبيد�ت �حل�سر�ت و�لقو�ر�ص و�لفطريات و�لأع�ساب

�مل�سدر: مركز �لإح�ساء  -  �أبوظبي
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تعد �إمارة �أبوظبي منتجاً رئي�سياً للنفط على �مل�ستوى �لعاملي منذ �أن �كت�سف �لنفط بكميات جتارية 

لأول مرة عام 1958، ومنذ ذلك �لتاريخ وحتى �لآن متكنت �لإمارة من حتقيق تطورنوعي يف جمال 

��ستثمار  �لرثوة �لنفطية و�لغاز �لطبيعي وتطويرهما. وقد �حتلت �لإمارة �ملرتبة �ل�ساد�سة عامليا يف 

جمال �لحتياطي �لنفطي �ملوؤكد، �لذي ي�ســـكل حو�ىل 10% من الحتياط العاملي، وي�ضكل اإنتاجها 

�حلـــايل �أكـــرث من 8% من �إجمايل ناجت منظمة �لدول �مل�ســـدرة للنفط (�أوبك)، بينما حتتل �لإمارة 

�ملرتبة �ل�سابعة عامليا يف جمال �حتياطي �لغاز �لطبيعي.

ت�ســـكل �لعو�ئد �لنفطية لإمارة �أبوظبي �مل�ســـدر �لرئي�ســـي لتمويل بر�مج �لتنمية �مل�ســـتد�مة وتنويع 

م�ض���ادر الدخل، كما تقدر م�ض���اهمة القيمة امل�ضافة لهذا الن�ضاط بحواىل %60 من �لناجت �ملحلي 

�لإجمايل، ما �أدى �إىل تبنى خطة من قبل �حلكومة من �أجل تنويع �لقاعدة �لقت�سادية وتقلي�ص هذه 

�لن�ســـبة �إىل 36% بحلول عام 2030، باعتبار هذ� �لتنويع �ل�ســـمانة �حلقيقية للتنمية �مل�ســـتد�مة 

و�ملتو�زنة. 

ويوجـــد يف �إمـــارة �أبوظبي حاليا 6 �ســـركات برولية تعمل يف جمال ��ســـتخر�ج �لنفط �خلام و�لغاز 

�لطبيعي، و�ســـركة و�حدة تعمـــل يف جمال �لتكرير و�إنتاج �ملنتجات �لبرولية، و�ســـركتان تعمالن يف 

�إنتاج �لغاز �لطبيعي �مل�سال وتطويرهما، و�سركتان تعمالن يف �نتاج �ملنتجات �لبروكيميائية، و�سركة 

و�حـــدة تعمـــل يف جمال بيـــع وتوزيع �ملنتجات �لبرولية، بالإ�ســـافة �إىل 6 �ســـركات تعمل يف جمال 

خدمات �لنفط و�لغاز. 

يت�ســـمن هذ� �لف�ســـل �إح�ســـاء�ت �إنتاج �لنفـــط و�لغاز �لطبيعي و�ل�ســـادر�ت �لنفطيـــة، و�ملنتجات 

�لبرولية و�لغاز �لطبيعي �مل�ســـال، و�إح�ســـاء�ت �ملنتجات �لبروكيميائية، بالإ�سافة �إىل �ل�سناعات 

�لتحويلية وتوزيعاتها بح�ســـب ر�أ�ص �ملال و�لعمالة، حيث تعد هذه �لأخرية خيار� ��ســـر�تيجيا لتنويع 

�لقاعدة �لقت�سادية وم�سادر �لدخل.

  

92 �لحتياطي �لنفطي �ملوؤكد (بليون برميل)

20
08212 �حتياطي �لغاز �لطبيعي �ملوؤكد (ترليون قدم مكعب)

2.27  متو�سط �إنتاج �لنفط �ليومي (مليون برميل/يوم)

2.059  متو�سط �سادر�ت �لنفط �ليومية (مليون برميل/يوم)

5,390 متو�سط ��ستخد�م �لغاز �ليومي (مليون قدم مكعب/يوم)

                                                     

10. �ل�سناعة
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10.1 احتياطيات النفط اخلام �الغاز الطبيعي املوؤكدة   

2008 2007 2006 2005 �لبيان

92 92 92 92 �لحتياطي �لنفطي ( بليون برميل)

212 212 198 198 �حتياطي �لغاز �لطبيعي (تريليون قدم مكعب)

�مل�سدر : �سركة برول �أبوظبي �لوطنية  -  �أدنوك     

  

10.2 اإنتاج ��سادرات النفط اخلام ــ اإمارة اأبوظبي 

( �ألف برميل)

*2008 2007 2006 2005 �لبيان

�لإنتاج

830,820 863,225 838,770 818,330 �لكمية

2,270 2,365 2,298 2,242 �ملتو�سط �ليومي

�ل�سادر�ت 

753,607 814,939 685,470 672,330 �لكمية

2,059 2,233 1,878 1,842 �ملتو�سط �ليومي

* بيانات �أولية 

�مل�سدر : �سركة برول �أبوظبي �لوطنية  -  �أدنوك  

      

10.3 اإنتاج النفط اخلام يف اإمارة اأبوظبي ح�سب احلقول الربية �البحرية

( �ألف برميل )

*2008 2007 2006 2005 �لبيان

830,820 863,225 838,770 818,330 �ملجموع

429534 461277 452600 432525 حقول برية 

401286 401948 386170 385805 حقول بحرية

* بيانات �أولية 

�مل�سدر : �سركة برول �أبوظبي �لوطنية  -  �أدنوك  

       

10.4 متوسط اأ�شعار خامات نفوط اأبوظبي ح�شب نوع اخلام  2005 - 2008    

( دولر للربميل)

2008 2007 2006 2005 �لبيان

97.86 72.46 69.79 53.08 خام مربان

96.93 71.8 69.01 52.46 خام �أم �ل�سيف

97.79 72.51 69.82 53.13 خام ز�كوم �ل�سفلي

93.32 68.25 65.64 48.98 خام ز�كوم �لعلوي

96.48 71.26 68.97 51.91 متو�سط �ل�سعر

�مل�سدر : �سركة برول �أبوظبي �لوطنية  -  �أدنوك     

  

10.5 �سادرات النفط اخلام ح�سب الد�ل، 2007 

(�ألف برميل)

% �لكمية �لدولة �مل�ستوردة

100 814,939 �ملجموع

42.64 347,450 �ليابان

17.01 138,606 كوريا 

11.27 91,854 تايلند

7.48 60,925 �لهند

5.34 43,550 �سنغافورة

3.47 28,311 �ل�سني

2.70 21,998 �أ�سر�ليا

2.48 20,181 تايو�ن

2.32 18,886 �لباك�ستان

1.20 9,811 كينيا

0.95 7,759 �لفلبني

0.84 6,837 فرن�سا

0.77 6,270 نيوزيلند�

0.55 4,493 �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 

0.43 3,498 بنجالدي�ص

0.17 1,381 تنز�نيا

0.11 927 جنوب �فريقيا

0.08 675 �أندوني�سيا

0.07 572 �إ�سبانيا

0.06 525 �سريالنكا

0.05 430 ماليزيا

�مل�سدر : �سركة برول �أبوظبي �لوطنية  -  �أدنوك    
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10.6 اإنتاج �ا�ستخدام الغاز الطبيعي         

( مليون قدم مكعب )

 *2008 2007 2006 2005 �لبيان

�لإنتاج

2,076,642 2,157,550 2,118,825 2,069,550 �لإنتاج �ل�سنوي

5,674 5,911 5,805 5,670 متو�سط �لإنتاج �ليومي

�ل�ستخد�م

1,972,810 2,049,673 1,983,370 1,903,986 �ل�ستخد�م �ل�سنوي

5,390 5,616 5,434 5,216 متو�سط �ل�ستخد�م  �ليومي

95 95 93 92 �ل�ستخد�م  %

* بيانات �أولية  

�مل�سدر : �سركة برول �أبوظبي �لوطنية  -  �أدنوك 

   

10.7 اإنتاج ��سادرات الغاز الطبيعي امل�سال

(�ألف طن مري)

2008 2007
نوع �ملنتج

�ل�سادر�ت �لإنتاج �ل�سادر�ت �لإنتاج

14,075 15,690 15,615 15,877 �ملجموع

5,787 5,918 5,597 5,830  غاز طبيعي م�سال 

3,190 3,227 3,141 3,159  بروبان  

2,903 2,957 2,886 2,995  بيوتان 

1,829 1,847 1,958 1,875   بنتان (+) 

366 1,741 2,033 2,018 �أخرى (كربيت)

�مل�سدر : �سركة برول �أبوظبي �لوطنية ــ �أدنوك     

 

10.8 متو�سط اأ�سعار منتجات الغاز الطبيعي امل�سال                            

( دولر / طن مري )

2008 2007 نوع �ملنتج

497 367  غاز طبيعي م�سال 

768 600  بروبان  

783 617  بيوتان 

806 675   بنتان (+) 

561 152 �أخرى (كربيت)

�مل�سدر : �سركة برول �أبوظبي �لوطنية ــ �أدنوك   

10.9 �سادرات الغاز الطبيعي امل�سال

( �ألف طن مري )

2008 2007 �لدول �مل�ستوردة

13,530 13,521 �ملجموع

7,152 6,834 �ليابان

577 518 �ل�سني

4,537 5,051 كوريا

650 621 �لهند

88 45 تركيا

88 46 �لرب�زيل

98 115 تايو�ن

120 44 �ندوني�سيا

  -  30 فيتنام

  -  100 ��سر�ليا

  -  66 فرن�سا

  -  26 تايلند

16 25 موري�س�ص

26 جبل طارق  -  

28 �لوليات �ملتحدة �لأمريكية  -  

15 جنوب �أفريقيا  -  

135 �أخرى  -  

�مل�سدر : �سركة برول �أبوظبي �لوطنية ــ �أدنوك

10.10 �سادرات الغاز الطبيعي امل�سال  ح�سب القارات

( �ألف طن مري )

2008 2007 �لقارة

% �لكمية % �لكمية

100.06 13,530 100.00 13,521 �ملجموع

97.15 13,135 97.91 13,239 �آ�سيا

  -    -  0.74 100 �أ�سر�ليا ونيوزيالند�

0.23 31 0.18 25 �أفريقيا

1.84 249 0.82 111 �أوروبا

0.20 27 �أمريكا �ل�سمالية  -    -  

0.65 88 0.34 46 �أمريكا �جلنوبية

�مل�سدر : �سركة برول �أبوظبي �لوطنية  -  �أدنوك  
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10.11 الإنتاج �املبيعات املحلية �ال�سادرات من املنتجات البرت�لية

( �ألف طن مري)

2008 2007 2006 �لبيان

�لإنتاج

19,040 17,961 20,998 �لكمية

52,02 49.21 57.53 �ملتو�سط �ليومي

�ملبيعات �ملحلية

5,699 6,155 4,521 �لكمية

15.57 16.86 12.39 �ملتو�سط �ليومي

�ل�سادر�ت

8,469 7,346 9,592 �لكمية

23.14 20.13 26.21 �ملتو�سط �ليومي

�مل�سدر : �سركة برول �أبوظبي �لوطنية  -  �أدنوك     

      

10.12 الإنتاج �املبيعات املحلية للمنتجات البرت�لية املكررة  

( �ألف طن مري )

