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 اهيدت
 

أبوظبي أن يقام لمتخذي القرار وراسمي السياسات ورجال األعمال والباحثين وكافة المعنيين  -يسر مركز اإلحصاء

 الترفيه والرعاية االجتماعية في إمارة أبوظبي.اإلحصاءات االجتماعية التي تلقي الضوء على الثقافة و

يصور التقرير عملية التنمية االجتماعية التي تحاث في أبوظبي في ظل القيادة الرشياة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن 

من الفريق زايا آل نهيان، رئيس دولة اإلمارات العربية المتحاة، حاكم إمارة أبوظبي، حفظه هللا ورعاه، والاعم الالمحاود 

أول سمو الشيخ محما بن زايا آل نهيان، ولي عها أبوظبي، نائب القائا األعلى للقوات المسلحة، ورئيس المجلس 

 التنفيذي إلمارة أبوظبي.

أبوظبي أن يعبر عن ماي اعتزازه بالتعاون مع شركائه االستراتيجيين  -وكما هو الحال مع باقي اإلدصاارات، يود مركز اإلحصاء

 نا من انتاج نشرات غنية بالبيانات وموثوقة. ما يمكن

ويتقام المركز بشكل خاص بوافر الشكر لهيئة أبوظبي للثقافة والتراث، وزارة الشؤون االجتماعية، المجلس الوطني 

اة البرية لإلعالم، شركة أبوظبي لإلعالم، بلاية  ماينة أبوظبي، بلاية ماينة العين، بلاية المنطقة الغربية، منتزه العين للحي

 وماينة ألعاب الهيلي على تزويا المركز بالبيانات الواردة في هذه النشرة. 

وإننا وإذ نضع بين أياي حضراتكم هذا اإلدصاار، فإننا نتطلع إالى مقترحاتكم ومالحظاتكم البناءة لتطوير هذا اإلدصاار، من حيث 

هذا اإلدصاار أهااف ومتطلبات متخذي القرار وكافة  الشمول وجودة البيانات وطريقة عرضها وتحليلها، آملين أن يحقق

 المهتمين والمعنيين بإحصاءات الثقافة والترفيه والرعاية اإلجتماعية في إمارة أبوظبي.

 

 وهللا ولي التوفيق

 

 بطي أحما  محما بن بطي القبيسي

 الماير العام
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 مةمقد  
 
 ة في إمارة أبوظبي خالل السنوات األخيرة.جتماعياال عايةلرإحصاءات تغطي الثقافة والترفيه وا النشرة هم هذقاّ ت

الرعاية و التراث واألنشطة الترفيهيةو اإلعالمو )الخامات المكتبية :هي ،أربعة مجاالت هااإلحصاءات الواردة في وتتناول

 .ة(جتماعياال

المجلس الوطني لإلعالم و ةجتماعياال وزارة الشؤونو ة لهذه اإلحصاءات هي هيئة أبوظبي للثقافة والتراثرئيسالمصادر ال

وماينة  حياة البريةالعين لل منتزهو بلاية المنطقة الغربيةو بلاية ماينة العينو بلاية ماينة أبوظبيو شركة أبوظبي لإلعالمو

 .ألعاب الهيلي

من الجااول الواردة  ل البيانات إلنتاج المؤشرات ومجموعةحلت  ثم ، سنوياً في شكل موجز جهاتالهذه جمع البيانات من ت  

 االدصاار.في هذا 

الترفيهية  واألنشطة تراثاإلعالم وال ة،يالمكتب اتخامالكل من لة الرئيس عن المعطياتملخص موجز ب دصااريباأ هذا اال

 .بشكل سريع لحقائق األساسيةمن الحصول على ا ، ما يمكن القارئوالرعاية االجتماعية

 لمواطنين والمناطق ونوع النشاط.ا تغطيلقارئ بيانات أكثر تفصيال نح االتي تممجموعة من الجااول  ت عرضثم 

بناء  المستخامة عنا الفنيةالجوانب  علىالقارئ  طالعمجموعة من المالحظات التوضيحية ال يحتوي التقرير علىوأخيرا، 

