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 مقّدمة

الثقافة والترفيه والرعاية االجتماعية في صمارة أبوظبي خالل  حولتقّدم هذه النشرررة صحصرراءات 
 السنوات األخيرة.

 ، هي:مختلفة مجاالت وتتناول اإلحصاءات الواردة فيها
 دار الكتب الوطنية .2
 اإلعالم .1
 التراث واألنشطة الترفيهية .3
 الرعاية االجتماعية .4
 ةاإلسالميالشؤون  .5

 صادر الرئيسة لهذه اإلحصاءات هي:الم
 والسياحة هيئة أبوظبي للثقافة .2
 وزارة الشؤون االجتماعية .1
 المجلس الوطني لإلعالم .3
 شركة أبوظبي لإلعالم .4
 بلدية مدينة أبوظبي .5
 بلدية مدينة العين .6
 بلدية المنطقة الغربية .7
 العين للحياة البرية منتزه .8
 مدينة ألعاب الهيلي .9

 الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف .20

 

تُجمع البيانات من هذه الجهات سررنوياب بشرركل موجز، ُم تُحلّل إلنتام المؤشرررات ومجموعة من 
 الجداول الواردة في هذا اإلصدار.

، واإلعالم الكتب الوطنيةدار يبدأ هذا اإلصرررردار بملخج موجز عن المعطيات الرئيسررررة لكل من 
صة والتراث واألنشطة الترفيهية والرعاية االجتماعية ضافة مجموعة من المؤشرات الخا ، وتمت ص

بالشؤون اإلسالمية من عدد المرافق واألئمة والمؤذنين سعياب في صبراز وصظهار أهم المعالم في 
 .هذا الجانب

نررات أكثر تفصرررريالب تغطي المواطنين ُم تُعرض مجموعررة من الجررداول التي تمنق القررار  بيررا
 والمناطق ونوع النشاط.

القار  على الجوانب  الطالعوأخيراب، يحتوي التقرير على مجموعة من المالحظات التوضرررريحيّة 
 الفنية المستخدمة عند بناء البيانات.
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 النقاط األساسية

 دار الاتب الوطنية  .0

حول مجموعة من الموضرررروعات مثل التاريخ تحتوي دار الكتب الوطنية على العديد من الكتب 
والّدين والسررياسررة واالقتصرراد وااداب والعلوم البحتة وكتب األطفال، وبلا عدد الكتب المتوافرة 

 %9.7، وبنسرربة 1007مقارنة بعام  %36.0 ، وبزيادة مقدارها1023كتاباب في عام  449,028 فيها
 .بالعام الماضي مقارنةب 

 أما األقل %14.8في دار الكتب الوطنية وبنسرررربة بلغت  األكثر توافراب عّد الكتب الدينية ت ،
 .1023من صجمالي الكتب المتوافرة خالل عام  %03.توافراب فكانت كتب الفنون وبنسبة 

 " 2013في عام  %8.5صلى  2007في عام %6.8" من علوم تطبيقيةارتفعت نسبة كتب. 

  2013 في عام %13.3صلى  2007في عام  %15.8انخفضت نسبة كتب "سياسة" من. 
 

 :وتحتوي دار الكتب الوطنية على كتب باللغة العربية واللغات األجنبية 
  األجنبية في عام" سررواء باللغة العربية أو معارف عامة" لكتب واضررحاب  اهتماماب أبدى القراء 

واألجنبية  %27.6، حيث بلغت نسررربة الكتب المقروءة لهذا الموضررروع باللغة العربية 1023
24.0%. 

 " 23.8" من صجمالي الكتب المقروءة باللغة العربية من آدابارتفعت نسرررربة القراء لكتب% 
. مما يشررررير صلى زيادة الوعي واالهتمام بهذا 1023في عام  %26.7صلى  1022في عام 

 المجال لدى القراء.

 اجتماعيات" تمتلك أكبر نسرررربة قراءة بواقع  تببالنسرررربة للكتب باللغة العربية، كانت ك"
عام  24.3% عام  1022في  مة" األكثر قراءةب في  عا عارف  تب "م تت ك با  1023في حين 

 .%27.6بنسبة 

  كانت كتب "علوم بحتة" تمتلك أكبر نسرررربة قراءة بواقع األجنبيةبالنسرررربة للكتب باللغة ،
عام  21.6% تت كتب "علوم تطبيقي 1022في  با عام " ةفي حين   1023األكثر قراءةب في 

 .%25.9بنسبة 

 :تحتوي دار الكتب الوطنية على قاعات خاصة للكبار وكتب األطفال 
  شررخج في عام  7,768ارتفع المتوسررا الشررهري لعدد المسررتفيدين من قاعة الكبار من

 خالل تلك الفترة. %345.وبزيادة مقدارها ، 1023في عام 22,189صلى  1006

  شررخج في عام  2,089الشررهري من المتوسررا  انخفضبالنسرربة صلى قاعة األطفال، أما
 خالل تلك الفترة. %58.0مقدارها  وبنسبة، 1023في عام  457صلى  1006

 زائراب في عام 135,973 صلى 1007 زائراب في عام 109,434ارتفع عدد زوّار دار الكتب الوطنية من 
 30,437صلى  1007مستعيراب في عام  28,050 من فقد ارتفع كذلك عدد المستعيرينوأما  ،1023

على  %68.6و %14.1لعدد الزوّار والمسررتعيرين ، لتبلا نسررب الزيادة 1023مسررتعيراب في عام 
 التوالي خالل تلك الفترة.