*2008 2007
�لبيان

�ملبيعات �لإنتاج �ملبيعات �لإنتاج

5,699 19,040 6,155 17,961 �ملجموع

199 636 215 604 غاز �لبرول �مل�سال

1,639 2,498 1,770 2,373 بنزين خايل من �لر�سا�ص

  -  3,963   -  3,749 نفتا

1,638 5,347 1,769 5,070 وقود طائر�ت / كريو�سني

2,041 4,538 2,205 4,210 زيت �لغاز / ديزل

144 1,968 155 1,870 زيت �لوقود �لثقيل

38 46 41 43 زيوت و�سحوم حمركات

  -  44   -  42 �لكربيت 

* بيانات �أولية

�مل�سدر : �سركة �أدنوك  -  �أدنوك للتوزيع ـ �سركة تكرير 

10.13 ال�سادرات من املنتجات البرت�لية املكررة ح�سب الد�ل امل�ستوردة

( طن مري)
2007 2006 �لدول �مل�ستوردة

7,346,183 9,349,043 �ملجموع

3,640 40,775 �لأرجنتني

  -  136,303 بلجيكا

408,490 569,818 �لرب�زيل

  -  214,571 �ل�سني

65,153 �لد�منارك  -  

288,145 664,344 فرن�سا

947,476 887,996 هولند�

  -  33,853 هوجن كوجن

573,663 267,850 �لهند

52,368 23,960 �إير�ن

  -  36,841 �يطاليا

1,278,922 1,667,237 �ليابان

111,352 166,091 كينيا

1,027,627 1,133,787 كوريا

47,898 95,541 ماليزيا

35,484 موز�مبيق  -  

90,278 75,081 عمان

59,557 300,966 باك�ستان

10,150 11,200 رو�ند�

40,184 17,046 �سي�سليز

104,783 212,303 �سنغافورة

37,009 443,383 جنوب �أفريقيا

32,321 �إ�سبانيا  -  

48,213 54,476 �سريالنكا

39,928 �ل�سود�ن  -  

799,363 604,162 تايو�ن

6,000 134,666 تنز�نيا

  -  52,373 تايلند

789,689 1,284,160 بريطانيا

12,550 7,850 يوغندة

56,071 78,479 �ليمن

390,019 145,131 �أخرى

�مل�سدر : �سركة برول �أبوظبي �لوطنية ــ �أدنوك
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10.14 اأ�سعار ال�سادرات من املنتجات البرت�لية  

( دولر / طن مري )

2008 2007 نوع �ملنتج

  -  608 غاز �لبرول �مل�سال 

961 686 بنزين خاٍل من �لر�سا�ص

915 658 نفتا

1115 665 وقود طائر�ت / كريو�سني

1031 614 زيت �لغاز / ديزل

545 361 زيت �لوقود �لثقيل

�مل�سدر : �سركة برول �أبوظبي �لوطنية  -  �أدنوك    

 

10.15 اإنتاج ��سادرات املنتجات البرت�كيما�ية

( طن مري)

2008 2007
نوع �ملنتج

�ل�سادر�ت �لإنتاج �ل�سادر�ت �لإنتاج

1,188,483 1,658,919 1,156,604 1,670,197 �ملجموع

79,886 456,691 83,028 454,212 �أمونيا

583,800 618,377 549,611 640,496 �سماد �ليوريا

524,797 583,851 523,965 575,489
منتجات لد�ئن 

بال�ستيكية

�مل�سدر : �سركة برول �أبوظبي �لوطنية  -  �أدنوك    

 

10.16 املبيعات املحلية للمنتجات البرت�كيما�ية

(طن مري )

2008 2007 2006 نوع �ملنتج

121,372 113,879 47,249 �ملجموع

62,318 62,355 47,249 �سماد �ليوريا

59,054 51,524 منتجات لد�ئن بال�ستيكية  -  

�مل�سدر : �سركة برول �أبوظبي �لوطنية  -  �أدنوك     

 

10.17 اأ�سعار املنتجات البرت�كيما�ية

( دولر / طن مري )

2008 2007 2006 نوع �ملنتج

426 257.20 235.90 �مونيا

500 292.40 259.60 �سماد �ليوريا

1,705 1,521 1,301 منتجات لد�ئن بال�ستيكية

�مل�سدر : �سركة برول �أبوظبي �لوطنية ــ �أدنوك

10.18 راأ�س املال املدفوع يف ال�شناعات التحويلية ح�شب نوع الن�شاط 

(�ألف درهم)

2007 نوع �ملنتج

10,129,224 �ملجموع

8,344,291 �ل�سناعات �لغذ�ئية و�لكيماوية وغري �ملعدنية و�ل�سناعات �ملعدنية 

584,513 �ملو�د �لغذ�ئية و�مل�سروبات و�لتبغ 

430,151 �سناعة �لن�سيج و�مللبو�سات و�ملنتجات �جللدية 

347,909 �سناعة �لأخ�ساب  و�لأثاث

422,360 �سناعة �لورق و�لطباعة و�لن�سر 

3,497,315 �ل�سناعات �لكيماويات ومنتجاتها 

1,575,882 ت�سنيع �ملنتجات �لتعدينية غري �ملعدنية 

1,595,251 �ل�سناعات �ملعدنية �لأ�سا�سية

1,675,843 ت�سنيع �ملنتجات �ملعدنية و�لآلت و�ملعد�ت و�ل�سناعات �لتحويلية �لأخرى 

�مل�سدر: مركز �لإح�ساء  -  �أبوظبي 

   

10.19 اإجمايل تكوين راأ�س املال الثابت يف ال�سناعات التحويلية 

( مليون درهم/�ل�سعر �جلاري )

2007 نوع �ملنتج

10,292.00 �ملجموع

4,778.00 �ل�سناعات �لبروكيماوية

5,514.00 �ل�سناعات �لأخرى

�مل�سدر: مركز �لإح�ساء  -  �أبوظبي
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�إمارة  يف  �لعليا  �لإ�سر�فية  �جلهة  �أبوظبي  وكهرباء  مياه  هيئة  �أ�سبحت   1998 مار�ص  منذ 

اأبوظبي لتنظيم ن�ضاط املاء والكهرباء وتنفيذ ال�ضيا�ضات احلكومية يف هذا ال�ضاأن. وتويل اإمارة 

اأبوظبي اهتماما خا�ضا بن�ضاط املاء والكهرباء باعتباره املكون الأ�ضا�ضي للبنية التحتية، حيث 

كان خل�ضخ�ضة هذا الن�ضاط دور وا�ضح يف رفع كفاءته الإنتاجية. 

ويوجد حاليا �سبع �سركات منتجة للكهرباء وللمياه �ملحالة، متتلك �حلكومة ح�سة 60% يف 

خم�ص �سركات منها، و�سركتان مملوكتان لها بالكامل، وهناك 17 حمطة توليد وحتلية تابعة 

لهذه �ل�سركات. كما توجد �أربع �سركات تقوم بنقل  �ملاء و�لكهرباء وتوزيعهما تابعة للهيئة.

يت�سمن هذ� �لف�سل �إح�ساء�ت �لإنتاج و�ل�ستهالك لكل من �لكهرباء، و�ملياه �ملحالة.

 

34,452,127 �لطاقة �لكهربية �ملولدة (ميجاو�ت / �ساعة)

20
08

26,786,967 �لطاقة �لكهربية �ملوزعة (ميجاو�ت / �ساعة)

15.33 ن�سيب �لفرد من �لكهرباء �مل�ستهلكة (ميجاو�ت / �ساعة)

172,565.33 �إنتاج �ملياه �ملحالة (مليون جالون)

172,099 ��ستهالك �ملياه �ملحالة (مليون جالون)

239 ن�سيب �لفرد من �ملياه �مل�ستهلكة (جالون / يوم)

ا�ستهالك املاء �الكهرباء ح�سب ال�سنة

2005 2006 2007 2008

11. �ملاء و�لكهرباء
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11.1 اإح�ساءات الطاقة الكهربائية

( ميجاو�ت �ساعة )

*2008 2007 2005 �لبيان

34,452,127 34,142,472 25,423,862 �لطاقة �لكهربية �ملولدة

(3,354) 814,616 �ملحول من �سركة تكرير  - 

2,971,274 5,614,875 تزويد �إمارة دبي  - 

4,690,532 4,369,801 3,812,660 �لطاقة �مل�ستهلكة د�خل �ملحطات

26,786,967 24,972,413 21,611,202
�لطاقة �ملوزعة عرب �ل�سبكة (�لطاقة 

�ملتاحة)

2,678,697 2,422,324 2,096,287
�لفاقد �لفني عرب �ل�سبكة �لكهربية 

(%7.9)
24,111,624 22,550,089 19,514,915 ��ستهالك �لكهرباء

15.31 14.98 13.95
تقدير�ت ن�سيب �لفرد من �لكهرباء 

�مل�ستهلكة  

* قيم �ل�ستهالك �لكلي ل ت�سمل �ل�ستهالك �لد�خلي ملحطات توليد �لطاقة

(ADWEC) مل�سدر: �سركة �أبوظبي للماء و�لكهرباء�

   

11.2 ا�شتهالك الوقود يف ن�شاط املاء والكهرباء

2008 2007 2006 2005 �لبيان

425,633 398,714 345,915 356,622 غاز طبيعي (مليون قدم مكعب)

284 66,099 164,506 7,924 نفط خام (�ألف جالون بريطاين)

5,402 18,150 71,548 3,369 زيت �لغاز (�ألف جالون بريطاين) 

455 13 33,923 8 زيت �لوقود (�ألف جالون بريطاين)

(ADWEC) مل�سدر: �سركة �أبوظبي للماء و�لكهرباء�

11.3 ا�شتهالك الوقود يف ن�شاط املاء والكهرباء

(بليون وحدة حر�رية بريطانية)

2008 2007 2006 2005 �لبيان

439,811 430,238 404,742 372,819 �ملجموع

438,757 414,062 360,039 370,973 غاز طبيعي  

78 10,737 26,722 1,287 نفط خام  

894 3,004 11,841 558 زيت �لغاز  

82 2435 6,140 1 زيت �لوقود  

(ADWEC) مل�سدر: �سركة �أبوظبي للماء و�لكهرباء�

11.4 اإنتاج �ا�ستهالك املياه املحالة

( مليون جالون بريطاين)

2008 2007 2006 2005 �لبيان

198,648 187,703 176,457 163,241 �ملجموع �لكلي

172,565 158,251 147,495 140,100 �لإنتاج �ملحلي من �ملياه �ملحالة

26,083 29,452 28,962 23,141 �لو�رد من حمطة �ألفجرية

172,099 166,440 158,849 146,727 ��ستهالك �ملياه �ملحالة

470 456 435 402 معدل �ل�ستهالك �ليومي

(ADWEC)  �مل�سدر: �سركة �أبوظبي للماء و�لكهرباء

    

11.5 ا�ستهالك املياه املحالة ح�سب املنطقة

( مليون جالون بريطاين)

2008 2007 2006 2005 �ملنطقة

172,099 166,440 158,849 146,727 �ل�ستهالك �لكلي

114,733 110,960 105,824 101,384 منطقة �أبوظبي

57,366 55,480 53,025 45,343 منطقة �لعني و�ملنطقة �لغربية

(ADWEC)  �مل�سدر: �سركة �أبوظبي للماء و�لكهرباء
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11،6 ا�ستهالك املياه املحالة

(مليون جالون بريطاين)       

2008 2007 2006 2005 مليون جالون بريطاين

172,099 166,440 158,849 146,727 �ل�ستهالك �ل�سنوي

470 456 435 402 متو�سط �ل�ستهالك �ليومي

239 265 290 287 متو�سط ��ستهالك �لفرد يوميا 

(جالون)

(ADWEC) مل�سدر: �سركة �أبوظبي للماء و�لكهرباء�

11.7 ا�ستهالك الكهرباء ح�سب القطاع القت�سادي - 2008*

( جيجاو�ت �ساعة)

�لقطاعات 

�لأخرى
�ل�سناعة

�لقطاع 

�ملنزيل
�لزر�عة �ل�سهر

11,315 554 9,366 2,093 �ملجموع

631 4 487 62 يناير

729 4 496 167 فرب�ير

670 2 538 78 مار�ص

783 6 638 129 �أبريل

883 101 752 165 مايو

806 32 782 211 يونيو

1,084 69 1,005 190 يوليو

1,089 62 949 225 �أغ�سط�ص

1,179 73 1,105 214 �سبتمرب

1,151 61 1,053 220 �أكتوبر

1,472 61 901 204 نوفمرب

839 79 660 231 دي�سمرب

* ح�سب �لفو�تري �ملدفوعة مع ��ستبعاد �لفئات �ملعفاة

�مل�سدر: �سركة �أبوظبي للتوزيع، �سركة �لعني للتوزيع

11.8 ا�ستهالك املياه املحالة ح�سب القطاع القت�سادي  - 2008* 

(مليون جالون ) 

�لقطاعات �لأخرى �ل�سناعة �لقطاع �ملنزيل �لزر�عة �ل�سهر

46,868 1,150 116,350 5,821 �ملجموع

2,098 0 3,653 485
يناير

4,657 2 8,087 428
فرب�ير

3,613 1 11,052 275
مار�ص

2,659 3 9,514 314
�أبريل

4,141 150 12,639 581
مايو

2,748 92 12,988 247
يونيو

4,040 236 20,308 517
يوليو

2,500 121 5,509 584
�أغ�سط�ص

4,930 126 6,123 722
�سبتمرب

4,809 81 9,057 456
�أكتوبر

4,927 146 6,933 778
نوفمرب

5,747 191 10,488 435
دي�سمرب

* ح�سب �لفو�تري �ملدفوعة مع ��ستبعاد �لفئات �ملعفاة

�مل�سدر: �سركة �أبوظبي للتوزيع، �سركة �لعني للتوزيع
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 يت�ســـمن هذ� �لف�ســـل بيانات حول عدد رخ�ص �لبناء يف �إمارة �أبوظبي وعدد �لأبنية وكذلك 

عدد �لوحد�ت �ل�ســـكنية، م�ستخل�ســـة من �ســـجالت بلدية �أبوظبي وبلدية �لعني و�لتعد�د �لعام 

لل�سكان و�مل�ساكن و�ملن�ساآت لعام 2005. 