 .البيانات
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 النقاط األساسية 
  

 الخدمات الاكتبية .0
 

 ،1112في عام  115331إلى  1115عام في  اً شخص 215514من دار الكتب الوطنية الكتب من  يمستعيرارتفع عاد 

 .%1157 مقاارهنمو المعال سنوي ل بمتوسط

نسبة قا انخفضت ، و1112 عام إلى 1115عام اإلناث خالل الفترة من أكثر من الذكور من  زوّاروال نمستعيريالوكان عاد 

 .1115 عام منذ بشكل عاماإلناث 

االقتصاد والسياسة و ينالاّ و مثل التاريخ الموضوعاتعلى العايا من الكتب حول مجموعة من  دار الكتب الوطنيةتحتوي 

 ألطفال:االعلوم البحتة وكتب واآلداب و

 1121في عام  %24إلى  1112في عام  %4ة من ينسبة الكتب السياس ارتفعت. 

 1121في عام  %8إلى  1112في عام  %4نسبة كتب العلوم البحتة من  ارتفعت. 

 

 :باللغة العربية واللغات األجنبيةعلى كتب دار الكتب الوطنية تحتوي و
 الكتب  من %23)بنسبة تصل إلى  اآلدابتشمل عّاة موضوعات  1112في عام المقروءة لكتب العربية تناولت ا

 (.%22والعلوم التطبيقية ) ،(%21الجغرافيا والتاريخ )والعلوم البحتة و واالجتماعيات ينالاّ و (المقروءة

 ( %22واللغات )كالهما  اتجتماعياالو (%25العلوم التطبيقية )جنبية فكانت لموضوعات التي تناولتها الكتب األأما ا

 (.%21والجغرافيا والتاريخ )

 

 األطفال:كبار وكتب لخادصة ل قاعات علىدار الكتب الوطنية تحتوي 
 في  2345.4 إلى 1116 عام في شخص 7.767.5كبار من الاين من قاعة لمستفيارتفع المتوسط الشهري لعاد ا

 .%6.4مقااره سنوي مع زيادة بمتوسط  ،1112عام 

 في عام  25522.8 إلى 1116 عام شخص في 25188.8الشهري من المتوسط ارتفع ألطفال، اقاعة إلى  بالنسبة

 .%23.1مقااره سنوي مع زيادة بمتوسط  ،1112
 

 اإلعالم .0
 

ة وفنية يمحاضرات علمية ودينية وسياس اإلمارة إلىفي التي تعقا ف الموضوعات التي تتناولها المحاضرات الثقافية نّ تص

 وتقنية: واقتصادية

  1121عام  خالل %26بة انخفضت إلى إال أن هذه النس ،%41 العلمية بلغت نسبة المحاضرات 1116في عام. 

  نسبة  ين زادتح، في 1121في عام  %34إلى  1116ي عام ف %11من  ةاألدبيمحاضرات الارتفعت نسبة

قتصاد محاضرات اال أما، 1121 عام في %26لتصل إلى  1116المحاضرات التقنية أكثر من مرتين منذ عام 

 .1121في عام  %12إلى  1116في عام  %27من فقا زادت هي األخرى والسياسة 

 .1112و 1118طقة العين بين عامي في من نقاط مئوية 6 بمقاارالسينما دور زادت نسبة 

 .1121و 1112عامي  نقطة مئوية بين 21قاار اإلذاعية الاينية المنتجة محلياً بمنسبة البرامج زادت 
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 التراث واألنشطة الترفيهية .3
 
ة متحف قلع"دلما" و"متحف و "متحف قصر العين"و "متحف العين" :هي ،أربعة متاحف على أبوظبيإمارة وي تتح

 .المتاحف الرحلة الثقافية والتاريخية إلمارة أبوظبي وشعبها حيث تعرض هذه، "الجاهلي

 لكل 25722أبوظبي من إمارة  الثقافية في عالياتوالفمواقع الإلى  (السكانمن  25111 لكل) زوّارانخفض عاد ال 

 .1121السكان في عام  من 25111 لكل 25381 إلى 1116في عام السكان  من 25111

 25111 لكل 11إلى  1116السكان في عام  من 25111 لكل 36من  "متحف العينـ "ل الزيارة لعاّ انخفاض م ويرجع 

 .1121ية إلى المتحف منذ بااية عام طرق المؤدّ للدصيانة القيام بأعمال  إلى 1121السكان في عام  من

  سهالسكان في العام نف من 25111 لكل 1 زوّارعاد البلغ و 1118في عام  "متحف دلما"افتتح. 

