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 مقّدمة
 

 وتتناول اإلحصاءات الواردة فيها، هذه النشرة إحصاءات تغطي الثقافة والترفيه والرعاية االجتماعية في إمارة أبوظبيتقّدم 

 .(اإلسالميةوالشؤون  واإلعالم والتراث واألنشطة الترفيهية والرعاية االجتماعية دار الكتب الوطنية، هي: )مختلفة مجاالت

ووزارة الشؤون االجتماعية والمجلس الوطني  والسياحة المصادر الرئيسة لهذه اإلحصاءات هي: هيئة أبوظبي للثقافة

لإلعالم وشركة أبوظبي لإلعالم وبلدية مدينة أبوظبي وبلدية مدينة العين وبلدية المنطقة الغربية ومنتزه العين للحياة البرية 

 .للشؤون اإلسالمية واألوقاف والهيئة العامة ومدينة ألعاب الهيلي

تُجمع البيانات من هذه الجهات سنوياً بشكل موجز، ثم تُحلّل إلنتاج المؤشرات ومجموعة من الجداول الواردة في هذا 

 اإلصدار.

، واإلعالم والتراث واألنشطة الترفيهية دار الكتب الوطنيةبملخص موجز عن المعطيات الرئيسة لكل من وتبدأ هذه النشرة 

، وتمت إضافة مجموعة من المؤشرات الخاصة بالشؤون اإلسالمية من عدد المرافق واألئمة والمؤذنين لرعاية االجتماعيةوا

 .سعياً في إبراز وإظهار أهم المعالم في هذا الجانب

 ثم تُعرض مجموعة من الجداول التي تمنح القارئ بيانات أكثر تفصيالً تغطي المواطنين والمناطق ونوع النشاط.

القارئ على الجوانب الفنية المستخدمة عند بناء  الطالععلى مجموعة من المالحظات التوضيحيّة نشرة حتوي التوأخيراً، 

 البيانات.
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 النقاط األساسية
  

 دار الكتب الوطنية  .0

 

والسياسة واالقتصاد تحتوي دار الكتب الوطنية على العديد من الكتب حول مجموعة من الموضوعات مثل التاريخ والّدين 

 %34 ، وبزيادة مقدارها3103كتاباً في عام  409,256 واآلداب والعلوم البحتة وكتب األطفال، وبلغ عدد الكتب المتوافرة فيها

 مقارنة بالعام الماضي. %4، وبنسبة 3112مقارنة بعام 

  أما األقل توافراً فكانت كتب الفنون %05.0تعّد الكتب الدينية األكثر توافراً في دار الكتب الوطنية وبنسبة بلغت ،

 .3103من إجمالي الكتب المتوافرة خالل عام  %22.وبنسبة 

 " 2012في عام  %9.2إلى  2007في عام %6.8" من علوم تطبيقيةارتفعت نسبة كتب. 

  3103 في عام %13.4إلى  2007في عام  %15.8انخفضت نسبة كتب "سياسة" من. 

 

 على كتب باللغة العربية واللغات األجنبية:وتحتوي دار الكتب الوطنية 

  حيث بلغت نسبة 3103 األجنبية في عام"جغرافيا وتاريخ" سواء باللغة العربية أو  لكتب واضحاً  اهتماماً أبدى القراء ،

 .%02.5واألجنبية  %02.1الكتب المقروءة لهذا الموضوع باللغة العربية 

  01.2إلى  3100في عام  %3.2إجمالي الكتب المقروءة باللغة العربية من ارتفعت نسبة القراء لكتب "الفنون" من% 

 . مما يشير إلى زيادة الوعي واالهتمام بهذا المجال لدى القراء.3103في عام 
 

 تحتوي دار الكتب الوطنية على قاعات خاصة للكبار وكتب األطفال:

  في عام  1,321إلى  3113شخص في عام  2,231ارتفع المتوسط الشهري لعدد المستفيدين من قاعة الكبار من

 خالل تلك الفترة. %3وبزيادة مقدارها ، 3103

  3103في عام  3,103إلى  3113شخص في عام  0,111الشهري من بالنسبة إلى قاعة األطفال، ارتفع المتوسط ،

 خالل تلك الفترة. %15.0مقدارها  زيادةوب

 عدد المستعيرينوأما  ،2012زائراً في عام  033,133 إلى 3112 زائراً في عام 109,434ارتفع عدد زوّار دار الكتب الوطنية من 

لعدد الزوّار ، لتبلغ نسب الزيادة 3103مستعيراً في عام  32,115إلى  3112مستعيراً في عام  01,151 من فقد ارتفع كذلك

