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صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهـيان
 رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة »حفظه اهلل«



الفريق أول سمو الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي - نائب القائد األعلى للقوات المسلحة 



يطيب لمركز اإلحصاء- أبوظبي أن يقدم منجزاً جديداً من إنجازاته المتواصلة؛ كتاب “أبوظبي في أرقام 2010”، والذي يعد إحدى ثمرات العمل 
المخلص والطامح إلى خدمة متطلبات التنمية الشاملة في إمارة أبوظبي، تحت ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة حفظه اهلل، والدعم الال محدود من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 

األعلى للقوات المسلحة.

وإنه لمن دواعي سروري أن أدعو متخذي القرار وقطاع األعمال وجميع المعنيين بالبيانات اإلحصائية إلى االطالع على هذا اإلصدار السنوي الجديد، 
والذي واصلنا فيه جهود التطوير، كسائر إصداراتنا، من حيث دقة وجودة البيانات وأساليب العرض والتحليل.

ويتضمن الكتاب مجموعة متنوعة من أهم المؤشرات االقتصادية واالجتماعية والبيئية والثقافية، التي تبرز المالمح العامة لواقع التنمية في 
إمارة أبوظبي، والجهود المتواصلة لترسيخ مفاهيم التنمية المتوازنة والحفاظ على بيئة أكثر استدامة. 

ويسرني بهذه المناسبة أن أشيد بتعاون كافة شركائنا االستراتيجيين من الدوائر والهيئات الحكومية المحلية واالتحادية ومؤسسات القطاع 
الخاص، التي زودت المركز بالبيانات اإلحصائية المطلوبة.

كما نأمل أن يوفر هذا اإلصدار الجديد من “أبوظبي في أرقام 2010” قاعدة انطالق راسخة نحو استثمار الفرص التنموية ضمن مسيرة التميز 
والرفعة إلمارة أبوظبي في ظل رؤية القيادة الرشيدة لهذا الوطن الغالي.

واهلل ولي التوفيق،،،
        

بطي أحمد محمد بن بطي القبيسي
المدير العام

أغسطس 2010

تمهيد
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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، 
كيلومتراً   67340 الكلية  مساحتها  وتبلغ 
مربعًا، تمثل نحو 86.7% من المساحة الكلية 
إلمــارة  الساحلية  المياه  وتتضمن  للدولة، 
أبوظبي نحو 200 جزيرة، بما فيها جزيرة داس 
التي تقع 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 
أغنى  أبــوظــبــي  ـــارة  إم تعتبر  كما  المتحدة، 
 %60 من  بأكثر  تسهم  حيث  السبع  اإلمارات 
وتملك  للدولة،  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من 
 %5 و  النفط  العالم من  % من موارد   10 نحو 
كما  الطبيعي،  الــغــاز  مــن  العالم  مـــوارد  مــن 
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
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الناتج المحلي اإلجمالي

االقتصاد

استطاعت القطاعات واألنشطة االقتصادية غير النفطية في إمارة أبوظبي أن تحقق معدالت نمو إيجابية بلغت نحو 6.2% خالل عام 2009، كما 
أن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي رغم انخفاضه ال يزال من أعلى المعدالت في العالم، حيث بلغ  332.5 ألف درهم العام الماضي. 

اإلجــمــالــي  المحلي  الــنــاتــج  بــلــغ 
الجارية  باألسعار  أبوظبي  إلمارة 
 ،2009 عام  درهم  مليار   546.5
وهو ما يشكل أكثر من 60% من 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  إجمالي 
لألنشطة  بالنسبة  أما  للدولة. 
فقد  النفطية  غير  والقطاعات 
العام  خالل  كبيراً  نمواً  حققت 

الماضي بلغت نسبته %6.2.
 

ــل نـــشـــاط الــصــنــاعــة  ــث وقــــد م
من   %49.4 حوالى  االستخراجية 
لإلمارة  اإلجمالي  المحلي  الناتج 
مثلت  بينما   ،2009 عــام  خــالل 
 ،%50.6 حوالى  األخرى  األنشطة 
تعزز  ــداً  ج مرتفعة  نسبة  وهــي 
أبوظبي  إمــارة  وتوجهات  خطط 
االقتصادية  القاعدة  تنويع  نحو 

ومصادر الدخل. 

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

2009*2008*2007النشاط االقتصادي
545,368666,732546,476اإلجمالي

407,934516,719386,415مجموع األنشطة السلعية
5,5915,5125496الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية

307,445405,827269875الصناعات االستخراجية
35,27038,86240521الصناعات التحويلية

12,59214,16515295الكهرباء والغاز والماء
47,03652,35355228التشييد والبناء

137,433150,012160,061مجموع األنشطة الخدمية
26,16028,36330132تجارة الجملة والتجزئة وخدمات اإلصالح والصيانة

4,8645,5426425الفنادق والمطاعم
33,29236,64638822النقل والتخزين واالتصاالت

27,29430,31331652المؤسسات المالية والتأمين
40,08843,20946037العقارات وخدمات األعمال

1,5081,6771808الخدمات االجتماعية والشخصية
16,23319,35321531ناقصا- الخدمات المصرفية المحتسبة

11,57113,70315952اإلدارة العامـــة والدفاع
1,0111,1501321الخدمات المنزلية

6,1216,8087337التعليم 
1,7571,9542106الصحة 

المصدر: مركز اإلحصاء-أبوظبي
*  تقديرية أولية
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التجارة الخارجية

االقتصاد

حقق  كما   ،2008 لعام  الناتج  هذا  من  نسبته  %73  ما  بلغت  حيث  اإلجمالي،  المحلي  الناتج  من  كبيراً  جزءاً  الخارجية  التجارة  إحصاءات  تشكل 
الميزان التجاري لإلمارة فائضًا كبيراً بلغ نحو 307,071 مليون درهم خالل ذلك 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 112.1 مليار درهم في عام 2009، مقابل 102.8 مليار درهم في عام 2008، محققة نمواً 
بنسبة 9.0%. وقد جاء هذا النمو نتيجة الزيادة في قيمة الواردات السلعية والذي بلغ نموها 4.0% في عام 2009، والنمو الكبير في الصادرات غير 
النفطية بنسبة 52.0 % والمعاد تصديره بنسبة 39.3% خالل العام نفسه. وقد غطت الصادرات غير النفطية والمعاد تصديره نسبة %19.4 

من قيمة الواردات في عام 2009، علمًا بأن معدل التغطية خالل السنوات العشر األخيرة بلغ %16.4.