  السكانمن  25111 لكل 6 زوّارعاد ال وبلغ 1121في عام  "متحف قلعة الجاهلي"افتتح. 

 
 من ناحية أخرى. 1121في عام  %83إلى  1111في عام  %76من  "متحف العين"إلى من السياح  زوّاروقا زادت نسبة ال

 .نفسها خالل الفترة %24إلى  %11 من الطالب من زوّارة الانخفضت حصّ 

 عاد إجماليمن  %25 بنسبة بلغتو ،1121في عام  "متحف قصر العين" زوّارأعلى رقم شهري لب ديسمبر هرش وحظي

 .العام في هذا زوّارال

 حيث بلغت النسبة ،من المواطنين "متحف قلعة الجاهلي" زوّارإلى أعلى عاد من الزيارات بالنسبة  إبريلوشها شهر 

 .المواطنينالزيارات السنوية من قبل  إجماليمن  21%

 
 ةتجتااعيالرعاية اال .4

 
الاخل المحاود و الصحيذوي االحتياجات مثل العجز  منالحاالت العايا من بمساعاة ة جتماعيوزارة الشؤون اال قامت

تعمل تحت  التيالحضانة  دوركذلك وحسب نوع النشاط  جمعيات النفع العاموتقوم الوزارة بتسجيل . السن كبارواحتياجات 

 ة.إشراف الوزار

 لجمعيات  جماليمن العاد اإل %13عامة من وخامات م خامات ثقافية التي تقاّ جمعيات النفع العام نسبة  ارتفعت

 .1121في عام  %31إلى  1116في عام النفع العام 

  زاد ّ  165626إلى  1112في عام  225822من جمعيات النفع العام ( في ينوالمنتسب ينالعاملي لألعضاء )العاد الكل

 .1121 في عام

 1121في عام  2335825إلى  1112في عام  2185312للحاالت المستفياة من  جماليارتفع العاد اإل. 

  في عام  %18و 1118في عام  %12 حيث بلغت ،حاالت الشيخوخةهي وكانت أعلى نسبة للحاالت المستفياة

 .1112ي عام ف %13و 1118في عام  %13 في المرتبة التالية بنسبةحاالت الطالق  وجاءت. 1112

 
زادت نسبة األطفال المواطنين  وكذلك  .1121في عام  24إلى  1116في عام  65حضانة من لكل األطفال  لوقا زاد معاّ 

 .1121في عام  %18إلى  1116في عام  %11من في دور الحضانة 
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 الجداول اإلحصائية 
 

 الخدمات الاكتبية
 

 0202  - 0226 ،حسب الاوضوع الوطنيةدار الكتب لكتب في النسبي ل توزيعال: 0.0تجدول 

 2010 2009 2008 2007 2006   األعوام
 جماليالعاد اإل

 375923 366758 340681 330102 308750 للكتب

       % 
 100 100 100 100 100 تجاالياإل

 15 16 15 16 16 دين
 13 13 13 13 14 تاريخ
 14 14 15 15 16 آداب

 14 14 15 16 17 سياسة
 5 5 4 4 4 اداقتص

 4 4 4 4 4 قانون
 3 3 3 3 3 فنون

 8 7 8 8 8 علوم بحتة
 9 9 7 7 7 علوم تطبيقية

 6 6 7 7 7 أطفال
 8 8 8 8 5 معارف عامة

 .هيئة أبوظبي للثقافة والتراث ،أبوظبي -المصار: مركز اإلحصاء 

 
 

