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االقتصادية  الجـوانب  معظـم  تغطــي  ومعلـــومات  بـيانات  يتضمن  والذي   ،”2011 أرقام  في  “أبوظبي  يقدم  أن  أبوظبي  اإلحصاء-  مركز  يسر 
سهـــولة  يحقق  مختصر  إحصائى  إصــدار  توفـــير  بهدف  مبســـط  بشكــــل  أبوظبي  إلمارة  والثقافية  والبيئية  والديمغرافية  واالجتماعية 
المتواصلة  والجهود  اإلمارة،  في  التنمية  لواقع  العامة  المالمح  تبرز  التي  المهمة،  اإلحصائية  والبــيانات  المعلـــومات  استعراض  وســرعــة 

لترسيخ مفاهيم التنمية المتوازنة والحفاظ على بيئة أكثر استدامة. 

وإنه لمن دواعي سروري أن أدعو متخذي القرار وجميع المعنيين بالبيانات اإلحصائية في مختلف األجهزة والمؤسسات الحكومية والخاصة إلى 
االطالع على هذا اإلصدار السنوي، والذي واصلنا فيه جهود التطوير، كسائر إصداراتنا، من حيث دقة وجودة البيانات وأساليب العرض والتحليل.

ويتطلع المركز من خالل هذا اإلصدار إلى توثيق المعلومات اإلحصائية المهمة حول إمارة أبوظبي وإتاحتها في شكل مبسط، ويمكن الحصول على 
البيانات التفصيلية حول اإلمارة من خالل زيارة البوابة اإللكترونية للمركز وتصفح جميع اإلصدارات والنشرات اإلحصائية المتخصصة، باإلضافة 

إلى نتائج الدراسات والمسوح الميدانية التي نفذها المركز، كما يمكن التواصل مع المركز أيضا للحصول على مزيد من المعلومات اإلحصائية.

ونحن إذ نضع بين أيديكم “أبوظبي في أرقام 2011”، فإننا نتطلع إلى مقترحاتكم ومالحظاتكم البناءة لتطوير هذا اإلصدار السنوي المهم، 
والمعنيين  المهتمين  وكافة  القرار  لمتخذي  مستمراً  عونًا  يكون  حتى  وتحليلها،  عرضها  وطريقة  البيانات  وجودة  الشمول  حيث  من 

بالمعلومات والبيانات والمؤشرات اإلحصائية الخاصة بقضايا التنمية الشاملة في إمارة أبوظبي.    

ويسرني بهذه المناسبة أن أشيد بتعاون كافة شركائنا االستراتيجيين من الدوائر والهيئات الحكومية المحلية واالتحادية التي أسهمت في 
توفير القسط األكبر من البيانات التي اعتمد عليها هذا اإلصدار.

واهلل الموفق ،،

بطي أحمد محمد بن بطي القبيسي
المدير العام

يوليو 2011
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كيلوغرام كلغم  

ألف   )000(

درهم إماراتي درهم  

  
األرقام التي تظهر باألحرف المائلة تقديرية وقد تخضع للمراجعة الحقًا.	•

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

تتعلق جميع األرقام الواردة في هذا الكتاب بإمارة أبوظبي، فيما عدا الحاالت التي يشار فيها 	•
إلى خالف ذلك.



وجنوب  غــرب  أقصى  فــي  أبوظبي  إمـــارة  تقع 
على  المتحدة،  العربية  اإلمـــارات  دولــة  غــرب 
و°25•  22°40‘ عرض  خطي  بين  العربي  الخليج 
شرقًا،  ــة  درج و56   51 طــول  وخطي  شــمــااًل، 
تمثل  كم2،   59,402 الكلية  مساحتها  وتبلغ 
للدولة،  الكلية  المساحة  من   %86.7 نحو 
وتتضمن المياه الساحلية إلمارة أبوظبي نحو 
تقع  التي  داس  جزيرة  فيها  بما  جزيرة،   200
على بعد 170 كم شمال غرب مدينة أبوظبي، 
وجزيرة مبرز، وجزيرة صير بني ياس التي تقع 

على بعد 180 كم غرب العاصمة.

أبوظبي،  مدينة  مــن  أبــوظــبــي  ـــارة  إم تتألف 
وتعد  الغربية،  والمنطقة  العين  ومدينة 
مدينة أبوظبي عاصمة دولة اإلمارات العربية 
بأكثر  أبوظبي  ــارة  إم تسهم  كما  المتحدة، 
المحلي اإلجمالي للدولة،  الناتج  60% من  من 
النفط  العالم من  7% من موارد  وتملك نحو 
و 5% من موارد العالم من الغاز الطبيعي، كما 
اإلمارات  دولة  في  النفط  من   %  90 تنتج  أنها 

العربية المتحدة.

الموقع والمساحة

تعد إمارة أبوظبي األكبر بين اإلمارات السبع التي تتألف منها دولة اإلمارات العربية المتحدة، حيث تغطي نحو 86.7% من المساحة الكلية للدولة، 
ويمتد الشريط الساحلي لإلمارة إلى أكثر من 700 كم.

أبوظبي
دبي
الشارقة
رأس الخيمة

الفجيرة
أم القيوين
عجمان

إمارة أبوظبي

%86.7
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الناتج المحلي اإلجمالي

االقتصاد

التي  السالبة  واالنعكاسات  التداعيات  جميع  بذلك  متجاوزاً   %15.9 بلغ    2010 عام  في  كبيرا  نموا  يحقق  أن  أبوظبي  إمارة  اقتصاد  استطاع 
أفرزتها األزمة المالية العالمية، وتبعا لذلك ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي ليصل إلى 315.3 ألف درهم وهو من أعلى 

المعدالت في العالم.  

يعتبر الناتج المحلي اإلجمالي كمؤشر مهم يعبر عن كفاءة االقتصاد خالل أي فترة زمنية، وهو عبارة عن قيم اإلنتاج من كافة السلع والخدمات 
المنتجة في اقتصاد ما مستبعداً منها مستلزمات اإلنتاج، وهو كذلك مجموع القيم المضافة للمنتجين المقيمين خالل هذا العام. 

و إن معدل النمو خالل فترة زمنية معينة يقيس التغير في االقتصاد خالل تلك الفترة. كما أن تحديد  قيمة الناتج المحلي اإلجمالي المطلوب 
تحقيقها تساعد في رسم السياسة االقتصادية واتخاذ القرارات وإجراء المقارنات، بما يخدم مصلحة  الوطن ورفاهية المجتمع. 

بلغت قيمة الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية 620.3 مليار درهم عام 2010 وبمعدل نمو سنوي بلغ 15.9%  عن عام 2009. وبلغت القيمة 
المضافة لقطاع المشروعات غير المالية 586.9 مليار درهم في عام 2010 وبنسبة نمو 16.1% ، بينما بلغت القيمة 505.7 مليار درهم في عام 
2009 وبمعدل تراجع 25.1% مقارنة بعام 2008 نتيجة لالنخفاض الشديد الحاصل في نشاط الصناعات االستخراجية، الذي تقدر نسبة مساهمته 
 34.5 المالية  القيمة المضافة لقطاع المشروعات  التوالي. بلغت  2009 و2010 على  49.7% في عامي  44.6% و  المحلي اإلجمالي بنحو  الناتج  في 
مليار درهم، وبالمقابل فقد بلغت القيمة في قطاع اإلدارة العامة والدفاع 23.2 مليار درهم عام 2010. أما بالنسبة لقطاع الخدمات المنزلية 

فقد بلغت القيمة 1.6 مليار درهم عام 2010. 
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أهم المؤشرات االقتصادية، 2010
620,316الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية )مليون درهم(

49.7%مساهمة النفط في الناتج المحلي اإلجمالي )%(

315.3حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي )ألف درهم(

177,467تكوين رأس المال الثابت )مليون درهم(

11,610.9الصادرات غير النفطية )مليون درهم(

10,991.7المعاد تصديره )مليون درهم(

86,574.1الواردات )مليون درهم(

3.1%معدل التضخم )%(

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

2010*20082009النشاط االقتصادي

705,159535,311620,316المجموع
675,438505,671586,931قطاع المشروعات غير المالية

5,7865,9886,111الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية 
412,774239,006308,022الصناعات االستخراجية

39,21130,56033,860الصناعات التحويلية
14,01014,45814,366الكهرباء والغاز والمياه

65,65579,31080,925التشييد والبناء
32,47928,48429,999تجارة الجملة والتجزئة وخدمات اإلصالح

6,7626,2836,572المطاعم والفنادق 
39,91839,13439,661النقل والتخزين واالتصاالت

46,74950,22353,414العقارات وخدمات األعمال
12,09612,22514,000الخدمات االجتماعية والشخصية

29,57530,15434,498قطاع المشروعات المالية
18,65320,55923,231اإلدارة العامة والدفاع

1,3091,5031,648الخدمات المنزلية
19,81522,57525,990ناقص: الخدمات المصرفية المحتسبة

المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي
* تقديرات أولية
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التجارة الخارجية

االقتصاد

شكل صافي التجارة السلعية ما نسبته 34.5% إلى الناتج المحلي اإلجمالي عام 2010، حيث بلغت القيمة 214,133.8 مليون درهم خالل نفس العام، 
وهذا يعكس مدى قوة النشاط التجاري وتطوره في اإلمارة، وكذلك الدور الكبير الذي تلعبه التجارة الخارجية في النشاط االقتصادي بشكل عام. 

بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية إلمارة أبوظبي 109.2 مليار درهم في عام 2010، مقابل  112.1مليار درهم في عام 2009، وقد تراجع النمو 
في حركة التجارة الخارجية غير النفطية خالل عام 2010 بنسبة 2.6 % مقارنة بعام 2009 وهذا التراجع ناتج بالدرجة األساس إلى النقص، الذي حصل 
 %22.2 النفطية بنسبة  الصادرات غير  الزيادة في نمو  2009، وهذا رغم  2010 مقارنة بعام  7.8% في عام  الواردات حيث تراجعت بنسبة  في قيمة 

والمعاد تصديره بنسبة 26.4% خالل العام نفسه.

وقد ساهمت الواردات بنسبة 79.3% من قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لإلمارة عام 2010، أما الصادرات غير النفطية والمعاد تصديره فقد 
ساهمتا بنسبة 10.6% و10.1% لكل منهما.

وقد غط إجمالي الصادرات غير النفطية نسبة 26.1% من قيمة الواردات عام 2010، علمًا بأن معدل التغطية خالل السنوات العشر األخيرة بلغ %17.9.

إحصاءات التجارة الخارجية
)مليون درهم(

200820092010البيان

300,707.9*214,827.2*372,844.9مجموع الصادرات

278,105.4*196,632.2*360,350,9النفط والغاز والمنتجات النفطية

6,252.09,500.811,610.9الصادرات غير النفطية

6,242.08,694.210,991.7المعاد تصديره

90,277.093,872.286,574.1الواردات

214,133.8*120,955.0*282,567.9صافي التجارة السلعية

المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي
* تقديرات أولية

إحصاءات التجارة الخارجية غير النفطية، 2010

%79.3

%10.6 

%10.1

الصادرات غير النفطية
المعاد تصديره 

الواردات
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التجاريين  الشركاء  ألهــم  وبالنسبة 
ـــادرات غير  ـــص ــن نــاحــيــة ال لـــإلمـــارة م
ــل  ــرازي ــب الــنــفــطــيــة فــقــد أســهــمــت ال
والنرويج، بنسبة 46.6% معا، وتلتهما 
وعمان  السعودية  العربية  المملكة 
فقد  ــواردات  ــل ل بالنسبة  ــا  وأم وقطر. 
األمريكية  المتحدة  الواليات  ساهمت 
واليابان  السعودية  العربية  والمملكة 
من   %50 من  بأكثر  وايطاليا  وألمانيا 

قيمة الواردات إلى اإلمارة. 

أهم الشركاء التجاريين، 2010
)القيمة: مليون درهم(

الوارداتالصادرات غير النفطية
%القيمةالدولة%القيمةالدولة

86,574.1100المجموع11,610.9100المجموع

11,846.913.7الواليات المتحدة االمريكية 2,800.924.1البرازيل

9,687.211.2السعودية2,607.822.5النرويج

9,312.110.8اليابان1,205.610.4السعودية

9,026.510.4ألمانيا976.98.4عمان

4,046.74.7ايطاليا650.55.6قطر

42,654.649.3الدول األخرى3,369.229.0الدول األخرى

المصدر: دائرة المالية - إدارة الجمارك

مؤشرات التجارة الخارجية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي 
)%(

2010*20082009البيان

40.148.5*52.9مجموع الصادرات
36.744.8*51.1النفط والغاز والمنتجات النفطية

0.91.81.9الصادرات غير النفطية
0.91.61.8المعاد تصديره

12.817.514.0الواردات
57.762.4*65.7التجارة السلعية

22.634.5*40.1صافي التجارة السلعية
المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي

* تقديرات أولية

السلعية  الــمــجــمــوعــات  أهـــم  وحـــول 
المصدرة خالل عام 2010 فكانت اآلالت 
ومعدات النقل بنسبة 53.9% ثم المواد 
بها  المتصلة  والمنتجات  الكيماوية 
بنسبة 21.9%. وبخصوص الواردات فقد 
السلعية  المجموعات  أهم  أيضا  كانت 
 ،%52.3 بنسبة   النقل  ومعدات  اآلالت 
حسب  المصنفة  المصنوعة  السلع 
هذه  أهــم  ومــن   %23.6 بنسبة  المادة 
ومصنوعاتها  والصلب  الحديد  السلع 

والورق والمطاط والغزل والنسيج. 



17

األسعار

االقتصاد

الرقم القياسي لألسعار هو عبارة عن أداة لقياس معدل التغير في أسعار مجموعة من السلع والخدمات بين فترتين زمنيتين، وتسمى الفترة التي ننسب 
التضخم  معدالت  حساب  المستهلك  ألسعار  القياسي  الرقم  خالل  من  ويمكن  المقارنة.  فترة  أسعارها  نقارن  التي  والفترة  األساس  فترة  األسعار  إليها 

السنوية والشهرية.
وقد سجل مؤشر الرقم القياسي ألسعار المستهلك خالل عام 2010 النتائج التالية:

• ارتفع معدل التضخم لعام 2010 إلى 3.1% مقارنة بـ 0.8% عام 2009، وذلك الرتفاع الرقم القياسي ألسعار المستهلك من 115.8 عام 2009 إلى 119.3 عام 2010.	
•  ويدل ذلك على أن معدل الزيادة في أسعار سلة المستهلك لعام 2010 مقارنة مع عام 2009 كان 3.1%. وبطريقة مبسطة إذا افترضنا أن عدداً من السلع والخدمات 	

كانت تكلف المستهلك 1000 درهم عام 2009، فإن تكلفة نفس هذه السلع والخدمات قد ارتفعت إلى 1031 درهم عام 2010.
• 2010 مقارنة بنفس الفترة من عام 	 55.4% في معدل التضخم اإلجمالي لعام  ساهمت مجموعة “اإلسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود األخرى” بنسبة 

2009، وقد جاءت هذه المساهمة نتيجة الرتفاع معدل أسعار هذه المجموعة بنسبة %4.4. 

•  كما ساهمت مجموعة »المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية« بنسبة 36.8% في معدل التضخم اإلجمالي لعام 2010 وذلك نتيجة ارتفاع معدل أسعار معظم 	
المجموعات الفرعية التابعة لها بنسبة %6.9.

• أما مجموعة النقل فقد ساهمت بنسبة 19.2% في معدل الزيادة التي تحققت في معدل أسعار المستهلك عام 2010 مقارنة بنفس الفترة من عام 2009 وارتفعت 	
معدالت أسعارها بنسبة %6.5.

•  وبالنسبة لمجموعة التعليم فقد ساهمت بنسبة 13.7% في االرتفاع الذي تحقق خالل أشهر عام 2010 مقارنة بنفس الفترة من عام 2009.	
• وساهمت مجموعة المالبس واألحذية باتجاه تباطؤ معدل التضخم السنوي ، حيث كانت مساهمتها -28%؛ وذلك بسبب االنخفاض في أسعار المجموعة بنسبة 	

8.3%، ويعزى ذلك إلى انخفاض نسبته 6.9% في أسعار المالبس وانخفاض بنسبة 22.7% في أسعار األحذية.

أدى ارتفاع أسعار المستهلك خالل عام 2010 بنسبة 3.1% مقارنة بأسعارها لنفس الفترة من عام 2009 إلى ارتفاع معدالت أسعار المستهلك لألسر في 
2.7%  بينما  3.0% لنفس فترة المقارنة، كما ارتفعت أسعار المستهلك لشريحة األسر ذات مستوى الرفاه العالي بنسبة  شريحة الرفاه “الدنيا” بنسبة 

ارتفعت أسعار المستهلك لألسر في شريحة الرفاه “فوق المتوسطة” بنسبة %3.3.
لألسر  المستهلك  أسعار  معدالت  في   2009 عام  من  الفترة  لنفس  بأسعارها  مقارنة   %3.1 بنسبة   2010 عام  خالل  المستهلك  أسعار  ارتفاع  أثر  كما 
 %3.5 2.7% لنفس فترة المقارنة، كما أثرت في أسعار المستهلك لشريحة األسر غير المواطنة فارتفعت بنسبة  المواطنة ما أدى إلى ارتفاعها بنسبة 

بينما ارتفعت أسعار المستهلك لألسر الجماعية بنسبة %2.7.  

تهتم مراكز اإلحصاء في جميع أنحاء العالم بقياس مؤشر الرقم القياسي ألسعار المستهلك، لما له من أهمية في التعرف على حركة األسعار 
في السوق، وحساب معدالت التضخم السنوية والشهرية، مما يساعد على رصد أي تطور في االنخفاض أو االرتفاع، والعمل على ضبطه مما 

يؤدي إلى استقرار ورفاه المجتمع.
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معدالت التضخم السنوية ألشهر عام 2010معدالت التضخم السنوية

المالية العامة

االقتصاد

تعتبر إمارة أبو ظبي المنتج الرئيسي للبترول من بين اإلمارات السبع ، كما أنها أولى اإلمارات التي تم العثور على البترول فيها بكميات تجارية، 
ولذلك تشكل العائدات النفطية أعلى نسبة مساهمة من إيرادات حكومة أبوظبي والتي مثلت ما يقارب  82.6% من إيرادات اإلمارة لعام 2010. 
كما ساهمت اإليرادات الرأسمالية بنسبة 10.1% وجاءت اإليرادات الجارية للدوائر أقل مساهمة حيث ساهمت بنسبة 7.3% من إجمالي اإليرادات. 