إحصاءات التجارة الخارجية
)مليون درهم(

2005200720082009البيان

--199,093.0281,050.2397,348.1مجموع الصادرات

--187,985269,630384,854النفط والغاز والمنتجات النفطية

3,186.45,805.36,252.09,500.8الصادرات غير النفطية

7,921.65,615.06,242.08,694.2المعاد تصديره

35,214.363,342.890,277.093,872.2الواردات

--163,879217,707307,071صافي التجارة السلعية

المصدر: مركز اإلحصاء –•أبوظبي

إحصاءات التجارة الخارجية غير النفطية، 2009

 ،)%52.8( النفطية  غير  الصادرات  نصف  فاقت  بنسبة  ونيجيريا،  قطر  فكانت  الصادرات  ناحية  من  لإلمارة  التجاريين  الشركاء  ألهم  وبالنسبة 
المتحدة األمريكية وألمانيا  الواليات  الدول. وأما بالنسبة للواردات فقد ساهمت  العربية السعودية والصين والهند وباقي  وتلتهما المملكة 

والمملكة العربية السعودية واليابان وكوريا بأكثر من 50% من قيمة الواردات إلى اإلمارة. 
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أهم الشركاء التجاريين، 2009
)القيمة: مليون درهم(

الوارداتالصادرات غير النفطية

%القيمةالدولة%القيمةالدولة

93,872.2100.0المجموع9500.8100المجموع

12,571.113.4الواليات المتحدة3803.540.0قطر

10,155.710.8ألمانيا1214.512.8نيجيريا

9,559.410.2السعودية877.99.2السعودية

8,752.49.3اليابان550.95.8الصين

8,093.58.6كوريا500.05.3الهند

44,740.147.7أخرى2,554.026.9الدول األخرى

المصدر: مركز اإلحصاء- أبوظبي

مؤشرات التجارة الخارجية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي )%(
20062007البيان

51.951.5مجموع الصادرات

49.049.4الصادرات النفطية

0.81.1الصادرات غير النفطية

2.11.0المعاد تصديره

9.211.6الواردات

61.163.1التجارة السلعية

42.739.9صافي التجارة السلعية

المصدر: مركز اإلحصاء- أبوظبي

الصادرات غير النفطية

الواردات
المعاد تصديره

التجارة الخارجية

االقتصاد

عام  خالل  المصدرة  السلعية  المجموعات  أهم  وحــول 
وبنسبة  ومصنوعاتها  األساسية  المعادن  فكانت   2009
وشكلت   %26 بنسبة  ومصنوعاتها  والــلــدائــن   %39
ثلثي  ــقــارب  ي مــا  المجموعتين  هــاتــيــن  مــن  الـــصـــادرات 
كانت  فقد  الواردات  وبخصوص  النفطية.   غير  الصادرات 
واألجهزة  واآلالت  المعدات  السلعية  المجموعات  أهم 
وأجزاؤها  النقل  معدات  تبعتها   ،%33 بنسبة  وأجــزاؤهــا 
بنسبة  ومصنوعاتها  األساسية  المعادن  ثم   %25 بنسبة 
يقارب  ما  معًا  شكلت  الثالث  المجموعات  وهــذه   ،%16

ثالثة أرباع الواردات السلعية لإلمارة خالل عام 2009.
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األسعار

االقتصاد

عام  خالل  المستهلك  ألسعار  القياسي  الرقم  مؤشر  سجل  لقد 
2009 أهم النتائج التالية:

 %14.88 بـ  مقارنة   %0.78 إلى   2009 لعام  التضخم  معدل  تراجع  •	
المستهلك من  القياسي ألسعار  الرقم  2008، وذلك الرتفاع  عام 

114.9 عام 2008 )100=2007( إلى 115.8 عام 2009.

ويدل ذلك على أن معدل الزيادة في أسعار سلة المستهلك لعام  •	
2009 مقارنة مع عام 2008 كان أقل من واحد في المائة )0.78 %(. 

والغاز  والكهرباء  والمياه  "اإلسكان  مجموعة  مساهمة  ووصلت  •	
اإلجمالي  التضخم  معدل  في   %223.3 إلى  األخرى"  الوقود  وأنواع 

لعام 2009، وذلك نتيجة لزيادة قدرها 5.4% في اإليجارات. 

إجمالي  من   %38.8 بنسبة  فساهمت  التعليم  مجموعة  أما  •	
الرسوم  زيادة  إلى  ذلك  في  السبب  ويعود   ،2009 لعام  التضخم 

الدراسية بحوالى %11.

تباطؤ  باتجاه  ولكن  واألحذية”  “المالبس  مجموعة  ساهمت  كما  •	
معدل التضخم السنوي، وذلك بنسبة )- 77.3%(، ويعود ذلك إلى 
أسعار  النخفاض  نظراً   ،%5.5 بنسبة  المجموعة  أسعار  انخفاض 

المالبس بنسبة 3.3% وانخفاض أسعار األحذية بنسبة %23.5.

كما كان لمجموعة “المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية”  •	
دور في الحد من معدل التضخم، حيث كانت مساهمتها )%69.1(.

المنخفض  المستوى  وهذا   .2009 عام  خالل  فقط   %0.78 إلى   2008 عام  خالل   %14.88 من  أبوظبي  إمارة  في  للتضخم  العام  المعدل  انخفض 
كما  واستقراره،  االقتصاد  هذا  قوة  يؤكد  أبوظبي،  إمارة  اقتصاد  على  العالمية  المالية  لألزمة  اإليجابية  االنعكاسات  أهم  كأحد  جاء  الذي  للتضخم، 
يعطي ميزة تنافسية جديدة لإلمارة في مواجهة االقتصادات اإلقليمية والعالمية، ويدفع باتجاه تعزيز جاذبيته لالستثمار المحلي واألجنبي، باعتبار 
أن معدل التضخم ومستويات األسعار تمثل أحد المعايير االقتصادية المهمة التي يتم االستناد إليها لتقييم مناخ االستثمار ومخاطره في أي دولة.

معدالت التضخم السنوية

معدالت التضخم السنوية ألشهر عام 2009

 يناير              فبراير              مارس           إبريل             مايو                  يونيو              يوليو         اغسطس     سبتمبر         أكتوبر           نوفمبر        ديسمبر     المتوسط

%
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معدالت التضخم السنوية ألشهر عام 2009

المالية العامة

االقتصاد

تشكل عائدات النفط ما يقرب من 90% من إيرادات حكومة أبوظبي. وتعكس هذه النسبة االنخفاض الكبير في مستويات الرسوم والضرائب 
بالنسبة  أما   .2009 الحكومية خالل عام  اإليرادات  إجمالي  8.1% فقط من  بنحو  للدوائر  الجارية  اإليرادات  اإلمارة، حيث أسهمت  التي تفرضها 

للنفقات العامة، فقد استهلكت النفقات الجارية نحو 60.8% من إجمالي النفقات، بينما استهلكت النفقات الرأسمالية نحو %39.2.

التوزيع النسبي إليرادات حكومة أبوظبي  )%(
2009*200520072008البيان

100100100100المجموع
85.991.69289.2إيرادات بترولية وعائدات ضريبية

11.66.56.48.1اإليرادات الجارية للدوائر
2.51.91.62.7اإليرادات الرأسمالية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
* بيانات أولية

التوزيع النسبي للنفقات العامة )%(
2009*200520072008الوزن النسبي 

100100100100المجموع
77.676.264.360.8النفقات الجارية

15.413.411.49.8األجور والرواتب
15.212.510.811.2السلع والخدمات

47.050.342.139.8التحويالت الجارية
22.423.835.739.2النفقات الرأسمالية

12.84.87.210.9اإلنفاق التطويري على المشاريع الحكومية
1.00.70.20.4اإلنفاق الرأسمالي )سلع وخدمات(

8.618.328.327.9التحويالت الرأسمالية
المصدر: مركز اإلحصاء- أبوظبي

* بيانات أولية
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المؤشرات العامة للمناخ االستثماري
20082009المناخ االستثماري

73,67776,943العدد الكلي لألعمال التجارية المسجلة
10,6863,266عدد األعمال التجارية المسجلة الجديدة

4.2%14.5%معدل دخول االستثمارات الجديدة )األعمال  التجارية الجديدة كنسبة من إجمالي األعمال(

المصدر: دائرة التنمية االقتصادية

مناخ االستثمار

الصناعة واألعمال

يعد المناخ االستثماري في إمارة أبوظبي مناخًا مثاليًا لتحقيق النجاح والتميز، ويمكن القول إن ما تنعم به اإلمارة حاليًا من تقدم وازدهار هما، إلى 
حد كبير، نتاج هذا المناخ. وال تزال هناك فرص كبيرة للغاية لالرتقاء ببيئة األعمال المحلية، واجتذاب المزيد من االستثمارات األجنبية النوعية، 

واالرتقاء بالقيمة المضافة في االقتصاد المحلي إلى نحو أكبر، وزيادة حجم الصادرات غير النفطية. 