 0222 – 0222 ،كتب الاقروءة حسب الاوضوع ولغة الكتابالتوزيع النسبي لل: 1.0تجدول 

 2009                              2008                           الموضوع

 جنبيأ عربي جنبيأ عربي 

 % 
 100 100 100 100 تجاالياإل

 9 7 12 8 معارف عامة
 9 6 8 9 فلسفة وعلم نفس

 8 12 7 13 ديانات
 11 12 11 12 اتاجتماعي

 11 7 9 7 لغات
 9 12 12 11 علوم بحتة

 15 11 16 9 علوم تطبيقية
 8 6 6 5 فنون

 9 13 9 13 دابآ
 10 12 9 13 جغرافيا وتاريخ

 .ثهيئة أبوظبي للثقافة والترا ،ظبيأبو -المصار: مركز اإلحصاء 
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 0222 - 0226 ،واألطفال قاعات الكبار: الاتوسط الشهري للاستفيدين من 1.3تجدول 

 العام

 ةرئيسالقاعات ال

 األطفال الكبار يجمالاإل

2006 7,768 1,089 8,856 

2007 5,086 1,290 6,376 

2008 9,222 2,059 11,280 

2009 9,345 1,520 10,865 

 .هيئة أبوظبي للثقافة والتراث ،أبوظبي -المصار: مركز اإلحصاء 

 
 
 

             0222 - 0222 ،حسب النوع والاستعيرين منهادار الكتب الوطنية  على دين: التوزيع النوعي للاترد  1.4تجدول 

  2005 1116 2007 2008 2009 
 132,859 123,772 109,434 106,275 170,339 زوّارال 
 

 % 
 58.1 57.3 59.2 60.0 53.7 ذكور 
 41.9 42.7 40.8 40.0 46.3 إناث 
             
 22,332 19,600 18,050 17,191 10,524 رينيالمستع 
 

 % 
 65.0 62.1 65.4 66.7 54.0 ذكور 

 35.0 37.9 34.6 33.3 46.0 إناث 
 .للثقافة والتراث هيئة أبوظبي، أبوظبي -المصار: مركز اإلحصاء  

 
  

      
 

 
 
 
 
 
 
 

  



9
والترفيه  الثقافة  إحصاءات 
2010 االجتماعية  والرعاية 

9 
 

 اإلعالم

 0202 -0226: التوزيع النسبي لاحاضرات الاوسم الثقافي حسب الاوضوع، 0.0تجدول 

 1121 1112 3118 1117 1116   موضوع المحاضرة                           

% 
 100 100 100 100 100 االتجاالي

 15 16 31 34 40 علمي
 23 14 13 12 16 ديني
 29 34 32 32 20 أدبي

 19 21 12 9 17 إقتصادي/سياسي
 15 16 13 12 7 تقني

 .للثقافة والتراث هيئة أبوظبي، أبوظبي -المصار: مركز اإلحصاء 
 

    

 
 
 

وزيع النسبي للاطابع والاكتبات وبيع الكتب ودور النشر والدعاية واإلعالن ودور السيناا : الت0.0تجدول 
 2009 - 2008 ،حسب الانطقة

 تجاالياإل الغربية العين أبوظبي السنة نوع العال 

 100 0 18 82 2008 المطابع
2009 81 19 0 100 

 
     

 100 4 34 61 2008 مكتبات بيع الكتب
2009 62 34 4 100 

 
     

 100 1 12 87 2008 وتوزيعها دور نشر الكتب
2009 88 12 1 100 

 
     

 100 1 14 85 2008 وتوزيعها دور نشر الصحف والمجالت
2009 84 14 1 100 

 
     

 100 1 4 95 2008 دور الاعاية واإلعالن
2009 94 5 1 100 

 
     

 دور السينما
2008 65 35 0 100 

2009 59 41 0 100 

 .أبوظبي، المجلس الوطني لإلعالم -المصار: مركز اإلحصاء 

    
 
 
 
 



10
والترفيه  الثقافة  إحصاءات 
2010 االجتماعية  والرعاية 

10 
 

 0202 - 0222 ،نتاجواإلذاعات أبوظبي حسب النوع ذاعية التي تبث من إللبرامج اإل التوزيع النسبي :2.3تجدول 