 على التوالي خالل تلك الفترة. %54و %03والمستعيرين 

من إجمالي المترددين،  %23.2ن يالذكور المتردد نسبة اقباالً على زيارة دار الكتب الوطنية، حيث بلغتيعتر الذكور األكثر 

 .3103من إجمالي المستعيرين خالل عام  %31.1و

وإجراء أعمال إعادة التأهيل للمبنى واالعتماد على الفروع  3101خالل عام  إغالق دار الكتب الوطنية والجدير بالذكر، بأنه تمّ 

 خالل تلك الفترة. األخرى التابعة لها، ما أدّى إلى االنخفاض الكبير في عدد المتردّدين الزوّار والمستعيرين
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  2102التوزيع النسبي للمتردّدين والمستعيرين من دار الكتب الوطنية حسب الجنسية،  :0شكل 

 

 

 اإلعالم .2

 

رح طيتم  حيث ،واضحاً  اهتمامابطرح المحاضرات الثقافية التي تعقد في اإلمارة هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة تهتم   
 /والسياسة والتقنية والفكرية.واالقتصاديةة عدة مواضيع من المحاضرات العلمية والدينية واألدبي

 3103محاضرة في عام  33إلى  3100محاضرة في عام  54ة من يارتفع عدد المحاضرات الثقاف. 

 3103خالل عام  %33.3، إال أن هذه النسبة انخفضت إلى %32.1بلغت نسبة المحاضرات األدبية  3100عام  قي ،

 .3103وبالرغم من هذا االنخفاض إال أنها من أكثر المواضيع طرحاً في عام 

  ت من إجمالي المحاضرا %03.0وهي المحاضرات الفكرية، وبلغت نسبتها  3103تم طرح موضوع جديد خالل عام

 خالل تلك الفترة. 

  3103في عام  %01.4إلى  3100في عام  %04.1ارتفعت نسبة المحاضرات العلمية من. 

  . المطابع والمكتبات وبيع الكتب والنشر والدعاية واإلعالن والسينمادور  يهتم المجلس الوطني لإلعالم بتنظيم

 وبلغت نسبة منطقة أبوظبي منها 3103دوراً في عام  23 بلغ عدد دور الدعاية واإلعالن الجديدة في إمارة أبوظبي ،

 .%3.3والغربية  %4.1ومنطقة العين  12.4%

 وكانت أعلى نسبة لها على التوالي،  21و 45 الجديدة ر نشر الكتب وتوزيعهاوبلغ عدد دور  مكتبات بيع الكتب ود

 في منطقة أبوظبي.

  يعها في منطقة أبوظبي. وكانت جم 3103دور للسينما خالل عام  2تم افتتاح 

 

 01.1بمقدار برامج المنوعات نقطة مئوية، و 32.2" بمقدار البرامج اإلخباريةارتفعت نسبة البرامج اإلذاعية المنتجة محلياً "

 .3103و 3100خالل عامي نقطة مئوية 
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 التراث واألنشطة الترفيهية .3

 

بالمواقع التاريخية، وتوليها اهتماماً شديداً لكونها جزءاً من التراث الثقافي، ويظهر هذا االهتمام من خالل  تهتّم إمارة أبوظبي

 تشييد المتاحف وتنظيم الفعاليات الثقافية في اإلمارة.

  إلى 3100في عام زائراً  3,202,113من  كبيرةارتفع إجمالي عدد الزوّار للمواقع والفعاليات الثقافية بنسبة 

 خالل تلك الفترة. %34.4، وقّدرت هذا الزيادة بـ 3103في عام  2,225,353

  من السكان  0,111لكل  0,353من السكان إلى المواقع والفعاليات الثقافية من  0,111مؤشر عدد الزوّار لكل  ارتفع

 .3103من السكان في عام  0,111لكل  0,443إلى  3100في عام 

 

من  %41واإلناث  %53زائراً، وكانت نسبة الذكور  032,514، بلغ عدد زوّار المتاحف في إمارة أبوظبي 3103خالل عام 

، %03.4، تليها فئة "طالب وطالبات" بنسبة %15.3إجمالي الزوّار. وتعّد فئة "سياح" من أكثر الفئات زيارة للمتاحف بنسبة 

 ( من إجمالي الزوّار على التوالي.%1.1و %0.0ئيلة )وأخيراً فئتا "معلمون ومعلمات" و"وفود رسمية" بنسب ض

، ويأتي متحف العين الوطني %31.2بلغت نسبة الزوّار  3103يعّد قصر العين من أكثر المتاحف استقباالً للزوّار، ففي عام 

من إجمالي  %0.4وأخيرا متحف دلما وبنسبة  %01.4، ويليهما متحف الجاهلي وبنسبة %32.1في المرتبة الثانية وبنسبة 

  الزوّار.