التجارية  الرخص  إحصاءات  توضح 
إمارة  حققت  كيف   2009 عام  في 
أبوظبي نجاحًا وتقدمًا مستمراً في 
متكاملة،  استثمارية  بيئة  تهيئة 
الدولية  المتغيرات  تواكب 
إلى  اإلمارة  تحويل  في  وتساهم 
حيث  إقليمي،  وتجاري  مالي  مركز 
التجارية  الرخص  عدد  إجمالي  بلغ 
رخصة   3,266 منها   ،76,943
ارتفاع  بنسبة  جديدة،  تجارية 
حيث  السابق،  العام  عن   %4.2
التجارية  الرخص  عدد  إجمالي  بلغ 
بلغت  وقد   2008 لعام   73,677
السنة  عن   %14.5 االرتفاع  نسبة 

الماضية.

إجمالي تدفقات االستثمار األجنبي المباشر حسب القطاعات االقتصادية، 2007
)القيمة: مليون درهم(

المساهمة النسبيةالقيمةالقطاعات الرئيسية
31,465100المجموع

1,8926.0الصناعات االستخراجية
2,4317.7الصناعات التحويلية

6,15719.6الماء والكهرباء
2,8419.0البناء والتشييد

1980.6تجارة الجملة والتجزئة
450.1الفنادق والمطاعم

1,2434.0النقل واالتصاالت
11,84037.6العقارات*

4,56514.5الوساطة المالية والتأمين
2540.8أخرى

المصدر: مركز اإلحصاء- أبوظبي
* تشمل مبيعات الوحدات السكنية لغير المقيمين
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النفط والغاز

الصناعة واألعمال

يقدر احتياط النفط المؤكد في إمارة أبوظبي حاليًا بنحو 92.2 مليار برميل، بنسبة تصل إلى 10% من احتياط النفط في العالم، بينما يقدر احتياط 
الغاز الطبيعي بـ 212 تريليون قدم مكعب. أما متوسط اإلنتاج اليومي للنفط الخام فقد بلغ نحو 2.464 مليون برميل يوميًا خالل عام 2009.

عالميًا  السادسة  المرتبة  أبوظبي  إمارة  تحتل 
الذي  المؤكد،  النفطي  االحتياط  حجم  حيث  من 
كما  العالمي،  االحتياط  من   %10 حوالى  يشكل 
إجمالي  من   %8 من  أكثر  الحالي  إنتاجها  يشكل 
)أوبك(، في  المصدرة للنفط  الدول  إنتاج منظمة 
من  عالميًا  السابعة  المرتبة  اإلمارة  تحتل  حين 

حيث احتياط الغاز الطبيعي. 

إمارة  في  النفط  لتكرير  مصفاتان  يوجد  حيث 
برميل  ألف   600 التكريرية  طاقتهما  أبوظبي 
في  ثالثة  مصفاة  بناء  اإلمارة  تعتزم  كما  يوميًا، 

إمارة الفجيرة بطاقة 300 ألف برميل يوميًا.

وتنويع  المستدامة  التنمية  برامج  وتعتمد 
مصادر الدخل إلمارة أبوظبي على العوائد النفطية 
مساهمة  تقدر  حيث  للتمويل،  رئيس  كمصدر 
 %60 بحوالى  النشاط  لهذا  المضافة  القيمة 
إلى  أدى  ما  لإلمارة،  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من 
القاعدة  لتنويع  الحكومة  قبل  من  خطة  تبني 
االقتصادية وتقليص هذه النسبة إلى 36% بحلول 

عام 2030.

أهم إحصاءات نشاط النفط والغاز
2009*2008*2007نشاط النفط والغاز

56.460.949.4حصة النشاط في الناتج المحلي اإلجمالي )%(
60.364.452.8اإلنتاج اإلجمالي للنشاط )% من الناتج المحلي اإلجمالي(

1.51.51.6تكوين رأس المال )% من الناتج المحلي اإلجمالي(
4,8785,4485,962تعويضات العاملين )مليون درهم(

0.60.7--الواردات )% من إجمالي الواردات(
--95.996.8الصادرات )% من إجمالي الصادرات(

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
* بيانات أولية

احتياطات النفط الخام والغاز الطبيعي المؤكدة
2005200720082009البيان

92.292.292.292.2االحتياط النفطي ) بليون برميل(
198212212212احتياط الغاز الطبيعي )تريليون قدم مكعب(

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

إنتاج وصادرات النفط الخام
2005200620072008البيان
اإلنتاج

818,330838,770863,225901,751اإلنتاج السنوي
2,2422,2982,3652,464المتوسط اليومي

الصادرات 
672,330685,470814,939858,012الصادرات السنوية

1,8421,8782,2332,344المتوسط اليومي
المصدر : شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك
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الصناعة التحويلية

البتروكيماويات

الصناعة واألعمال

الدخل  مصادر  وتنويع  االقتصادية  القاعدة  لتنويع  أبوظبي  إمارة  حكومة  إليها  تتوجه  التي  النشاطات  أهم  من  التحويلية  الصناعة  نشاط  يعد 
اإلنتاج اإلجمالي لنشاط  29.3% من قيمة  التحويلية نسبة  الصناعات  المقبلة. وقد شكلت  السنوات  التنمية المستدامة على مدى  وتحقيق 

الصناعة في إمارة أبوظبي، ونسبة 12.4% من القيمة المضافة لعام 2009. 

أهم إحصاءات نشاط الصناعات التحويلية
2009*2008*2007نشاط الصناعات التحويلية

6.55.87.4حصة النشاط كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي )%(

19.417.523.4اإلنتاج اإلجمالي للنشاط )% من الناتج المحلي اإلجمالي(

1.81.62تكوين رأس المال )% من الناتج المحلي اإلجمالي( 

6,194.07,2147,523تعويضات العاملين )مليون درهم(

  المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

* بيانات أولية

أبوظبي  إمارة  في  البتروكيماويات  صناعة  شهدت 
المقومات  من  لها  يتوفر  لما  نظراً  ملحوظًا،  تطوراً 
األساسية التي تؤهلها للتفوق وإنتاج أجود أنواع المواد 
مثل  التحويلية،  للصناعات  األساسية  البتروكيماوية 
كاإليثيلين  للبالستيك  األساسية  المواد  صناعة 
مثل  الكيماوية  األسمدة  ومنتجات  إيثيلين  والبولي 

اليوريا واألمونيا.

نشاط  التحويلية  الصناعة  نشاطات  مقدمة  في  يأتي 
الصناعات المعدنية األساسية، حيث يعد من األنشطة 
الصناعة  نشاط  تطوير  في  هامًا  دوراً  تلعب  التي 
التحويلية في إمارة أبوظبي، كما شكل نشاط الصناعات 
المعدنية األساسية نسبة 5.4% من القيمة المضافة، 
الثابت اإلجمالي  2.36% من تكوين رأس المال  ونسبة 

للصناعات التحويلية في إمارة أبوظبي لعام 2009.