وفيما يتعلق  بالنفقات العامة، فقد بلغت نسبة النفقات الجارية  61.6 % من إجمالي النفقات عام 2010، موزعة على بنود التحويالت الجارية، 
واألجور والرواتب، والسلع والخدمات بواقع 40.2% و 10.3% و 11.2% على التوالي من إجمالي اإلنفاق الحكومي لعام 2010، في حين شكل إجمالي 
واإلنفاق  الحكومية  المشاريع  على  التطويري  واإلنفاق  الرأسمالية  التحويالت  حصة  كانت  حيث  النفقات،  إجمالي  من   %38.4 الرأسمالي  اإلنفاق 

الرأسمالي على السلع والخدمات بواقع  24.8% و 12.5% و 1.2% على التوالي من إجمالي النفقات لعام 2010. 
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التوزيع النسبي إليرادات حكومة أبوظبي
)%(

2010*20082009البيان

100100100المجموع

92.089.282.6إيرادات بترولية وعائدات ضريبية

6.48.17.3اإليرادات الجارية للدوائر

1.62.710.1اإليرادات الرأسمالية
المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي

* تقديرات أولية

التوزيع النسبي للنفقات العامة لحكومة أبوظبي 
)%(

2010*20082009الوزن النسبي 

100100100المجموع

64.360.861.6النفقات الجارية

11.49.810.3األجور والرواتب

10.811.211.2السلع والخدمات

42.139.840.2التحويالت الجارية

35.739.238.4النفقات الرأسمالية

7.210.912.5اإلنفاق التطويري على المشاريع الحكومية

0.20.41.2اإلنفاق الرأسمالي على السلع والخدمات

28.327.924.8التحويالت الرأسمالية

المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي
* تقديرات أولية

التوزيع النسبي للنفقات العامة لحكومة أبوظبي 
حسب النوع ، 2010

مصروفات الدوائر المتكررة

مصروفات التطوير

المساهمة في نفقات 
الحكومة االتحادية

المساعدات و القروض

مدفوعات رأسمالية

10.3

25.3

9.1
32.2

23.0
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م
ره

ن د
يو

مل

العقارات وخدماتالمجموع
األعمال

المؤسسات
المالية والتأمين

التشييد والبناء

االستثمار األجنبي:

االقتصاد

تتمتع إمارة أبوظبي باقتصاد قوي وقوانين مشجعة لالستثمارات؛ لذا فهي تعد من المناطق الجاذبة لالستثمار، وبناء على ذلك فقد بلغ حجم 
2008، وقد جاء نشاط الكهرباء والغاز والماء في المرتبة األولى، حيث  51,612 مليون درهم عام  االستثمار األجنبي المباشر في إمارة أبوظبي 
بلغت االستثمارات فيه 25,271 مليون درهم وبنسبة 49.0%، تاله نشاط العقارات وخدمات األعمال ومن ثم نشاط الوساطة المالية والتأمين 
بحجم استثمار بلغ 12,706 و 5,679 مليون درهم وبنسبة مساهمة 24.6% و 11.0% على التوالي لعام 2008، أما نشاط المطاعم والفنادق فقد 

بلغ االستثمار فيه 4 ماليين درهم، مسجاًل أقل نسبة مساهمة في االستثمار األجنبي المباشر.

أما االستثمارات في المحافظ االستثمارية في إمارة أبوظبي فقد بلغ 
مجموعها 6,012 مليون درهم في عام 2008، وقد بينت النتائج أن 
التشييد  نشاط  من  كل  على  اقتصرت  الحافظة  في  االستثمارات 
وخدمات  العقارات  ونشاط  والتأمين  المالية  والمؤسسات  والبناء 

األعمال بقيمة 4,286 و 1,720 و 6 مليون درهم على التوالي. 

نحو  بلغت  فقد   2008 عام  األخرى  باالستثمارات  يتعلق  وفيما 
لنشاط  األكــبــر  النصيب  كــان  حيث  درهـــم،  مليون   194,275
المؤسسات المالية والتأمين بنسبة شكلت 75.7% من إجمالي 
والماء  والغاز  الكهرباء  نشاط  احتل  وقد  األخرى،  االستثمارات 
 18,981 فيه  االستثمارات  قيمة  بلغت  حيث  الثانية  المرتبة 
نسبة  فكانت  والــبــنــاء  التشييد  نــشــاط   ــاله  ت درهـــم،  مليون 
6.9%، أما بالنسبة لنشاطي الصناعة  االستثمار في هذا النشاط 
نسبة  كانت  فقد  األعمال  وخدمات  العقارات  ونشاط  التحويلية 
استثماراتهما األقل نصيبًا مقارنة باألنشطة االقتصادية األخرى 

حيث بلغت 1.2% في نفس العام.

 االستثمارات في الحافظة حسب النشاط االقتصادي
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االستثمار األجنبي المباشر حسب النشاط االقتصادي 
)مليون درهم(

البيان
20072008

%القيمة%القيمة

41,24110051,612100المجموع

1,9544.72,6975.2الصناعات االستخراجية

2,7056.63,5336.8الصناعة التحويلية  

16,70640.525,27149.0الكهرباء والغاز والماء 

9392.31,0892.1 التشييد والبناء

2580.62820.5 تجارة الجملة والتجزئة وخدمات اإلصالح

30.040.0الفنادق والمطاعم 

2120.52850.6النقل والتخزين واالتصاالت

6,35715.45,67911.0المؤسسات المالية والتأمين

12,06429.312,70624.6العقارات وخدمات األعمال *

30.070.0التعليم 

190.0260.1الصحة 

200.0320.1 الخدمات االجتماعية والشخصية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
* تشمل المبيعات العقارية لغير المقيمين
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مناخ االستثمار:

الصناعة واألعمال

يعزى ما تتميز به إمارة أبوظبي من تقدم وازدهار إلى المناخ االستثماري المثالي الذي حقق لإلمارة هذا النجاح والتميز. وقد ساعد على توفير 
هذه  من  لإلمارة.  ومتنوعة  قوية  اقتصادية  قاعدة  تشكل  التي  والعوامل  المقومات  من  مجموعة  االستثمار  لهذا  الداعمة  المثالية  البيئة 
الصناعية  الحرة والمدن  المناطق  التي تتيحها  المتنوعة  المستوى، والتسهيالت  التحتية رفيعة  المتميز، والبنية  الجغرافي  الموقع  العوامل: 

وانخفاض معدالت الضريبة، ووجود مصادر رخيصة للطاقة، والتسهيالت المالية، وغير ذلك من المزايا والعوامل.

تبين إحصاءات عام 2010 أن إجمالي عدد األعمال التجارية المسجلة قد بلغ 96,381 رخصة صدرت من دائرة التنمية االقتصادية  وشكلت نسبة 
األعمال التجارية المسجلة الجديدة  10.4% من إجمالي األعمال التجارية المسجلة. وفي عام 2009 بلغ إجمالي عدد األعمال التجارية المسجلة 

86,402 رخصة، حيث كانت نسبة األعمال التجارية المسجلة الجديدة 14.7% من إجمالي عدد الرخص.

المؤشرات العامة للمناخ االستثماري

200820092010المؤشرات

73,67786,40296,381العدد الكلي لألعمال التجارية المسجلة

10,68612,7259,979عدد األعمال التجارية المسجلة الجديدة

معدل دخول االستثمارات الجديدة )األعمال التجارية الجديدة المسجلة( 

كنسبة مئوية من إجمالي األعمال التجارية )%(
14.514.710.4

المصدر: دائرة التنمية االقتصادية
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النفط والغاز:

الصناعة واألعمال

والمبيعات  باإلنتاج  الخاصة  البيانات  إلى  إضافة  الطبيعي،  والغاز  الخام  النفط  من  كل  وصادرات  واستخدامات  بإنتاج  المتعلقة  اإلحصائية  البيانات  تعد 
التي تعكس نجاح إمارة ابوظبي في تحقيق مكانة مرموقة ومتميزة عالميًا في نشاط  البترولية المكررة، من المؤشرات المهمة  المحلية للمنتجات 

الصناعات االستخراجية والتحويلية للنفط والغاز.

تبلغ مساهمة القيمة المضافة لنشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي نحو 49.7% من الناتج المحلي اإلجمالي لإلمارة لعام 2010، ما أدى إلى تبني 
التنويع هو  القاعدة االقتصادية وتقليص هذه النسبة بمعدالت كبيرة خالل السنوات المقبلة، باعتبار أن هذا  خطة من قبل الحكومة لتنويع 

الضمانة الحقيقية للتنمية المستدامة والمتوازنة.
ويقدر االحتياطي النفطي في إمارة أبوظبي حاليًا بنحو 92.2 مليار برميل، بينما يقدر احتياط الغاز الطبيعي بـ 212 تريليون قدم مكعب عام 2009. 
أما متوسط اإلنتاج اليومي للنفط الخام فقد بلغ نحو 2.2 مليون برميل، بينما بلغ متوسط اإلنتاج اليومي من الغاز الطبيعي نحو 4.8 مليار قدم 

مكعب يوميًا خالل عام 2009.