يارة دار الكتب الوطنية، حيث بلغتبيعت لذكور األكثر اقباالب على ز بة ر ا لذكور المتردد نسرررر ن يا
 .1023من صجمالي المستعيرين خالل عام  %68.9من صجمالي المترددين، و 68.5%

5إحصاءات الثقافة والترفيه والرعاية االجتماعية - 2013
2 
 

 النقاط األساسية

 دار الاتب الوطنية  .0

حول مجموعة من الموضرررروعات مثل التاريخ تحتوي دار الكتب الوطنية على العديد من الكتب 
والّدين والسررياسررة واالقتصرراد وااداب والعلوم البحتة وكتب األطفال، وبلا عدد الكتب المتوافرة 

 %9.7، وبنسرربة 1007مقارنة بعام  %36.0 ، وبزيادة مقدارها1023كتاباب في عام  449,028 فيها
 .بالعام الماضي مقارنةب 

 أما األقل %14.8في دار الكتب الوطنية وبنسرررربة بلغت  األكثر توافراب عّد الكتب الدينية ت ،
 .1023من صجمالي الكتب المتوافرة خالل عام  %03.توافراب فكانت كتب الفنون وبنسبة 

 " 2013في عام  %8.5صلى  2007في عام %6.8" من علوم تطبيقيةارتفعت نسبة كتب. 

  2013 في عام %13.3صلى  2007في عام  %15.8انخفضت نسبة كتب "سياسة" من. 
 

 :وتحتوي دار الكتب الوطنية على كتب باللغة العربية واللغات األجنبية 
  األجنبية في عام" سررواء باللغة العربية أو معارف عامة" لكتب واضررحاب  اهتماماب أبدى القراء 

واألجنبية  %27.6، حيث بلغت نسررربة الكتب المقروءة لهذا الموضررروع باللغة العربية 1023
24.0%. 

 " 23.8" من صجمالي الكتب المقروءة باللغة العربية من آدابارتفعت نسرررربة القراء لكتب% 
. مما يشررررير صلى زيادة الوعي واالهتمام بهذا 1023في عام  %26.7صلى  1022في عام 

 المجال لدى القراء.

 اجتماعيات" تمتلك أكبر نسرررربة قراءة بواقع  تببالنسرررربة للكتب باللغة العربية، كانت ك"
عام  24.3% عام  1022في  مة" األكثر قراءةب في  عا عارف  تب "م تت ك با  1023في حين 

 .%27.6بنسبة 

  كانت كتب "علوم بحتة" تمتلك أكبر نسرررربة قراءة بواقع األجنبيةبالنسرررربة للكتب باللغة ،
عام  21.6% تت كتب "علوم تطبيقي 1022في  با عام " ةفي حين   1023األكثر قراءةب في 

 .%25.9بنسبة 

 :تحتوي دار الكتب الوطنية على قاعات خاصة للكبار وكتب األطفال 
  شررخج في عام  7,768ارتفع المتوسررا الشررهري لعدد المسررتفيدين من قاعة الكبار من

 خالل تلك الفترة. %345.وبزيادة مقدارها ، 1023في عام 22,189صلى  1006

  شررخج في عام  2,089الشررهري من المتوسررا  انخفضبالنسرربة صلى قاعة األطفال، أما
 خالل تلك الفترة. %58.0مقدارها  وبنسبة، 1023في عام  457صلى  1006

 زائراب في عام 135,973 صلى 1007 زائراب في عام 109,434ارتفع عدد زوّار دار الكتب الوطنية من 
 30,437صلى  1007مستعيراب في عام  28,050 من فقد ارتفع كذلك عدد المستعيرينوأما  ،1023

على  %68.6و %14.1لعدد الزوّار والمسررتعيرين ، لتبلا نسررب الزيادة 1023مسررتعيراب في عام 
 التوالي خالل تلك الفترة.

يارة دار الكتب الوطنية، حيث بلغتبيعت لذكور األكثر اقباالب على ز بة ر ا لذكور المتردد نسرررر ن يا
 .1023من صجمالي المستعيرين خالل عام  %68.9من صجمالي المترددين، و 68.5%



3 
 

أعمال صعادة التأهيل جراء إل 1020خالل عام  صغالق دار الكتب الوطنية والجدير بالذكر، بأنه تمّ 
للمبنى واالعتمراد على الفروع األخرى الترابعرة لهرا، مرا أدّى صلى االنخفراض الكبير في عردد 

 خالل تلك الفترة. الزوّار والمستعيرينالمتردّدين 
 

التوزيع النسبي للمتردّدين والمستعيرين من دار الاتب الوطنية حسب الجنسية،  :0شال ال
3102  

 

 أبوظبي، هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة -مركز اإلحصاء المصدر: 

 

 3102-3101 ،3112 الوطنية، الاتب دار في عدد الاتب :3شال ال

 
 أبوظبي، هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة -مركز اإلحصاء المصدر: 
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 3102 الوطنية حسب الموضوع، الاتب دار كتب :2 شالال

 
 أبوظبي، هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة -مركز اإلحصاء المصدر: 

 
 3102 - 3100 الوطنية حسب اللغة، الاتب المقروءة بدار الاتب :4 شالال

 
 أبوظبي، هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة -مركز اإلحصاء المصدر: 