وت�سري �لإح�ساء�ت �لو�ردة يف هذ� �لف�سل �إىل �أن عدد رخ�ص �لأبنية �ل�سكنية يف عام 2008 

بلغت 3722 رخ�ســـة بناء، وعدد رخ�ص �لأبنية غري �ل�ســـكنية بلغت 2825 رخ�ســـة بناء. �أما 

جممـــوع �ملبـــاين يف �إمـــارة �أبوظبي فقد بلغـــت 117,254 مبنى، يف حني بلـــغ عدد �لوحد�ت 

�ل�سكنية 243251 وحدة �سكنية ح�سب �لتعد�د �لعام لل�سكان و�مل�ساكن و�ملن�ساآت لعام 2005. 

12. �لبناء و�لت�سييد
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12.1 عدد رخ�س البناء ال�سادرة يف اأبوظبي �املنطقة الغربية

2008 2007 2006 2005 نوع �لرخي�ص

4,129 3,316 6,055 5,947 �ملجموع

222 134 67 67 جتاري 

1,401 852 907 705 �سكني 

229 252 192 169 �سناعي 

174 889 957 1,566 �إ�سافات لبيت �سعبي 

335 240 250 278 مر�فق عامة 

1,768 949 3,682 3,162 تر�خي�ص موؤقتة *

* ت�سمل تر�خي�ص �ملباين �ملوؤقتة  مثل �لكرفانات �لتي تقام يف مو�قع �لإن�ساء   

�مل�سدر: د�ئرة �ل�سوؤون �لبلدية  -   بلدية �أبوظبي

      

12.2 عدد رخ�س البناء ال�سادرة يف منطقة العني 

2008 2007 2006 2005 نوع �لرخي�ص

2,474 2,956 3,576 2,608 �ملجموع

363 466 393 440 �إ�سافات لبيت �سعبي 

503 303 611 386 �إ�سافات �سكنية 

1,262 1,770 2,128 1,459 فيالت �سكنية 

124 93 88 68 حمالت �سناعية 

66 152 136 109 �سرب�ت عمال 

45 59 64 54 مباٍن جتارية 

111 113 156 92 مباٍن حكومية 

�مل�سدر: د�ئرة �ل�سوؤون �لبلدية  -   بلدية �أبوظبي

12.3 عدد املباين ح�سب نوع املبنى �املنطقة، 2005

�ملجموع �لعام �جلزر
�ملنطقة 

�لغربية
منطقة �لعني

منطقة 

�أبوظبي
نوع �ملبنى

117,254 2,037 18,669 56,540 40,008 �ملجموع

4,271 2 118 519 3,632 مبنى متكرر

22,345 67 1,910 9,565 10,803 فيال

31,008 595 2,734 14,245 13,434 منزل �سعبي

26,771 817 7,753 13,599 4,602 منزل من طابق و�حد

13,124 67 1,727 8,065 3,265 �سربة

6,296 338 2,456 2,137 1,365 كرفان

5,651 27 1,039 4,292 293 ع�سة/ خيمة/ �سندقة

7,788 124 932 4,118 2,614 �أخرى*

* ت�سمل �ملنازل �ملوؤلفة من طابقني 

�مل�سدر : �لتعد�د �لعام لل�سكان و�مل�ساكن و�ملن�ساآت 2005

12.4 عدد الوحدات ال�سكنية ح�سب نوع الوحدة �املنطقة، 2005

�ملجموع �لعام �جلزر
�ملنطقة 

�لغربية
منطقة �لعني

منطقة 

�أبوظبي
نوع �ملبنى

243,251 1,864 83,528 20,002 137,857 �ملجموع

117,981 114 19,340 2,290 96,237 �سقة

19,012 57 8,383 1,879 8,693 فيال

4,290 0 1,077 72 3,141 جزء من فيال

19,965 559 9,474 6,607 3,325 منزل من طابق و�حد

26,310 579 11,458 2,338 11,935 بيت �سعبي

14,720 113 10,160 1,358 3,089 جزء من بيت �سعبي

17,799 177 9,395 1,386 6,841 غرفة م�ستقلة

9,119 17 6,954 991 1,157 �سربة

5,106 217 1,766 2,006 1,117 كرفان

5,443 23 4,145 991 284 ع�سة/ خيمة/ �سندقة

3,506 8 1,376 84 2,038 �أخرى

�مل�سدر : �لتعد�د �لعام لل�سكان و�مل�ساكن و�ملن�ساآت 2005
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يلعب قطاع �لنقل و�ملو��سالت دور� هاما يف حتقيق �لتنمية �لقت�سادية و�لجتماعية وهو �سمة 

�لرئي�سية  �ل�سمات  �لق�سم  �لو�ردة يف هذ�  �لإح�ساء�ت  وتربز  وتقدمها.  تطورها  �سمات  من 

بقطاع �لنقل و�لت�سالت ويحتوي على بيانات تف�سيلية عن �أطو�ل �لطرق و�ملركبات �ملرخ�سة 

�لربيد  حركة  عن  بيانات  يت�سمن  كما  و�لبحري  �جلوي  �لنقل  وحركة  �ملرورية  و�حلو�دث 

و�لت�سالت يف عام 2008. 

يوجد يف �إمارة �أبوظبي مطار�ن دوليان، مطار �أبوظبي �لدويل ومطار �لعني �لدويل بالإ�سافة 

�إىل طري�ن �لإحتاد، ي�سل �إىل مطار �أبوظبي �لدويل نحو 34 �سركة طري�ن دولية و�لتي لها 

رحالت نظامية �إىل �أكرث من 150 وجهة عاملية. �أما بالن�سبة لإجمايل حركة �لطائر�ت يف 

12.2 عن عام 2007   �ألف بزيادة قدرها %   96 �أبوظبي فقد كانت نحو   �إمارة  مطار�ت 

بينما بلغ عدد �مل�سافرين من خالل مطار�ت �إمارة �أبوظبي 9.168 مليون م�سافر و بزيادة 

قدرها 28.9%  عن عام 2007. 

ويف جمال �لنقل �لبحري، ت�سري �لبيانات �إىل �أن �إجمايل عدد  �ملركبات و�لآليات �ملرخ�سة يف 

�إمارة �بوظبي لعام 2008 هو نحو 541  �ألف �أما بالن�سبة حلركة �لبو�خر فقد بلغ  �إجمايل 

حركة �لبو�خر يف ميناء ز�يد 2490 باخرة.

�أما بالن�سبة خلدمات �لت�سالت �ملختلفة فقد بلغ عدد ��سر�كات �لإنرنت يف �إمارة �أبوظبي 

نحو 345 �ألف، بينما بلغ عدد ��سر�كات �لهاتف �ملتحرك نحو 1.946 مليون  ��سر�ك.

541,055 عدد �ملركبات و�لآليات �ملرخ�سة 

20
08

2,963  عدد حو�دث �ملرور

375 �لوفيات �لناجمة عن حو�دث �ل�سري

4,615  �لإ�سابات �لناجمة عن حو�دث �ل�سري

2,490   حركة �سفن نقل �لب�سائع يف ميناء ز�يد

95,949  حركة �لطائر�ت

93,163 - مطار �أبوظبي 

2,786 - مطار �لعني

371,801 عدد خطوط الهاتف الثابت

1,945,792 عدد خطوط الهواتف املتحركة

344,624 عدد �ل�سر�كات يف �سبكة �لإنرنت

  

13. �لنقل و�لت�سالت

يسدسب 324
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13.1 املركبات � الآليات املرخ�سة ح�سب املنطقة

2008 2007 2006 نوع �لرخ�سة

�إمارة �أبوظبي

541,055 435,041 338,261 �ملجموع

476,167 364,406 275,152 مركبات خفيفة

30,041 43,224 39,275 مركبة ثقيلة

10,875 9,036 9,187 حافالت (خفيفة وثقيلة)

20,638 15,710 12,659 �آليات ميكانيكية (خفيفة وثقيلة)

3,334 2,665 1,988 در�جات نارية

منطقة �أبوظبي 

377,267 306,784 238,814 �ملجموع

330,391 255,415 193,553 مركبات خفيفة

19,438 30,163 25,967 مركبة ثقيلة

8,299 6,967 7,555 حافالت (خفيفة وثقيلة)

16,657 12,364 10,426 �آليات ميكانيكية (خفيفة وثقيلة)

2,482 1,875 1,313 در�جات نارية

منطقة �لعني

145,859 113,529 91,067 �ملجموع

131,178 97,327 75,142 مركبات خفيفة

8,283 10,892 11,827 مركبة ثقيلة

2,254 1,720 1,462 حافالت (خفيفة وثقيلة)

3,337 2,831 1,983 �آليات ميكانيكية (خفيفة وثقيلة)

807 759 653 در�جات نارية

�ملنطقة �لغربية 

17,929 14,728 8,380 �ملجموع

14,598 11,664 6,457 مركبات خفيفة

2,320 2,169 1,481 مركبة ثقيلة

322 349 170 حافالت (خفيفة وثقيلة)

644 515 250 �آليات ميكانيكية (خفيفة وثقيلة)

45 31 22 در�جات نارية

�مل�سدر : وز�رة �لد�خلية 

13.2 حوادث املر�ر ح�سب نوع احلادث

2008 2007 2006 2005 نوع �حلادث

2,963 2,660 2,432 2,358 �ملجموع

317 331 366 380 �سدم غري متحرك

661 583 530 492 ده�ص

535 499 439 451 تدهور

29 24 41 35 �ضقوط

213 149 72 66 �سدم عمودي

14 32 67 65 �سدم �أثناء �لدور�ن

487 428 377 408 �سدم جانبي

439 398 378 358 �سدم متتاٍل

145 125 140 93 �سدم متقابل

123 91 22 10 �أخرى

�مل�سدر : وز�رة �لد�خلية 

      

13.3 الإ�سابات من حوادث ال�سري ح�سب نوع الإ�سابة

2008 2007 2006 2005 نوع �لإ�سابة

4,990 4,498 4,203 4,091 �ملجموع

375 365 265 292 وفيات

441 599 357 340 �إ�سابات بليغة

1,750 840 1,669 1,754 �إ�سابات متو�سطة

2,424 2,694 1,912 1,705 �إ�سابات طفيفة

�مل�سدر : وز�رة �لد�خلية 

ال�سكل 13.1: الإ�سابات الناجمة عن حواث ال�سري

2005 2006 2007 2008
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13.4 اأبرز املوؤ�سرات الإح�سائية حلركة الب�سائع �البواخر يف ميناء زايد

2008 2007 2006 2005 �لبيان

2,490 2,452 2,287 2,064 عدد �ل�سفن

390,087 336,496 251,347 230,354 �ملجموع

ت 
يا
و
حلا

� 
د
د
ع

ة
طي

م
لن
�

200,342 170,160 125,591 113,538 تفريغ

189,745 166,336 125,756 116,816 حتميل

5,122,866 2,680,101 2,400,850 1,823,692 �ملجموع

ة 
ئب

سا
�
�ل
و
ة 

م
عا

�ل
ع 

ائ
�س

لب
�

ن )
ط

ال
 ب

)

5,078,297 2,642,708 2,362,840 1,803,626 تفريغ

44,569 37,393 38,010 20,066 حتميل

92,944 73,430 62,528 48,718 �ملجموع

ت
با

ك
ر
مل
� 
د
د
ع

90,229 70,051 55,516 43,446 تفريغ

2,715 3,379 7,012 5,272 حتميل

 �مل�سدر :�سركة مر�فئ �أبوظبي

      

13.5 احلا�يات �الب�سائع العامة العابرة  -  الرتانزيت -  عرب ميناء زايد 

2008 2007 2006 2005 �لبيان

17,902 20,333 32,418 27,819 عدد �حلاويات �لنمطية �لعابرة 

14,954 26,256 61,114 22,552 �لب�سائع �لعامة �لعابرة ( �لوزن بالطن ) 