أهم إحصاءات نشاط النفط والغاز
*
2010 2009 2008 المؤشر /  السنة

49.7 44.6 58.5 حصة النشاط كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي )%(

51.8 46.5 59.9 اإلنتاج اإلجمالي للنشاط )% من الناتج المحلي اإلجمالي(

7.1 6.3 2.6 تكوين رأس المال )% من الناتج المحلي اإلجمالي( 

10,299 7,991 7,154 تعويضات العاملين )مليون درهم(

- 0.7 0.6 الواردات )% من إجمالي الواردات(

92.5 91.5 96.6 الصادرات )% من إجمالي الصادرات(

المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي
* تقديرات أولية
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إنتاج وصادرات النفط الخام
)ألف برميل(

2010 2009 2008 البيان

اإلنتاج

*823,075 799,000 928,000 اإلنتاج السنوي

*2,255 2,189 2,536 المتوسط اليومي

الصادرات 

744,525 712,994 852,072 الصادرات السنوية

2,040 1,953 2,328 المتوسط اليومي

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية – أدنوك
ملحوظة: اإلنتاج ال يتضمن المكثفات

* تقديرات أولية

احتياطيات النفط الخام والغاز الطبيعي المؤكدة

200720082009البيان

92.292.292.2االحتياطي النفطي ) مليار برميل(

212212212احتياطي الغاز الطبيعي )تريليون قدم مكعب(

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك
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الصناعة التحويلية:

وتنويع  االقتصادية  القاعدة  لتنويع  به،  لالستثمار  وتسعى  أبوظبي  إمارة  حكومة  بها  تهتم  التي  األنشطة  من  التحويلية  الصناعة  نشاط  يعد 
مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة على مدى السنوات المقبلة. 

من أبرز أنشطة الصناعة التحويلية نشاط الصناعات المعدنية األساسية، حيث يعد من األنشطة التي تلعب دوراً مهمًا في تطوير نشاط الصناعة 
التحويلية،  6.1% من قيمة اإلنتاج اإلجمالي لنشاط الصناعات  التحويلية بإمارة أبوظبي، كما شكل نشاط الصناعات المعدنية األساسية نحو 

ونحو 3.0% من القيمة المضافة لنشاط الصناعات التحويلية في إمارة أبوظبي لعام 2009.

الصناعة واألعمال

أهم إحصاءات نشاط الصناعات التحويلية

20082009المؤشرات
*
2010

5.65.75.5حصة النشاط كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي )%(

18.418.717.9اإلنتاج اإلجمالي للنشاط )% من الناتج المحلي اإلجمالي(

2.74.84.6تكوين رأس المال )% من الناتج المحلي اإلجمالي( 

7,60811,16612,372تعويضات العاملين )مليون درهم(

المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي
* تقديرات أولية
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البتروكيماويات:

الصناعة واألعمال

الرخيصة  األولية  المواد  وجود  بفضل  وذلك  المكررة،  النفطية  والمنتجات  البتروكيماويات  صناعة  في  كبيرة  بأفضلية  أبوظبي  إمارة  تتمتع 
البتروكيماويات  الالزمة لتصنيع هذه المنتجات وتوفر االستثمارات الكبيرة الالزمة لتطوير هذا القطاع الصناعي الهام. وقد شهدت صناعة 
في إمارة أبوظبي تطوراً ملحوظًا، نظراً لما يتوفر لها من المقومات األساسية التي تؤهلها للتفوق وإنتاج أجود أنواع المنتجات البتروكيماوية 
األساسية مثل اإليثيلين والبولي إيثيلين الالزمين للصناعات التحويلية، مثل صناعة البالستيك ومنتجات اللدائن البالستيكية، كما تشكل 

صناعة منتجات األسمدة الكيماوية مثل اليوريا واألمونيا جزءا مهما من الصناعات البتروكيماوية في إمارة أبوظبي.

إنتاج وصادرات المنتجات البتروكيميائية 
)متري طن(

نوع المنتج
20082009

الصادراتاإلنتاجالصادراتاإلنتاج

1,658,9191,250,4661,354,5951,186,827المجموع

456,69179,600426,669222,900أمونيا

618,377583,600375,621325,800سماد اليوريا

583,851587,266552,305638,127منتجات لدائن بالستيكية

المصدر : شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك
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الكهرباء والمياه:

التنمية االقتصادية واالجتماعية، حيث يمكن من  الكهرباء والمياه لما تلعبه من دور في نجاح خطط  المتعلقة بنشاط  البيانات  تبرز أهمية 
خاللها التعرف على الطاقة الكهربائية المولدة والمستهلكة باإلضافة إلى كمية المياه المحالة المتوفرة وغيرها من اإلحصاءات الهامة.

بلغت الطاقة الكهربائية المولدة 41,713 جيجاوات/ساعة من الطاقة الكهربائية عام 2010، بينما قدر نصيب الفرد من استهالك الكهرباء في 
إمارة أبوظبي بنحو 20.66 ميجاوات/ساعة في العام نفسه. أما بالنسبة للمياه، فقد بلغت كمية المياه المتاحة خالل عام 2010 نحو 211,793 

مليون جالون بريطاني، في حين بلغ متوسط حصة الفرد من االستهالك اليومي من المياه المحالة نحو 267 جالون خالل العام نفسه.
بلغ استهالك الكهرباء في إمارة أبوظبي 40,644 جيجا واط/ساعة في عام 2010، حيث بلغت حصة أبوظبي 63.6% من إجمالي استهالك الكهرباء 
تليها العين والمنطقة الغربية وبنسب 24.4% و 12.0% على التوالي، بينما بلغ استهالك اإلمارة للمياه 192,028 مليون جالون بريطاني، وبلغت 

حصة أبوظبي من إجمالي استهالك المياه 60.6%، العين 26.6% والمنطقة الغربية %12.8.

الصناعة واألعمال

أهم مؤشرات نشاط الكهرباء والمياه
20082009المؤشرات

*
2010

حصة النشاط كنسبة من الناتج المحلي 
2.02.72.3اإلجمالي )%(

اإلنتاج اإلجمالي للنشاط )% من الناتج المحلي 
2.53.63.1اإلجمالي(

تكوين رأس المال )% من الناتج المحلي 
2.33.02.9اإلجمالي( 

1,1741,7491,968تعويضات العاملين )مليون درهم(

المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي
* تقديرات أولية

الكهرباء: ميغا واط بالساعة
المياه: مليون جالون

الكهرباء  25,829,424

المياه 116,369 

الكهرباء  4,893,228
المياه  24,580 

الكهرباء  9,921,348
المياه 51,079 

استهالك الكهرباء والمياه حسب المنطقة، 2010
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البناء والتشييد: 

الصناعة واألعمال

االحتياجات  منها  عليه،  الواضح  أثرها  تركت  عوامل  لعدة  نتيجة  كبيراً  نمواً  األخيرة  السنوات  خالل  أبوظبي  في  والتشييد  البناء  نشاط  شهد 
السكنية المتنامية وحجم االستثمارات الضخمة في هذا النشاط.

بلغت نسبة مساهمة نشاط البناء والتشييد في الناتج المحلي اإلجمالي 13% لعام 2010، وهذا يعكس قوة هذا النشاط وتطوره في اإلمارة.
كما تشير اإلحصاءات الواردة عن الرخص الصادرة أن عدد رخص األبنية السكنية عام 2010 بلغ 7,747 رخصة بناء، منها 199 رخصة بناء سكني 
تجاري، بنسبة زيادة قدرها 16.3% عن عام 2009، في حين بلغ عدد رخص األبنية غير السكنية 3,785 رخصة بناء، وشكلت رخص البناء الجديدة 

28% من إجمالي الرخص الصادرة لعام 2010.
وحسب نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2005 فقد بلغ عدد المباني في أبوظبي 40,008 مبنى وفي العين 56,540 مبنى 

بينما بلغ عدد المباني في المنطقة الغربية 18,669 مبنى وفي الجزر 2,037 مبنى في حين بلغ عدد المساكن في إمارة أبوظبي 243,251 مسكنًا.

عدد رخص البناء الصادرة حسب نوع الرخصة والمنطقة، 2010

المنطقة الغربيةالعينأبوظبينوع الترخيص

7,2683,377887المجموع

2,0661,029140بناء جديد

64259980تجديد أو تعديل للرخص

1,872982429إضافات على مبان قائمة

2,028558188تحسين وتزيين مبان

279137رخص مؤقتة

10718723هدم

274920تراخيص أخرى

المصدر: دائرة الشؤون البلدية -  بلديات أبوظبي والعين والمنطقة الغربية
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عدد الرخص الصادرة حسب نوع االستخدام والمنطقة، 2010

المنطقة الغربيةالعينأبوظبينوع االستخدام

7,2683,377887المجموع

4,4732,422653سكنية 

96831375تجارية 

638196100صناعية 

38434مرافق عامة

805624زراعية

61930سكنية وتجارية

27900تراخيص مؤقتة

8211131أخرى

المصدر: دائرة الشؤون البلدية -  بلديات أبوظبي والعين والمنطقة الغربية

تصاريح البناء الصادرة حسب المنطقة، 2010

8,819

2,949

855
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النقل واالتصاالت:

الصناعة واألعمال

لعام  خطًا   3,160,584 المتحرك  الهاتف  خطوط  عدد  مجموع  بلغ  فقد  االتصاالت  مجال  في  أما   .2009 عام  خالل  مركبة   668,833 ترخيص  تم 
2010، وعدد اشتراكات خدمة اإلنترنت 401,057 خطًا للعام نفسه.

تهتم إمارة أبوظبي، ممثلًة في دائرة النقل، بتوفير نظام نقل يتسم بالفعالية ويسهم في إسراع عجلة النمو االقتصادي وخدمة المقيمين 
الحديدية  إنشاء شبكة من خطوط السكك  أنحاء اإلمارة، كما تعمل على  العام لتشمل جميع  النقل  فيها، حيث تسعى دائمًا لزيادة حافالت 

لتربط أنحاء العاصمة بعضها بعض؛ مما يساعد على تحسين نوعية الحياة والحفاظ على البيئة. 