بسبب األعداد الكبيرة من السياح  في كل سنةواألخير  تشير البيانات إلى أن عدد زوّار المتاحف يزداد خالل الربع األولو

الربعين الثاني والثالث بسبب ارتفاع درجات الحرارة وبدء موسم اإلجازات، ويعّد شهرا وينخفض خالل  ،وزيارات طلبة المدارس

 %13.6و %02.2ما يقارب  3103 يسمبر من أكثر األشهر استقطاباً للزوّار خالل تلك الفترة، حيث بلغت خالل عامنوفمبر ود

 من إجمالي الزوّار على التوالي.

 

 2102عدد زوّار المتاحف حسب الفئة والنوع،  :2شكل                                 

86%
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 الرعاية االجتماعية .4

 

، العديد من الحاالت من ذوي االحتياجاتفي دعم  وزارة الشؤون االجتماعيةالتي تقّدمها  االجتماعيةتسهم خدمات الرعاية 

مثل العجز الصحي والدخل المحدود واحتياجات كبار السن. وتقوم الوزارة بتسجيل جمعيات النفع العام حسب نوع النشاط، 

 ها.وكذلك دور الحضانة التي تعمل تحت إشراف

، حيث تم إشهار جمعية تقدم 3100وذلك بزيادة جمعتين عن العام  3103جمعية خالل عام  52النفع العام بلغ عدد جمعيات 

 خدمات عامة وثقافية وأحرى تابعة لفئة مسارح.

  32.1لى إ 3100في عام  %31.4ارتفعت نسبة جمعيات النفع العام التي تقّدم خدمات ثقافية وخدمات عامة من% 

 جمعيات النفع العام.من إجمالي  3103في عام 

 3103في عام  %1.4إلى  3100في عام  %2.1مسارح من نسبة جمعيات النفع العام التابعة لفئة  ارتفعت. 

  33,303إلى  3111في عام  01,111زاد العدد الكلّي لألعضاء )العاملين والمنتسبين( في جمعيات النفع العام من 

 .3101في عام 

  من إجمالي الحاالت  %25.2المستفيدة للذكور هي حاالت "المسن"، حيث بلغت كانت أعلى نسبة للحاالت

من  %22.2المستفيدة للذكور، وأما لإلناث فكانت حاالت "الطالق" أعلى نسبة للحاالت المستفيدة وبنسبة 

  .3103إجمالي الحاالت المستفيدة لإلناث خالل عام 

 113.5إلى  3100مليون درهم في عام  335.5من  مواطنينالتي تمنح لل ارتفعت قيمة المساعدات االجتماعية 

 خالل تلك الفترة. %30 ا، بزيادة قدره3103مليون درهم في عام 

، في حين زادت نسبة األطفال 3103في عام  31إلى  3100في عام  15معّدل األطفال لكل حضانة من  انخفضوقد 

 من إجمالي األطفال في الحضانات. 3103في عام  %23.2إلى  3100في عام  %24.1لمواطنين في دور الحضانة من ا

 

 الشؤون اإلسالمية .5

 

بالتوجيه اإلرشاد الديني ونشر الثقافة اإلسالمية، باإلضافة إلى إدارة  الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقافتقوم 
 المساجد وغيرها من الفعاليات اإلسالمية.

 في عاممسجد  3,332لتصل الى  3112مسجداً في عام  3,312من  العاملة عدد المساجد وتشير البيانات إلى ارتفاع
اً مسجد 25إلى  مسجداً  54ارتفعت من  تحت اإلنشاء فقدأما المساجد وخالل تلك الفترة،  %02زيادة مقدارها وب ،3103

والمؤذنين  ،112بالخطابة واألئمة الذين يقومون  0,003، واألئمة 04، والواعظات 34وبلغ عدد الوعاظ  خالل نفس الفترة.
  .3103خالل عام  513

وأما فيما يتعلق بالتوزيع النسبي للمرافق اإلسالمية حسب المنطقة، فقد كانت أعلى نسبة للمساجد العاملة ومراكز 

 على التوالي، وأعلى نسبة للمساجد تحت اإلنشاء في منطقة أبوظبي %31.3و %41.3تحفيظ القرآن في منطقة العين، 