14.8

3.0

0.02.04.06.08.010.012.014.016.0

دين
آداب
سياسة
تاريخ
علوم تطبيقية
معارف عامة
علوم بحتة
أطفال
اقتصاد
قانون
فنون

%النسبة 

وع
ض

مو
ال

6,651

106,308

5,149

79,620

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

310031033102

دد
لع

ا

السنة

اللغة العربية

 اللغة اإلنجليزية

7إحصاءات الثقافة والترفيه والرعاية االجتماعية - 2013



5 
 

 3102 الوطنية حسب الموضوع، الاتب العربية المقروءة بدار الاتب :5 شالال

 
 أبوظبي، هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة -مركز اإلحصاء المصدر: 

 اإلعالم .3

 هتماماب ابطرح المحاضررات الثقافية التي تعقد في اإلمارة هيئة أبوظبي للسرياحة والثقافة تهتم 
ة المحرراضرررررات العلميررة والرردينيررة واألدبيررطرح عرردة مواضرررريع من يتم  حيررث ،واضررررحرراب 
 /والسياسة والتقنية والفكرية.واالقتصادية

 محاضرة في عام  61صلى  1022محاضرة في عام  54ة من يارتفع عدد المحاضرات الثقاف
1021. 

 صال أن هذه النسرربة انخفضررت %17.8بلغت نسرربة المحاضرررات األدبية  1022عام ي ف ،
وبالرغم من هذا االنخفاض صال أنها من أكثر المواضررريع طرحاب في ، 1021خالل عام  %11.6صلى 
 .1021عام 

  26.2وهي المحاضرات الفكرية، وبلغت نسبتها  1021تم طرح موضوع جديد خالل عام% 
 من صجمالي المحاضرات خالل تلك الفترة. 

  في عام  %29.4صلى  1022في عام  %24.8ارتفعت نسرررربة المحاضرررررات العلمية من
1021. 

 المطررابع والمكتبررات وبيع الكتررب والنشررررر دور  يهتم المجلس الوطني لإلعالم بتنظيم
  . والدعاية واإلعالن والسينما

  وبلغت 1023دوراب في عام  220بلا عدد دور الدعاية واإلعالن الجديدة في صمارة أبوظبي ،
 .%1.7والغربية  %27.3ومنطقة العين  %80.0نسبة منطقة أبوظبي منها 

 على التوالي،  32و 31 الجديدة ر نشر الكتب وتوزيعهاودور مكتبات بيع الكتب ود بلا عدد
 وكانت أعلى نسبة لها في منطقة أبوظبي.

 " صلى  1021في عام  %5.3من " الرياضرة ارتفعت نسربة البرام  اإلذاعية المنتجة محلياب
 .1023في عام  28.1%
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 التراث واألنشطة الترفيهية .2

بالمواقع التاريخية، وتوليها اهتماماب شررررديداب لكونها جزءاب من التراث الثقافي، تهتّم صمارة أبوظبي 
 ويظهر هذا االهتمام من خالل تشييد المتاحف وتنظيم الفعاليات الثقافية في اإلمارة.

 زائراب  3,375,656من بسيطة صجمالي عدد الزوّار للمواقع والفعاليات الثقافية بنسبة  انخفض
خالل تلك  %9.3 رب االنخفاض، وقّدر هذا 1023في عام  3,058,612صلى  1021في عام 
 السنة.

 2,446 منمن السكان صلى المواقع والفعاليات الثقافية  2,000مؤشر عدد الزوّار لكل  انخفض 
 .1023في عام  2,147صلى  1021من السكان في عام  2,000لكل 

ائراب، وكانت نسبة الذكور ز 196,762 أبوظبي، بلا عدد زوّار المتاحف في صمارة 2013خالل عام 
من صجمالي الزوّار. وتعدّ فئة "سياح" من أكثر الفئات زيارة للمتاحف بنسبة  %48.5واإلناث  51.5%
معلمات" و"وفود رسمية"  ، وأخيراب فئتا "معلمون% 8.2 ، تليها فئة "طالب وطالبات" بنسبة90.0%

 الزوّار على التوالي.( من صجمالي %0.9و %0.9بنسب ضئيلة )

، %61.4بلغت نسرربة الزوّار  1023يعّد قصررر العين من أكثر المتاحف اسررتقباالب للزوّار، ففي عام 
بة  ية وبنسرررر ثان بة ال يأتي متحف العين الوطني في المرت جاهلي %25.0و ما متحف ال ، ويليه

 من صجمالي الزوّار. %1.2متحف دلما بنسبة  وأخيراب  %12.3وبنسبة 

بسرربب  في كل سررنةواألخير  البيانات صلى أن عدد زوّار المتاحف يزداد خالل الربع األولتشررير و
مدار  بة ال يارات طل ياح وز لث وينخفض خالل  ،األعداد الكبيرة من السرررر ثا ثاني وال الربعين ال

نوفمبر وديسرررمبر من أكثر  يشرررهربسررربب ارتفاع درجات الحرارة وبدء موسرررم اإلجازات، ويعّد 
عاماألشررررهر  باب للزوّار خالل تلك الفترة، حيث بلغت خالل  قارب  2013 اسررررتقطا  %14.8ما ي

 من صجمالي الزوّار على التوالي. %13.5و

 
 3102: عدد زوّار المتاحف حسب الفئة والنوع، 6 شالال

 

 
 

 أبوظبي، هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة -مركز اإلحصاء المصدر: 

سياح
90%

فئات أخرى
20%
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 الرعاية االجتماعية .4

العديد من في دعم  وزارة الشررؤون االجتماعيةالتي تقّدمها  االجتماعيةتسررهم خدمات الرعاية 
مثل العجز الصحي والدخل المحدود واحتياجات كبار السن. وتقوم ، الحاالت من ذوي االحتياجات