انطالقًا من إدراك إمارة أبوظبي ألهمية نشاط النقل واالتصاالت في لعب دور مهم لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، وأن ذلك من أهم 
والتخزين  النقل  اهتمامًا كبيراً. وقد ساهم نشاط  النشاط  بتنمية هذا  أبوظبي  اهتمت حكومة  لذا فقد  المجتمعات وتحضرها،  سمات تطور 

واالتصاالت بنسبة 6.4% من إجمالي الناتج المحلي إلمارة أبوظبي في عام 2010.

فيما يختص بالنقل الجوي فقد إرتفعت حركة الطائرات بنسبة 13.7% في عام 2010 لتصبح 138.8 ألف رحلة، ونما عدد المسافرين ليصبح 11.1 
مليون مسافر عام 2010 بزيادة نسبتها 14% مقارنة بعام 2009.

عدد المركبات المرخصة حسب المنطقة، 2009

468,916

176,587

23,330
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أما بالنسبة للنقل البحري فقد انخفضت أعداد السفن التي رست في ميناء زايد لتصبح 2,086 سفينة عام 2010 مقابل 2,123 سفينة عام 2009، 
وفيما يخص تبادل الحاويات النمطية فقد انخفض بنسبة 1.7% عن عام 2009.

إحصاءات النقل الجوي في إمارة أبوظبي  

200820092010البيان

95,949105,392138,846حركة الطائرات

9,168,1829,764,71411,127,061الركاب

356,808381,386439,572حركة نقل البضائع )بالطن(

المصدر: شركة أبوظبي للمطارات

إحصاءات حركة البضائع و البواخر في ميناء زايد  

200820092010البيان

2,4902,1232,086عدد السفن

390,087530,271521,156عدد الحاويات النمطية  

5,122,8664,914,1685,257,809البضائع العامة مع الشحنات غير المعبأة )بالطن المتري( 

المصدر: مرافئ أبوظبي
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االتصاالت وتقنية المعلومات:
الصناعة واألعمال

المعلومات،  بتكنولوجيا  المتعلقة  البيانات  على  الطلب  لتزايد  نتيجة 
االتصاالت  لتكنولوجيا  التحتية  بالبنية  خاصًا  اهتمامًا  أبوظبي  إمارة  أولت 
واحدة  بشبكة  الحكومية  الدوائر  جميع  لربط  تسعى  حيث  والمعلومات، 
ذات فعالية، وهذا لتقديم خدمات للجمهور أكثر جودة وعالية الموثوقية. 
اشتراكًا   20 بلغ  اإلنترنت  مشتركي  عدد  أن  إلى   2010 عام  بيانات  وتشير 

لكل 100 من السكان. 
 

 161 به  االشتراك  معدل  بلغ  المتحرك  الهاتف  خدمة  يخص  فيما  أما 
بين  الخدمة  انتشار  مدى  على  دليل  وهذا  السكان.  من   100 لكل  اشتراكًا 

شرائح المجتمع.  

مؤشرات نشاط االتصاالت وتقنية المعلومات 
)%(

200820092010المؤشرات

161820عدد مشتركي خدمة اإلنترنت لكل 100 من السكان

141314عدد مشتركي خطوط الهاتف الثابت لكل 100 من السكان

149159161عدد مشتركي خطوط الهاتف المتحرك لكل 100 من السكان

100100100نسبة السكان الذين تشملهم تغطية شبكة الهاتف المتحرك %

المصدر: هيئة تنظيم االتصاالت 

عدد خطوط الهاتف المتحرك

4,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

0
200820092010
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السياحة:

تعد اإلحصاءات السياحية من اإلحصاءات الحيوية التي لها أهمية اقتصادية، كون قطاع السياحة في أبوظبي من أهم القطاعات التي تعول عليها 
الحكومة آمااًل كبيرة، ليكون القاطرة الجديدة للتنمية في “رؤية أبوظبي  2030”

استقر عدد المنشآت الفندقية عند 115 منشأة عام 2010، مقارنة بعام 2009، بينما ارتفع عدد الغرف الفندقية بنسبة 8.1%، في حين انخفضت 
والشقق  الفنادق  نزالء  أعداد  زيادة  من  الرغم  على  التوالي(،  على  و2010   2009 عامي  في   %64.7 إلى   %72.2 )من   %10.4 بحوالي  اإلشغال  نسب 

الفندقية بنسبة 17.7% عام 2010 مقارنة بعام 2009.
تشير البيانات إلى ارتفاع طفيف لمتوسط مدة اإلقامة من 2.80 ليلة عام 2009 إلى 2.83 ليلة عام 2010، وظهر واضحًا ارتفاع أعداد النزالء لجميع 
الجنسيات، عدا النزالء األوروبيين، حيث انخفضت نسبتهم بنحو 3% مقابل ارتفاع هذه النسبة بنحو 23.1% عند إجمالي باقي الجنسيات. وكذلك 
أعداد ليالي اإلقامة التي ارتفعت بنسبة 18.8% إلجمالي الليالي للجنسيات المختلفة، بينما انخفضت بنسبة 10% ألستراليا ودول المحيط الهادي.

ولوحظ انخفاض طفيف في إجمالي اإليرادات للفنادق والشقق الفندقية بأقل من 2% عام 2010 رغم ارتفاع عدد النزالء وذلك بسبب انخفاض 
أسعار الغرف الفندقية بشكل واضح عام 2010.

الصناعة واألعمال

أهم إحصاءات نشاط المنشآت الفندقية
200820092010البيان

97115115عدد المنشآت الفندقية 

12,72717,42418,832عدد الغرف 

1,5031,5401,812عدد النزالء )باأللف(

4,6734,3195,132عدد ليالي اإلقامة )باأللف(

3.12.82.8متوسط مدة اإلقامة )يوم(

نسبة اإلشغال السنوي % 
83.672.264.7)للفنادق والشقق الفندقية(

4.34.294.23اإليرادات )مليون درهم(

المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة

النزالء وليالي اإلقامة للمنشآت الفندقية حسب الجنسية، 2010
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السكان

السكان والديموغرافيا

تزايد عدد سكان إمارة أبوظبي ليصل إلى ما يقارب 2 مليون نسمة عام 2010 بعد أن كان حوالي 1.4 مليون نسمة عام 2005 تقريبا )بمتوسط 
معدل نمو سنوي يصل إلى 7.7% سنويًا(. ويرجع السبب الرئيسي في هذه الزيادة الكبيرة في عدد السكان إلى الهجرة. في حين تراجع معدل الزيادة 
الطبيعية من 1.8% عام 2005 عام  ليصل إلى 1.3% في عام 2010. و بذلك فإن الزيادة الطبيعية تشكل 1\6 فقط من النمو السكاني، في حين 

تشكل الهجرة ال 5\6 المتبقية من النمو السكاني الكبير خالل تلك الفترة.

للسكان  بالنسبة  واضحًا  و  جليًا  يبدو  الطبيعية  الزيادة  في  التراجع  إن 
الطبيعية  الزيادة  معدل  تراجع  حيث  المواطنين،  غير  و  المواطنين 
غير  بين   %0.9 إلى   %1.3 ومن  المواطنين  بين   %2.9 إلى   %3.3 من 

المواطنين للسنوات 2005 و 2010 على التوالي.
ويشكل تراجع معدل الخصوبة أحد العناصر الرئيسية في تراجع الزيادة 
الطبيعية، و تظهر مؤشرات  معدل المواليد الخام ومعدل الخصوبة 
تراجع  2005 و2010، حيث  الفترة بين عامي  تراجعًا مطرداً خالل  العام 
من   1000 لكل  حية  والدة   19.7 من  الخام  المواليد  معدل  إجمالي 
السكان عام 2005 ليصل إلى 14.9 عام 2010. وتراجع معدل الخصوبة 
العمرية  )الفئة  اإلنجاب  سن  في  أنثى   1000 لكل  والدة   94.2 من  العام 
هذا  وينسجم   .2010 عام   80.2 إلى  ليصل   2005 عام  سنة(   15-49
الذي  العام  الزواج  التراجع في معدل  التراجع في مقاييس الخصوبة مع 
شهد تراجعًا من 5.2 حالة زواج لكل 1000 من السكان 15 سنة فأكثر 

عام 2005 ليصل إلى 3.8 حالة زواج عام 2010.
من  واحداً  أبوظبي  إمارة  في  الخام  الوفيات  معدالت  إجمالي  ويبقى  هذا 
 1.5 اإلمارة  شهدت  حيث  العالم،  مستوى  على  الوفيات  معدالت  أقل 
المتوقع  العمر  يشابه   .2010 عام  السكان  من   1000 لكل  وفاة  حالة 
أجزاء أخرى من منطقة  أبوظبي ما هو سائد في  إمارة  الميالد في  عند 
الخليج والعديد من الدولة الغربية المتطورة، حيث كان العمر المتوقع 
عند الميالد عام 2010 بالنسبة للذكور 74.9 سنة ولإلناث 77.0 سنة.