 . %43.2وبنسبة 
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 دار الكتب الوطنية 
 

 2102-2101، 2112: التوزيع النسبي للكتب في دار الكتب الوطنية حسب الموضوع، 0.0جدول 
 2102 2100 2101 2112 الموضوع 

 415,254 353,592 325,523 331,012 العدد اإلجمالي للكتب
 النسب المئوية                         

 011.1 011.1 011.1 011.1 المجموع
 05.0 05.5 05.5 05.5 دين

 03.1 02.1 02.2 02.2 تاريخ
 04.0 04.4 04.2 05.1 آداب

 02.4 02.3 04.0 05.1 سياسة
 5.3 5.4 5.2 4.0 اقتصاد
 2.1 2.2 2.2 2.2 قانون
 2.3 2.3 2.2 2.3 فنون

 2.1 2.3 2.5 2.1 علوم بحتة
 1.3 1.0 1.1 3.1 علوم تطبيقية

 3.3 3.5 3.4 3.1 أطفال
 1.2 1.1 1.1 1.1 معارف عامة

  .أبوظبي، هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة -المصدر: مركز اإلحصاء 
 
 
   

 2102و 2100: التوزيع النسبي للكتب المقروءة حسب الموضوع ولغة الكتاب، 2.0جدول 

                 2012    2011               الموضوع

 أجنبي عربي أجنبي عربي
 43,501 24,442 5,045 4,450 المجموع

 النسب المئوية                                   
 011 011 011 011 المجموع

 9.4 8.6 9.6 8.4 معارف عامة

 7.4 7.8 6.7 6.5 فلسفة وعلم نفس

 11.0 10.1 11.9 11.0 ديانات

 10.3 11.8 11.2 14.3 اجتماعيات

 10.2 9.0 9.1 10.3 لغات

 8.5 6.3 12.6 8.8 علوم بحتة

 9.6 9.9 11.1 8.2 علوم تطبيقية

 10.1 10.7 7.5 6.3 فنون

 10.0 11.9 10.0 13.8 آداب

 13.5 13.8 10.4 12.3 جغرافيا وتاريخ

  .أبوظبي للسياحة والثقافة أبوظبي، هيئة -المصدر: مركز اإلحصاء 
   .نظرا إلعادة تأهيل المبنى 3101أغلقت المكتبة خالل عام *
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 2102-2114: المتوسط الشهري للمستفيدين من قاعات الكبار واألطفال، 3.0دول ج

 العام
 القاعات الرئيسية        

 اإلجمالي األطفال الكبار
2006 7,768 1,089 8,857 
2007 5,086 1,290 6,376 
2008 9,222 2,059 11,281 
2009 9,345 1,520 10,865 
2010 19 0 19 
2011 721 90 811 
2012 8,230 2,016 10,246 

 .أبوظبي، هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة -المصدر: مركز اإلحصاء 
  .نظرا إلعادة تأهيل المبنى 3101أغلقت المكتبة خالل عام *

 
 

   ، 2112: التوزيع النسبي للمتردّدين والمستعيرين من دار الكتب الوطنية حسب النوع، 4.0جدول 
2115-2102 

  2007 2009 2011 2012 
 122,962 9,741 132,859 109,434 المترددون

 النسب المئوية                                
 72.3 - 58.1 59.2 ذكور
 27.7 - 41.9 40.8 إناث

 27,885 357 22,332 18,050 المستعيرون
 النسب المئوية                             

 68.9 - 65 65.4 ذكور
 31.1 - 35 34.6 إناث

 .أبوظبي، هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة -المصدر: مركز اإلحصاء 
   .نظرا إلعادة تأهيل المبنى 3101أغلقت المكتبة خالل عام *

 
 

    : التوزيع النسبي للمتردّدين والمستعيرين من دار الكتب الوطنية حسب النوع 5.0جدول 
 2102والجنسية، 

 المجموع أجنبي عربي خليجي مواطن البيان
 122,962 9,849 10,344 9,772 92,997 المترددون

 النسب المئوية  
 72.3 79.4 89.1 43.1 72.8 الذكور
 27.7 20.6 10.9 56.9 27.2 اإلناث

 27,885 4,979 3,077 2,675 17,154 المستعيرون
 النسب المئوية                                             

 68.9 66.0 75.1 41.6 72.9 الذكور
 31.1 34.0 24.9 58.4 27.1 اإلناث

   .أبوظبي، هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة -المصدر: مركز اإلحصاء 
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 اإلعالم 
 