إنتاج وصادرات المنتجات البتروكيميائية، 2008
)طن متري(

الصادراتاإلنتاج
1,658,9191,188,483المجموع

456,69179,886أمونيا
618,377583,800سماد اليوريا

583,851524,797منتجات لدائن بالستيكية
المصدر : شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك 
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الكهرباء والمياه

الصناعة واألعمال

تم توليد 39189 جيجا واط/ ساعة من الطاقة الكهربائية في عام 2009، بينما قدر متوسط نصيب الفرد من استهالك الكهرباء في إمارة أبوظبي 
بنحو 14.73 ميجا واط/ ساعة في العام نفسه. أما بالنسبة للمياه، فقد بلغ حجم الكمية المتاحة من المياه المحالة خالل عام 2009 نحو 219640 

مليون جالون امبريالي، في حين بلغ متوسط حصة الفرد من االستهالك اليومي من المياه المحالة نحو 214.6 جالون خالل العام نفسه. 

الكهرباء  لتوليد  محطة   17 حاليًا  اإلمارة  في  يوجد 
منها  شركات،  سبع  تمتلكها  المحالة،  المياه  وإنتاج 
أبوظبي،  إمارة  لحكومة  بالكامل  مملوكتان  شركتان 
كما تمتلك حصة 60% في الشركات  الخمس األخرى، 
الماء  قطاع  في  متخصصة  شركات  أربع  توجد  كما 
والكهرباء،  للماء  أبوظبي  شركة  هي  والكهرباء، 
شركة  العين،  توزيع  شركة  أبوظبي،  توزيع  شركة 
الخدمية  الشركات  هذه  وأن  والتحكم،  للنقل  أبوظبي 

األربع مملوكة بالكامل إلمارة أبوظبي.

أبوظبي  إمارة  في  الكهرباء  استهالك  وصل  وقد 
نصيب  وأن  ساعة،  واط/  جيجا   24,214 إلى   2009 عام 
38% من إجمالي قيمة  االستهالك المنزلي كان حوالى 
أبوظبي  استهالك  إجمالي  وبلغ  اإلمارة،  استهالك 
إجمالي  من   %7 الغربية  والمنطقة   %29 والعين   %64

االستهالك. 

 173,781 بلغ  فقد  المياه  استهالك  إلى  وبالنسبة 
من   %62 أبوظبي  تستهلك  امبريالي،  جالون  مليون 
 ،%14 الغربية  والمنطقة   %24 والعين  اإلمارة  إجمالي 
من   %68 اإلمارة  في  المنزلي  االستهالك  نصيب  ويبلغ 
االستهالك  نصيب  يبلغ  بينما  االستهالك،  إجمالي 

الزراعي %3.4.

أهم مؤشرات نشاط الكهرباء والماء
2009*2008*2007نشاط الكهرباء والماء

2.32.12.8حصة النشاط في الناتج المحلي اإلجمالي %

2.92.83.5اإلنتاج اإلجمالي للنشاط )% من الناتج المحلي اإلجمالي(

1.31.21.6تكوين رأس المال )% من الناتج المحلي اإلجمالي(

1,3301,4201,502تعويضات العاملين )مليون درهم(

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
* بيانات أولية

استهالك الكهرباء والمياه المحالة حسب المنطقة، 2009

الكهرباء: ميجاوات ساعة
المياه: مليون جالون
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قطاع اإلنشاءات

الصناعة واألعمال

2009. بينما بلغت تعويضات  أبوظبي في عام  المحلي اإلجمالي إلمارة  الناتج  10.1% من  إلى  أن تصل نسبة مساهمة نشاط اإلنشاءات  يتوقع 
العاملين حوالى 12 مليار درهم لعام 2007 في حين من المتوقع أن تبلغ في عام 2009 حوالى 15 مليار درهم.

عدد الرخص الصادرة حسب نوع الرخصة، 2009
المنطقة الغربيةالعينأبوظبينوع الترخيص 

8,8192,949855المجموع 
1,429939160بناء جديد 

65547238تجديد أو تعديالت
2,609956427إضافات

22357215تحسينات وديكورات
3,629247مؤقت

2641855هدم
211163أخرى 

المصدر : دائرة الشؤون البلدية - بلدية أبوظبي- العين والمنطقة الغربية

عدد الرخص الصادرة حسب نوع االستخدام والمنطقة، 2009
المنطقة الغربيةالعينأبوظبينوع االستخدام 

8,8192,949855المجموع 
3,7182,114534سكني 
388304146تجاري 

3382329صناعي 
42418962المرافق العامة

07638زراعي
29600سكني و تجاري

3,62900مؤقت
263466أخرى

المصدر : دائرة الشؤون البلدية - بلدية أبوظبي- العين والمنطقة الغربية
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النقل

الصناعة واألعمال

بلغ إجمالي عدد المركبات والـآليات المرخصة في اإلمارة نحو  668830 مركبة خالل عام 2009، بينما بلغت حركة الطائرات في مطاري أبوظبي والعين 
الدوليين 105392 رحلة خالل العام نفسه.

انطالقًا من إدراك إمارة أبوظبي ألهمية قطاع النقل في لعب دور مهم في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، فهو سمة من أهم سمات 
تطور المجتمعات وتحضرها، لذا فقد اهتمت حكومة أبوظبي بتنمية هذا القطاع اهتمامًا كبيراً. وقد ساهم نشاط النقل والتخزين واالتصاالت 

بنسبة 5.5% من إجمالي الناتج المحلي إلمارة أبوظبي في عام 2008.

إحصائية النقل الجوي في إمارة أبوظبي  السنوي
2009 2008 2007 2006 2005 البيان

105,392 95,949 85,497 78,102 79,269 حركة الطائرات
9,764,714 9,168,182 7,109,784 5,439,372 5,605,529 الركاب

381,386 356,808 319,888 258,377 215,118 الشحن  )بالطن(

المصدر: شركة أبوظبي للمطارات

وتشير البيانات إلى أن أعداد المركبات الخفيفة في عام 2009 ارتفع بنسبة 20.3% عن عام 2008 ليصبح 586.1 ألف مركبة. كما ارتفعت أعداد 
الحوادث في عام 2009  بنسبة 4.4%، أما اإلصابات من حوادث الطرق فقد انخفضت بنسبة 19% لتصبح 3.7 ألف إصابة وقد كانت 4.6 ألف إصابة 
في عام 2008. أما معدل الوفيات على الطرق فانخفض ليصبح 20.6 حالة وفاة عن كل 100 ألف نسمة، بعدما كان 23.9 حالة وفاة في عام 2008.

أبرز المؤشرات اإلحصائية لحركة البضائع والبواخر في ميناء زايد
2009 2008 2007 2006 2005 البيان
2,123 2,490 2,452 2,287 2,064 عدد البواخر

526,188 390,087 336,496 251,347 230,354 عدد الحاويات النمطية  
4,914,167 5,122,866 2,680,101 2,400,850 1,823,692 البضائع العامة )الوزن بالطن( 

المصدر: مرافئ أبوظبي
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مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت         

2009 2008 2007 التفاصيل

12 13 4 المشتركون في اإلنترنت النطاق العريض الثابت لكل 100 نسمة

25 25 12 المشتركون في خدمة اإلنترنت لكل 100 نسمة

19 18 24 المشتركون في الهواتف الثابتة لكل 100 نسمة

176 161 131 المشتركون في الهواتف المتحركة لكل 100 نسمة

100 100 100 نسبة السكان الذين تغطيهم شبكة الهاتف النقال

المصدر : هيئة تنظيم االتصاالت
*أرقام تقديرية

االتصاالت وتقنية المعلومات

تولي إمارة أبوظبي اهتمامًا خاصًا بالبنية التحتية لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات وتسعى لربط جميع الدوائر الحكومية بشبكة واحدة ذات فعالية، 
وهذا لتقديم خدمات للجمهور أكثر جودة وعالية الموثوقية.  وقد أثمر هذا االهتمام ارتفاعا في عدد مشتركي اإلنترنت في إمارة أبوظبي إلى 413 ألف 

مشترك عام 2009، وهو ما يعادل 25% من إجمالي عدد السكان، بينما كانت هذه النسبة 12% فقط عام 2007.