لمعدل  السنوي  المتوسط  انخفاض  إلى  اإلشارة  وتجدر 
نمو سكان اإلمارة من 16.5% بين تعدادي 1975، 1980 إلى 
4.5% بين تعدادي 2001، 2005. تضاعف عدد سكان اإلمارة 

حوالى 9.3 مرات خالل الـ 35 عام بين عامي 1975  و2010

الهرم السكاني للمواطنين، منتصف 2010

ذكور إناث
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مؤشرات ديموغرافية إلمارة أبوظبي

السكان والديموغرافيا

20052010البيان

1,374,1691,967,659عدد السكان في منتصف السنة
135.3117.2معدل الخصوبة العام - المواليد لكل 1000 من المواطنات 49-15 سنة

75.363.1معدل الخصوبة العام - المواليد لكل 1000 من غير المواطنات 49-15 سنة
94.280.2معدل الخصوبة العام  - المواليد لكل 1000 من اإلناث 49-15 سنة

3.32.9معدل الزيادة الطبيعية - للمواطنين %
1.30.9معدل الزيادة الطبيعية - لغير المواطنين %

1.81.3معدل الزيادة الطبيعية للسكان%
73.474.9توقع الحياة عند الميالد للذكور

74.577.0توقع الحياة عند الميالد لإلناث
8.48.0معدل الوفيات الرضع لكل ألف مولود حي

35.731.1معدل المواليد لكل ألف من السكان المواطنين
14.410.3معدل المواليد لكل ألف من السكان غير المواطنين

19.714.9معدل المواليد لكل ألف من السكان
2.42.2معدل الوفيات لكل ألف من السكان المواطنين

1.61.2معدل الوفيات لكل ألف من السكان غير المواطنين
1.81.5معدل الوفيات لكل ألف من السكان

5.23.8معدل الزواج العام لكل 1000 من السكان )15 سنة فأكثر(
1.71.1معدل الطالق العام لكل 1000 من السكان )15 سنة فأكثر(

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

التوزيع الجغرافي للسكان، منتصف 2010

1,197,284
830,794
366,490

184,508

17,646

586,221155,623

15,507

377,694
28,885

2,139

190,527
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الصحة

اإلحصاءات االجتماعية

تهتم إمارة أبوظبي اهتمامًا كبيراً بالخدمات الصحية من خالل تطبيق أفضل الممارسات في مجال الخدمات الطبية والوقائية وتأسيس البنية 
التحتية األساسية للمنشآت الصحية، والتي بلغت 33 مستشفى و 239 عيادة و 435 مركزا صحيا خالل عام 2010. كما أشارت بيانات 2010 إلى 
زيادة كبيرة في عدد شاغلي المهن الطبية وفي الموارد المتوفرة بالمرافق الصحية، حيث زاد عدد الممرضات ليصل إلى 8,221 ممرضة، كما 
بلغ عدد أسرة المستشفيات 3,579 سريراً، وبلغ عدد األطباء والممرضات واألسرة لكل 1000 من السكان 2.4 و4.2 و1.8 على التوالي عام 2010.

ملخص اإلحصاءات الصحية، 2010
2.4 عدد األطباء لكل ألف من السكان
1.8 عدد األسّرة لكل ألف من السكان

4.2 عدد الممرضات لكل ألف من السكان
33 عدد المستشفيات

435 عدد المراكز الصحية
239 عدد العيادات

408 عدد الصيدليات
4,757 عدد األطباء
ة 3,579عدد األسرَّ

8,221 عدد الممرضات 

ظهر التطور واضحًا في الخدمات الصحية، وخاصة مع دمج وتطوير 
إمارة  في  الصحية  الخدمات  كانت  حيث  األولية،  الصحية  العيادات 
لرعاية  مراكز  و3  أولية  رعاية  مركز   49 تضم   1999 عام  أبوظبي 
األمومة والطفولة و4 مراكز لألسنان, وفي عام 2008 تغير مفهوم 
المركز الصحي، حيث أصبح مركزاً يقدم خدمات شاملة متكاملة 

تضم الرعاية األولية ورعاية األمومة والطفولة ومركزاً لألسنان.
إمارة  في  الصحية  والمراكز  والعيادات  المستشفيات  وشهدت 
أبوظبي زيادة في عدد المراجعين ما بين عامي 2009 و 2010، حيث 

ارتفعت بنسبة 18.7% خالل تلك الفترة. 

مؤشرات الخدمات الصحية  الحكومية في إمارة أبوظبي
2005200820092010البيان

13121212عدد المستشفيات
48515948عدد العيادات

2,3432,5962,6522,582عدد األسرة 
88,582106,200105,100105,200عدد المرضى النزالء

1,2462,7861,8222,026عدد األطباء
-398,429750,881588,451عدد التطعيمات  

12,34518,48913,35514,322عدد اإلخطارات عن األمراض المعدية
1.71.51.51.3األسرة لكل 1000 من السكان

0.91.61.11.0األطباء لكل 1000 من السكان

المصدر: هيئة الصحة – أبوظبي، مركز اإلحصاء – أبوظبي
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التعليم

اإلحصاءات االجتماعية

وفي  الشاملة،  التنمية  مجال  في  وسياساتها  برامجها  أولويات  مقدمة  في  وتضعها  التعليم  بخدمات  بالغا  اهتماما  أبوظبي  إمارة  تولي 
حلقة  مدرسة   91 و  أطفال،  روضة    53 منها  و184خاصة(،  حكومية   305( مدرسة   489 باإلمارة   المدارس  عدد  بلغ   2010/2009 عام 
دراسيا  فصال   12,038 المدارس  هذه  وشملت  المراحل  متعددة  مدرسة   237 و  ثانوية،  مدرسة  و46  ثانية،  حلقة  مدرسة   62 و  أولى، 
فصل.                                         لكل  طالب   24.2 و  معلم  لكل  طالب   14.3 التعليم  مؤشرات  لتسجل  إداريا.   5,299 و  مدرسا  و20,372  تلميذا   291,512  و 

سنوات   10 للسكان   (  2010 منتصف  في  السكان  تقديرات  تشير 
التقديرات  أوضحت  كما  فرد،   138744 كان  األميين  عدد  أن  فأكثر( 
 %3.5 بلغت  المواطنين  الــذكــور  بين  المتعلمين  غير  نسبة  أن 
6.1%. وبلغت النسب  8.8% وكال الجنسين  وبين اإلناث المواطنات 
شهادات  على  الحاصلين  فأكثر(  سنوات   10( للسكان  المئوية 
جامعية و ما فوقها، بين الذكور واإلناث وكال الجنسين هي: %13.2 

و 16.3% و14.1% على التوالي.
التعليمية  المراحل  جميع  في  الملتحقين  الطالب  عــدد  بلغ  وقــد 
ــي  ــدراس ال ــام  ــع ال ــي  ف طــالــبــا    291,512 الــثــانــويــة  الــمــرحــلــة  حــتــى 
من   143,235 و  الـــذكـــور  ــن  م  148,079 منهم    ،2010/2009
لتبلغ  ــة(  ــاص ــخ ال الــتــربــيــة  فــي  ــب  ــال ط  198 )بــإســتــثــنــاء  ـــــاث،  اإلن
الطالب  انــتــقــال  نسبة  وأمـــا   .)%96.7( ــور  ــذك ال ــى  إل ـــاث  اإلن نسبة 
 .%101.4 بلغت  فقد  نفسه  الدراسي  العام  في  الثانوية   للمرحلة 

 9 الجامعات  عدد  بلغ  فقد  العالي،  التعليم  لمؤسسات  وبالنسبة 
6 خاصة،  3 حكومية و  2010/2009، منها  جامعات في العام الدراسي 
في  الخريجين  عــدد  وبلغ  ومعهد.  جامعية  كلية   20 إلــى  باإلضافة 
الجامعات  في  تخرجوا   4354 منهم  طالبا،   7,273 العالي  التعليم 
الحكومية و 2,919 طالبا تخرجوا في الجامعات والمؤسسات الخاصة.

مؤشرات الخدمات التعليمية  في إمارة أبوظبي
20092010/2009 /20052008 / 2006البيان

التعليم الحكومي
322301305المدارس 

5,4925,2855,272الفصول

127,136118,066126,492الطالب 

10,43610,51810,854المعلمون

21022,233-اإلداريون

التعليم الخاص
173173184المدارس 

5,8368,4666,766الفصول

123,773157,692165,020الطالب 

8,2769,7219,518المعلمون

3,0123,066-اإلداريون

13.413.614.3معلم/ طالب

22.120.124.2طالب/فصل 

المصدر: مجلس ابوظبي للتعليم
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الثقافة والتراث

اإلحصاءات االجتماعية

الثقافية  إن الحفاظ على الهوية اإلماراتية لم يعد خياراً، فنتيجة العولمة وتفاقم مشكلة العمالة األجنبية وغيرها من عوامل زعزعة الخصوصية 
والثقافة  التراث  من  تعزز  التي  اآلليات  كافة  تفعيل  إلى  القرار  صانع  اتجه  لذا  معًا،  ورسميًا  شعبيًا  واجبًا  الوطنية  الهوية  حماية  أصبحت  واالجتماعية 

والهوية الوطنية.

ويبرز هذا القسم من الكتاب مدى اهتمام إمارة أبوظبي بالثقافة والتراث، وخاصة أن تراث أبوظبي غني بالمواقع التاريخية األثرية التي يعود تاريخها إلى  
العصر الحجري، العصر اإلسالمي، إضافة إلى المواقع الثقافية والمناظر الطبيعية الخالبة والموروث االجتماعي المتميز. 

ولعل من دالئل هذا االهتمام ارتفاع عدد المتاحف إلى أربعة  متاحف هي متحف العين الوطني، ومتحف قصر العين, ومتحف قلعة الجاهلي، ومتحف دلما 
الجديد، وبلغ عدد زوار هذه المتاحف مايقارب 130  ألف نسمة خالل عام 2010.

من  المكتبة  من  المستعيرين  عدد  وارتفع   .2009 عام  زائرا   132,859 إلى   2008 عام  زائرا   123,772 من  الوطنية  المكتبة  زوار  عدد  كذلك  ارتفع  وقد 
19,600 مستعير إلى 22,332 في الفترة نفسها. وازداد عدد الكتب المتوافرة بالمكتبة الوطنية من 363,713 كتابا عام 2009 إلى    375,923 عام 2010.

