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  المقدمة
  

أبو ظبي سنوياً بإجراء سلسلة من المسوح المیدانیة بھدف توفیر إحصاءات دقیقة وحديثة عن -يقوم مركز اإلحصاء 
ھذا المسح إحدى الركائز المھّمة التي يعتمد علیھا صنّاع  إمارة أبو ظبي منھا المسح البیئي السنوي. وتعّد نتائج

القرار وراسمي السیاسات، باإلضافة إلى قطاع األعمال والباحثین والمھتّمین بالمجال البیئي، وذلك في وضع 
  الخطط والدراسات والبحوث في الموضوعات كافة المعنیّة بالبیئة.

البیانات البیئیة التفصیلیة لحجم اإلنفاق القطاعي على حماية البیئة وتتیح نتائج المسح البیئي قاعدة عريضة من 
ونوع الحماية، وتقدير كمیّة المیاه والطاقة المستھلكة، باإلضافة إلى اإلحصاءات المتعلّقة بإدارة النفايات ضمن كل 

  نشاط اقتصادي مشمول في المسح.
لبیئیة التي تّمت تغطیتھا في المسح البیئي الذي تم ألھم المؤشرات ا النھائیة النتائج ويتضّمن التقرير ملخص

، )والبناء اإلنشاءات (التشیید ، والتي تغطي األنشطة االقتصادية التالیة:2018 عن نتائج عام 2019العام  تنفیذه في
 التي اتالتطوّر قیاس النتائج يمكن ھذه خالل ومن والصناعة. والتجزئة، الجملة وتجارة والتخزين، والخدمات، والنقل

 التطوّر الناشئ في القطاع البیئي.  ومدى األنشطة ھذه تشھدھا
وتوضح الدراسة ارتفاع االنفاق على حماية البیئة بشكل عام، حیث اتجھت األنشطة االقتصادية الى خفض االنفاق 

جراء وغیر الحكومیة إل على مراقبة ومتابعة إجراءاتھا البیئیة في مقابل زيادة التوجه الى التعاقد مع الجھات الحكومیة
المعالجات البیئیة وحمايتھا. إضافة إلى أن العملیات الصناعیة أجرت عدة ممارسات لالستغالل األمثل للموارد 

من إجمالي كمیة النفايات مما حقق إجمالي أرباح بلغ  %8المتاحة كبیع النفايات وإعادة التدوير بنسبة بلغت نحو 
ويالحظ من دراسة استھالك  ملیون درھم وأصبح له مردود اقتصادي كبیر خاصة في النشاط الصناعي. 117نحو 

من الوحدات  %89على الغاز الطبیعي حیث يشكل للقطاع أكثر من االقتصادية الطاقة زيادة اعتماد القطاعات 
  الحرارية المستخدمة.
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  النقاط الرئیسیة

 إحصاءات اإلنفاق على حماية البیئة

على قیمة  والذي يھدف إلى التعرّف أبو ظبي، – اإلحصاء يتناول ھذا الفصل نتائج المسح البیئي الذي نّفذه مركز
 البیانات والمعلومات وتوفیر حماية البیئة في إمارة أبو ظبي واتجاه اإلنفاق المدفوعات والمصروفات على أنشطة

 تتكامل مع الحسابات القومیة لألنشطة االقتصادية.من أجل إصدار إحصاءات  وذلك عنھا، الالزمة األساسیة
ويعرف اإلنفاق على حماية البیئة بأنه اإلجراءات واألنشطة جمیعھا التي تھدف إلى منع التلوث وخفضه ومعالجته، 
فضالً عن تجنب أي تدھور آخر للبیئة. وھذا يشمل التدابیر المتّخذة من أجل تحسین البیئة المتدھورة بسبب 

  لناتجة من األنشطة البشرية واالقتصادية.الضغوط ا

وتوضّح إحصاءات اإلنفاق على حماية البیئة التغیّر في األنشطة البیئیة من الناحیة النقدية، وتنضم ھذه اإلحصاءات 
إلى مجموعة كاملة من الحسابات مثل الحسابات القومیة. وتعّد جزءاً من نظام المحاسبة البیئیة واالقتصادية 