وتشير البيانات إلى ارتفاع نسبة االشتراكات في اإلنترنت، فقد بلغ معدل اشتراكات اإلنترنت 25 اشتراكًا مقابل كل 100 شخص. كما بلغ معدل 
االشتراك في خدمة اإلنترنت فائق السرعة لالستخدام المنزلي ما مقداره 12 اشتراكًا لكل 100 شخص. أما فيما يخص الهاتف المتحرك فقد بلغ 

معدل االشتراك في خدمة الهاتف المتحرك 176 اشتراكًا عن كل 100 شخص.

الصناعة واألعمال
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السياحة

الصناعة واألعمال

زادت أعداد المنشآت الفندقية بنحو %13 خالل عام 2009، حيث بلغ عددها 110، بينما زاد عدد النزالء بنحو 2.5%، وعدد الغرف الفندقية بنسبة 
34%، فيما بلغت نسبة اإلشغال خالل العام نفسه 72%، ومتوسط مدة اإلقامة 2.8 ليلة.

استراتيجية  في  للتنمية  الجديدة  القاطرة  ليكون  كبيرة  آمااًل  الحكومة  عليها  تعول  التي  القطاعات  أهم  من  أبوظبي  في  السياحة  قطاع  يعد 
أبوظبي 2030. وبرزت هذه األهمية من خالل التطور الواضح في أعداد المنشآت الفندقية بين عامي 2008 و2009، وقد واكب هذا التطور الفعاليات 

العالمية التي أصبحت تتخذ من أبوظبي عنوانًا لها. 
الغرف  ارتفاع في أعداد  2009، صاحبها  110 عام  2008، حيث بلغ عددها  2009، مقارنة بعام  13% عام  الفندقية أكثر من  المنشآت  وقد نمت 
الفندقية بنسبة 34%، في حين انخفضت نسب اإلشغال بحوالى 11.5% )من 83% إلى 72% عامي 2008 و2009 على التوالي(، على الرغم من زيادة 

أعداد نزالء الفنادق والشقق الفندقية بنسبة %2.5.
والمالحظ أن انخفاض متوسط مدة اإلقامة من 3.1 ليلة عام 2008 إلى 2.8 ليلة عام 2009، أدى إلى انخفاض طفيف في إجمالي اإليرادات للفنادق 

والشقق الفندقية بنسبة أقل من 0.5% في العام الماضي.
كما يظهر انخفاض أعداد النزالء لجميع الجنسيات، عدا النزالء المواطنين، حيث ارتفعت نسبتهم بنحو 26% مقابل انخفاض هذه النسبة بنحو 
9.8% عند باقي الجنسيات. وكذلك انخفض إجمالي أعداد الليالي الفندقية بنسبة 7.6%، بينما ارتفعت الليالي الفندقية للمواطنين بنسبة %3.3 

و13.7% ألستراليا ودول المحيط الهادي، وانخفضت بنسبة 10.9% لباقي الجنسيات األخرى.

المؤشرات الرئيسية للمنشآت الفندقية
20082009المؤشر

97110عدد المنشآت الفندقية 

12,72717,104عدد الغرف 

1,5031,540عدد النزالء )باأللف(

4,6734,319عدد ليالي اإلقامة )باأللف(

3.112.80متوسط مدة اإلقامة )يوم(

83.6272.17نسبة اإلشغال السنوي %

4.304.29مجموع اإليرادات )بالمليون درهم(

عدد نزالء المنشآت الفندقية وليالي اإلقامة حسب الجنسية، 2009
ليالي اإلقامةالنزالءالجنسية

1,540,2584,318,504المجموع
650,5851,117,628اإلمارات 

85,670163,247باقي دول مجلس التعاون الخليجي 
158,797446,668رعايا دول عربية أخرى

173,921654,807آسيا باستثناء الدول العربية
26,013119,484أستراليا والمحيط الهادي

13,56953,233أفريقيا باستثناء الدول العربية 
325,3921,272,993أوروبا 

92,696444,646أمريكا الشمالية والجنوبية 
13,61514,813غير مبين

المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة
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السكان

السكان والديموغرافيا

25%، وأن  المواطنين منهم نحو  1.643 مليون نسمة، نسبة  أبوظبي قد بلغ حوالى  إمارة  أن عدد سكان   2009 تظهر تقديرات منتصف عام 
47% من سكان اإلمارة يقطنون مدينة أبوظبي. وفيما يتعلق بالتركيبة السكانية حسب الفئات العمرية العريضة فإن 40.2% من المواطنين 

ينضوون في فئة العمر دون سن الخامسة عشرة، منهم 57.6% في سن العمل )64-15 سنة(، و 2.2% مسنون )65 عامًا فأكثر(.

بلغ عدد السكان القاطنين في إمارة أبوظبي وفقًا لتعداد 1975 نحو 211812 نسمة، ثم زاد عــدد سكان اإلمارة ليصل إلى 1399484 نسمة وفقًا 

لتعداد 2005. وتشير تقديرات مركز اإلحصاء- أبوظبي إلى أن عدد سكان اإلمارة بلغ 1643344 نسمة في منتصف عام 2009 ويمكن أن تعزى هذه 

الزيادة الكبيرة في سكان اإلمارة إلى التدفق الكبير في أعداد العمالة األجنبية للمشاركة في أنشطة التنمية االقتصادية واالجتماعية. وتصل 

نسبة السكان المواطنين إلى إجمالي سكان اإلمارة إلى %24.75.

الهرم السكاني للمواطنين، منتصف 2009

ذكورإناث
وتجدر اإلشارة إلى انخفاض المتوسط السنوي لمعدل نمو سكان 

اإلمارة من 15.2% بين تعدادي 1975، 1980 إلى 4.4% بين تعدادي 
خالل  مرة   6.6 حوالى  اإلمارة  سكان  عدد  تضاعف   .2005  ،2001

العقود الثالثة بين عامي 1975  و2005
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2009 2005 البيان
1,643,344 1,374,169 عدد السكان في منتصف السنة

126.0 135.3 معدل الخصوبة العام - المواليد لكل 1000 من المواطنات 49-15 سنة
61.7 75.3 معدل الخصوبة العام - المواليد لكل 1000 من غير المواطنات 49-15 سنة
80.9 94.2 معدل الخصوبة العام  - المواليد لكل 1000 من اإلناث 49-15 سنة

3.1 3.3 معدل الزيادة الطبيعية - للمواطنين %
1.1 1.3 معدل الزيادة الطبيعية - لغير المواطنين %
1.6 1.8 معدل الزيادة الطبيعية للسكان%

73.5 73.4 توقع الحياة عند الميالد للذكور
77.1 74.5 توقع الحياة عند الميالد لإلناث

8.8 8.4 معدل الوفيات الرضع لكل ألف مولود حي
33.1 35.7 معدل المواليد لكل ألف من السكان المواطنين
12.6 14.4 معدل المواليد لكل ألف من السكان غير المواطنين
17.7 19.7 معدل المواليد لكل ألف من السكان

2.4 2.4 معدل الوفيات لكل ألف من السكان المواطنين
1.6 1.6 معدل الوفيات لكل ألف من السكان غير المواطنين
1.8 1.8 معدل الوفيات لكل ألف من السكان

 المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي 

مؤشرات ديموغرافية

السكان والديموغرافيا

التوزيع الجغرافي للسكان، منتصف 2009
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الصحة

اإلحصاءات االجتماعية

شهدت الخدمات الصحية في إمارة أبوظبي تطوراً واتساعًا ملحوظين كمًا وكيفًا، وخير شاهد على ذلك الزيادة الكبيرة في عدد المستشفيات 
والعيادات الصحية، الذي بلغ 39 مستشفى و207 عيادات صحية عام 2009.