ضانة التي تعمل تحت  شاط، وكذلك دور الح سب نوع الن سجيل جمعيات النفع العام ح الوزارة بت
 ها.صشراف

، 1022تين عن العام يوذلك بزيادة جمع 1021جمعية خالل عام  53بلا عدد جمعيات النفع العام 
 رى تابعة لفئة مسارح.خحيث تم صشهار جمعية تقدم خدمات عامة وُقافية وأ

  في  %31.4ارتفعت نسبة جمعيات النفع العام التي تقّدم خدمات ُقافية وخدمات عامة من
 من صجمالي جمعيات النفع العام. 1021عام  في %32.1لى ص 1022عام 

 9.4صلى  1022في عام  %7.8مسارح من نسبة جمعيات النفع العام التابعة لفئة  ارتفعت% 
 .1021في عام 

  في  29,899زاد العدد الكلّي لألعضرراء )العاملين والمنتسرربين( في جمعيات النفع العام من
 .1020في عام  16,626صلى  1009عام 

 33.7نسرربة للحاالت المسررتفيدة للذكور هي حاالت "المسررن"، حيث بلغت  كانت أعلى% 
من صجمالي الحاالت المسرررتفيدة للذكور، وأما لإلناث فكانت حاالت "الطالق" أعلى نسررربة 

من صجمالي الحاالت المسرررتفيدة لإلناث خالل عام  %34.1للحاالت المسرررتفيدة وبنسررربة 
2013.  

  مليون درهم في  806.5من  التي تمنق للمواطنين االجتماعيةارتفعت قيمة المسرررراعدات
 خالل تلك الفترة. %3.5 ا، بزيادة قدره2013مليون درهم في عام  835.1صلى  2012عام 

في عام طفل  68صلى  1022في عام طفل  85معّدل األطفال لكل حضررررانة من  انخفضوقد 
 1022في عام  %34.0الحضرررانة من لمواطنين في دور ا، في حين زادت نسررربة األطفال 1021
 من صجمالي األطفال في الحضانات. 1021في عام  %36.3صلى 

 

 الشؤون اإلسالمية .5

بتوجيه اإلرشرررراد الديني ونشررررر الثقافة  الهيئة العامة للشررررؤون اإلسررررالمية واألوقافتقوم 
 اإلسالمية، باإلضافة صلى صدارة المساجد وغيرها من الفعاليات اإلسالمية.

لى صلتصل  1007مسجداب في عام  1,183من  العاملة عدد المساجد البيانات صلى ارتفاعوتشير 
تحت أما المسرراجد وخالل تلك الفترة،  %26.8 زيادة مقدارهاوب ،1021في عام مسررجد  1,667

، 14وبلا عدد الوعاظ  اب خالل نفس الفترة.مسررجد 75صلى  مسررجداب  54ارتفعت من  اإلنشرراء فقد
بة  2,226واألئمة ، 24والواعظات  بالخطا لذين يقومون  خالل عام  596والمؤذنين  ،997واألئمة ا

1021.  

سبة  سب المنطقة، فقد كانت أعلى ن سالمية ح سبي للمرافق اإل وأما فيما يتعلق بالتوزيع الن
قة العين،  لة ومراكز تحفير القرآن في منط عام جد ال على التوالي،  %69.1و %40.6للمسرررررا

 . %46.7د تحت اإلنشاء في منطقة أبوظبي وبنسبة وأعلى نسبة للمساج
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 لجداو  اإلحصائيةا

 دار الاتب الوطنية  .0

-3101، 3112: التوزيع النسبي للاتب في دار الاتب الوطنية حسب الموضوع، 0.0جدو  
3102 

 2013 2012 2011 2010 2007  الموضوع
 449,028 409,256 393,587 375,923 330,102 إجمالي عدد الاتب

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع
 14.8 15.1 15.5 15.5 15.5 دين

 13.0 12.9 13.0 13.3 13.3 تاريخ
 14.6 14.1 14.4 14.3 15.0 آداب

 13.3 13.4 13.6 14.1 15.8 سياسة
 5.7 5.6 5.4 5.3 4.1 اقتصاد
 5.3 3.9 3.7 3.7 3.7 قانون
 3.0 3.2 3.2 3.3 3.2 فنون

 7.7 7.8 7.6 7.5 7.8 علوم بحتة
تطبيقيةعلوم   6.8 8.8 9.1 9.2 8.5 
 6.3 6.6 6.5 6.4 6.9 أطفال

 7.8 8.3 8.0 8.0 8.0 معارف عامة
 

 أبوظبي، هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة -مركز اإلحصاء المصدر: 
 
 

 – 3100حسب الموضوع ولغة الاتاب،  : التوزيع النسبي للاتب المقروءة3.0جدو  
3102 

3102            3103              2011   الموضوع  

 أجنبي عربي أجنبي عربي أجنبي عربي
إجمالي الاتب 

  79,620  106,308  63,910  76,467  5,149  6,651 المقروءة

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع
 14.0 17.6 9.4 8.6 9.6 8.4 معارف عامة