. وفي عام 2012الذي تمّ قبوله كمعیار إحصائي من قبل اللجنة اإلحصائیة لألمم المتحدة في فبراير عام  المتكاملة،
 ملیار درھم. 82.بلغ إجمالي إنفاق المنشآت االقتصادية على حماية البیئة والممارسات البیئیة نحو 2018

لبیئة، حیث كان إلدارة النفايات أثرھا البالغ في وأظھرت النتائج أنواع التحّديات التي تواجه قطاع األعمال في مجال ا
بلغت نسبة اإلنفاق على حماية البیئة  2018توجیه إنفاق المنشآت االقتصادية نحو حماية البیئة وإدارتھا، وفي عام 

 بنسبتین بلغتا نحو حماية الھواءومعالجة المیاه العادمة ، يلیھا اإلنفاق على %72في مجال إدارة النفايات نحو 
  على التوالي.  %3و 10%

وانخفض اإلنفاق على ممارسات األداء البیئي في األنشطة االقتصادية الخمسة (الصناعة واإلنشاءات والخدمات 
 .2017درھم في عام  لیونم 700من  2018ملیون درھم في عام  340وقطاع النقل والتخزين والتجارة) مما يقارب 

شركات الخدمات البیئیة لجمع النفايات بدون مقابل من مصادرھا من وذلك لتطبیق عدد من الممارسات من 
المنشآت االقتصادية حیث تستفید تلك الشركات من كمیات النفايات المجمعة كمواد خام إلعادة التدوير أو كسلعة 

  للمصانع المتخصصة.
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  2018-اإلنفاق على حماية البیئة حسب النوع  :1.1الشكل 

 

 أبوظبي –اإلحصاء المصدر: مركز 

  استخدام المیاه والمیاه العادمة في القطاع الصناعي إحصاءات

 استخدام بلغ حیث ي،أبو ظب إمارة في لھا والمستخدمة للمیاه المستھلكة القطاعات أھم أحد الصناعة قطاع يعدّ 
 ارتفاع 1.1 الجدول من ويالحظ المصادر، مختلف من المیاه من مكعب متر ملیون 15,831نحو  2018 عام في المیاه

وفي المقابل ارتفاع  ملیون متر مكعب. 63الى نحو  2018 عام في العامة المیاه شبكة من المستخدمة المیاه كمیّة
 ألغراض ھو البحر میاه الستخدام األساسي الھدف أن بالذكر والجدير. نفسه لعامل %25.5 بنسبة البحر میاه استخدام
  .أخرى مرة البحر إلى منه %89 نحو إعادة وتتم المحالة والمیاه الطاقة إنتاج ومحطات الصناعة في التبريد

  النوع كمیّة المیاه المستخدمة في قطاع الصناعة حسب :1.1 لجدولا

            ملیون متر مكعب

  2018 2017  2016  2015 2014 2013 2012 2011 2010 النوع
 63 56 68 49 44 28 25 36 12شبكة المیاه العامة 

 15,761 12,561 11,910 12,196 11,11610,9889,52510,05810,848 میاه البحر
 7 5 7 570045 المیاه الجوفیة
11,13311,0319,55010,08610,89612,25011,98512,62215,831 المجموع

          أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 
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  معالجة المیاه العادمة من الشبكة العامة

عام  عن %41نسبته نحو  بارتفاع 2018ألف متر مكعب في عام   19,655بلغت كمیّة المیاه العادمة المعالجة نحو 
، وبلغت نسبة إعادة االستخدام من كمیّة المیاه المعالجة في المنشآت 2.1، كما ھو موضّح في الجدول 2017

التطوّر الناشئ في معالجة المیاه العادمة داخل المنشآت  2.1. ويوضّح الشكل 2018في عام  %38.13الصناعیة نحو 

  االقتصادية الصناعیة.