 2102-2101، 2112: التوزيع النسبي للمحاضرات الثقافية حسب الموضوع، 0.2جدول 
 2012 2011 2010 2007  موضوع المحاضرة

 62 54 58 65 المجموع
 لنسب المئويةا                            

 100 100 100 100 المجموع
 19.4 14.8 15.5 33.9 علمي
 8.1 13.0 13.8 12.3 ديني
 22.6 27.8 34.5 32.3 أدبي

 19.4 25.9 20.7 9.2 اقتصادي/سياسي
 14.5 18.5 15.5 12.3 تقني
 16.1 - - - فكري

 أبوظبي، هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة. -المصدر: مركز اإلحصاء 
 
 
 

: التوزيع النسبي للمطابع والمكتبات وبيع الكتب ودور النشر والدعاية واإلعالن ودور 2.2جدول 
 *2102السينما حسب المنطقة، 

 الغربية العين أبوظبي   نوع العمل 
 النسب المئوية         المجموع  
 183 100.0        011.1       011.1 

     
 7.1 14.3 78.6 14 المطابع

 4.4 24.4 71.1 45 مكتبات بيع الكتب
 2.6 18.4 79.0 38 دور نشر الكتب وتوزيعها

والمجالت دور نشر الصحف 
 0.0 14.2 85.7 7 وتوزيعها

 2.6 4.0 93.4 76 دور الدعاية واإلعالن
 0.0 0.0 100.0 3 دور السينما

   .أبوظبي، المجلس الوطني لإلعالم -المصدر: مركز اإلحصاء 
     .فقط 2012 الصادرة في عام *
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 من السكان( لحديقة الحيوانات والمتاحف والحدائق 0,111: عدد الزوّار )لكل 0.3جدول 
 2102-2101، 2112 ،العامة
  2007 2010   2011  2012 

 3,375,656 2,713,982 2,718,175 3,543,527 إجمالي الزوّار
 من السكان( 0,111المعّدل )لكل                                                      

 1,446 1,256 1,381 2,251 المجموع

 416 430 485 421 حديقة الحيوان

 130 148 172 159 مدينة ألعاب الهيلي

 830 610 658 1,591 الحدائق العامة

 20 18 20 35 متحف العين

 42 39 39 45 متحف قصر العين

 1 1 1 - *متحف دلما
 7 10 6 - **متحف قلعة الجاهلي

، بلدية مدينة أبوظبي، بلدية المنطقة الغربية، المؤسسة العامة لحديقة أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء 
 الحيوان واألحياء المائية بالعين، هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، حديقة ألعاب الهيلي.

 .3111* افتتح في عام 
  .3111افتتح في عام  **

 

  

 2012 2011 2010 2009 أنواع البرامج

 38 40 40 43 المجموع
 النسب المئوية  

 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع
 7.9 24.4 11.6 16.0 دينية

 2.6 2.4 18.6 4.5 ثقافية
 52.6 29.3 39.5 47.7 إخبارية
 26.3 7.3 16.3 22.7 منوعات

 5.3 34.1 7.0 6.8 خدمات وأركان
 5.3 - - - رياضة
 0.0 2.4 7.0 2.3 أخرى

 شركة أبوظبي لإلعالم أبوظبي،  -المصدر: مركز اإلحصاء 
 
 

 التراث واألنشطة الترفيهية
 

  

: التوزيع النسبي للبرامج المباشرة والتي بثت من شبكة أبوظبي اإلذاعية، 3.2جدول 
2115-2102 
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 2102و 2100: عدد زوّار المتاحف حسب الفئة والنوع، 2.3جدول 
       2012                                    2011                  السنة

 المجموع إناث                ذكور                المجموع إناث               ذكور الفئة 

 011.1 %56.7 %43.3 011.1 %51.1  %48.9 طالب وطالبات

 011.1 %71.5 %28.5 011.1 %70.8 %29.2 معلمون ومعلمات

 011.1 %42.4 %57.6 011.1 %33.5 %66.5 وفود رسمية

 011.1 %46.4 %53.6 011.1 %44.3 %55.7 سياح
أبوظبي، هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة. -المصدر: مركز اإلحصاء    

 

 

 

 2102-2101: التوزيع النسبي لزوّار المتاحف حسب الشهر، 3.3جدول 
 2012 2011 2010 2007 الشهر

 163,584 146,110 127,197 126,744 المجموع
 النسب المئوية 
 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع

 11.0 9.3 10.1 10.5 يناير
 11.3 11.1 10.9 10.9 فبراير
 11.1 11.2 12.5 12.1 مارس
 9.4 9.1 9.1 8.4 إبريل 
 6.5 6.4 6.8 5.7 مايو 
 3.7 3.5 3.7 3.7 يونيو
 2.7 4.8 4.7 5 يوليو

 3.9 2.2 2 4.7 أغسطس
 3.5 4.2 5 2.8 سبتمبر

 9.6 7.2 8.7 10.7 أكتوبر
 13.7 13.3 13.6 12.8 نوفمبر

 13.6 17.7 12.9 12.7 ديسمبر

.أبوظبي، هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة -المصدر: مركز اإلحصاء   
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 2102والمتحف، : التوزيع النسبي لزوّار المتاحف حسب الشهر 4.3جدول 
 دلما قلعة الجاهلي قصر العين  العين الوطني الشهر

 2,231 17,071 98,621 45,661 المجموع
 النسب المئوية 

  100.0 100.0 100.0 100.0 
 4.8 10.9 11.2 10.8 يناير

 8.3 12.6 10.9 11.7 فبراير
 9.6 11.2 11.0 11.2 مارس
 8.3 8.0 9.6 9.7 إبريل 
 9.1 4.4 6.1 8.0 مايو 
 6.6 2.9 3.9 3.6 يونيو
 3.0 3.0 2.4 3.0 يوليو

 6.6 3.4 4.1 3.4 أغسطس
 3.2 3.6 3.2 4.1 سبتمبر

 14.9 9.3 9.5 9.5 أكتوبر
 15.8 13.5 13.3 14.7 نوفمبر

 10.0 17.3 14.6 10.4 ديسمبر

   .أبوظبي، هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة -المصدر: مركز اإلحصاء 
 

 

 

  االجتماعيةالرعاية 
 

، 2112: التوزيع النسبي لجمعيات النفع العام حسب نوع النشاط، 0.4جدول 
2101-2102  

  2012 2011 2010 2007 نوع النشاط
  53 50 50 43 المجموع

  النسب المئوية 
  100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع

  5.7 5.9 4.0 4.6 نسائية
  15.1 15.7 16.0 16.3 مهنية

  5.7 5.9 8.0 9.3 فنون شعبية
  32.1 31.4 30.0 25.6 خدمات عامة وثقافية

  7.5 7.8 8.0 4.6 خدمات إنسانية
  9.4 7.8 8.0 9.3 مسارح
  24.5 25.5 26.0 30.2 جاليات

 .أبوظبي، وزارة الشؤون االجتماعية -المصدر: مركز اإلحصاء 
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 2101و 2115جمعيات النفع العام حسب نوع النشاط، : التوزيع النسبي لألعضاء في 2.4جدول 

 نوع النشاط
 األعضاء

 اإلجمالي      عضو منتسب       عضو عامل        
2009 2010 2009 2010 2009 2010 

 26,616 19,899 3,022 1,247 23,594 18,652 المجموع
 المئويةالنسب                                                 

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع
 0.1 0.2 0.0 0.0 0.1 0.2 نسائية
 51.9 57.1 76.1 72.1 48.8 56.1 مهنية

 8.0 6.0 5.6 16.0 8.3 5.4 فنون شعبية
 5.5 0.5 12.3 0.5 4.6 0.5 خدمات عامة وثقافية

 1.5 2.0 4.2 10.1 1.2 1.4 خدمات إنسانية
 0.7 0.7 1.8 1.2 0.6 0.6 مسارح
 32.3 33.5 0.0 0.1 36.4 35.8 جاليات

 .أبوظبي، وزارة الشؤون االجتماعية -المصدر: مركز اإلحصاء 
 
 
 

 ،2112: التوزيع النسبي لعدد الحاالت المستفيدة حسب سبب المساعدة، 3.4جدول
 2101-2102 

 2012 2011 2010 2007 نوع الحالة
 12,563 11,748 11,814 9,761 المجموع

 النسب المئوية 
  100.0 100.0 100.0 100.0 

 28.8 26.5 27.5 29.5 المسن
 2.5 3.1 3.3 3.9 اليتيم

 11.3 5.8 10.0 10.5 المعاق
 0.2 0.1 0.1 0.2 مجهول األبوين
 9.4 5.7 9.6 9.4 العجز الصحي
 2.3 9.1 5.90 4.7 العجز المادي

 6.1 6.1 5.8 5.0 األرامل 
 0.1 0.2 0.2 0.3 الهجران

 24.1 28.8 23.5 23.5 المطلقات
 3.0 3.0 3.3 5.2 البنات غير المتزوجات
 10.6 10.5 10.0 6.6 المتزوجة من أجنبي