البرنامج  خالل  من  مواطنيها  لجميع  شاملة  طبية  تغطية  أبوظبي  إمارة  ُتقدم 
الطبي "ثقة" بالتعاون مع الشركة الوطنية للضمان الصحي "ضمان"، حيث غطى في 
خدمة  أن  كما  المواطنين،  السكان  مجموع  من    %95.3 يعادل  ما   2008 سنة  أول 
إجراءات  إلتمام  إجبارية  تعتبر  إنها  حيث  المواطنين  غير  غطت  الصحي  التأمين 
والعيادات  للمستشفيات  المراجعين  زيارات  عدد  وارتفع  اإلقامة.  وتجديد  اإلقامة 

والمراكز الصحية بنسبة زيادة بلغت 25% بين عامي 2007 و2009 .

ملخص اإلحصاءات الصحية، 2009
2.6                 عدد األطباء لكل ألف من السكان
2.2                 عدد األسّرة لكل ألف من السكان

5.0                 عدد الممرضات لكل ألف من السكان
39                  عدد المستشفيات

365                عدد المراكز الصحية
207                عدد العيادات

405                عدد الصيدليات
4,327   عدد األطباء
ة 3,621  عدد األسرَّ

8,142  عدد الممرضات 

مؤشرات الخدمات الصحية  الحكومية في إمارة أبوظبي
2009 2008 2007 2006 2005 البيان

12 12 12 13 13 عدد المستشفيات
59 51 49 48 48 عدد العيادات

2652 2,596 2,439 2,367 2,343 عدد األسرة 
105,100 106,200 105,200 84,632 88,582 عدد المرضى النزالء

1,822 2,786 1,662 1,784 1,246 عدد األطباء
588,451 750,881 290,890 175,390 398,429 عدد التطعيمات  

13,355 18,489 16,216 15,798 12,345 عدد اإلخطارات عن األمراض المعدية
1.6 1.7 1.6 1.6 1.7 األسرة لكل 1000 من السكان
1.1 1.8 1.1 1.2 0.9 األطباء لكل 1000 من السكان

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

اإلحصاءات االجتماعية

في العام الدراسي 2008 /2009، بلغ عدد مدارس اإلمارة 481 مدرسة )301 مدرسة حكومية و180 خاصة( بها 12,446 صفًا دراسيًا، وكان عدد 
الطالب المقيدين 278,764 طالبًا يتولى تدريسهم 20,275 مدرسًا، وذلك بواقع 13.7 طالب لكل مدرس، و22.4 طالب لكل صف دراسي. وقد 
بلغ عدد الجامعات في اإلمارة 9 جامعات، كما أن عدد مؤسسات التعليم العالي األخرى بلغ 16 مؤسسة. وقد شهد العام الدراسي 2007 /2008 

تخريج 5,987 طالبًا وطالبة من مختلف مؤسسات التعليم العالي، كما بلغ عدد من يدرسون في منح خارج الدولة 823 طالبًا.

ازدهر النظام التعليمي في اإلمارة بشكل واضح مع اهتمام حكومة 
أبوظبي بإدخال أفضل الوسائل التعليمية الحديثة. وشهدت اإلمارة 
تناقصًا واضحًا في نسبة األميين من 23.4% في عام 1995 إلى %20.7 
في عام 2001، ثم إلى 12.6% في عام 2005. وتقدر نسبة األميين في 

اإلمارة في عام 2009 بنحو %8.3.

اإلجمالي  االلتحاق  نسبة  بلغت   ،2009  /  2008 الدراسي  العام  وخالل 
و%95.1   %96.1 معًا  والجنسين  واإلناث  للذكور  األولى  الحلقة  في 
و95.6% على التوالي، بينما كانت نسب االلتحاق الصافي المناظرة هي 

83% و80.5% و81.8% على التوالي.

أعداد  ازدياد  خالل  من  جليًا  التطور  ظهر  العالي،  التعليم  مجال  وفي 
إلى  اإلمارة  الجامعات في  العالي، حيث وصل عدد  التعليم  مؤسسات 
التدريبية  والمراكز  المعاهد  إلى  إضافة  وخاصة،  حكومية  جامعات   9

المتقدمة. 

الدراسي  للعام  الحكومية  المدارس  طالب  تسرب  نسبة  بلغت   
2007/ 2008 حوالى %1.8.

مؤشرات الخدمات التعليمية  في إمارة أبوظبي
2009 / 2008 2006  / 2005 البيان

  التعليم الحكومي

301 322 المدارس 

5,425 5,492 الفصول
121,565 127,136 الطالب 

10,367 10,586 المعلمون
1,848 1,791 اإلداريون

  التعليم الخاص
180 173 المدارس 

7,021 5,836 الفصول
157,199 123,773 الطالب 

9,908 8,276 المعلمون
3,141 1,674 اإلداريون

13.7 13.3 معلم/ طالب

22.4 22.1 طالب/فصل 

المصدر: وزارة التربية والتعليم
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الثقافة والتراث

اإلحصاءات االجتماعية

تظهر الحركة الثقافية في اإلمارة واضحة من خالل تزايد أعداد المتاحف والمجالت والمطبوعات والمحاضرات العامة حيث أصبح هناك 4 متاحف 
تاريخية ثقافية زارها عام 2009 ما يقارب 136 ألف نسمة،  وتردد على المكتبات العامة حوالى 133 ألف نسمة في السنة نفسها.

عدد زوار األماكن العامة
2009 2008 2007 2006 البيان

2,075,024 2,545,267 2,503,816 1,664,460 الحدائق العامة
38,195 56,693 55,517 53,110 متحف العين

761,715 728,691 662,951 619,042 حديقة الحيوانات بالعين
82,776 72,281 71,227 56,562 متحف قصر العين

175,708 296,429 250,016 200,089 مدينة ألعاب الهيلي
1,804 3,800 - - متحف دلما*

13,409 - - - متحف قلعة الجاهلي**
3,148,631 3,703,161 3,543,527 2,593,443 المجموع

المصدر: هيئة أبوظبي للثقافة والتراث
* افتتح عام 2008

** افتتح عام 2009

عدد زوار متحف العين
2009 2008 2007 2006 البيان
4,363 7,595 5,555 5,080 الطالب

410 607 569 440 المعلمون
1,166 1,683 921 1,143 الوفود الرسمية

32,256 46,808 48,472 46,447 الوفود السياحية
38,195 56,693 55,517 53,110 المجموع

المصدر: هيئة أبوظبي للثقافة والتراث
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سوق العمل

القوى العاملة 

تشير تقديرات مركز اإلحصاء - أبوظبي  إلى أن حجـم القـوى العاملة في منتصف 2008 بلغ نحو 919,298 شخصًا )15 عاما فأكثر(، منهم نحو %10.5 
مواطنون و15.9% 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% و2.41% و3.25% على التوالي.