      كمیّة المیاه المعالجة والمعاد استخدامھا في قطاع الصناعة 2.1 :الجدول 

            متر مكعبألف  

 2018  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة

  19,655  13,937  11,354  11,636  7,910  5,374 4,883  5,762  5,362 كمیّة المیاه المعالجة

كمیّة المیاه المعاد 
 استخدامھا

3,771  4,293  3,540 4,492  6,205  7,311  7,178  10,728  7,495  

         أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 

 كمیّة المیاه المعالجة والمعاد استخدامھا لقطاع الصناعة :2.1الشكل 

  

 أبوظبي –مركز اإلحصاء  المصدر:
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  استھالك الطاقة  إحصاءات

تعّد الطاقة إحدى أھم الركائز التي تعتمد علیھا األنشطة االقتصادية بأنواعھا كافة. ويستخدم الوقود األحفوري 
كمحروقات في عملیة الصناعة كمادة أساسیة إلنتاج المنتجات النھائیة التي تتحوّل إلى طاقة حرارية تقاس بالملیار 

الطاقة المستھلكة في إمارة أبوظبي لألنشطة االقتصادية الخمسة ، بلغت كمیّة 2018في عام وحدة حرارية بريطانیة. 
 1,488بلغت كمیّة الطاقة المستھلكة عن طريق الغاز الطبیعي نحو حیث ، ألف ملیار وحدة حرارية بريطانیة 1,659نحو 

من  %66 ألف ملیار وحدة حرارية بريطانیة، حیث بلغ إجمالي كمیّة الطاقة المستھلكة في القطاع الصناعي نحو

في األنشطة االقتصادية الخمسة، حیث يعتمد قطاع الصناعة بشكل كبیر على  من الغاز الطبیعي إجمالي االستھالك
نسب استھالك أنواع الوقود  3.1من حجم استھالكه للطاقة. ويوضّح الشكل  %98الغاز الطبیعي الذي يشكّل نسبة 

 .األحفوري حسب النشاط االقتصادي

 
 

ة استھالك األنواع الرئیسة من الوقود األحفوري حسب النشاط االقتصادي بنس  :3.1 الشكل
– 2018

  
  أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 
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اإلنشاءات الصناعة الخدمات التجارة النقل والتخزين

الجازولین الديزل الكیروسین الغاز الطبیعي

  2018 -كمیّة الطاقة المستھلكة حسب النوع والنشاط االقتصادي  :3.1 جدولال

  ملیار وحدة حراریة بریطانیة

اإلنشاءا  المجموع النوع
 النقل والتخزين التجارة الخدمات الصناعةت

  4,305   8,143   7,379   8,828   9,468   38,123 الجازولین
  10,691   3,116  5,590 14,251 15,687 49,334الديزل

  82,902  -- 201- 83,103 الكیروسین
  1,370   4   406,187  1,080,888- 1,488,449  الغاز الطبیعي

  99,269   11,263   419,156 1,104,167 1,659,01025,155 المجموع الكلّي

  أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 
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  إحصاءات النفايات الصلبة غیر الخطرة 

إدارة كانت  ، ومن ھذا المنطلقيأبو ظبتعّد النفايات أحد أھم التحّديات والمشكالت التي تواجه البیئة في إمارة 
ضمن األنشطة االقتصادية الخمسة، حیث وصلت كمیّة النفايات الصلبة غیر أحد المحاور الھامة في المسح  النفايات

أدناه أن نسبة النفايات الصلبة غیر  4.1طن، وكما ھو موضّح في الشكل  ألف 3,007إلى  2018الخطرة في عام 
وقطاع النقل والتخزين يمثّل  النفايات،إجمالي كمیّة من  %32نحو تمثّل أعلى نسبة بلغت  الصناعةالخطرة في قطاع 

  . %3أقل نسبة حیث بلغت 

- التوزيع النسبي لكمیّة النفايات الصلبة غیر الخطرة حسب النشاط االقتصادي :4.1الشكل 
2018  

  

 أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 

  

ھي نفايات عضوية، حیث  2018أوضحت الدراسة أن النسبة الكبرى لتركیب النفايات الصلبة غیر الخطرة في عام 
، وتعّد نفايات اإلطارات، من نفايات لمواد عضوية أخرى %6من نفايات األغذية والحدائق  %34وصلت النسبة إلى 

 .5.1تركیب، كما ھو موضّح في الشكل والزجاج من أقل النسب من حیث ال

التوزيع النسبي للنفايات الصلبة غیر الخطرة (العضوية وغیر العضوية) حسب  :5.1الشكل 
  2018 -التركیب 

  

  أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 
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التوزيع النسبي لكمیّة النفايات حسب طرق التخلّص منھا، حیث بلغت نسبة النفايات المتخلّص  6.1ويوضّح الشكل 
 النفايات مطامر إلى النقلوبلغت نسبة التخلّص من النفايات عن طريق  %48 النفايات نحو حاوياتمنھا عن طريق 