عدد زوار الحدائق العامة والمتاحف
2010 2009 2008 2007 البيان

1,295,057 2,075,024 2,545,267 2,503,816 الحدائق العامة
38,634 38,195 56,693 55,517 متحف العين

954,006 761,715 728,691 662,951 حديقة الحيوانات بالعين
77,119 82,776 72,281 71,227 متحف قصر العين

338,073 205,942 263,711 249,497 مدينة ألعاب الهيلي
1,918 1,804 3,800 - متحف دلما*

11,444 13,409 - - متحف قلعة الجاهلي**
2,716,251 3,178,865 3,670,443 2,543,008 المجموع

المصدر: هيئة أبوظبي للثقافة والتراث
* افتتح عام 2008

* * افتتح عام 2009

عدد زوار متحف العين
2007200820092010البيان

5,5557,5954,3635,347الطالب

569607410483المعلمون

9211,6831,166616الوفود الرسمية

48,47246,80832,25632,188الوفود السياحية

55,51756,69338,19538,634المجموع

المصدر: هيئة أبوظبي للثقافة والتراث
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سوق العمل

القوى العاملة 

تشير تقديرات مركز اإلحصاء - أبوظبي إلى أن حجم القوى العاملة في منتصف 2008 بلغ نحو 919,299 شخصًا )15 عاما فأكثر(، منهم نحو 10.5 % 
مواطنون و 15.9 % إناث. وتجدر اإلشارة هنا إلى أن معدل النشاط الخام )النسبة المئوية للسكان في القوى العاملة( كان 58.4 %، بينما بلغت معدالت

البطالة وسط المواطنين وغير المواطنين وكل القوى العاملة عام 2008 المستويات التالية: 10.43 % و 2.41 % و 3.25 % على التوالي.

فيما يتعلق بالتركيب التعليمي للمتعطلين عن العمل 
الثانوية   الشهادة  حملة  من  منهم  نسبة  أكبر  أن  نجد 
31.1 %، تليهم نسبة المتعطلين من حملة الشهادات 
الجامعية  25.8 %، ثم الحاصلون على الشهادة اإلعدادية  

12.5 %، ثم الفئات التعليمية األخرى بنسب أقل.

*لم تخضع التركيبة العمرية والجغرافية للقوى العاملة ألية مراجعة منذ عام 2008،  وال يمكن مقارنة هذه البيانات 
مع التقديرات السكانية المنقحة، كما ال يمكن مقارنتها في شكل بيانات مجمعة مع التقديرات المنقحة إلجمالي 

القوى العاملة، بل تقدم فقط إلعطاء فكرة عامة عن الخصائص العمرية والتوزيع الجغرافي للقوى العاملة.

القوى العاملة )15 سنة فأكثر( في إمارة أبوظبي

*2008 2005 2001 البيان 
86,272 75,518 60,753 مواطنون

803,146المشتغلون 711,220 588,589 غير مواطنين
889,418 786,738 649,342 المجموع

10,047 10,320 10,898 مواطنون
19,834المتعطلون 18,253 16,307 غير مواطنين

29,881 28,573 27,205 المجموع
96,319 85,838 71,651 مواطنون

822,980القوى العاملة 729,473 604,896 غير مواطنين
919,299 815,311 676,547 المجموع

10.4 12.0 15.2 مواطنون
2.4معدل البطالة )%( 2.5 2.7 غير مواطنين

3.3 3.5 4.0 المجموع
64.7 65.4 66.8 الذكور معدل المساهمة المنقح 

للسكان المواطنين في 

القوى العاملة )%(

17.6 16.4 14.9 اإلناث

41.3 40.9 40.6 المجموع

المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي، دائرة التنمية االقتصادية
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الحيازات النباتية

الزراعة والبيئة

مع  مقارنة   %1.3 مقدارها  وبزيادة  دونما   747,679 إجمالية  بمساحة   ،  2010 عام  حيازة   24,290 أبوظبي  إمارة  في  النباتية  الحيازات  عدد  بلغ    
عام 2009 التي بلغت مساحتها 737,957 دونما. وقد بلغت نسبة مساحة األشجار المثمرة 38% من المساحة الكلية للحيازات النباتية تليها 

المحاصيل الحقلية بنسبة 31%. وبلغت مساهمة القطاع الزراعي نحو 1% من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية إلمارة أبوظبي.

عدد ومساحة الحيازات النباتية في إمارة أبوظبي
)دونم(

2010 2009 2008 2005 المنطقة
24,290 24,097 24,015 23,704 العدد 747,679المجموع 737,957 731,512 739,686 المساحة بالدونم

3,837 3,814 3,854 4,793 العدد 95,483أبوظبي 94,380 97,045 111,452 المساحة بالدونم
11,894 11,782 11,751 11,529 العدد 441,637العين 436,656 443,988 438,820 المساحة بالدونم

8,559 8,501 8,410 7,382 العدد 210,559المنطقة الغربية 206,921 190,479 189,414 المساحة بالدونم

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
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البيوت المحمية 

بلغ عدد البيوت المحمية في إمارة أبوظبي حوالي 8,363 بيتًا عام 2010 بمساحة إجمالية تقدر بـ 2,825 دونما، تستخدم لزراعة الخضراوات. وقد 
لوحظ أن معظم مساحة البيوت المحمية تتمركز في المنطقة الغربية بنسبة 58% من مجموع مساحة البيوت المحمية، تليها منطقة العين 

بنسبة 38%، وأخيراً منطقة أبوظبي حيث تشكل المساحة فيها نحو 4% من مجموع مساحة البيوت المحمية في إمارة أبوظبي.

عدد البيوت المحمية ومساحتها حسب المنطقة 
)دونم(

2010 2009 2008 2005 المنطقة
8,363 7,683 6,916 4,514 العدد

المجموع*
2,825 2,554 2,322 1,473 المساحة 

243 191 102 54 العدد
أبو ظبي

113 87 46 22 المساحة
3,268 4,313 3,948 2,141 العدد

العين
1,080 1,443 1,328 693 المساحة 
4,852 3,179 2,866 2,319 العدد

المنطقة الغربية
1,632 1,025 948 758 المساحة 

المصدر: جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية

* قد ال يتفق مجموع األرقام المذكورة مع المجموع الكلي نظراً للتقريب
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األرقام القياسية ألسعار المنتجين الزراعيين 

ألسعار  القياسي  الرقم  انخفض 
 %1.2 بنسبة  الزراعيين  المنتجين 
بعام  مقارنة   2010 عام  تقريبًا 
2009على اعتبار أن عام 2005 هو سنة 
التي  المحاصيل  أهم  ومن  األساس. 
الفلفل  االنخفاض  هذا  في  ساهمت 
بنسبة 35% واللوبيا بنسبة 9% والجزر 
 %5.4 بنسبة  والكوسا   %6 بنسبة 
والطماطم   %4.5 بنسبة  والباذنجان 

بنسبة %2.6.

 وقد شهدت المحاصيل التالية ارتفاعا 
ملحوظًا في أسعارها: الخس، الكزبرة، 
الفول  الملوخية،  الشمام،  الذرة، 
 ،%5.2  ،%10  ،%20 بنسبة  األخضر، 

4.9%، 2.1%، 1.5% على التوالي.

  )2005 = 100(

2010 2009 2008 المحصول

103.50 104.80 95.21 جميع المحاصيل
94.70 97.35 95.24 طماطم
74.80 115.26 74.83 فلفل

100.20 100.93 101.82 خيار
93.10 98.45 100.22 كوسا

- 89.15 - فقوس
100.30 99.50 119.91 بطيخ
104.40 99.50 102.09 شمام
108.20 108.88 113.59 بصل
100.00 110.00 100.90 لوبيا
100.50 100.26 100.55 فاصوليا
100.50 100.90 101.16 بازيال

96.50 101.00 97.73 باذنجان
103.70 102.70 97.53 زهرة
100.00 98.50 99.37 فول أخضر
105.30 104.93 86.68 ملفوف
129.30 107.56 104.35 خس

- 100.01 82.43 سبانخ
110.00 107.68 115.93 ملوخية
104.40 94.88 105.05 كزبرة

89.70 89.82 93.55 شمندر
102.40 103.02 101.07 بقدونس

- 111.16 107.21 بطاطا
114.60 108.91 112.42 ذرة
100.00 100.00 97.21 لفت

96.30 101.93 111.63 جزر
105.50 106.04 - جرجير

المصدر: مركز اإلحصاء - أبو ظبي  

الزراعة والبيئة
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 أعداد الثروة الحيوانية حسب  النوع والمنطقة، 2009

الثروة الحيوانية

بلغ العدد الكلي للضأن والماعز في إمارة أبو ظبي 2,305,603  رأسًا بزيادة مقدارها 15% مقارنة بعام 2008، وتركز العدد األكبر منها في منطقة 
378,076  رأسًا بزيادة  63% من إجمالي أعداد الضأن والماعز في إمارة أبو ظبي، وقد بلغ عدد الجمال في إمارة أبو ظبي   العين، حيث احتوت على 

مقدارها 12% مقارنة بعام 2008، في حين ارتفعت أعداد األبقار بنسبة  1% في إمارة أبو ظبي. 