القوى العاملة )15 سنة فأكثر( في إمارة أبوظبي

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

803,146 711,220 588,589 غير مواطنين

889,418 786,738 649,342 المجموع

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

29,881 28,573 27,205 المجموع

96,319 85,838 71,651 مواطنون القوى العاملة
822,980 729,473 604,896 غير مواطنين

919,299 815,311 676,547 المجموع

10.4 12.0 15.2 مواطنون معدل البطالة )%(
2.4 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

التوزيع الجغرافي لمؤشرات القوى العاملة، 2008

فيما يتعلق بالتركيب التعليمي للمتعطلين عن العمل نجد أن 
أكبر نسبة منهم من حملة الشهادة الثانوية )31.1%(، تليهم 
 ،)%25.8( الجامعية  الشهادات  حملة  من  المتعطلين  نسبة 
الفئات  ثم   ،)%12.5( اإلعدادية  الشهادة  على  الحاصلون  ثم 

التعليمية األخرى بنسب أقل. 
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الحيازات الزراعية

الزراعة والبيئة

على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الزراعي في إمارة أبوظبي، إال أنه وفي ظل الخطط والسياسات الزراعية الرشيدة التي اتخذتها 
الجهات المعنية، استطاع هذا القطاع أن يحقق مردوداً كبيراً. وقد بلغ عدد الحيازات الزراعية 24097 حيازة بمساحة إجمالية 737957 دونمًا، تم 

استغالل نحو 89% منها في استخدامات زراعية.  

أبوظبي  إمارة  في  الزراعية  الحيازات  مساحة  بلغت 
عام  مع  مقارنة   %0.9 مقدارها  بزيادة  دونمًا   737957
731512 دونمًا. وقد بلغت  والتي بلغت مساحتها   2008
نسبة األشجار المثمرة 33% من المساحة الكلية يليها 
المحاصيل الحقلية بنسبة 31%. ويشكل الناتج الزراعي 
الجارية  باألسعار  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من   %1 حوالى 

إلمارة أبوظبي.

عدد ومساحة الحيازات الزراعية في إمارة أبوظبي

2009 2007 2005 المنطقة
24097 23,198 23,704 العدد 737957اإلجمالي 703,748 739,686 المساحة بالدونم

3814 4,072 4,793 العدد 94380أبوظبي 98,314 111,452 المساحة بالدونم
11782 11,701 11,529 العدد 436656العين 423,083 438,820 المساحة بالدونم

8501 7,425 7,382 العدد 206921المنطقة الغربية 182,351 189,414 المساحة بالدونم

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

البيوت المحمية 

بلغ عدد البيوت المحمية في إمارة أبوظبي حوالى 7683 بيتًا عام 2009 بمساحة إجمالية تقدر بـ 2554 دونمًا تستخدم لزراعة الخضراوات. وقد 
لوحظ أن معظم مساحة البيوت المحمية تتمركز في منطقة العين بنسبة 56% من مجموع مساحة البيوت المحمية، تليها المنطقة الغربية 

بنسبة 40%، وأخيراً منطقة أبوظبي حيث تشكل المساحة فيها حوالى 3% من مجموع مساحة البيوت المحمية في إمارة أبوظبي.
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أعداد الضأن والماعز واألبقار والجمال حسب المنطقة في إمارة أبوظبي

اإلجمالي المنطقة الغربية العين أبوظبي المنطقة
2127604 438870 1231951 456783 ضأن وماعز

200738900 8951 19442 10507 أبقار
353337 98373 167727 87237 جمال

1998280 431269 1102856 464155 ضأن وماعز
200842596 9911 21240 11445 أبقار

336901 96432 156625 83844 جمال
2305603 389289 1443121 473193 ضأن وماعز

200942992 9193 22000 11799 أبقار
378076 89804 202827 85445 جمال

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

الثروة الحيوانية

2008، وتركز العدد األكبر منها  15% مقارنة بالعام  2305603 رأسًا بزيادة مقدارها  أبو ظبي  العدد الكلي لرؤوس  الضأن والماعز في إمارة  بلغ 
في منطقة العين حيث احتوت على 63% من إجمالي أعداد الضأن والماعز في إمارة أبوظبي، وقد بلغ عدد الجمال في إمارة أبوظبي 378,076 رأسًا 

بزيادة مقدارها 12% مقارنة بعام 2008، في حين ارتفعت أعداد األبقار بنسبة بسيطة في إمارة أبوظبي. 

اإلنتاج من اللحوم الحمراء

الزراعة والبيئة

بلغت كمية اللحوم المنتجة خالل العام حوالي 12,441 طنًا من اللحوم الحمراء، حيث احتلت لحوم الضأن والماعز النسبة األعلى من الكمية 
المنتجة بنسبة 63% تليها لحوم الجمال بنسبة 26% وأخيراً لحوم األبقار بنسبة %11. 
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الرقم القياسي ألسعار المنتجين الزراعيين

الزراعة والبيئة

)100 = 2005(

2009 2008 2007 المحصول
104.80 95.21 101.95 جميع المحاصيل

97.35 95.24 100.04 طماطم
115.26 74.83 113.90 فلفل
100.93 101.82 99.72 خيار

98.45 100.22 105.48 كوسا
89.15 0.00 0.00 فقوس
99.50 119.91 119.84 بطيخ
99.50 102.09 103.70 شمام

108.88 113.59 86.56 بصل
110.00 100.90 0.00 لوبيا

0.00 0.00 110.02 باميا
100.26 100.55 100.28 فاصوليا
100.90 101.16 99.48 بازيال
101.00 97.73 100.37 باذنجان
102.70 97.53 97.15 زهرة

98.50 99.37 40.03 فول أخضر
104.93 86.68 99.99 ملفوف
107.56 104.35 96.81 خس
100.01 82.43 100.01 سبانخ
107.68 115.93 101.34 ملوخية

94.88 105.05 100.05 كزبرة
89.82 93.55 101.48 شمندر

103.02 101.07 102.76 بقدونس
111.16 107.21 101.59 بطاطا
108.91 112.42 149.21 ذرة
100.00 97.21 96.14 لفت
101.93 111.63 99.36 جزر
106.04 0.00 0.00 جرجير

    المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

ألســعار  القياســي  الرقــم  ارتفــع 
بنســبة  الزراعييــن  المنتجيــن 
 ،2008 بعــام  مقارنــة  تقريبــًا   %9.5
)2005=100(. ومــن أهم المحاصيل 
التــي ســاهمت في هــذا االرتفــاع كل 
مــن الفلفل بنســبة 54% والجرجير 
بنسبة 25% والسبانخ بنسبة %21 
واللوبيــا   %21 بنســبة  والملفــوف 
بنسبة 9% والزهرة بنسبة 6%. وقد 
شــهدت المحاصيل التالية انخفاضًا 
ملحوظًا في أســعارها مثل البطيخ، 
الكزبــرة، الجزر، الملوخيــة، البصل، 
الشمندر، بنسبة %17، %10، %8.6، 

7%، 4.2%، 4% على التوالي.
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اإلنتاج السمكي

الزراعة والبيئة

بلغت كمية األسماك المصطادة 5977 طنًا عام 2009، وتقدر قيمة اإلنتاج اإلجمالية بحوالى 104.8 مليون درهم، وكانت أعلى قيمة بيع إجمالي 
ألسماك الهامور حيث بلغت 29.1 مليون درهم ويليها أسماك الكنعد بقيمة 26.2 مليون درهم ثم أسماك الحبش بقيمة 15.7 مليون درهم. 