  .%8نحو ويتم إعادة تدوير  ،35%

  

  2018 -الصلبة غیر الخطرة حسب طريقة التخلّص التوزيع النسبي للنفايات  : 6.1 الشكل

  

    أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء  
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  الملحق

 أھداف المسح

تبرز أھمیّة ھذا المسح من القاعدة الواسعة من البیانات التي يوفرھا عن مختلف األنشطة االقتصادية العاملة في 
إمارة أبوظبي، باإلضافة إلى دوره المھم في قیاس التطوّر في المجاالت البیئیة المختلفة وتتبّعه، ونظراً إلى ھذه 

أبوظبي بتنفیذ المسوح البیئیة للمنشآت  -ت فقد بدأ مركز اإلحصاء األھمیّة ولضرورة توفیر ھذه القاعدة من البیانا
 وذلك لتحقیق مجموعة من األھداف من أھّمھا:  2018االقتصادية لجمع البیانات عن عام 

 توفیر البیانات الالزمة لدعم السیاسات واتخاذ القرارات البیئیة في إمارة أبوظبي وقیاس أداء ھذه السیاسات. .1

 ت الالزمة لقیاس التغیّر في مجاالت اإلنفاق على حماية البیئة والتطور الناشئ بھا.توفیر البیانا .2

تقديم الدعم لحكومة أبوظبي في المشروعات التي تتعلّق باإلحصاءات البیئیة مثل حصر انبعاثات الغازات الدفیئة  .3
 والصحة المھنیة واألمن الصناعي.

حصائیة البیئیة في إمارة أبوظبي، فیما يتعلّق باألنشطة المساھمة في توفیر قاعدة قوية من البیانات اإل .4
 االقتصادية.

 .2030توفیر قاعدة بیانات أساسیة لقیاس التطور الحادث في تحقیق أجندة حكومة أبوظبي ورؤية أبوظبي  .5

المساھمة في بناء نظام إحصائي وطني في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، وذلك من خالل توفیر البیانات  .6
 اإلحصائیة التفصیلیة عن إمارة أبوظبي.

  توفیر البیانات الالزمة لرجال األعمال والمستثمرين التخاذ القرارات المناسبة ولتقويم قراراتھم االستثمارية. .7

 الوحدات اإلحصائیة وتصنیفھا

االقتصادية بصفة ھذا النشاط الوحدة اإلحصائیة التي جمعت منھا البیانات ھي "المنشأة" العاملة في أي من األنشطة 
نشاطاً رئیساً لھذه المنشأة. ويعتمد التصنیف على مستوى الحّد الثاني من دلیل التصنیف الصناعي الدولي الموّحد 

  ). ISIC Rev.4لألنشطة االقتصادية جمیعھا (

  والقطاعات التي يشملھا المسح ھي:

  قطاع الصناعة، ويشمل: .1

 .التعدين واستغالل المحاجر  

 اعة التحويلیة.الصن  

 .إمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء  

 .إمدادات المیاه؛ أنشطة المجاري، وإدارة الفضالت والمعالجة  

  قطاع اإلنشاءات. .2

  قطاع التجارة، ويشمل: .3

 .تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية  
  قطاع النقل والتخزين. .4

  الخدمات، ويشمل:قطاع  .5
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 .أنشطة خدمات اإلقامة والطعام  

 .األنشطة العقارية  

 .األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة  

 .أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم  

 .التعلیم  

 .األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي  

 .الفنون والترفیه والتسلیة  

 .أنشطة الخدمات األخرى 

 المنھجیة

ما يولیه المركز من الرعاية الخاصة في اتباع المنھجیات والمعايیر الدولیة، فقد تّم اتباع المنھجیات والتوصیات  نظراً إلى
الدولیة الخاصة بكل نشاط من األنشطة االقتصادية من حیث المفاھیم المستخدمة وأسلوب جمع البیانات األساسیة، 