أعداد الثروة الحيوانية حسب النوع والمنطقة 

اإلجمالي المنطقة 
الغربية العين أبو ظبي المنطقة

2,127,604 438,870 1,231,951 456,783 ضأن وماعز
200738,900 8,951 19,442 10,507 أبقار

353,337 98,373 167,727 87,237 جمال
1,998,280 431,269 1,102,856 464,155 ضأن وماعز

200842,596 9,911 21,240 11,445 أبقار
336,901 96,432 156,625 83,844 جمال

2,305,603 389,289 1,443,121 473,193 ضأن وماعز
200942,992 9,193 22,000 11,799 أبقار

378,076 89,804 202,827 85,445 جمال
جمالالمصدر: جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية

المنطقة الغربيةالعينأبوظبي
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اإلنتاج من اللحوم الحمراء
الزراعة والبيئة

من  األعلى  النسبة  والماعز  الضأن  لحوم  احتلت  حيث  الحمراء  اللحوم  من  طن   14,669 حوالي   2010 عام  خالل  المنتجة  اللحوم  كمية  بلغت 
الكمية المنتجة بنسبة 68% تلتها لحوم األبقار بنسبة 17% وأخيراً لحوم الجمال بنسبة %15. 

كمية وقيمة اللحوم الحمراء المنتجة حسب المنطقة، 2010
)الكمية:الطن، القيمة: ألف درهم(

جمالأبقارماعزأغنام المنطقة

اإلجمالي
4,301.65,635.42,464.62,266.8الكمية 

143,406.7187,855.373,944.268,124.4القيمة 

أبو ظبي
2,522.83,827.71,070.0893.1الكمية 

84,093.5127,591.032,100.026,793.0القيمة 

العين
1,443.51,652.71,379.61,032.6الكمية 

48,118.055,090.441,388.930,978.3القيمة 

المنطقة الغربية
335.3155.015.0341.1الكمية 

11,195.25,173.9455.310,353.1القيمة 

المصدر: دائرة الشؤون البلدية   
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كمية وقيمة األسماك المصطادة حسب العائالت الرئيسة لألسماك 
)الكمية: طن، القيمة: مليون درهم(

2010 2009
نوع األسماك

القيمة الكمية القيمة الكمية

124.4 6,333 104.8 5,977 المجموع

14.0 940 15.8 1009 حبش

4.0 685 3.9 727 فرش

13.7 927 15.6 1111 شعري

1.9 133 2.1 275 نيسر 

1.2 76 1.5 133 قبقوب

45.9 1,636 26.3 954 كنعد

34.7 1,022 29.2 940 هامور

1.6 121 1.7 162 كوفر

7.4 794 8.8 666 أخرى

المصدر: هيئة البيئة - أبو ظبي

اإلنتاج السمكي

 124.4 اإلجمالية بحوالي   اإلنتاج  2009. وتقدر قيمة  بعام  6% مقارنة  بزيادة مقداره   ،2010 6,333 طنًا عام  المصطادة  بلغت كمية األسماك   
مليون درهم، وكانت أعلى قيمة بيع إجمالي ألسماك الكنعد، حيث بلغت 45.9 مليون درهم تلتها أسماك الهامور بقيمة 34.7 مليون درهم ثم 

أسماك الحبش بقيمة 14.0 مليون درهم.

العائالت  من  المصطادة  األسماك  كمية 
الرئيسية لألسماك، 2010

حبش

فرش

شعري

نيسر 

قبقوب

كنعد

هامور

كوفر

أخرى
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المناخ
الزراعة والبيئة

الجنوبي منها، مما يجعل مناخها يتصف بطبيعة صحراوية ذات  الجزء  الجافة ويقطع مدار السرطان  المدارية  أبوظبي في المنطقة  تقع إمارة 
درجات حرارة مرتفعة في فترات الصيف، بينما يتصف شتاؤها بالدفء بشكل عام وانخفاض درجات الحرارة إلى مستويات دنيا. 

بطبيعة  ــي  ــب ــوظ أب إمـــــارة  ــاخ  ــن م يــتــصــف 
المنطقة  في  تقع  كونها  جافة،  صحراوية 
المدارية، حيث يمر مدار السرطان بالجزء 
الجنوبي منها، ويكسبها ذلك الموقع مناخا 
حارا صيفا دفيئا معتدل الحرارة شتاًء. وفي 
عام 2010 بلغت متوسطات درجة الحرارة 
العظمى والصغرى 34.8 و 23.0 درجة مئوية 
على  الهاطلة  األمطار  وتعد  التوالي.  على 
بأنها  وتتسم  نسبيًا  قليلة  أبوظبي  إمارة 
فجائية، وتسقط بغزارة خالل فترة قصيرة 
األشهر  من  محدودة  أيام  في  أو  اليوم  من 
السنوي  الهطول  متوسط  وبلغ  المطيرة. 
متوسط  وبلغ   ،2010 عام  ملليمتر   23.2
الحد األدنى للرطوبة النسبية 33.1% بينما 

بلغ متوسط الحد األقصى لها %78.1.

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل

متوسط درجات الحرارة في إمارة أبوظبي، 2010
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المتوسط السنوي لمؤشرات تلوث الهواء في المناطق الحضرية حسب المنطقة والمحطة، 2010
)ميكروجرام / م3(

المؤشر )الحد األقصى المسموح (
المنطقة الغربيةمنطقة العينمنطقة أبوظبي

 بدع زايد مدرسة العينمدرسة بني ياسمدرسة خليفة

53.552.137.968.4األوزون األرضي )200 ميكروجرام/م3/ساعة(

39.730.729.317.4ثاني أكسيد النيتروجين )400 ميكروجرام/م3/ساعة(

8.212.95.28.0ثاني أكسيد الكبريت )350 ميكروجرام/م3/ساعة(

71.6189.372.0102.3األغبرة العالقة )150 ميكروجرام/م3/ 24 ساعة(

المصدر: هيئة البيئة - أبوظبي

جودة الهواء

تكتسب مؤشرات جودة الهواء أهميتها كونها تعطي معلومات ودالالت عن مدى تلوث الهواء المحيط ومدى ارتباط ذلك باآلثار الصحية على 
المحيط،  الهواء  جودة  تغيير  في  أثر  جوانبه  بمختلف  المستمر  واالجتماعي  العمراني  والتطور  المتسارعة  االقتصادية  للتنمية  إن  إذ  اإلنسان، 
ولذلك وضعت في إمارة أبوظبي معايير خاصة لمراقبة المؤشرات الرئيسية لجودة الهواء ومراعاة للمتطلبات البيئية، إضافة إلى ضمان توفير 

بيئة صحية عند القيام بإنشاء مشروعات تنموية.

 وعلى الصعيد المحلي إلمارة أبوظبي، حافظت المتوسطات السنوية لتركيزات ملوثات الهواء في المناطق الحضرية على حدودها المسموح بها 
خالل عام 2010 باستثناء تركيز األغبرة العالقة التي يبلغ قطرها 10 ميكرون أو أقل، حيث وصل تركيز متوسطها السنوي إلى 189.3 ميكروجرام/ 

متر مكعب في منطقة أبوظبي. 
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االنبعاثات الكلية لملوثات الهواء - قطاع الطاقة
)طن(

2005200820092010نوع الملوث

410,148.40287,669.01318,744.22358,003.12المجموع

263,680.07157,907.47191,252.73223,262.03ثاني أكسيد الكبريت 

81,386.2764,062.2569,261.4572,382.09أكاسيد النيتروجين 

65,082.0665,699.2958,230.0462,359.00المركبات العضوية المتطايرة 

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية، هيئة مياه وكهرباء أبوظبي

انبعاثات الهواء

تعد الطاقة المحرك األساسي للتطور والتنمية في أي مجتمع. ونظرا للنمو السكاني واالقتصادي الكبير الذي شهدته إمارة أبوظبي خالل السنوات 
الماضية ازداد الطلب على إنتاج الطاقة بكافة صورها، وازداد معه االحتياج إلى حرق مزيد من الوقود األحفوري إلنتاج الكهرباء واستخدامها في 
األنشطة االقتصادية المتنوعة من صناعة ونقل وخدمات، والذي أدى في المقابل إلى ازدياد االنبعاثات الملوثة للهواء. وفي عام 2010 زاد إجمالي 
االنبعاثات الكلية لملوثات الهواء من قطاع الطاقة بنسبة 12.3%، حيث زادت نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت بنسبة 16.7% عن عام 2009.

الزراعة والبيئة
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كمية النفايات الناشئة حسب نشاط المصدر، 2010
    )طن(

المنطقة الغربيةالعين أبوظبيالمجموعالمصدر

9,974,1908,155,9501,206,780611,460المجموع 

27,326.5522,345.073,306.251,675.23المتوسط اليومي 

834,300525,000234,30075,000نفايات بلدية صلبة

875400761,40082,50031,500نفايات تجارية و صناعية

828,600250,200184,800393,600نفايات زراعية

7,402,5006,587,700703,800111,000نفايات اإلنشاءات والهدم

4,8903,1501,380360نفايات طبية خطرة *

28,50028,50000نفايات خطرة

المصدر: مركز إدارة النفايات - أبوظبي

 * تقدير

النفايات الصلبة

ُتعد طرق إدارة النفايات الصلبة، حسب معايير السالمة البيئية والموارد المتاحة من أحدث أساليب التعامل مع النفايات في إمارة أبوظبي، حيث 
توليها الحكومة اهتماما كبيرا للحفاظ على الصحة العامة والحد من المخاطر البيئية التي تسببها اإلدارة غير السليمة للنفايات. وقد بلغت 
كمية النفايات عام 2010 نحو 9.97 مليون طن من النفايات الصلبة، أي بمعدل يومي يصل إلى 27.3 ألف طن تولد منها في منطقة أبوظبي نحو 

22.3 ألف طن يوميا، أي بواقع 82% من إجمالي نفايات اإلمارة.
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