 0.8 0.8 0.8 0.9 أسر المسجونين
 0.0 0.0 0.0 0.2 المتزوجون الطلبة

 0.5 0.2 0.1 0.2 استثناءات
 0.4 0.1 - - له لسبب خارج عن إرادته ال عملمن 

 .أبوظبي، وزارة الشؤون االجتماعية -المصدر: مركز اإلحصاء 
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 2102المساعدة والنوع،  والمستفيدون حسب سبب : التوزيع النسبي لعدد الحاالت4.4جدول
    عدد المستفيدين    عدد الحاالت  

 اإلجمالي إناث  ذكور اإلجمالي إناث  ذكور الحالة نوع
 38,949 20,347 18,602 12,563 8,973 3,590 المجموع

 النسب المئوية  
  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 26 18.5 34.2 28.7 25.9 35.7 المسن
 4.3 4.4 4.2 2.5 1.9 4 اليتيم

 18.4 16.2 20.8 11.3 6.8 22.5 المعاق 
 0.1 0.1 0.04 0.2 0.2 0.2 األبوين مجهول

 14.6 4.6 25.5 9.4 2.4 26.8 صحي العجز
 6.2 0.01 12.9 2.3 0.01 8.1 مادي العجز

 8.4 16.1 0 6.1 8.5 0 الترمل
 0.02 0.04 0 0.05 0.1 0 الهجران

 11.6 22.3 0 24.1 33.7 0 لمطلقةا
 3.3 6.3 0 3 4.2 0 غير المتزوجات لبنات

 4.4 8.5 0 10.6 14.8 0  من أجنبي المتزوجة
 1 1.1 0.9 0.8 0.6 1.3 المسجونينأسر  

 0 0 0 0 0 0 المتزوجونالطلبة 
 0.9 1.8 0 0.5 0.6 0 استثناءات

 0.7 0 1.5 0.4 0 1.4 له لسبب خارج عن إرادته ال عملمن  

.أبوظبي، وزارة الشؤون االجتماعية -المصدر: مركز اإلحصاء        
 
 

 االجتماعية: التوزيع النسبي لعدد الحاالت المستفيدة من اإلعانات 5.4جدول 
                                    )بالمليون درهم(                                                    2100-2115 ،للمواطنين  

 2100 2101 2115 الشهر
 445.5 431.3 405.3 المجموع

 54.9 50.2 51.2 يناير 

 55.1 50.1 51.4 فبراير

 55.2 50.1 51.9 مارس

 55.2 50.1 51.6 أبريل

 55.2 50.1 51.6 مايو

 55.2 53.0 51.7 يونيو

 54.9 53.0 51.7 يوليو

 55 53.4 51.6 أغسطس

 54.8 53.2 51.6 سبتمبر

 56.4 52.0 51.6 أكتوبر

 56.7 52.2 51.7 نوفمبر

 56.8 55.0 50.2 ديسمبر
   أبوظبي، ووزارة الشؤون االجتماعية. -المصدر: مركز اإلحصاء 
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 *2102-2101، 2112: الحضانات والمشتغلون واألطفال في الحضانات، 4.4 جدول
 2012 2011 2010 2007 المعّدل

 10 11 13 12 الحضانات/الحضانات عدد المشتغلين في
 68 85 94 88 عدد األطفال/الحضانات

 7 8 7 7 األطفال/المشتغلين في الحضانات عدد

 أبوظبي، ووزارة الشؤون االجتماعية. - المصدر: مركز اإلحصاء
    .العاملة تحت إشراف وزارة الشؤون االجتماعية *

 
 
 
 

 ،2112: توزيع األطفال في الحضانات حسب الجنسية والنوع والسن، 4.2جدول 
2101-2102 

  2007 2010 2011 2012 
 7,100 7,058 6,225 3,681 المجموع
 100.0 100.0 100.0 100.0  المجموع

 36.3 34.0 28.0 21.0 مواطنون
 63.7 66.0 72.0 79.0 غير مواطنين

     
 100.0 100.0 100.0 100.0  المجموع

 46.4 48.0 52.0 47.0 إناث
 53.6 52.0 48.0 53.0 ذكور

     
 100.0 100.0 100.0 100.0  المجموع

 16.4 15.0 9.0 9.0 رضيع
 83.6 85.0 91.0 91.0 غير رضيع

     .أبوظبي، ووزارة الشؤون االجتماعية -المصدر: مركز اإلحصاء 
    .العاملة تحت إشراف وزارة الشؤون االجتماعية *
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 الشؤون اإلسالمية 
 