 تائج الفعلیة للمسح.واستخرجت األرقام والمؤشرات المعروضة من واقع الن

  تصمیم العیّنة 1.3

، حیث تمّ تقسیم اإلطار 2011يستند إطار المسح إلى اإلطار الذي وفّره مشروع تحديث األطر داخل إمارة أبوظبي في عام 
إلى ثالث فئات: كبیرة ومتوسطة وصغیرة بحسب عدد العمال، وتّم استخدام أسلوب المسح الشامل لمنشآت الفئة 

  واستخدام أسلوب العیّنة الطبقیة العشوائیة المنتظمة للفئتین المتوسطة والصغیرة، بحسب كل نشاط.الكبیرة، 

  المسح السنة المرجعیة 2.3

 لسنوات المؤسسات بعض من المقدمة البیانات ، وفي حال إذا كانت2018بیانات المسح الفترة عن السنة المیالدية  تجمع
 .المسح سنة في معظمھا تقعالتي  محاسبیةال فترةال عن البیانات جمع تمي مختلفة، محاسبیة

  وثائق المسح  3.3

  تتضمّن وثائق المسح االستمارة، وكتیب التعلیمات الخاص بالباحثین المیدانیین وكتیب قواعد التدقیق المكتبي. 

 تصمیم االستمارة بحیث تحتوي على البیانات جمیعھا التي تحقق أھداف المسح وتتضمّن االستمارة ما يلي: 

  البیانات التعريفیة والبیانات العامة حول المنشأة. .1

  قیمة اإلنفاق على حماية البیئة. .2

  إحصاءات استخدام المیاه. .3

  إحصاءات استخدام الطاقة. .4

  إحصاءات إدارة النفايات.  .5

 كتیب التعلیمات  1.3.3
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يحتوي كتیب التعلیمات على المفاھیم المستخدمة في االستمارة لتوضیحھا للعاملین في المیدان والتدقیق المكتبي، 
كما تتضمّن شرحاً مفصّالً ألسئلة االستمارة جمیعھا وكیفیّة استیفاء البیانات بصورة تضمن من خاللھا الحصول على أعلى 

  واجبات الكوادر العاملة في المسح من مشرفین ومراقبین وباحثین ومدققین.  درجات الدقة، ويتضمّن أيضاً 

 كتیب التدقیق وقواعد المطابقة 2.3.3

يحتوي كتیب التدقیق وقواعد المطابقة على القواعد األساسیة التي يجب على الباحثین والمدققین اتباعھا في أثناء 
د المطابقة على قواعد المراجعة الفنیة الرئیسة كالقواعد العامة للمسوح قیامھم باألعمال الموكلة إلیھم، كما تحتوي قواع
 والمراجعات الفنیة للجداول الخاصة بكل مسح.

 مراحل العمل

  المرحلة التحضیرية

تضمّنت ھذه المرحلة تحديد أھداف المسح وتصمیم االستمارة وإعداد كتیبات التدريب والتدقیق والمراجعة المیدانیة 
  والمكتبیة. 

  مرحلة العمل المیداني 

قام بتنفیذ العمل المیداني باحثون مدرّبون تّم اختیارھم مسبقاً وفق معايیر محّددة، حیث تّم توزيعھم إلى فرق، وأشرف 
  على سیر العمل المشرف المیداني والمراقبون. 

  التجھیز المكتبي  

لیتّم تدقیقھا بشكل كامل، وفي حال اكتشاف أخطاء تّم تسلیم قسم التدقیق االستمارات الجاھزة من المیدان أول بأول 
في االستمارات يُحّدد نوع الخطأ ومن ثّم تُعالج األخطاء مكتبیاً أو يتّم االتصال مع المنشأة مرة أخرى لتصويب الخطأ أو 

  إرجاعھا للمیدان، وبعد ذلك تُرمّز االستمارات وتُرسل إلى قسم إدخال البیانات.

  التجھیز اإللكتروني 

عد االنتھاء من تدقیق االستمارة وترمیزھا قام موظفو قسم إدخال البیانات بإدخال االستمارات أول بأول وفق البرنامج المعدّ ب
خصیصاً لعملیة اإلدخال، ثم تّم استخراج كشوفات تتضمّن النتائج األولیّة وتّم تدقیقھا والتأكّد من صحة البیانات، ومن ثم تّم 

 لمعّدة مسبقاً والتدقیق علیھا واستخراج النتائج بصورة نھائیة.إدخال معامالت الرفع ا
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