 2.7 5.9 7.4 7.8 6.7 6.5 فلسفة وعلم نفس
 2.3 8.9 11.0 10.1 11.9 11.0 ديانات

 11.6 13.9 10.3 11.8 11.2 14.3 اجتماعيات
 10.6 11.9 10.2 9.0 9.1 10.3 لغات

 12.2 5.2 8.5 6.3 12.6 8.8 علوم بحتة
 15.9 4.7 9.6 9.9 11.1 8.2 علوم تطبيقية

 10.6 3.2 10.1 10.7 7.5 6.3 فنون
 9.3 16.7 10.0 11.9 10.0 13.8 آداب

 10.9 12.0 13.5 13.8 10.4 12.3 جغرافيا وتاريخ
 

  أبوظبي، هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة -مركز اإلحصاء المصدر: 
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 النقاط األساسية

 دار الاتب الوطنية  .0

حول مجموعة من الموضرررروعات مثل التاريخ تحتوي دار الكتب الوطنية على العديد من الكتب 
والّدين والسررياسررة واالقتصرراد وااداب والعلوم البحتة وكتب األطفال، وبلا عدد الكتب المتوافرة 

 %9.7، وبنسرربة 1007مقارنة بعام  %36.0 ، وبزيادة مقدارها1023كتاباب في عام  449,028 فيها
 .بالعام الماضي مقارنةب 

 أما األقل %14.8في دار الكتب الوطنية وبنسرررربة بلغت  األكثر توافراب عّد الكتب الدينية ت ،
 .1023من صجمالي الكتب المتوافرة خالل عام  %03.توافراب فكانت كتب الفنون وبنسبة 

 " 2013في عام  %8.5صلى  2007في عام %6.8" من علوم تطبيقيةارتفعت نسبة كتب. 

  2013 في عام %13.3صلى  2007في عام  %15.8انخفضت نسبة كتب "سياسة" من. 
 

 :وتحتوي دار الكتب الوطنية على كتب باللغة العربية واللغات األجنبية 
  األجنبية في عام" سررواء باللغة العربية أو معارف عامة" لكتب واضررحاب  اهتماماب أبدى القراء 

واألجنبية  %27.6، حيث بلغت نسررربة الكتب المقروءة لهذا الموضررروع باللغة العربية 1023
24.0%. 

 " 23.8" من صجمالي الكتب المقروءة باللغة العربية من آدابارتفعت نسرررربة القراء لكتب% 
. مما يشررررير صلى زيادة الوعي واالهتمام بهذا 1023في عام  %26.7صلى  1022في عام 

 المجال لدى القراء.

 اجتماعيات" تمتلك أكبر نسرررربة قراءة بواقع  تببالنسرررربة للكتب باللغة العربية، كانت ك"
عام  24.3% عام  1022في  مة" األكثر قراءةب في  عا عارف  تب "م تت ك با  1023في حين 

 .%27.6بنسبة 

  كانت كتب "علوم بحتة" تمتلك أكبر نسرررربة قراءة بواقع األجنبيةبالنسرررربة للكتب باللغة ،
عام  21.6% تت كتب "علوم تطبيقي 1022في  با عام " ةفي حين   1023األكثر قراءةب في 

 .%25.9بنسبة 

 :تحتوي دار الكتب الوطنية على قاعات خاصة للكبار وكتب األطفال 
  شررخج في عام  7,768ارتفع المتوسررا الشررهري لعدد المسررتفيدين من قاعة الكبار من

 خالل تلك الفترة. %345.وبزيادة مقدارها ، 1023في عام 22,189صلى  1006

  شررخج في عام  2,089الشررهري من المتوسررا  انخفضبالنسرربة صلى قاعة األطفال، أما
 خالل تلك الفترة. %58.0مقدارها  وبنسبة، 1023في عام  457صلى  1006

 زائراب في عام 135,973 صلى 1007 زائراب في عام 109,434ارتفع عدد زوّار دار الكتب الوطنية من 
 30,437صلى  1007مستعيراب في عام  28,050 من فقد ارتفع كذلك عدد المستعيرينوأما  ،1023

على  %68.6و %14.1لعدد الزوّار والمسررتعيرين ، لتبلا نسررب الزيادة 1023مسررتعيراب في عام 
 التوالي خالل تلك الفترة.

يارة دار الكتب الوطنية، حيث بلغتبيعت لذكور األكثر اقباالب على ز بة ر ا لذكور المتردد نسرررر ن يا
 .1023من صجمالي المستعيرين خالل عام  %68.9من صجمالي المترددين، و 68.5%
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 3102-3116لمستفيدين من قاعات الابار واألطفا ، ا: 2.0جدو  
 

 السنة
 القاعات الرئيسية 

 اإلجمالي األطفا  الابار

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 

 19 رر 19 2010

 1,082 رر 1,082 2011

2012 10,246 248 10,494 

2013 11,289 457 11,746 

 إلعادة تأهيل المبنى 1020أغلقت المكتبة خالل عام مالحظة: 
 والثقافةأبوظبي، هيئة أبوظبي للسياحة  -مركز اإلحصاء المصدر: 

 
 

 : التوزيع النسبي للمتردّدين والمستعيرين من دار الاتب الوطنية حسب النوع،4.0جدو  
3112، 3112-3102 

 2013 2012 2011 2009 2007 البيان 

 135,973 122,962 9,741 132,859 109,434 المترددون
 68.5 72.3 - 58.1 59.2 ذكور %
 31.5 27.7 - 41.9 40.8 صناث %

 30,437 27,885 357 22,332 18,050 المستعيرون
 68.9 68.9 - 65 65.4 ذكور %
 31.1 31.1 - 35 34.6 صناث %

 إلعادة تأهيل المبنى 1020أغلقت المكتبة خالل عام مالحظة: 
 أبوظبي، هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة -مركز اإلحصاء المصدر: 

 
 