 �مل�سدر :�سركة مر�فئ �أبوظبي

      

13.6  حـــركة النقل ال�سنويــة مبيناء زايد

2008 2007 2006 2005 �لبيان

305 382 310 285 ناقالت �لبرول

2,185 2,070 1,977 1,779 �ل�سفن

 �مل�سدر : مر�فئ �أبوظبي

13.7 حركة الطائرات ح�سب ال�سنة �ال�سهر

2008 2007 2006 2005 �ل�سهر

 مطار �أبوظبي �لدويل

93,163 82,287 75,437 76,633 �ملجموع

7,826 6,520 6,756 6,724 يناير

7,128 6,098 6,299 6,255 فرب�ير

7,818 6,598 6,178 6,268 مار�ص

7,810 6,702 5,972 6,118 �أبريل 

7,875 6,844 6,098 6,442 مايو

7,460 6,538 6,286 6,421 يونيو

7,642 6,799 6,282 6,332 يوليو

7,829 6,785 6,156 6,468 �أغ�سط�ص

7,653 6,878 6,172 6,293 �سبتمرب

7,905 7,356 6,272 6,305 �أكتوبر 

8,224 7,358 6,449 6,305 نوفمرب

7,993 7,811 6,517 6,702 دي�سمرب

 مطار �لعني �لدويل

2,786 3,210 2,665 2,636 �ملجموع

313 396 198 296 يناير

278 277 208 235 فرب�ير

288 273 172 222 مار�ص

169 207 156 186 �أبريل 

153 218 199 216 مايو

194 215 193 238 يونيو

219 234 153 190 يوليو

270 222 218 193 �أغ�سط�ص

198 242 252 213 �سبتمرب

234 220 179 170 �أكتوبر 

206 427 330 190 نوفمرب

264 279 407 287 دي�سمرب

�مل�سدر: �سركة �أبوظبي للمطار�ت
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13.8 النقل اجلوي ح�سب املطار �عدد الركاب �كميات الب�سائع امل�سحونة بالطن

2008 2007 2006 2005 �لبيان

�ملجموع

عدد �لركاب

4494980 3363617 2458912 2517133 قادمون

4265255 3281827 2412731 2501320 مغادرون

407947 464340 567729 587076 عابرون

حركة نقل �لب�سائع

187741 165763 133992 113178 و�رد

169067 154125 124385 101940 �سادر

مطار �أبوظبي �لدويل

عدد �لركاب

4456580 3323346 2419967 2482092 قادمون

4231132 3242210 2369569 2458410 مغادرون

329188 360904 498983 537974 عابرون

حركة نقل �لب�سائع

187219 164005 133747 112828 و�رد

166601 151313 123875 100895 �سادر

مطار �لعني �لدويل

عدد �لركاب

38400 40271 38945 35041 قادمون

34123 39617 43162 42910 مغادرون

78759 103436 68746 49102 عابرون

حركة نقل �لب�سائع

522 1758 245 350 و�رد

2466 2,812 510 1,045 �سادر

�مل�سدر: هيئة �أبوظبي للمطار�ت

13.10 عدد مكاتب ��سناديق الربيد

2008 2007 2006 2005 �لبيان

30 26 23 22 عدد �ملكاتب

113,371 112,171 112,038 100,516 عدد �ل�سناديق �خل�سو�سية

228 295 343 341 جمموع �سناديق �لربيد

�مل�سدر: بريد �لإمار�ت 

    

13.11 حركة الر�سائل �الطر�د الربيدية ح�سب النوع

2008 2007 2006 2005 �لبيان

�لو�رد

200,967 235,097 380,295 442,165 �لر�سائل �مل�سجلة

22,373 10,191 10,297 14,830 �لطرود

63,855 57,665 47,125 16,068 �لربيد �ملمتاز 

�ل�سادر

1,315,316 1,166,571 1,098,053 1,415,287 �لر�سائل �مل�سجلة

23,702 6,256 23,382 32,038 �لطرود

61,316 39,459 37,514 33,958 �لربيد �ملمتاز 

�مل�سدر: بريد �لإمار�ت

13.12 اإح�سائيات خدمات الت�سالت، 2008

13.9 الواردات ح�سب طرق النقل (�ساملة م�ساريف التاأمني �ال�سحن)

( �لقيمة : باملليون درهم، �لوزن :طن)

2008 2007 و�سيلة �لنقل

�لوزن �لقيمة �لوزن �لقيمة

11,407,474 90,284 8,880,331 63,343 �ملجموع

6,330,257 55,638 4,042,209 35,846 �لنقل �لبحري  - �لبو�خر

43,004 49 34,789 20 �لنقل �لبحري  -  �للن�سات

48,978 10,169 47,059 9,785 �لنقل �جلوي

4985235 24,428 4,756,274 17,691 �لنقل �لربي

�مل�سدر: د�ئرة �ملالية  -  �إد�رة �جلمارك
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13.13 اأطوال الطرق اخلارجية، 2008

( �لوحدة: كيلومر )

�أطو�ل �لطرق  

رقم �ل�سارع   x 2 1�لو�سف

حارة

2 x 2 

حارة

2 x 3 

حارة

2 x 4 

حارة

386.04 757.00 172.25 134.45 �ملجموع

- - 17.00 - 11 - E �ملقطع  -  �ملفرق

- 113.00 - - 11 - E �ملفرق  -  طريف 

- 113.00 - - 11 - E طريف  -  جبل �لظنة

- 118.00 - - 11 - E جبل �لظنة  -  �ل�سلع 

- - 114.50 - 22 - E �ملفرق  -  �لعني ( �ملقام )

- 6.00 - - 20 - E �ملطار  -  ج�سر �سويحان

- 55.40 - 14.60 20 - E ج�سر �سويحان  -  قرية �سويحان

38.00 - - - 16 - E �سويحان  -  ق�سر �لعجبان

- 44.00 - - 20 - E �سويحان  -  �لهري

- 31.00 - - 16 - E �سويحان  -  �ل�ساد

- 17.00 - - 55 - E �خل�سر  -  �ل�سويب

- 54.40 - - 45 - E مدينة ز�يد  -  ليو�

120.00 20.00 - - 65 - E �سارع �ملقطارة  -  حميم

- - 16.00 - 95 - E �لعني  -  �لعني �ألفاي�سة 

- - - 25.00 10 - E �أم �لنار  -  �ل�سهامة

- - - 76.00 11 - E طريق دبي �ملفرق  -  �سيح �سعيب 

108.00 16.00 - - 30 - E �سارع �ل�ساحنات م�سفح  -  �لعني 

- 47.00 - - 45 - E �ل�سارع �جلديد طريف  -  مدينة ز�يد

79.00 12.00 - - 75 - E طريق �ل�ساحنات �ألفاية  -  �سيح �ل�سعيب

34.00 - - - 95 - E �سارع ناهل  -  قرن بنت �سعود 

- 110.00 - - 90 - E حميم  -  مزيرعة  -  عر�دة

7.04 0.20 24.75 18.85 - طرق �أخرى 

�مل�سدر: د�ئرة �لنقل

2008 �لتفا�سيل

�لهاتف �لثابت 

371,801 عدد خطوط الهاتف الثابت

�لإنرنت 

14,539 عدد خطوط الإنرتنت لال�ضتخدام التجاري 

142,260 عد خطوط الإنرتنت ال�ضامل لال�ضتخدام املنزيل

187,825 عدد خطوط الإنرتنت العادي 

�لهاتف �ملتحرك

1,945,792 عدد خطوط الهواتف املتحركة ( �إمارة �أبوظبي )

�مل�سدر : موؤ�س�سة �لإمار�ت لالت�سالت  -  �ت�سالت 
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�ضهد ن�ضاط املن�ضاآت الفندقية يف اإمارة اأبوظبي تطوراً ملحوظاً يف ال�ضنوات الأخرية، وذلك 

انعكا�ضا لالزدهار الذي �ضهده ن�ضاط ال�ضياحة، نظراً ملا لهذين الن�ضاطني من ارتباط وثيق. 

وقد انعك�س هذا التطور يف ارتفاع كافة املوؤ�ضرات القت�ضادية اخلا�ضة بهذا الن�ضاط.

فمن جانب �لعر�ص �رتفع عدد �ملن�ساآت �لفندقية عام 2008 لي�سل �إىل 97 من�ساأة، بن�سبة 

منو بلغت 26 % عن عام 2007، و�رتفع عدد �لغرف �لفندقية �إىل 12,727 غرفة فندقية 

بن�سبة منو بلغت 25 % عن عام 2007.

�أما جانب �لطلب فقد متثل يف �رتفاع عدد نزلء �ملن�ساآت �لفندقية عام 2008 لي�سل �إىل  

1،503 �ألف نزيل، وبلغ عدد ليايل �لإقامة  4,673 �ألف ليلة، يف حني و�سلت ن�سبة �لإ�سغال 
�ل�سنوية �إىل 83.6 % وذلك لنف�ص �لعام.

بهذ�   �لأخرى �خلا�سة  �ملوؤ�سر�ت  وبع�ص  �ملوؤ�سر�ت  �ل�سوء على هذه  نلقي  �لف�سل  ويف هذ� 

الن�ضاط، وذلك لالأعوام 2005 - 2008. 

          

97 عدد �ملن�ساآت �لفندقية 

20
08

12,727 عدد �لغرف 

 1,503 عدد �لنزلء (بالألف)

4,673 عدد ليايل �لإقامة (بالألف)

3.11 معدل �لإقامة (يوم)

83.6 ن�سبة �لإ�سغال �ل�سنوي %

14. �لفنادق
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14.1 املوؤ�شرات الرئي�شية لن�شاط الفنادق

2005200620072008البيان

55567797عدد �ملن�ساآت �لفندقية

7,7587,98610,19212,727عدد �لغرف

1,205,8521,345,9261,449,6251,502,954عدد �لنزلء (بالألف)

3,509,0603,902,6674,275,0634,673,494عدد ليايل �لإقامة (بالألف)

3.072.902.953.11معدل مدة �لإقامة (باليوم)

68.0085.7881.4483.62ن�سبة �لإ�سغال �ل�سنوي (%)

�مل�سدر: هيئة �أبوظبي لل�سياحة

14.2 عدد النزلء ح�سب اجلن�سية �ت�سنيف الفندق، 2008 

�ملجموع
�ل�سقق 

�لفندقية 
3-2 جنوم �أربعة جنوم خم�سة جنوم �جلن�سية

1,499,720 262,838 92,754 251,925 892,203 �ملجموع

513,583 108,051 37,394 44,683 323,455 �لإمار�ت 

96,139 21,225 8,305 11,134 55,475
باقي دول جمل�ص 

�لتعاون �خلليجي 

155,755 39,292 12,995 30,506 72,962
رعايا دول عربية 

�أخرى

192,283 43,508 18,816 42,470 87,489
�آ�سيا با�ستثناء 

�لدول �لعربية

28,969 2,465 2,062 5,767 18,675
�أ�سر�ليا و�ملحيط 

�لهادي

20,032 3,627 1,078 4,806 10,521
�أفريقيا با�ستثناء 

�لدول �لعربية 

360,320 27,514 8,425 78,616 245,765 �أوروبا 

102,106 9,503 1,850 29,749 61,004
�أمريكا �ل�سمالية 

و�جلنوبية 

30,533 7,653 1,829 4,194 16,857 غري مبني

�مل�سدر: هيئة �أبوظبي لل�سياحة

14.3 عدد ليايل الإقامة ح�سب اجلن�سية �ت�سنيف الفندق، 2008

�ملجموع 2-3 جنوم �ل�سقق �لفندقية �أربعة جنوم خم�سة جنوم �جلن�سية

4,654,566 1,329,269 239,676 664,537 2,421,084 �ملجموع

1,077,277 300,598 60,419 82,077 634,183  �لإمار�ت

191,575 44,242 11,043 22,534 113,756
 دول جمل�ص

�لتعاون �خلليجي

456,962 144,337 31,253 99,332 182,040
 رعايا دول عربية

�أخرى

679,158 301,621 59,405 124,237 193,895
 �آ�سيا با�ستثناء

�لدول �لعربية

104,961 29,000 4,487 16,502 54,972
 �أ�سر�ليا

و�ملحيط �لهادي

78,627 27,879 3,073 15,508 32,167
 �أفريقيا با�ستثناء

 �لدول �لعربية

1,508,321 319,826 57,800 229,899 900,796  �أوروبا

427,373 104,560 6,601 60,838 255,374
 �أمريكا �ل�سمالية

 و�جلنوبية

130,312 57,206 5,595 13,610 53,901 غري مبني

�مل�سدر: هيئة �أبوظبي لل�سياحة
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14.4 نزلء الفنادق ح�سب اجلن�سية �ال�سنة 