 اع البرامجنوأ
 مكان اإلنتاج                                   

 يخارج            ي   حلم              

 2009 2010 2009 2010* 

 - 100 100 100 مجالي اإل

 - 75 18 6 ةديني

 - 25 5 21 ةثقافي

 - - 53 52 ةخباريإ

 - - 25 21 منوعات

  .شركة أبوظبي لإلعالم ،أبوظبي -المصار: مركز اإلحصاء 

 .1121 عام أي برنامج من الخارج خالل ثي بلم  *

 
 
 
 

 األنشطة الترفيهيةالتراث و
 

 0202 - 0226 يوانات والاتاحف والحدائق العامة،حديقة الحمن السكان( ل 00222)لكل  زو ارال: عدد 1.3تجدول 

  2006 2007        2008 2009      1121                          
 (من السكان 00222لكل )                    

 1380 2763 2164 2251 1799  زو ارال إتجاالي
 485 417 430 421 424 حايقة الحيوان

 172 113 156 158 161 ماينة ألعاب الهيلي
 658 1136 1501 1590 1139 الحاائق العامة
 20 21 33 35 36 متحف العين

 39 45 43 45 39 متحف قصر العين
 1 1 2 - - *متحف دلما

 6 7 - - - **متحف قلعة الجاهلي
، متنزه العين للحياة البرية، هيئة أبوظبي للثقافة والتراث وحايقة ألعاب الغربية، بلاية المنطقة أبوظبي ة ماينةلاي، بأبوظبي -صاء المصار: مركز اإلح

 الهيلي.
 .2008 عام بااية من *

 .2009عام بااية من  **
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 0202 - 0226 ،حسب الفئة "متحف العين" زو ار: التوزيع النسبي ل2.3تجدول 

 عامال
  الفئة

ن والابعوث السياح
  تجاالياإل الطالب نوالادرس الرسايون

  %  
2006 87 2 1 10 022  
2007 87 2 1 10 022  
2008 83 3 1 13 022  
2009 84 3 1 11 022  
2010 83 2 1 14 022  

 .أبوظبي، هيئة أبوظبي للثقافة والتراث -المصار: مركز اإلحصاء 

 
 
 
 

 0202 - 0226 ،حسب الشهر "قصر العين"متحف  زو اريع النسبي ل: التوز3.3تجدول 

   
 الشهر

  مالعا                                              
2006 2007 2008 2009 2010  

 %  
  100 100 100 100 100 تجاالياإل

  11 10 12 11 16 يناير
  10 9 10 10 10 فبراير
  12 11 11 12 12 مارس

  9 9 9 8 9 ريلإب
  7 6 6 5 5 مايو
  4 5 4 4 4 يونيو
  5 5 5 5 5 يوليو

  2 4 5 5 5 أغسطس
  5 5 1 2 3 سبتمبر

  8 7 13 11 9 أكتوبر
  13 13 11 13 10 نوفمبر

  15 16 14 15 11 ديسمبر
 .أبوظبي، هيئة أبوظبي للثقافة والتراث -المصار: مركز اإلحصاء 
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 0202 ،حسب الشهر والجنسية من السياح "تحف قلعة الجاهلي"م زو ارل النسبي وزيعتال: 3.4تجدول 

 الشهر

   الجنسية                      
دول مجلس  اإلمارات

 التعاون
دول عربية 

 أخرى
تجاالياإل دول أخرى  

 

% 
 

 100 81 13 0 5 يناير
 100 79 12 3 7 فبراير
 100 82 13 0 5 مارس
 100 80 9 1 10 إبريل
 100 85 7 0 7 مايو
 100 82 7 2 8 يونيو
 100 83 9 2 6 يوليو

 100 91 0 2 6 أغسطس
 100 89 5 1 5 سبتمبر 

 100 90 4 1 5 أكتوبر 
 100 85 7 2 6 نوفمبر

 100 79 12 2 7 ديسمبر
 .أبوظبي، هيئة أبوظبي للثقافة والتراث -المصار: مركز اإلحصاء 

 
 
 
 