 

 2102-2101، 2112: عدد المرافق اإلسالمية، 0.5جدول 
 2012 2011 2010 2007 البيان

  2,667  2,531  2,164  2,283 المساجد العاملة
  75  34  61  54 المساجد تحت اإلنشاء

نآمراكز تحفيظ القر  29  34  33  39  
 واألوقاف. أبوظبي، الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية -المصدر: مركز اإلحصاء 

 

 
 2102-2101، 2112: عدد الوعاظ واألئمة والمؤذنين، 2.5جدول 

 2012 2011 2010 2007 البيان
  24  21  20  6 الوعاظ

  14  14  14  9 الواعظات
  1,116  917  839  632  األئمة
  997  942  861  755 الذين يقومون بالخطابة األئمة

  596  517  471  267 المؤذنين
 واألوقاف. أبوظبي، الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية -المصدر: مركز اإلحصاء 

 
 

 2102حسب المنطقة، التوزيع النسبي للمرافق اإلسالمية : 3.5جدول 

 المجموع الغربية  العين منطقة أبوظبي نطقةم البيان

 100.0 34.9 40.6 24.5 المساجد العاملة
 100.0 25.3 28.0 46.7 المساجد تحت اإلنشاء

نآمراكز تحفيظ القر  25.6 69.2 5.1 100.0 
 واألوقاف.أبوظبي، الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية  -المصدر: مركز اإلحصاء 

 
 

 
 2012  التوزيع النسبي للوعاظ واألئمة والمؤذنين حسب المنطقة،: 4.5جدول 

 المجموع الغربية  العين منطقة أبوظبي منطقة البيان

 100.0 4.2 25.0 70.8 الوعاظ
 100.0 7.1 21.4 71.4 الواعظات

 100.0 10.0 46.5 43.5  األئمة
 100.0 18.1 44.1 37.8 بالخطابة األئمة الذين يقومون

 100.0 13.3 55.0 31.7 المؤذنين

 واألوقاف. أبوظبي، الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية -المصدر: مركز اإلحصاء 
 

 

  



19
والترفيه  الثقافة  إحصاءات 
2012 االجتماعية  والرعاية 

 
 
 

19 
 

 المالحظات التوضيحيّة
 المصطلحات

خدامها است تحتوي هذه النشرة على بعض المصطلحات اإلحصائية الخاصة بالثقافة والترفيه والرعاية االجتماعية، التي يعدّ 

 ضرورياً عند تحليل اإلحصاءات الواردة في هذه النشرة. وتتضّمن هذه المصطلحات:

 

 دور الحضانة

 مكان ُيعتنى فيه باألطفال بشكل مؤقت في أثناء غياب الوالدين.

 

 القاعات الرئيسة

 القاعة الرئيسة عبارة عن غرفة كبيرة وفّرت بشكل خاص لفئة الكبار وفئة األطفال.

 

 ةضرات الثقافيمحاال

، بحيث تتناول العديد من المجاالت العلمية والدينية للسياحة والثقافة مجموعة من المحاضرات تنظّمها هيئة أبوظبي

 /االقتصادية والتقنية والفكرية.والفنية والسياسية

 

 مصدر البيانات

للثقافة والتراث ووزارة الشؤون االجتماعية والمجلس الوطني لإلعالم وشركة  ُحصل على البيانات من هيئة أبوظبي

دينة ألعاب حياة البرية ومأبوظبي لإلعالم وبلدية مدينة أبوظبي وبلدية مدينة العين وبلدية المنطقة الغربية ومنتزه العين لل

 الهيلي، الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف.

 أبوظبي للمزيد من المراجعة والتصنيف. -وأرسلت إلى مركز اإلحصاء  ولقد عولجت البيانات

 

 مالحظات الجداول

 مجموع األرقام المذكورة مع المجموع الكلّي نظراً إلى التقريب. ال يتفققد 

 

 الرموز المستخدمة

 ال ينطبق. -

 

 مزيد من المعلومات واإلصدار المقبل

لمزيد من المعلومات عن إحصاءات الثقافة والترفيه والرعاية االجتماعية، والمزيد من اإلصدارات الرسمية، يرجى زيارة 

 http://www.scad.aeأبوظبي  –الموقع اإللكتروني لمركز اإلحصاء 

 .3104ر نوفمبمن المتوقع نشر اإلصدار المقبل في 
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