والمستعيرين من دار الاتب الوطنية حسب النوع : التوزيع النسبي للمتردّدين 5.0جدو  
 3102والجنسية، 

 المجموع أجنبي عربي خليجي مواطن البيان 

 135,973 10,256 12,807 10,728 101,682 المترددون

 100.0 8.7 12.1 4.8 74.4 ذكور %
 100.0 5.0 3.7 14.5 75.7 صناث %

 30,437 5,697 3,339 3,018 18,365 المستعيرون
 100.0 18.6 11.8 5.4 64.1 ذكور %
 100.0 19.0 9.2 19.8 51.9 صناث %

 
 أبوظبي، هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة -مركز اإلحصاء المصدر: 
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 اإلعالم  .3

 3103-3101، 3112: التوزيع النسبي للمحاضرات الثقافية حسب الموضوع، 0.3جدو  
 

 2012 2011 2010 2007  موضوع المحاضرة
 62 54 58 65 المجموع

 100.0 100.0 100.0 100.0 
 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

 
 والثقافةأبوظبي، هيئة أبوظبي للسياحة  -مركز اإلحصاء المصدر: 

 
 النواإلع : التوزيع النسبي للمطابع والماتبات وبيع الاتب ودور النشر والدعاية3.3جدو  
 *3102لسينما حسب المنطقة، ودور 

 
إمارة   العمل نوع

 الغربية العين أبوظبي أبوظبي

 رر 13.3 86.7 15 المطابع
 رر 21.9 78.1 32  مكتبات بيع الكتب

 رر 16.1 83.9 31 دور نشر الكتب وتوزيعها
 رر رر 100.0 2 وتوزيعها دور نشر الصحف والمجالت

 2.7 17.3 80.0 110 دور الدعاية واإلعالن
 رر رر رر رر  دور السينما

 فقا 2013 الصادرة في عام  *

 أبوظبي، المجلس الوطني لإلعالم -مركز اإلحصاء المصدر: 

 اإلذاعية، أبوظبي كشباة من بثت والتي المباكشرة للبرامج النسبي التوزيع: 2.3 جدو 
3112-3102  

 
 2013 2012 2011 2010 2009 البرامج أنواع

 38 38 40 40 43  المجموع

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
 6.8 7.9 24.4 11.6 16.0 دينية

 2.3 2.6 2.4 18.6 4.5 ُقافية
 45.5 52.6 29.3 39.5 47.7 صخبارية
 15.9 26.3 7.3 16.3 22.7 منوعات

 2.3 5.3 34.1 7.0 6.8 خدمات وأركان
 18.2 5.3 - - - رياضة
 9.1 رر 2.4 7.0 2.3 أخرى
 أبوظبي، المجلس الوطني لإلعالم -مركز اإلحصاء المصدر: 
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 لتراث واألنشطة الترفيهيةا .2

من الساان( لحديقة الحيوانات والمتاحف والحدائق  00111: عدد الزوّار )لال 0.2جدو  
 3102-3101، 3112 العامة

 
 3102 3103 3100 3101 3112 البيان 

 00342 00446 00356 002,0 30350 إجمالي الزوّار 

 407 426 430 485 412 حديقة الحيوان
 97 230 248 271 259 مدينة ألعاب الهيلي

 661 830 620 658 2,592 الحدائق العامة
 10 10 28 10 35 متحف العين

 49 41 39 39 45 متحف قصر العين
 2 2 2 2 - * متحف دلما

 20 7 20 6 - ** متحف قلعة الجاهلي

 1008تتق في عام .* اف

 1009** افتتق في عام 
أبوظبي، بلدية مدينة أبوظبي، بلدية المنطقة الغربية، المؤسسة العامة لحديقة الحيوان واألحياء  -المصدر: مركز اإلحصاء 

 ، حديقة ألعاب الهيليللسياحة والثقافةالمائية بالعين، هيئة أبوظبي 
 
 

 3102 – 3100 والنوع، الفئة حسب المتاحف زوّارالتوزيع النسبي ل: 3.2 جدو 
 

        3100       3103       3102 
 إناث               ذكور               إناث               ذكور               إناث               ذكور               الفئة 
طالب 

 55.2 44.8 56.7 43.3 52.2 48.9 وطالبات
معلمون 
 79.7 20.3 72.5 18.5 70.8 19.1 ومعلمات

 31.9 68.1 41.4 57.6 33.5 66.5 وفود رسمية
 47.7 52.3 46.4 53.6 44.3 55.7 سياح

 
 أبوظبي، هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة -مركز اإلحصاء المصدر: 
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 3102 -3101، 3112 الشهر، حسب المتاحف لزوّار النسبي التوزيع :2.2 جدو 
 

 2013 2012 2011 2010 2007 الشهر

 196,762 163,584 146,110 127,197 126,744 المجموع
النسب المئوية                                            

 100 100 100 100 100 المجموع
 10.9 11.0 9.3 10.1 10.5 يناير
 9.8 11.3 11.1 10.9 10.9 فبراير
 11.1 11.1 11.2 12.5 12.1 مار 
 8.5 9.4 9.1 9.1 8.4 صبريل 
 6.3 6.5 6.4 6.8 5.7 مايو 
 3.8 3.7 3.5 3.7 3.7 يونيو
 1.3 2.7 4.8 4.7 5.0 يوليو