 ة تجتااعياال عايةالر
 

 0202 - 0226 ،جاعيات النفع العام حسب نوع النشاطالنسبي ل توزيعال: 0.4تجدول 

 2010 2009 0222 2007 2006 نوع النشاط

                               % 

 100 100 100 100 100 تجاالياإل
 4 4 9 9 9 نسائية
 16 17 15 16 16 مهنية

 8 9 9 9 9 فنون شعبية
 30 28 26 24 23 خامات عامة وثقافية

 8 6 4 4 5 خامات إنسانية
 8 9 9 9 7 مسارح
 26 28 28 29 30 جاليات

 .ةجتماعيأبوظبي، وزارة الشؤون اال -المصار: مركز اإلحصاء 
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   0202 - 0222 ،: تجاعيات النفع العام حسب عدد األعضاء )العاملين والانتسبين( ونوع النشاط0.4تجدول 

 نوع النشاط
 الانظاات

 األعضاء

 تجاالياإل       عضو منتسب عضو عامل

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
 31 31 0 0 31 31 2 2 النساء

 13,823 11,361 2,301 899 11,522 10,462 8 8 احترافي
 2,119 1,202 168 200 1,951 1,002 4 4 الفن الشعبي

الخامات الثقافية 
 1,461 108 371 6 1,090 102 15 13 والعامة

 409 393 126 126 283 267 4 3 نسانيةالخامات اإل
 188 132 56 15 132 117 4 4 المسارح

 8,585 6,672 0 1 8,585 6,671 13 13 المنظمات األجنبية
 26,616 19,899 3,022 1,247 23,594 18,652 50 47 تجاالياإل

 .ةجتماعيبوظبي، وزارة الشؤون االأ -المصار: مركز اإلحصاء 

 
 
 
 

ة وقياة الاساعدة حسب تجتااعي: عدد الحاالت الاستفيدة من اإلعانات اال3.4تجدول 

  0202 - 0222 ،الشهر

 الشهر 
 قياة الاساعدات بالدرهم          الحاالت            

2009 2010 2009 0202 
 5257315166 51,225,482 10,884 10,488 يناير

 5257515175 51,384,976 10,929 10,547 فبراير
 5258235831 51,872,688 10,952 10,664 مارس
 5258755216 51,572,151 10,993 10,622 إبريل
 5252385621 51,584,611 11,010 10,633 مايو
 5151725625 51,668,449 11,059 10,675 يونيو
 5152215723 51,716,194 11,100 10,704 يوليو

 5153275371 51,651,297 11,164 10,761 أغسطس
 5157115757 51,626,023 11,231 10,773 سبتمبر

 5352115821 51,655,738 11,319 10,791 أكتوبر
 5357135821 51,664,338 11,440 10,802 نوفمبر

 5552135727 51,723,022 11,814 10,861 ديسمبر
 63203430642 619,344,969 133,895 128,321 تجاالياإل

 .ةجتماعيوزارة الشؤون اال أبوظبي، -المصار: مركز اإلحصاء 
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 ة للاواطنين حسب قياة الاساعدةتجتااعي: توزيع الحاالت الاستفيدة من اإلعانات اال4.4تجدول 

 0222 - 0222، ديسابر وسببها

 سبب الاساعدة
 ياة الاساعدات بالدرهمق الحاالت          
2008 2009 2008 2009 

 % 

 100 100 100    100    
   12.17 11.67 9.25 9.11 عجز دصحي

   4.65 4.17 5.24 4.64 دخل محاود
   3.38 3.74 4.03 4.58 لم يسبق لهن الزواج

   6 5.81 5.16 4.86 أرملة
   0.26 0.33 0.17 0.21 هجر
   3.51 3.71 3.35 3.63 أيتام

      1   0.12 0 0.09 طلبة متزوجون
   1.25 1.3 0.73 0.76 أسر مسجونين

   0.25 0.27 0.12 0.13 استثناءات
   9.75 9.71 11.45 11.52 قونوّ مع

   0.13 0.15 0.15 0.17 مجهولو األبوين
   9.42 8.5 9.55 8.4 المتزوجة من أجنبي

   29.58 30.49 28.33 28.67 مسن

   19.66 20.04 22.47 23.24 الطالق
 51,723,022 51,148,112 10,861 10,421 جمالياإل

 .ةجتماعيأبوظبي، وزارة الشؤون اال -المصار: مركز اإلحصاء 
 

 
 