2008 2007 2006 2005 �جلن�سية

1,502,954 1,449,625 1,345,926 1,205,852 �ملجموع

516,243 479,264 515,515 374,496  �لإمار�ت

96,280 108,141 126,165 57899
 باقي دول جمل�ص �لتعاون

 �خلليجي

155,893 154,094 155,969 174,997 رعايا دول عربية �أخرى

192,369 222,634 163,358 169,946 �آ�سيا با�ستثناء �لدول �لعربية

28,970 18,984 7,771 7,181 �أ�سر�ليا و�ملحيط �لهادي

20,051 20,034 9,347 29,292  �أفريقيا با�ستثناء �لدول �لعربية

360,413 327,239 289,657 254,325  �أوروبا

102,137 78,770 41,149 46,738  �أمريكا �ل�سمالية و�جلنوبية

30,598 40,465 36,995 90,976 غري مبني

�مل�سدر: هيئة �أبوظبي لل�سياحة

14.5 عدد ليايل الإقامة يف املن�ساآت الفندقية ح�سب اجلن�سية

2008 2007 2006 2005 �جلن�سية

4,673,494 4,275,063 3,902,667 3,509,064 �ملجموع

1,081,783 1,075,851 1,135,937 861,884  �لإمار�ت

192,722 212,220 235,667 159,476
 دول جمل�ص �لتعاون �لعربية

�لأخرى

457,666 485,824 501,285 441,695 رعايا دول عربية �أخرى

679,418 617,920 490,608 526,665 �آ�سيا با�ستثناء �لدول �لعربية

104,970 66,805 31,892 37,405 ��سر�ليا و�ملحيط �لهادي

78,830 66,699 39,845 55,328  �أفريقيا با�ستثناء �لدول �لعربية

1,517,132 1,301,987 1,145,344 1,109,818  �أوروبا

428,663 300,743 208,898 192,665  �مريكا �ل�سمالية و�جلنوبية

132,310 147,014 113,191 124,132 غري مبني

�مل�سدر: هيئة �أبوظبي لل�سياحة
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ي�سمل هذ� �لق�سم �لبيانات �ملالية �خلا�سة باإير�د�ت ونفقات حكومة �أبوظبي، حيث يتبني من 

�لبيانات �لو�ردة يف هذ� �لق�سم �أن �لإير�د�ت من �لعو�ئد �لنفطية �سكلت حو�ىل %93.3 من 

�لر�أ�سمالية  و�لإير�د�ت  للدو�ئر  �لإير�د�ت �جلارية  و�سكلت   ،2008 لعام  �لإير�د�ت  �إجمايل 

حو�ىل %5.7 و %1 على �لتو�يل من �إجمايل �لإير�د�ت لعام 2008. 

�إجمايل  من   63.5% حو�ىل  �جلارية  �لنفقات  �سكلت  فقد  �لنفقات،  جلانب  بالن�سبة  �أما 

�لنفقات لعام 2008، حيث �سكلت �لتحويالت �جلارية، و�لأجور و�لرو�تب، و�ل�سلع و�خلدمات 

�جلارية حو�ىل %40 و%12.1 و %11.4 على �لتو�يل من �إجمايل �لنفقات لعام 2008، 

 ،2008 لعام  �لنفقات  �إجمايل  من   36.5% حو�ىل  �لر�أ�سمالية  �لنفقات  �سكلت  حني  يف 

حيث �سكلت  �لتحويالت �لر�أ�سمالية، و�لإنفاق �لتطويري على �مل�ساريع �حلكومية، و�لإنفاق 

%28.9 و%7.4 و%0.2 على �لتو�يل من �إجمايل  و�خلدمات) حو�ىل  (�ل�سلع  �لر�أ�سمايل 

�لنفقات لعام 2008. 

التوزيع الن�سبي  للنفقات العامة  -  2008

م�سروفات �لدو�ئر �ملتكررة

م�سروفات �لتطوير 

�مل�ساهمة يف �حلكومة �لحتادية

�مل�ساعد�ت و�لقرو�ص

مدفوعات ر�أ�سمالية

15. �ملالية �لعامة
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15.1 التوزيع الن�سبي لإيرادات حكومة اأبوظبي

*2008 2007 2005 �لبيان

100 100 100 �ملجموع

93.3 91.6 85.9 �إير�د�ت برولية

5.7 6.5 11.6 �لإير�د�ت �جلارية للدو�ئر

1.0 1.9 2.5 �لإير�د�ت �لر�أ�سمالية

* بيانات �أولية 

�مل�سدر: مركز �لإح�ساء  -  �أبوظبي

      

15.2 التوزيع الن�سبي للنفقات العامة

*2008 2007 2006 2005 �لبيان

100.0 100.0 100.0 100.0 �ملجموع

63.5 76.2 80.8 64.4 �لنفقات �جلارية

12.1 13.4 14.1 17.4 �لأجور و�لرو�تب

11.4 12.5 14.2 17.0 �ل�سلع و�خلدمات

40.0 50.3 52.5 30.0 �لتحويالت �جلارية

36.5 23.8 19.2 35.6 �لنفقات �لر�أ�سمالية

7.4 4.8 8.7 12.6
�لإنفاق �لتطويري على 

�مل�ساريع �حلكومية

0.2 0.7 0.4 1.0
�لإنفاق �لر�أ�سمايل (�سلع 

وخدمات)

28.9 18.3 10.1 14.2 �لتحويالت �لر�أ�سمالية

- - - 7.8 م�سروفات �أخرى

* بيانات �أولية 

�مل�سدر: مركز �لإح�ساء  -  �أبوظبي

15.3 التوزيع الن�سبي للنفقات العامة ح�سب النوع 

*2008 2007 2005 �لبيان

100 100 100 �إجمايل �لنفقات %

23.3 31.9 23.7 م�سروفات �لدو�ئر �ملتكررة

7.1 4.0 11.8 م�سروفات �لتطوير 

33.6 35.8 42.4 �مل�ساهمة يف �حلكومة �لحتادية

28.6 21.2 18.2 �مل�ساعد�ت و�لقرو�ص

7.4 7.1 3.9 مدفوعات ر�أ�سمالية

* بيانات �أولية

�مل�سدر: مركز �لإح�ساء  -  �أبوظبي
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16. �لتجارة �خلارجية

ت�سديره،  و�ملعاد  و�ل�سادر�ت  �لو�رد�ت  �لثالثة،  باأنو�عها  �خلارجية  �لتجارة  �إح�ساء�ت  تاأتي 

القت�ضاد مع اخلارج يف  تفاعل  املعرب عن  الن�ضاط  كونها متثل  الأهمية  على قدر كبري من 

مما  حاجته  عن  �لز�ئد  وت�سريف  �إليه  يحتاج  مبا  �لقت�ساد  برفد  �ملتعلقة  �ملادية  تعامالته 

ينتج يف د�خله. 

وجاءت �إح�ساء�ت �لتجارة �خلارجية لإمارة �أبوظبي لعام 2008 معربة عما �سلف، حيث بلغت 

و�أجهزة  �لآلت  �لو�رد�ت:  �أهم  وكانت  درهم،  مليار   90.3 �ل�سلعية  �لو�رد�ت  �إجمايل  قيمة 

�لبلد�ن �مل�ستورد  27.2 مليار درهم، و�أهم  �إذ�عة �ل�سوت و�ل�سور ولو�زمها بقيمة  ت�سجيل، 

منها هي �ل�سعودية بقيمة 12.8 مليار درهم. 

�أما �إجمايل �ل�سادر�ت غري �لنفطية فبلغت 6.3 مليار درهم و�أهم �ل�سلع �مل�سدرة: �للد�ئن 

�إليها قطر بقيمة  �أهم �لدول �مل�سدر  واملطاط وم�ضنوعاتها بقيمة 3.4 مليار درهم، وكانت 

1.2 مليار درهم.
�ملعاد  �ل�سلع  �أهم  وكانت  درهم،  مليار   6.2 بلغت  فقد  ت�سديره  �ملعاد  �إجمايل  قيمة  �أما 

ت�سديرها: �لآلت و�أجهزة ت�سجيل، �إذ�عة �ل�سوت و�ل�سور ولو�زمها بقيمة 2.6 مليار درهم، 

�أما �أهم �لدول �ملعاد �لت�سدير �إليها فكانت عمان بقيمة 1.0 مليار درهم يف عام 2008.

6255.4 �ل�سادر�ت غري �لنفطية (مليون درهم)
20

08
90284.3 �لو�رد�ت (مليون درهم)

6240.1 �ملعاد ت�سديره (مليون درهم)

  

 

 

الجتاه العام ملكونات التجارة اخلارجية

2005 2006 2007 2008
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16.1 اإح�ساءات التجارة اخلارجية 

( مليون درهم)

2008 2007 2006 2005 �لبيان

90,284.3 63,342.8 45,698.2 35,214.3 �لو�رد�ت

6,255.4 5,805.3 4,586.6 3,186.4 �ل�سادر�ت غري �لنفطية

6,240.1 5,615.0 4101.5 7,921.6 �ملعاد ت�سديره

�مل�سدر د�ئرة �ملالية  -  �إد�رة �جلمارك

16.2 الواردات ال�سلعية ح�سب اأق�سام النظام املن�سق

(مليون درهم)

2008 2005 �ل�سلعة

90,284 35,214 �ملجموع

1,812.5 980.1 حيو�نات حية ومنتجات �ململكة �حليو�نية

2,043.7 1,257.5 منتجات نباتية

481.0 182.6 �سحوم ودهون وزيوت حيو�نية �أو نباتية

1,260.7 812.3 منتجات �لأغذية، م�سروبات، �سو�ئل كحولية وتبغ

1,637.3 537.0 منتجات معدنية

3,821.6 2,385.4 منتجات �ل�سناعات �لكيماوية �أو �ل�سناعات �ملرتبطة بها

4,589.0 2,279.9 لدائن وم�ضنوعاتها، مطاط وم�ضنوعاته

65.0 106.9 م�سنوعات جلدية، �أ�سناف عدة �حليو�نات، لو�زم �ل�سفر

863.7 388.0 خ�سب وم�سنوعاته ، فلني، �أ�سناف �سناعتي �حل�سر و�ل�سالل

1,230.5 690.7 عجينة �خل�سب، نفايات وف�سالت ورق وورق مقوى وم�سنوعاته

963.4 661.5 مو�د ن�سيجية وم�سنوعاتها

139.9 107.6 �أحذية، مظالت، �أ�سناف من ري�ص، �أزهار ��سطناعية و�سعر ب�سري

2,446.7 909.2 م�سنوعات من حجر، ميكا، منتجات من خزف، زجاج وم�سنوعاته

195.5 106.9 لوؤلوؤ، �أحجار كرمية، معادن  ثمينة وم�سنوعات هذه �ملو�د

18,574.6 5,428.6 معادن عادية وم�سنوعاتها

27,164.6 9,133.3 �آلت، �أجهزة ت�سجيل، �إذ�عة �ل�سوت و�ل�سور ولو�زمها

19,255.5 7,647.7 معد�ت نقل

1,523.1 780.2 �أجهزة ب�سرية، فوتوغر�فية، طبية، �أدو�ت مو�سيقية ولو�زمها

1,218.3 375.9 �أ�سلحة وذخائر،  �أجز�وؤها ولو�زمها

853.0 435.1 �سلع ومنتجات خمتلفة

144.8 7.8 حتف فنية،  قطع للمجموعات وقطع �أثرية

�مل�سدر: د�ئرة �ملالية  -  �إد�رة �جلمارك

16.3 ال�سادرات غري النفطية ح�سب اأق�سام النظام املن�سق

( مليون درهم)