وقد بلغ عدد رحالت الصيد التي تم من خاللها اصطياد هذه الكميات ما يقارب 26564 رحلة صيد. 

كمية وقيمة األسماك المصطادة من العائالت الرئيسة لألسماك
)الكمية بالطن، القيمة بالمليون درهم(

نوع االسماك
20082009

القيمةالكميةالقيمةالكمية

5,36374.65,977104.8المجموع

76111.8100915.759حبش

5672.87273.918قرش

1,06312.2111115.553شعري

1420.82752.099نيسر

2242.21331.515قبقوب

3027.395426.297كنعد

92223.194029.162هامور

2001.91621.699كوفر

1,18212.56668.815أخرى

المصدر : هيئة البيئة - ابوظبي 
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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 وهبوط درجات الحرارة إلى مستويات دنيا. 

درجة الحرارة: 
يمر بإمارة أبوظبي في الجزء الجنوبي منها مدار السرطان الذي يكسبها مناخًا مداريًا جافًا وارتفاعًا شديداً في درجات الحرارة في الصيف، حيث 
بلغ متوسط درجة الحرارة العظمى 44 درجة مئوية عام 2009 و 10 درجات مئوية بالنسبة لمعدل درجة الحرارة الصغرى في شتاء نفس العام. 

ووصلت أعلى درجة حرارة إلى 50 درجة مئوية فيما سجلت أقل درجة مئوية في فصل الشتاء وبلغت 3.1 درجة مئوية.

األمطار: 
أيام  اليوم، في  بأنها فجائية، وتسقط بغزارة خالل فترة قصيرة من  أبوظبي قليلة نسبيًا وتتسم  إمارة  التي تهطل على  األمطار  تعتبر كمية 
لهطول  السنوي  المتوسط  بلغ   ،2009 عام  وفي  وإبريل.  مارس  إلى  باإلضافة  ويناير  ديسمبر  شهري  خصوصًا  المطيرة،  األشهر  من  محدودة 

األمطار 81.1 ملليمتر.

الرطوبة :
إن الرطوبة النسبية في إمارة أبوظبي عالية عمومًا فهي تقترب من 100% في بعض األحيان في المناطق الساحلية والجزر، وتقل كلما اقتربنا من 
المناطق الصحراوية الداخلية. ويزداد الشعور بالحرارة كلما كانت الرطوبة النسبية مرتفعة. وفي الشتاء، تراوحت الرطوبة النسبية بين %49  

و 84% بينما تراوحت بين 24% و75% في الصيف.

الرياح:
هناك نوعان من الرياح السائدة في اإلمارة وهما رياح شمالية جافة في فصل الشتاء محملة في كثير من األحيان بالغبار واألتربة، ورياح شرقية 

ساخنة من صحراء الربع الخالي. كما تهب على اإلمارة أحيانًا رياح غير موسمية جنوبية أو جنوبية شرقية وغربية أو شمالية وشمالية غربية.
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جودة الهواء

جودة الهواء هي واحدة من التحديات الرئيسة التي تؤثر على الصحة في جميع أنحاء العالم. وعلى الصعيد المحلي إلمارة أبوظبي، كانت معظم 
ملوثات الهواء ضمن حدودها المقبولة خالل الفترة 2008-2009 إال أن هناك زيادة واضحة في تركيزات هذه الملوثات.

بلغت القراءات القصوى لتركيزات ملوثات الهواء 321 ميكروجرام/ متر مكعب لثاني أكسيد النيتروجين و184 ميكروجرام/ متر مكعب لألوزون 
و330 ميكروجرام/ متر مكعب لثاني أكسيد الكبريت )كلها تم تسجيلها في مدينة أبوظبي(. االستثناء الوحيد كان في قراءة الجسيمات العالقة 
القابلة لالستنشاق، حيث تجاوزت قيمة التلوث 12 ضعف النسبة المسموح بها وزادت بمقدار الضعف تقريبًا عن القراءة القصوى لعام 2008 

حيث وصل أعلى تركيز في عام 2009 إلى 1902 ميكروجرام/ متر مكعب.

مؤشرات التلوث بمحطات رصد نوعية الهواء
)ميكروجرام / متر مكعب(

المستهدفالمؤشر

القراءة القصوى

المنطقة الغربيةالعينأبوظبي 

200820092008200920082009

- - 30.010.55.413.37.9أول أكسيد الكربون

200.0153.2184.0137.0140.0166.5156.0األوزون

400.0187.4321.0147.2234.072.6289.0ثاني أكسيد النيتروجين

350.0173.1330.0123.431.0124.0179.0 في الساعةثاني أكسيد الكبريت

1501026.21902.01032.71039.01025.71624.0 في 24 ساعةالجزيئات العالقة

المصدر: هيئة البيئة - أبوظبي
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انبعاثات الهواء 

ثاني  من  والكهرباء  الماء  قطاع  وانبعاثات  الطبيعي  والغاز  النفط  قطاع  انبعاثات  الطاقة  قطاعات  من  الهواء  ملوثات  انبعاثات  إجمالي  يشمل 
 2008  -2005 الفترة من  النفط تناقصًا خالل  انبعاثات قطاع  المتطايرة. وشهدت  العضوية  النيتروجين والمركبات  الكبريت وأكاسيد  أكسيد 
بخالف عام 2009 في حين أن انبعاثات قطاع الماء والكهرباء كانت متقلبة خالل الفترة نفسها. وفي عام 2009، شكلت انبعاثات قطاع النفط 

حوالى 94% من إجمالي انبعاثات قطاعي الطاقة في اإلمارة وارتفعت القيمة بنسبة  10% عن العام السابق.

االنبعاثات الكلية لقطاع الطاقة بالطن

2005200720082009 النوع 
410,148.40355,630.62287,669.01318,744.22االنبعاثات الكلية 
263,680.07218,328.26157,907.47191,252.73أكاسيد الكبريت 

65,082.0666,908.5965,699.2958,230.04أكاسيد النيتروجين
81,386.2770,393.7764,062.2569,261.45المركبات العضوية المتطايرة 

 المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك( -  هيئة مياه وكهرباء أبوظبي

النفايات الصلبة 

تشكل النفايات الصلبة بجميع مكوناتها إحدى أهم القضايا البيئية التي استحوذت على اهتمام العديد من دول العالم في عصرنا الحاضر. نظراً 
إلى األضرار الصحية والمخاطر البيئية التي يسببها انتشار هذه النفايات وتراكمها، فقد أولت إمارة أبوظبي اهتمامًا كبيراً بتدوير النفايات وإدارتها 

بأسلوب يتناسب والدور الرائد لها في االهتمام بالبيئة.

كمية النفايات الناشئة حسب المنطقة ونوع نشاط المصدر بالطن، 2008
المنطقة الغربيةالعينأبوظبيالمجموعالمصدر

4,891,5282,531,211857,2511,503,066المجموع الكلي
13,4016,9352,3494,118المجموع اليومي )طن(

780,609411,88982,408286,312البلدية الصلبة
137,36849,89321,59965,876الصناعة

243,191126,42535,09981,667التجارة
3,436,2311,885,099671,276879,856اإلنشاءات والهدم

294,12957,90546,869189,355الزراعة

المصدر: مركز إدارة النفايات - أبوظبي

الزراعة والبيئة