 5.0 3.9 2.2 2.0 4.7 أغسطس
 3.6 3.5 4.2 5.0 2.8 سبتمبر
 11.4 9.6 7.2 8.7 10.7 أكتوبر
 14.8 13.7 13.3 13.6 12.8 نوفمبر
 13.5 13.6 17.7 12.9 12.7 ديسمبر
  أبوظبي، هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة -مركز اإلحصاء المصدر: 

 

 
 

 3102الشهر والمتحف،  حسب المتاحف لزوّار النسبي التوزيع :4.2جدو  
 

 دلما الجاهلي قصر العين العين الوطني الشهر

 3,322 ,34032 0310216 4203,0 المجموع
النسب المئوية                                 

 100 100 100 100 المجموع
 5.7 20.4 22.7 9.5 يناير
 6.3 9.1 9.2 22.8 فبراير
 6.9 22.3 20.4 23.0 مار 
 9.9 9.6 8.1 8.5 صبريل 
 4.4 6.3 6.1 6.6 مايو 
 7.6 4.7 3.4 4.0 يونيو
 1.3 2.9 2.2 2.5 يوليو

 8.2 4.3 4.9 5.1 أغسطس
 5.9 3.8 3.6 3.5 سبتمبر
 12.8 22.4 22.6 20.5 أكتوبر
 26.7 21.3 25.8 23.7 نوفمبر
 4.6 24.8 24.0 21.3 ديسمبر

 
  أبوظبي، هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة -مركز اإلحصاء المصدر: 
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  االجتماعيةالرعاية  .4

 3103-3101، 3112التوزيع النسبي لجمعيات النفع العام حسب نوع النشاط، : 0.4جدو  
 

 2012 2011 2010 2007 نوع النشاط
 53 50 50 43 المجموع

 100.0 100.0 100.0 100.0 
 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 وُقافية

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

 
 أبوظبي، وزارة الشؤون االجتماعية -مركز اإلحصاء المصدر: 

 

 3112: التوزيع النسبي لألعضاء في جمعيات النفع العام حسب نوع النشاط، 3.4جدو  
 3101و

 نوع النشاط
 اإلجمالي      عضو منتسب       عضو عامل        

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

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

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع
 0.1 0.2 رر رر 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 وُقافية

 1.5 2.0 4.2 10.1 1.2 1.4 خدمات صنسانية

 0.7 0.7 1.8 1.2 0.6 0.6 مسارح

 32.3 33.5 رر 0.1 36.4 35.8 جاليات
 

 أبوظبي، وزارة الشؤون االجتماعية -مركز اإلحصاء المصدر: 
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-3101، 3112الحاالت المستفيدة حسب سبب المساعدة،  : التوزيع النسبي لعدد2.4جدو 
3102 

 2013 2012 2011 2010 2007 حالةنوع ال
 12,787 12,563 11,748 11,814 9,761 المجموع

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
 27.5 28.8 26.5 27.5 29.5 المسن

 2.7 2.5 3.1 3.3 3.9 اليتيم

 12.2 11.3 5.8 10.0 10.5 المعاق 

 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 األبوين مجهول

 9.5 9.4 5.7 9.6 9.4 الصحي العجز

 2.0 2.3 9.1 5.90 4.7 المادي العجز

 6.2 6.1 6.1 5.8 5.0  األرامل

 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 الهجران

 24.4 24.1 28.8 23.5 23.5 المطلقات

 2.7 3.0 3.0 3.3 5.2 غير المتزوجات البنات

 10.8 10.6 10.5 10.0 6.6 أجنبيمن  المتزوجة

 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 أسر المسجونين

 ـــ ـــ ـــ ـــ 0.2 المتزوجون الطلبة

 0.4 0.5 0.2 0.1 0.2 استثناءات
عمل له لسبب خارم عن  من ال 

 0.5 0.4 0.1 - - صرادته

 
 أبوظبي، وزارة الشؤون االجتماعية -مركز اإلحصاء المصدر: 
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والمستفيدون حسب سبب المساعدة والنوع، ، لعدد الحاالت التوزيع النسبي: 4.4 جدو 
3102  

 عدد المستفيدين عدد الحاالت  
 اإلجمالي إناث  ذكور اإلجمالي إناث  ذكور نوع الحالة

 27,512 13,098 14,414 12,787 9,162 3,625 المجموع

  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
 66.2 22.3 43.9 58.7 25.0 33.7 المسن

 6.5 3.9 2.6 6.3 2.0 4.2 اليتيم

 12.3 5.3 7.0 31.9 7.3 24.7 المعاق 

 0.2 0.1 0.1 0.4 0.2 0.2 األبوين مجهول

 29.5 2.2 27.3 29.4 2.6 26.8 صحي العجز

 16.1 ـــ 16.1 7.2 ـــ 7.2 مادي العجز

 21.1 21.1 ـــ 8.7 8.7 ـــ الترمل

 0.1 0.1 ـــ 0.1 0.1 ـــ الهجران

 24.6 24.6 ـــ 34.1 34.1 ـــ لمطلقة

 2.9 2.9 ـــ 3.8 3.8 ـــ غير المتزوجات لبنات

 13.7 13.7 ـــ 15.0 15.0 ـــ  من أجنبي المتزوجة

 2.3 1.4 0.9 1.9 0.6 1.3 أسر المسجونين

 2.4 2.4 ـــ 0.6 0.6 ـــ استثناءات
عمل له لسبب خارم  من ال 

 2.3 ـــ 2.3 1.8 ـــ 1.8 صرادتهعن 

 
  أبوظبي، وزارة الشؤون االجتماعية -مركز اإلحصاء  المصدر:

 
 )مليون درهم(  3102إلى  3112حسب الشهر،  االجتماعيةقيمة المساعدات  :5.4جدو  

 
 2013 2012 2011 2010 2009 الشهر

 835.1 806.5 665.5 630.3 619.3 المجموع

 69.3 65.7 54.9 51.7 51.2  يناير

 69.2 66.0 55.1 51.8 51.4 فبراير

 69.5 66.2 55.2 51.8 51.9 مار 

 69.6 66.5 55.2 51.9 51.6 أبريل

 69.4 66.9 55.2 51.9 51.6 مايو

 70.0 67.1 55.2 52.1 51.7 يونيو

 70.1 67.4 54.9 52.1 51.7 يوليو

 69.6 67.6 55.0 52.4 51.6 أغسطس

 69.9 68.0 54.8 52.7 51.6 سبتمبر

 69.6 68.0 56.4 53.1 51.6 أكتوبر

 69.5 68.1 56.7 53.7 51.7 نوفمبر

 69.4 69.0 56.8 55.1 51.7 ديسمبر
  أبوظبي، وزارة الشؤون االجتماعية -مركز اإلحصاء المصدر: 
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 *3103إلى  3101، 3112: الحضانات والمشتغلون واألطفا  في الحضانات، 6.4 جدو 
 

 2012 2011 2010 2007 المعّد 
 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

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

 

-3101 ،3112: توزيع األطفا  في الحضانات حسب الجنسية والنوع والسن، 4.2جدو  
3103* 
 2012 2011 2010 2007 البيان

 7,100 7,058 6,225 3,681 المجموع

حسب الجنسية %  100.0 100.0 100.0 100.0 
 36.3 34.0 28.0 21.0 مواطنون

 63.7 66.0 72.0 79.0 غير مواطنين

     
حسب النوع %  100.0 100.0 100.0 100.0 

 46.4 48.0 52.0 47.0 صناث
 53.6 52.0 48.0 53.0 ذكور

     
حسب الفئة %   100.0 100.0 100.0 100.0 

 16.4 15.0 9.0 9.0 رضيع
 83.6 85.0 91.0 91.0 غير رضيع

 العاملة تحت صشراف وزارة الشؤون االجتماعية *
 الشؤون االجتماعية أبوظبي، ووزارة -مركز اإلحصاء المصدر: 
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 الشؤون اإلسالمية .5

 
 3103 – 3101، 3112: عدد المرافق اإلسالمية، 0.5جدو  

 
 2012 2011 2010 2007 البيان

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

  39  33  34  29 نآالقرمراكز تحفير 
 

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

 3103-3101، 3112: عدد الوعاظ واألئمة والمؤذنين، 3.5جدو  
 

 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 -مركز اإلحصاء المصدر: 
 

 3103: التوزيع النسبي للمرافق اإلسالمية حسب المنطقة، 2.5جدو  
 

 المجموع الغربية  العين منطقة أبوظبي منطقة البيان

 100.0 34.9 40.6 24.5 المساجد العاملة

 100.0 25.3 28.0 46.7 المساجد تحت اإلنشاء

 100.0 5.1 69.2 25.6 مراكز تحفير القرأن
 

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

 3103، : التوزيع النسبي للوعاظ واألئمة والمؤذنين حسب المنطقة4.5جدو  
 

 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
 األئمة الذين يقومون

 100.0 18.1 44.1 37.8 بالخطابة

 100.0 13.3 55.0 31.7 المؤذنين
 

 واألوقاف للشؤون اإلسالميةأبوظبي، الهيئة العامة  -مركز اإلحصاء المصدر: 
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 المالحظات التوضيحيّة

 المصطلحات

تحتوي هذه النشررررة على بعض المصرررطلحات اإلحصرررائية الخاصرررة بالثقافة والترفيه والرعاية 
االجتماعية، التي يعّد اسررررتخدامها ضرررررورياب عند تحليل اإلحصرررراءات الواردة في هذه النشررررر. 

 وتتضّمن هذه المصطلحات:

 دور الحضانة
 ن ُيعتنى فيه باألطفال بشكل مؤقت في أُناء غياب الوالدين.مكا

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

 ةمحاضرات الثقافيال
، بحيث تتناول العديد من للسياحة والثقافة مجموعة من المحاضرات تنظّمها هيئة أبوظبي

 /االقتصادية والتقنية والفكرية.العلمية والدينية والفنية والسياسيةالمجاالت 

 مصدر البيانات

ُحصررررل على البيانات من هيئة أبوظبي للثقافة والتراث ووزارة الشررررؤون االجتماعية والمجلس 
لدية  نة العين وب مدي لدية  نة أبوظبي وب مدي لدية  الوطني لإلعالم وشررررركة أبوظبي لإلعالم وب

قة الغرب مة للشررررؤون ية ومنتزه العين للالمنط عا ئة ال عاب الهيلي، الهي نة أل مدي ية و ياة البر ح
 اإلسالمية واألوقاف.

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

 مالحظات الجداو 

 التقريب.يتفق مجموع األرقام المذكورة مع المجموع الكلّي نظراب صلى  قد ال

 الرموز المستخدمة

 ال ينطبق. -

 مزيد من المعلومات واإلصدار المقبل

لمزيد من المعلومات عن صحصرراءات الثقافة والترفيه والرعاية االجتماعية، والمزيد من اإلصرردارات 
 http://www.scad.aeأبوظبي  –الرسمية، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني لمركز اإلحصاء 

 .1025ر نوفمبمن المتوقع نشر اإلصدار المقبل في 
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