2008 2005 �ل�سلعة

6,255 3,186 �ملجموع

97.8 48.6 حيو�نات حية ومنتجات �ململكة �حليو�نية

61.3 34.1 منتجات نباتية

242.9 125.8 �سحوم ودهون وزيوت حيو�نية �أو نباتية

134.5 47.8 منتجات �لأغذية، م�سروبات، �سو�ئل كحولية وتبغ

100.2 67.6 منتجات معدنية

184.1 141.8 منتجات �ل�سناعات �لكيماوية �أو �ل�سناعات �ملرتبطة بها

3,371.5 1,874.5 لدائن وم�ضنوعاتها، مطاط وم�ضنوعاته

5.2 8.8 م�سنوعات جلدية، �أ�سناف عدة �حليو�نات ، لو�زم �ل�سفر

5.0 39.7 خ�سب وم�سنوعاته ، فلني، �أ�سناف �سناعتي �حل�سر و�ل�سالل

256.1 114.9 عجينة �خل�سب، نفايات وف�سالت ورق وورق مقوى وم�سنوعاته

83.5 38.5 مو�د ن�سيجية وم�سنوعاتها

6.2 0.4 �أحذية، مظالت، �أ�سناف من ري�ص، �أزهار ��سطناعية و�سعر ب�سري

296.9 76.4 م�سنوعات من حجر، ميكا، منتجات من خزف، زجاج و م�سنوعاته

29.5 3.9 لوؤلوؤ، �أحجار كرمية، معادن  ثمينة وم�سنوعات هذه �ملو�د

715.6 229.4 معادن عادية وم�سنوعاتها

506.3 260.9 �آلت، �أجهزة ت�سجيل، �إذ�عة �ل�سوت و�ل�سور ولو�زمها

78.4 39.8 معد�ت نقل

46.6 11.4 �أجهزة ب�سرية، فوتوغر�فية، طبية، �أدو�ت مو�سيقية ولو�زمها

18.4 1.2 �أ�سلحة وذخائر،  �أجز�وؤها ولو�زمها

13.0 20.5 �سلع ومنتجات خمتلفة

2.5 0.3 حتف فنية،  قطع للمجموعات وقطع �أثرية

�مل�سدر: د�ئرة �ملالية  -  �إد�رة �جلمارك
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16.4 ال�سلع املعاد ت�سديرها ح�سب اق�سام النظام املن�سق

( مليون درهم )

2008 2005 �ل�سلعة

6,240 7,922 �ملجموع

40.9 37.7 حيو�نات حية ومنتجات �ململكة �حليو�نية

55.2 45.0 منتجات نباتية

3.5 27.8 �سحوم ودهون وزيوت حيو�نية �أو نباتية

29.7 50.9 منتجات �لأغذية، م�سروبات، �سو�ئل كحولية وتبغ

29.9 52.1 منتجات معدنية

197.4 101.8 منتجات �ل�سناعات �لكيماوية �أو �ل�سناعات �ملرتبطة بها

146.0 94.8 لدائن وم�ضنوعاتها، مطاط وم�ضنوعاته

40.1 10.2 م�سنوعات جلدية، �أ�سناف عدة �حليو�نات ، لو�زم �ل�سفر

55.9 26.9 خ�سب وم�سنوعاته ، فلني، �أ�سناف �سناعتي �حل�سر و�ل�سالل

32.0 56.4 عجينة �خل�سب، نفايات وف�سالت ورق وورق مقوى وم�سنوعاته

290.8 480.3 مو�د ن�سيجية وم�سنوعاتها

26.6 65.8 �أحذية، مظالت، �أ�سناف من ري�ص، �أزهار ��سطناعية و�سعر ب�سري

139.3 55.8 م�سنوعات من حجر، ميكا، منتجات من خزف، زجاج و م�سنوعاته

109.4 4.1 لوؤلوؤ، �أحجار كرمية، معادن  ثمينة وم�سنوعات هذه �ملو�د

412.5 534.5 معادن عادية وم�سنوعاتها

2,583.5 3,503.0 �آلت، �أجهزة ت�سجيل، �إذ�عة �ل�سوت و�ل�سور ولو�زمها

1,366.2 2,468.0 معد�ت نقل

138.2 68.9 �أجهزة ب�سرية، فوتوغر�فية، طبية، �أدو�ت مو�سيقية ولو�زمها

6.8 1.7 �أ�سلحة وذخائر،  �أجز�وؤها ولو�زمها

41.2 235.3 �سلع ومنتجات خمتلفة

495.1 0.5 حتف فنية،  قطع للمجموعات وقطع �أثرية

�مل�سدر: د�ئرة �ملالية  -  �إد�رة �جلمارك

16.5 الواردات ح�سب اأهم ال�سركاء التجاريني

( مليون درهم )

2008 2007
�لدولة

% �لقيمة % �لقيمة

100 90,284 100 63,343 �ملجموع

14.2 12,790.5 15.7 9,964.2 �ل�سعودية

12.0 10,857.6 10.2 6,489.9 �ليابان

9.6 8,627.4 10.0 6,345.7 �أملانيا

10.1 9,146.3 9.8 6,220.9 �لوليات �ملتحدة

5.8 5,236.3 8.6 5,428.9 �إيطاليا

3.9 3,544.8 5.0 3,181.9 �ململكة �ملتحدة

4.9 4,456.7 4.5 2,833.1 فرن�سا

4.5 4,037.3 2.9 1,822.3 �ل�سني

2.3 2,106.8 2.2 1,422.7 �لهند

1.6 1,473.3 2.0 1,257.3 قطر

31.0 28,007.3 29.0 18,376.0 �أخرى

�مل�سدر: د�ئرة �ملالية  -  �إد�رة �جلمارك

16.6 قيمة الواردات من د�ل جمل�س التعا�ن اخلليجي

(مليون درهم)

2008 2007
�لدولة

% �لقيمة % �لقيمة

100 16,423 100 12,784 �ملجموع

77.9 12,790.5 77.9 9,964.2 �ل�سعودية

9.0 1,473.3 9.8 1,257.3 قطر

6.8 1,111.7 6.7 862.7 �لكويت

4.0 661.1 3.8 480.7 �لبحرين

2.4 386.8 1.7 218.9 �سلطنة عمان

ملحوظة: �جلدول ل ي�سمل �لو�رد�ت من �ملناطق �حلرة �لو�قعة يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

�مل�سدر: د�ئرة �ملالية  -  �إد�رة �جلمارك

16.7 توزيع الواردات ح�سب القارة

( مليون درهم)
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16.8 الواردات ح�سب ��سيلة النقل

( مليون درهم)

2008 2007
و�سيلة �لنقل

% �لقيمة % �لقيمة

100 90,284 100 63,343 �ملجموع

61.7 55687.2 56.6 35866.4
بحر�ً

11.3 10168.9 15.4 9785.3
جو�ً

27.1 24428.2 27.9 17691.1
بر�ً

�مل�سدر: د�ئرة �ملالية  -  �إد�رة �جلمارك

2008 2007
�لدولة

% �لقيمة % �لقيمة

100 90,284 100 63,343 �ملجموع

49.8 44,994.5 46.0 29,138.7
�آ�سيا

0.9 849.1 1.2 735.0
�أفريقيا

36.3 32,747.8 39.9 25,287.1
�أوروبا

12.2 10,990.4 11.9 7,560.0
�لأمريكتان

0.8 702.4 1.0 622.1
�أوقيانو�سيا

�مل�سدر: د�ئرة �ملالية  -  �إد�رة �جلمارك

16.9 ال�سادرات غري النفطية ح�سب اأهم ال�سركاء التجاريني

( مليون درهم)

2008 2007
�لدولة

% �لقيمة % �لقيمة

100 6,255 100 5,805 �ملجموع

18.7 1170.4 19.8 1,151.0 قطر

14.6 914.2 12.2 706.2 �ل�سعودية

9.7 607.6 8.9 518.1 �ل�سني

7.8 485.6 8.1 469.4 �إير�ن

7.7 479.3 7.3 426.2 �لهند

7.3 459.3 7.3 425.5 عمان

3.6 226.8 7.3 422.3 �لكويت

1.9 119.9 2.5 147.8 باك�ستان

1.8 111.0 2.3 135.9 �سوريا

4.8 301.4 2.0 117.7 م�سر

22.1 1380.0 22.1 1,285.4 �أخرى

�مل�سدر: د�ئرة �ملالية  -  �إد�رة �جلمارك

16.10 ال�سادرات غري النفطية اإىل د�ل جمل�س التعا�ن اخلليجي

( مليون درهم)

2008 2007
�لدولة

% �لقيمة % �لقيمة

100 2,843 100 2,779 �ملجموع

41.2 1170.4 41.4 1151.0 قطر

32.2 914.2 25.4 706.2 �ل�سعودية

16.2 459.3 15.3 425.5 عمان

8.0 226.8 15.2 422.3 �لكويت

2.5 72.0 2.7 74.2 �لبحرين

�مل�سدر: د�ئرة �ملالية  -  �إد�رة �جلمارك
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16.14 املعاد ت�سديره اإىل د�ل جمل�س التعا�ن اخلليجي

 ( مليون درهم)

2008 2007
�لدولة

% �لقيمة % �لقيمة

100 3,640 100 2,865 �ملجموع

24.6 894.5 31.6 904.0 قطر

27.5 1001.7 26.4 756.0 �سلطنة عمان

23.6 859.5 19.4 556.4 �ل�سعودية

16.8 611.6 16.2 465.3 �لبحرين

7.5 272.8 6.4 183.0 �لكويت

�مل�سدر: د�ئرة �ملالية  -  �إد�رة �جلمارك

16.15 املعاد ت�سديره ح�سب القارة 

( مليون درهم)

2008 2007 �لقارة

% �لقيمة % �لقيمة

100 6,240 100 5,615 �ملجموع

82.2 5129.3 78.2 4389.1 �آ�سيا

6.4 398.0 6.1 345.3 �أفريقيا

9.8 611.7 13.5 758.2 �أوروبا

1.4 89.7 1.9 106.6 �لأمريكتان

0.2 11.5 0.3 15.8 �أوقيانو�سيا

�مل�سدر: د�ئرة �ملالية  -  �إد�رة �جلمارك

16.16 املعاد ت�سديره ح�سب ��سيلة النقل

( مليون درهم)

2008 2007
و�سيلة �لنقل

% �لقيمة % �لقيمة

100 6,240 100 5,615 �ملجموع

36.0 2244.5 30.8 1730.4 بحر�ً

36.8 2295.9 35.7 2006.9 جو�ً

27.2 1699.7 33.4 1877.8 بر�ً

�مل�سدر: د�ئرة �ملالية  -  �إد�رة �جلمارك

16.11 ال�سادرات غري النفطية ح�سب القارة

 ( مليون درهم)

2008 2007
�لقارة

% �لقيمة % �لقيمة

100 6,255 100 5,805 �ملجموع

85.9 5374.9 88.1 5111.9 �آ�سيا

9.1 572.1 6.7 390.4 �أفريقيا

1.8 114.0 2.3 134.0 �أوروبا

1.5 91.9 0.3 18.4 �لأمريكتان

1.6 102.5 2.6 150.7 �أوقيانو�سيا

�مل�سدر: د�ئرة �ملالية  -  �إد�رة �جلمارك

16.12 ال�سادرات غري النفطية ح�سب ��سيلة النقل

( مليون درهم)

2008 2007
و�سيلة �لنقل

% �لقيمة % �لقيمة

100 6,255 100 5,805 �ملجموع

62.0 3875.7 66.3 3850.8 بحر�ً

1.1 68.8 1.2 68.4 جو�ً

36.9 2310.9 32.5 1886.1 بر�ً

�مل�سدر: د�ئرة �ملالية  -  �إد�رة �جلمارك

16.13 املعاد ت�سديره ح�سب اأهم ال�سركاء التجاريني                 

( مليون درهم)

2008 2007
�لدولة

% �لقيمة % �لقيمة

100 6,240 100 5,615 �ملجموع

14.3 894.5 16.1 904.0 قطر

16.1 1001.7 13.5 756.0 �سلطنة عمان

11.5 719.1 10.7 601.1 �لهند

13.8 859.5 9.9 556.4 �ل�سعودية

9.8 611.6 8.3 465.3 �لبحرين

3.3 202.9 6.5 364.9 �ليمن

1.2 75.5 3.7 205.1 فرن�سا

4.4 272.8 3.3 183.0 �لكويت

1.6 101.2 2.2 125.0 �أملانيا

1.1 70.5 2.2 123.4 �ململكة �ملتحدة

22.9 1430.9 23.7 1330.9 دول �أخرى

�مل�سدر: د�ئرة �ملالية  -  �إد�رة �جلمارك
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17. �لأرقام �لقيا�سية

يحتوي هذ� �لف�سل على نتائج ح�ساب �لرقم �لقيا�سي �ل�سهري لأ�سعار �مل�ستهلك لعام 2008 

باأ�سا�ص عام 2007، وذلك بعد �أن مت حتديث �سلة �لرقم �لقيا�سي و�أوز�نها �عتماد� على نتائج 

م�سح دخل و�إنفاق �لأ�سرة �لذي نفذ خالل عام 2007/ 2008. ومن �جلدير بالذكر �أن �أ�سعار 

�سنة �لأ�سا�ص و�أوز�ن �سلع وخدمات �سلة �لرقم �لقيا�سي �جلديد تعود للفرة نف�سها  وهي عام 

2007،  �إل �أن �لرقم �لقيا�سي �لقدمي كانت �أ�سعار �لأ�سا�ص تعود فيه �إىل عام 2000 ، بينما 
كانت �لأوز�ن تعود �إىل عام 1997.