 

   0202 - 0226 : الحضانات والاشتغلون واألطفال في الحضانات*2.4تجدول 

 2010 2009 2008 2007 2006 الاعدل
 12.7 14.2 10.4 11.8 8.9 الحضانات/الحضاناتفي عاد المشتغلين 

 94.3 86.3 86.2 87.6 65.3 عاد األطفال/الحضانات
 7.4 6.1 8.3 7.4 7.3 الحضاناتفي ن يالمشتغل / عاد األطفال

 .ةجتماعيأبوظبي، وزارة الشؤون اال -المصار: مركز اإلحصاء 
 .ةجتماعيالشؤون االالعاملة تحت إشراف وزارة  *
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 ،الحضانات* حسب الجنسية والنوع والسنفي : توزيع األطفال 6.4تجدول 

0226 - 0202  

  2006 2007 2008 2009 2010 
 النسب الائوية                     

      
  100 100 100 100 100 

 28 20 25 21 22 مواطنون
 72 80 75 79 78 غيرمواطنين

            
  100 100 100 100 100 

 52 52 52 47 54 إناث
 48 48 48 53 46 ذكور

            
  100 100 100 100 100 

 9 6 9 9 7 رضيع
 91 94 91 91 93 غير رضيع 

            
 6225  3970 3620 3681 2349 تجاالياإل

 .ةجتماعيأبوظبي، وزارة الشؤون اال -المصار: مركز اإلحصاء 

 .ةجتماعيزارة الشؤون االالعاملة تحت إشراف و *  
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 الاالحظات التوضيحية
 

 الاصطلحات 
استخاامها  اّ التي يع، ةجتماعيوالرعاية االعلى بعض المصطلحات اإلحصائية الخادصة بالثقافة والترفيه  النشرة هحتوي هذت

 لمصطلحات:ن هذه ا. وتتضمّ النشرة هضرورياً عنا تحليل اإلحصاءات الواردة في هذ
 
 

 دور الحضانة
 .أثناء غياب الوالاين في فيه باألطفال بشكل مؤقت ي عتنىمكان 

 
 

 ةرئيسالقاعات ال
 بشكل خاص لفئة الكبار وفئة األطفال. وفّرتة عبارة عن غرفة كبيرة رئيسالقاعة ال

 
 

 محاضرات الاوسم الثقافي
بحيث تتناول العايا من المجاالت العلمية والاينية والفنية  ،ثمها هيئة أبوظبي للثقافة والترامجموعة من المحاضرات تنظّ 

 والسياسية واالقتصادية والتقنية.
 
 

 مصدر البيانات
أبوظبي شركة و المجلس الوطني لإلعالمو ةجتماعيوزارة الشؤون االو على البيانات من هيئة أبوظبي للثقافة والتراث ح صل

 منتزه العين للحياة البرية وماينة ألعاب الهيلي.و الغربيةبلاية المنطقة و ة العينماين بلايةو أبوظبيماينة بلاية و لإلعالم
 أبوظبي للمزيا من المراجعة والتصنيف. - إلى مركز اإلحصاء وأرسلتالبيانات  عولجتولقا 

 
 

 مالحظات الجداول
 لتقريب.إلى ا ي نظراً يتفق مجموع األرقام المذكورة مع المجموع الكلّ  قا ال

 
 

 وز الاستخدمةالرم
 .ينطبق ال -
 
 

 الاقبل دصداراإلومزيد من الاعلومات 

ات الرسمية، يرجى زيارة الموقع دصااروالمزيا من اإل ،ةجتماعياال إحصاءات الثقافة والترفيه والرعاية مزيا من المعلومات عنل

 .scad.aehttp://www أبوظبي -اإللكتروني لمركز اإلحصاء 

 .1121 أكتوبرفي  المقبل دصاارمن المتوقع نشر اإل
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