�أظهرت نتائج ح�ساب �لرقم �لقيا�سي �جلديد لأ�سعار �مل�ستهلك �لنتائج �لتالية:

بلغ �لرقم �لقيا�سي لأ�سعار �مل�ستهلك لعام 2008 (2007=100) حو�ىل 114.88 وعليه  	•
فاإن معدل �لت�سخم لعام 2008 هو 14.88%.

وعند ��ستبعاد جمموعة �لإيجار�ت من ح�سابات �لرقم �لقيا�سي لأ�سعار �مل�ستهلك كانت �لنتائج 

كالتايل:

بلغ �لرقم �لقيا�سي لأ�سعار �مل�ستهلك لعام 2008 (2007=100) حو�ىل 115.14، وعليه  	•
فاإن معدل �لت�سخم لعام 2008 بلغ 15.14%.

نتيجة  تاأتى  قد   (14.88 اأ�ضل  من  نقاط   10 (حو�ىل   2008 عام  يف  �لت�سخم  معظم  	•
�رتفاعات �لأ�سعار يف �سهر يناير 2008.

  

   

معدلت الت�سخم ال�سنوية

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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17.2 الرقم القيا�سي ال�سهري لأ�سعار امل�ستهلك، 2008 

( 100 = 2007 )

  �ل�سهر �حلايل  -

�ل�سهر �ل�سابق

�لرقم �لقيا�سي

لأ�سعار �مل�ستهلك
�ل�سهر

- 102.06 دي�سمرب 2007 

9.5 111.56 يناير

0.14 111.70 فرب�ير

0.84 112.54 مار�ص

0.13 112.67 �أبريل

0.31 112.97 مايو

1.18 114.15 يونيو

2.52 116.67 يوليو

0.17 116.84 �أغ�سط�ص

0.47 117.31 �سبتمرب

0.38 117.70 �أكتوبر

 - 0.16 117.53 نوفمرب

 - 0.56 116.97 دي�سمرب

�مل�سدر: مركز �لإح�ساء  -  �أبوظبي

17.1 الن�سبة املئوية للتغري يف اأ�سعار جمموعات الإنفاق الرئي�سية، 2008 

(100 = 2007 )

�لتغري % �لوزن جمموعات �ل�سلع و�خلدمات �لرئي�سية

20.9 16,051 �لأغذية و�مل�سروبات غري �لكحولية

1.3 253 �مل�سروبات �لكحولية و�لتبغ و�ملخدر�ت

29.6 9,765 �ملالب�ص و�لأحذية

12.8 37,865 �ل�سكن، و�ملياه، و�لكهرباء، و�لغاز، و�أنو�ع �لوقود �لأخرى

15.5 4,833 �لتجهيز�ت و�ملعد�ت �ملنزلية و�أعمال �ل�سيانة �لعتيادية للبيوت

10.4 847 �ل�سحة

7.4 9,668 �لنقل

 - 0.1 7,715 �لت�سالت

11.9 2,424 �لرويح و�لثقافة

19.0 2,591 �لتعليم

23.9 3,373 �ملطاعم و�لفنادق

14.5 4,616 �سلع وخدمات متنوعة

�مل�سدر: مركز �لإح�ساء  -  �أبوظبي

    

ال�سكل 17.2: الرقم القيا�سي ال�سهري لأ�سعار امل�ستهلك  -  2008 (2007=100)
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18. �ملجاميع �لقت�سادية

يتمتع �قت�ساد �إمارة �أبوظبي بنمو كبري، بينما يعد متو�سط ن�سيب �لفرد من  �لناجت �ملحلي 

�لإجمايل من �أعلى �ملعدلت يف �لعامل، حيث بلغ نحو 325 �ألف درهم (88.5 �ألف دولر) عام 

2008. كما ي�سكل �قت�ساد �إمارة �أبوظبي ما يقرب من ثلثي �قت�ساد دولة �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة، حيث مثل �لناجت �ملحلي �لإجمايل لإمارة �أبوظبي �أكرث من 60% من �إجمايل �لناجت 

�لقومي �لإجمايل لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، على �لرغم من �أنها متثل نحو 33%  من 

�إجمايل �سكان �لدولة. 

لعام  �لكلي  �إجمالية وتف�سيلية عن بع�ص متغري�ت �لقت�ساد  �إح�ساء�ت  �لف�سل  يتناول هذ� 

2008، حيث ا�ضتمل على بيانات الناجت املحلي الإجمايل ح�ضب الن�ضاط القت�ضادي بالأ�ضعار 

�جلارية، بالإ�سافة �إىل معدلت �لنمو �ل�سنوية و�لتوزيع �لن�سبي للناجت �ملحلي �لإجمايل على 

الأن�ضطة القت�ضادية، وتكوين راأ�س املال الثابت الإجمايل ح�ضب الن�ضاط القت�ضادي ويتناول 

�إجمايل �ل�ستثمار �لأجنبي �ملبا�سر ح�سب �لقطاع �لقت�سادي يف  بيانات عن  �أي�سا  �لف�سل 

�إمارة �أبوظبي. بلغ �لناجت �ملحلي �لإجمايل بالأ�سعار �جلارية نحو 519.9 مليار درهم لعام 

2008 ومبعدل منو قدره %30 عن عام 2007، كما بلغ تكوين ر�أ�ص �ملال �لثابت �لإجمايل 

69,910 مليون درهم لعام 2008، �أما بالن�سبة لإجمايل �ل�ستثمار �لأجنبي �ملبا�سر فقد بلغ 

31,465 مليون درهم.

   

 

متو�سط ن�سيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل    

(درهم)   
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18.1 الناجت املحلي الإجمايل ح�شب الن�شاط القت�شادي  بالأ�شعار اجلارية 

( مليون درهم)

2008 2007 2005 الن�ضاط القت�ضادي

519,921 400,047 290,323 �ملجموع %

419,002 313,522 223,311 جمموع �لأن�سطة �ل�سلعية

4,350 4,367 4,946 �لزر�عة و�لرثوة �حليو�نية و�ل�سمكية 

330,888 241,260 171,316 �ل�سناعات �ل�ستخر�جية

49,761 41,529 29,410 �ل�سناعات �لتحويلية

7,209 6,296 4,634 �لكهرباء و�لغاز و�ملياه

26,794 20,070 13,005 �لت�سييد و�لبناء

100,919 86,525 67,012 جمموع �لأن�سطة �خلدمية

17,549 14,895 10,982 جتارة �جلملة و�لتجزئة وخدمات �لإ�سالح

3,726 2,958 2,123 �لفنادق و�ملطاعم

13,193 11,325 9,109 �لنقل و�لتخزين و�لت�سالت

25,912 22,018 16,492 �ملوؤ�س�سات �ملالية و�لتاأمني

18,801 15,800 10,738 �لعقار�ت وخدمات �لأعمال

1,174 981 798 �خلدمات �لجتماعية و�ل�سخ�سية

5,673 4,808 3,738 ناق�ص: �خلدمات �مل�سرفية �ملحت�سبة

14,073 12,705 11,408 �لإد�رة �لعامة و�لدفاع

1,165 978 880 �خلدمات �ملنزلية

6,452 5,732 5,091 �لتعليم 

4,547 3,941 3,129 �ل�سحة

�مل�سدر: مركز �لإح�ساء  -  �أبوظبي

18.2 معدلت النمو ال�شنوية للناجت املحلي الإجمايل ح�شب الن�شاط القت�شادي بالأ�شعار اجلارية (%)

2008 2007 2005 الن�ضاط القت�ضادي

30.0 17.2 34.3 �ملجموع %

33.6 17.0 41.1 جمموع �لأن�سطة �ل�سلعية

 - 0.4  - 4.9  - 25.1 �لزر�عة و�لرثوة �حليو�نية و�ل�سمكية 

37.1 16.3 51.7 �ل�سناعات �ل�ستخر�جية

19.8 20.2 20.1 �ل�سناعات �لتحويلية

14.5 19.0 27.1 �لكهرباء و�لغاز و�ملياه

33.5 25.6 23.5 �لت�سييد و�لبناء

16.6 17.9 15.6 جمموع �لأن�سطة �خلدمية

17.8 18.0 10.4 جتارة �جلملة و�لتجزئة وخدمات �لإ�سالح

26.0 18.0 19.8 �لفنادق و�ملطاعم

16.5 14.0 12.8 �لنقل و�لتخزين و�لت�سالت

17.7 15.9 67.7 �ملوؤ�س�سات �ملالية و�لتاأمني

19.0 24.5 12.3 �لعقار�ت وخدمات �لأعمال

19.7 9.0 18.8 �خلدمات �لجتماعية و�ل�سخ�سية

18.0 11.4 49.7 ناق�ص: �خلدمات �مل�سرفية �ملحت�سبة

10.8 21.0  - 5.2 �لإد�رة �لعامة و�لدفاع

19.1 7.9 2.0 �خلدمات �ملنزلية

12.6 11.0 10.9 �لتعليم 

15.4 13.0 0.6 �ل�سحة

�مل�سدر: مركز �لإح�ساء  -  �أبوظبي
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18.3 الأهمية الن�سبية لالأن�سطة الإقت�سادية من حيث م�ساهمتها يف الناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار 

اجلارية (%)  

2008 2007 2005 الن�ضاط القت�ضادي

100 100 100 �ملجموع

80.6 78.4 76.9 جمموع �لأن�سطة �ل�سلعية

0.8 1.1 1.7 �لزر�عة و�لرثوة �حليو�نية و�ل�سمكية 

63.6 60.3 59.0 �ل�سناعات �ل�ستخر�جية

9.6 10.4 10.1 �ل�سناعات �لتحويلية

1.4 1.6 1.6 �لكهرباء و�لغاز و�ملياه

5.2 5.0 4.5 �لت�سييد و�لبناء

19.3 21.6 23.1 جمموع �لأن�سطة �خلدمية

3.4 3.7 3.8 جتارة �جلملة و�لتجزئة وخدمات �لإ�سالح

0.7 0.7 0.7 �لفنادق و�ملطاعم

2.5 2.8 3.1 �لنقل و�لتخزين و�لت�سالت

5.0 5.5 5.7 �ملوؤ�س�سات �ملالية و�لتاأمني

3.6 4.0 3.7 �لعقار�ت وخدمات �لأعمال

0.2 0.3 0.3 �خلدمات �لجتماعية و�ل�سخ�سية

1.1 1.2 1.3 ناق�ص: �خلدمات �مل�سرفية �ملحت�سبة

2.7 3.2 3.9 �لإد�رة �لعامة و�لدفاع

0.2 0.2 0.3 �خلدمات �ملنزلية

1.2 1.4 1.8 �لتعليم 

0.9 1.0 1.1 �ل�سحة

�مل�سدر: مركز �لإح�ساء  -  �أبوظبي 

18.4 تكوين راأ�س املال الثابت الإجمايل ح�شب الن�شاط القت�شادي بالأ�شعار اجلارية 

( مليون درهم )

2008 2007 2005 الن�ضاط القت�ضادي

69,910 57,785 38,235 �ملجموع

35,452 30,862 22,119 جمموع �لأن�سطة �ل�سلعية

614 665 1,163
�لزر�عة و�لرثوة �حليو�نية و�ل�سمكية 

10,617 9,663 7,845
�ل�سناعات �ل�ستخر�جية

14,290 12,212 8,000
�ل�سناعات �لتحويلية

5,631 4,803 3,326
�لكهرباء و�لغاز و�ملياه

4,300 3,519 1,785
�لت�سييد و�لبناء

34,458 26,923 16,116 جمموع �لأن�سطة �خلدمية

2,933 2,299 1,360
جتارة �جلملة و�لتجزئة وخدمات �لإ�سالح

4,608 3,774 2,620
�لفنادق و�ملطاعم

7,550 6,639 4,868
�لنقل و�لتخزين و�لت�سالت

1,136 848 430
�ملوؤ�س�سات �ملالية و�لتاأمني

12,807 8,948 2,980
�لعقار�ت وخدمات �لأعمال

2,340 2,049 1,718
�خلدمات �لجتماعية و�ل�سخ�سية

1,646 1,206 1,102
�لإد�رة �لعامة و�لدفاع

1,106 865 849
�لتعليم 

332 297 189
�ل�سحة

�مل�سدر: مركز �لإح�ساء  -  �أبوظبي
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18.5 تكوين راأ�س املال الثابت موزعًا ح�سب الن�ساطات القت�سادية  بالأ�سعار اجلارية

( % )

2008 2007 2005 الن�ضاط القت�ضادي

100 100 100 �ملجموع

50.7 53.4 57.8 جمموع �لأن�سطة �ل�سلعية

0.9 1.2 3.0 �لزر�عة و�لرثوة �حليو�نية و�ل�سمكية 

15.2 16.7 20.5 �ل�سناعات �ل�ستخر�جية

20.4 21.1 20.9 �ل�سناعات �لتحويلية

8.0 8.3 8.7 �لكهرباء و�لغاز و�ملياه

6.2 6.1 4.7 �لت�سييد و�لبناء

49.3 46.6 42.2 جمموع �لأن�سطة �خلدمية

4.2 4.0 3.6 جتارة �جلملة و�لتجزئة وخدمات �لإ�سالح

6.6 6.5 6.9 �لفنادق و�ملطاعم

10.8 11.5 12.7 �لنقل و�لتخزين و�لت�سالت

1.6 1.5 1.1 �ملوؤ�س�سات �ملالية و�لتاأمني

18.3 15.5 7.8 �لعقار�ت وخدمات �لأعمال

3.3 3.5 4.5 �خلدمات �لجتماعية و�ل�سخ�سية

2.4 2.1 2.9 �لإد�رة �لعامة و�لدفاع

1.6 1.5 2.2 �لتعليم 

0.5 0.5 0.5 �ل�سحة

�مل�سدر: مركز �لإح�ساء  -  �أبوظبي

 

18.6 الناجت املحلي الإجمايل ح�سب القطاعات بالأ�سعار اجلارية

( مليون درهم )

2008 2007
�لقطاع

% �لقيمة % �لقيمة

100 519,921 100 400,047 �ملجموع

4.3 22,212 4.9 19,789 حكومي

72.5 377,264 70.4 281,462 عام

23.2 120,445 24.7 98,796 خا�ص

�مل�سدر: مركز �لإح�ساء  -  �أبوظبي

18.7 اإجمايل تكوين راأ�س املال الثابت موزعًا على القطاع احلكومي �قطاع الأعمال بالأ�سعار اجلارية

( مليون درهم )

2008 2007 2005 �لقطاع

17,478 14,997 11,778 �لقطاع �حلكومي

(�ملحلي و�لحتادي)

52,432 42,788 26,457 قطاع �لأعمال

28,916 23,899 15,782 �لعام و�سبه �لعام

23,516 18,889 10,675 �خلا�ص

69,910 57,785 38,235 �إجمايل تكوين ر�أ�ص �ملال �لثابت

�مل�سدر: مركز �لإح�ساء  -  �أبوظبي

      

18.8 اإجمايل ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر ح�سب القطاعات القت�سادية

( مليون درهم )

2007 �لقطاعات �لرئي�سية

31,465 �ملجموع

1,892 �ل�سناعات �ل�ستخر�جية

2,431 �ل�سناعات �لتحويلية

6,157 �ملاء و�لكهرباء

2,841 �لبناء و�لت�سييد

198 جتارة �جلملة و�لتجزئة

45 �لفنادق و�ملطاعم

1,243 �لنقل و�لت�سالت

11,840 �لعقار�ت*

4,565 �لو�ساطة �ملالية و�لتاأمني

254 �أخرى

* ت�سمل مبيعات �لوحد�ت �ل�سكنية لغري �ملقيمني

�مل�سدر: مركز �لإح�ساء  -  �أبوظبي
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تعمل �إمارة �أبوظبي على �لرتقاء بالعمل �لبيئي با�ستمر�ر، وحتقيق �لتو�زن بني ما تن�سده من 

نه�سة �قت�سادية و�جتماعية، وبني �حلفاظ على موروثاتها �لثقافية و�لجتماعية و�لبيئية، يف 

جتربة فريدة توؤكد جناح منوذج �لتنمية �مل�ستد�مة. 

وقد �أولت �إمارة �أبوظبي �هتماما كبري� باإد�رة �لنفايات، حيث بلغت كمية �لنفايات �لإجمالية 

�ملنقولة �إىل مو�قع �لدفن  يف �لإمارة 4,892 �ألف طن، وحتتل نفايات �لإن�ساء�ت و�لهدم ن�سبة 

%70 من �إجمايل �لنفايات. وتنتج �إمارة �أبوظبي �أكرث من 13 �ألف طن من �لنفايات يومياً، 
وهذ� يعني حو�ىل خم�سة ماليني طن �سنوياً. ويذهب %96 من �لنفايات �يل �ملد�فن �ملعدة 

لهذ� �لهدف، غري �أن ما يتم ندويره ل يتجاوز ن�سبته %0.33 من جممل �لنفايات. 

وتعد �ملنطقة �لغربية �لأقل �إنتاجاً ملياه �ل�سرف �ملعاجلة وبن�سبة %3.4، بينما تعترب �أبوظبي 

مياة  معاجلة  وت�سهد  �ملعاجلة.  �ل�سرف  مياه  جممل  من   73% وبن�سبة  �إنتاجاً  �لأكرث  هي 

�ل�سرف زيادة م�سطردة منذ عام 2005 وبن�سبة تر�وح بني 10 و%13 �سنوياً.

�آبار �ملياه �جلوفية �لعاملة نحو 72,560، وغري �لعاملة 26,970 وبلغت معدلت  بلغ عدد 

�ل�سحب من �ملياه �جلوفية 454896 مليون جالون.

ويف عام 2008  �أ�سيب 277  �سخ�ساً بحالت ت�سمم يف �إمارة �بوظبي نتيجة لتناولهم �أغذية 

�ألف �سخ�ص   100 لكل  17.6 حالة  �أي مبعدل  و�لفريو�سات،  بالبكريا  �أو م�سروبات ملوثة 

من �سكان �لإمارة ، وكان �لن�سيب �لأكرب للت�سمم عن طريق بكريا �لتيفويد، �لتي تكون غالبا 

م�سدرها �ملياه �أو �لأطعمة �مللوثة وبلغ عدد �حلالت 117 حالة، وهو ما ميثل ن�سبة  42% 

من �إجمايل حالت �لت�سمم. 

ويتناول هذ� �لف�سل �إح�ساء�ت حول بع�ص �ملوؤ�سر�ت �ملتنوعة �ملتعلقة بالبيئة. 

19. �لبيئة
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19.1 عدد الآبار العاملة �غري العاملة ح�سب املنطقة، 2008

    

�ملجموع غري �لعاملة �لعاملة �ملنطقة

99,530 26,970 72,560 �إمارة �أبوظبي

7,450 2,450 5,000 منطقة �أبوظبي

40,850 11,270 29,580 منطقة �لعني

51,230 13,250 37,980 �ملنطقة �لغربية

�مل�سدر: هيئة �لبيئة  -  �أبوظبي

 

19.2 معدلت �سخ املياه اجلوفية  ح�سب املنطقة

( مليون جالون)

2008 2007 2006 2005 �ملنطقة

454,896.2 461,495.3 469,414.1 489,431.4 �إمارة �أبوظبي

23,536.7 25,956.4 26,176.3 26,396.3 منطقة �أبوظبي

216,889.6 218,649.3 224,368.5 242,626.0 منطقة �لعني

214,469.9 216,889.6 218,869.3 220,409.1 �ملنطقة �لغربية

�مل�سدر: هيئة �لبيئة  -  �أبوظبي

      

19.3 كمية مياه ال�سرف ال�سحي الناجتة �املعاجلة ح�سب املنطقة  

( مليون مر مكعب)

2008 2007 2006 2005 �ملنطقة

217.1 191.5 173.7 157.5 �إمارة �أبوظبي

158.4 142.9 131.4 119.7 منطقة �أبوظبي

51.3 41.5 37.4 33.7 منطقة �لعني

7.4 7.1 4.9 4.1 �ملنطقة �لغربية

�مل�سدر: �سركة �أبوظبي خلدمات �ل�سرف �ل�سحي

      

19.4 كميات مياه املجاري املعاجلة �املعاد ا�ستخدامها ح�سب املنطقة 

(مليون مر مكعب)

2008 2007 2006 2005 �ملنطقة

133.1 117.3 106.5 103.0 �إمارة �أبوظبي

82.2 74.2 70.1 69.7 منطقة �أبوظبي

45.3 37.8 34.8 31.9 منطقة �لعني

5.6 5.3 1.6 1.4 �ملنطقة �لغربية

�مل�سدر: �سركة �أبوظبي خلدمات �ل�سرف �ل�سحي

19.5 حالت الت�سمم الغذائي ح�سب نوع العد�ى �اجلن�سية، 2008

�ملجموع و�فدون مو�طنون

ن�سبة �حلالت 

لكل مئة �ألف 

من �ل�سكان

نوع �لت�سمم �لغذ�ئي

277 226 51 17.6 �ملجموع

13 6 7 0.8 �لكامبايلوباكريا

12 12 0 0.8 �لبار�تيفويد

117 110 7 7.5 �لتايفويد

39 29 10 2.4 عدوى �ل�ساملونيال

8 4 4 0.5 �أنو�ع �أخرى من �ل�ساملونيال

3 3 0 0.2 �ملكور�ت �لعنقودية

85 62 23 5.4 �أنو�ع �أخرى من �لت�سمم �لغذ�ئي

�مل�سدر: هيئة �ل�سحة  -  �أبوطبي

19.6 موؤ�سرات تلوث الهواء مبحطات الر�سد  -  2008

(�لوحدة: ميكروجر�م/مر3)
�ملنطقة 

�لغربية
منطقة �لعني

منطقة 

�أبوظبي
�مل�ستهدف �ملوؤ�سر

.. 13.27 10.45 �أول �أك�سيد �لكربون 30 ميكروجر�م/مر3

166.54 137.04 153.15 �لأوزون 200 ميكروجر�م/مر3

72.64 147.15 187.38 ثاين �أك�سيد �لنيروجني 400 ميكروجر�م/مر3

124.00 123.42 173.14 ثاين �أك�سيد �لكربيت 350 ميكروجر�م/مر3/�ساعة

1,025.71 1,032.74 1,026.18  150 ميكروجر�م/مر 

مكعب/24 �ساعة

�جل�سيمات �لعالقة

�مل�سدر: هيئة �لبيئة  -  �أبوظبي



I   170   الكتاب الإح�سائي ال�سنوي 2009

19.7 تقديرات النفايات الناجتة ح�سب امل�سدر �املنطقة، 2008

(�لكمية بالطن)

�ملجموع �ملنطقة �لغربية منطقة �لعني منطقة �أبوظبي �مل�سدر

4,891,528 1,503,066 857,251 2,531,211 �ملجموع �لكلي

�ملجموع �ليومي بالطن

780,609 286,312 82,408 411,889 نفايات بلدية �سلبة

137,368 65,876 21,599 49,893 نفايات �سناعية

243,191 81,667 35,099 126,425 نفايات جتارية

3,436,231 879,856 671,276 1,885,099 نفايات ناجتة عن �لهدم و�لبناء

294,129 189,355 46,869 57,905 نفايات زر�عية

�مل�سدر: مركز �أبوظبي لإد�رة �لنفايات     

 

     

19.8 كميات النفايات ح�سب طريقة التخل�س اأ� املعاجلة، 2008 

(�لكمية بالطن)

% �لكمية / يوم �لكمية �لكلية طريقة �لتخل�ص �أو �ملعاجلة

100.00 13,402 4,891,528 �ملجموع

0.33 44 16,138 معاد تدويره

2.69 361 131,644 مت حتويله �إىل �سماد ع�سوي

96.72 12,962 4,730,962 مت �لتخل�ص منه يف مد�فن �لنفايات

0.02 2 784 نفايات 

0.24 33 12,000 تقدير�ت �ملعاجلة �ل�سناعية للنفايات

    

�مل�سدر: مركز �أبوظبي لإد�رة �لنفايات     

 




