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 مهيدت

 المجلد  إشدرا  تحد وموثوقد   دقةقد  سداانة  تقدديرا  بإنتاج أبوظبي -اإلحصاء  مركز يلتزم
 عهدد ولدي نهةان، آل زايد بن محمد الشةخ سمو أول الفريق وتوجةها  أبوظبي إلمارة التنفةذي
 .التنفةذي المجل  رئة  المسلح ، للقوا  األعلى نائب القائد أبوظبي،

 2002 لسدن ( 1) رقدم القدانون بموجدباُسد   ،نسدبةا   ا  جديد ا  كةان أبوظبي - اإلحصاء مركز يعد  
 المتحدة، العربة  اإلمارا  دول  رئة  نهةان، آل زايد بن خلةف  الشةخ السمو صاحب عن الصادر
جدودة واتسدداد ودقدد   إلددى تحسددةن ويطمددا المركدز(. ورعددا  هللا حفظد ) أبددوظبي إمددارة حداكم

 الجهدا  مع التعاونب البةانا للمنهجةا  ودق  المستمر  تحسةنال من خالل الساانة  التقديرا 
 .والمحلة  االتحادي  الحاومة 

. السداانة  ا تقدديرال عن من اإلصدارا  المخطط لها منتظم  سلسل  من جزءا  هذا التقرير  يعد  
ببةاندا  سداانة   القدرار اعصدن   دمدا يدزو   مرتةن سدنويا   تقديرا ال وتنقةا إنتاج إلى التقرير ويهد 
بةانا  جديدة للموالةد على  تحديثا ال ستندت و س. الخدما  وتقديم السةاسا  لدعمموثوق  

وخاصد   الشدريا مدن الجهدا   التي ترد إلدى المركدزوالوفةا  وهجرة المقةمةن بصف  معتادة و 
 .للهوي  اإلمارا  وهةئ  ،الداخلة  وزارةو ،أبوظبي الصح  هةئ 

 حةد  ، المهم د اإلحصداءا  مدن لمجموعد  ضدروريا   دورا   تقديرا  الساان لمنتصد  العدام تلعب
 أنهدا كمدا.  الرئةسد اإلحصدائة  المؤشرا  من العديدفي  نسبالو ال لمعد  كقواسم ل تستخدم
 .األخرى الساانة  اإلحصاءا  لحساب كقاعدة تستخدم

مدن المسدتخدمةن األساسدةةن لهدذ  البةاندا ،  التابع  لحاومد  أبدوظبي والدوائر البلديا  وتعد  
. والعقدارا  الصدح  يمجدالمدن  الخدا  القطداع ومسدتخدمي األكاديمةد باإلضاف  إلى الجها  

 المدوارد وتخصدة  الخددما  وتقدديم والرصدد التخطدةط ألغدرا  ة السداان تقديرا ال وتستخدم
 .االقتصاد وإدارة

 بنداء فدي مسداهم  يعدد   منتظم بشالوموثوق   دقةق  ساانة  تقديرا  توفةر ويؤمن المركز بأن
 للمجتمع.م  المقد   لخدما ا وتطوير الوطن

 

 أحمد محمد بن بطي القبةسيبطي 

 المدير العام
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 مةمقد  

ومن غةر المتوقع . (يونةو 30) 2011 عام منتص هو  مرجعة  تاريخب ة الساان تقديرا التم إعداد 
أن تاون هناك بةانا  جديدة قد تؤثر في هذ  التقديرا ، وعلة  فإن تقدديرا  السداان لمنتصد  

 لتقدديرا ل تنقةحا   النهائة  الساانة  التقديرا  هذ  وتعد   تعد نهائة  في هذا اإلصدار. 2011عام 
الرجاء األطالع علدى . )2012وتحديثا  للتقديرا  المنشورة في الاتاب اإلحصائي السنوي  ولة األ

 .(والنهائة  المنقح ، األولة ، الساانة  التقديرا  حول المعلوما  من لمزيد مسرد المصطلحا 

بمدا  2011 لمنتصد  عدامالنهائةد   ة الساان تقديرا ال عن أساسة  معلوما  اإلصدار هذا ميقد  
تدم احتسداب . 2011 يونةدو 30فدي ومناطقها الثالث  أبوظبي إمارةتركةب ساان  و حجميشمل 

م كمدا ويقدد  . الصديةرة منداطقال أوالتقديرا  الساانة  للمنداطق ولدة  للقطاعدا  أو األحدوا  
 .الساانة  التقديرا  حساب في المستخدم  واألسالةب والتعاري  لمصطلحا ل شرحا   التقرير

 يعدد   .المرجعةد  السدن  مدن يونةو 30في إلى الساان  لمنتص  العامة  الساان تقديرا تشةر ال
 ة  الواردة في هذا التقرير.الساان تقديرا لل المرجعة  السن  2011عام 

 العدةن، منطقد  أبدوظبي، منطقد  الثالث،ومناطقها  أبوظبي إلمارة الساانة  التقديرا  إعداد تم
لةصدبا ثدالث منداطق بددال  مدن أربدع.  2011عام  أبوظبي إلمارةتية ر التقسةم اإلقلةمي  .اليربة 

 .(الفنة  المالحظا  انظر)

 :بصف  معتادة وهم المقةمةن لساانا لمنتص  العامة  الساان تقديرا التشمل 
  فدي حالةدا  المقةمدةن  سدواء أبدوظبي، إمدارة فدي عدادة   يقةمدون الدذين المدواطنةن كاف 

   .زمنة  فترة أليها عن بعةدا   أو أبوظبي
 لدديهم  كاند  أو وكدانوا المرجعةد ، تاريخفي  أبوظبي إمارة في المقةمةن المواطنةن غةر

 .أكثر أو   لإلقام  ست  أشهرالنة  
 .(مسرد المصطلحا  في "في التعداد العد الفعلى للساان" انظر التفاصةل من لمزيد)

 المالحظددا  انظددر. )واالسددتقراء االسددتةفاء إسددلوبي باسددتخدام السدداانة  التقددديرا تددم إعددداد 
 .(الفنة 

 حةد  ، المهم د اإلحصداءا  مدن لمجموع  ضروريا   دورا   لمنتص  العامالساانة   تلعب التقديرا 
 أنهدا كمدا. الرئةسد  اإلحصدائة  المؤشرا  من في العديد والنسب ال كقواسم للمعد   تستخدم
السداانة   كمدا تسدتخدم التقدديرا  .األخدرى السداانة  اإلحصداءا  لحسداب كقاعددة تستخدم

 التابع  لحاوم  أبدوظبي والدوائر والبلديا  اإلدارا  وتعد  . لترجةا تقديرا  المسا لمنتص  العام
 ومسدتخدمي من المستخدمةن األساسةةن لهدذ  البةاندا ، باإلضداف  إلدى الجهدا  األكاديمةد 

 التخطدةط ألغدرا  السداانة  التقدديرا  وتستخدم. والعقارا  الصح  مجالي منالخا   القطاع
 االقتصاد. وإدارة الموارد وتخصة  الخدما  وتقديم والرصد
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 اإلحصاءات الرئيسة

  1122عام  منتصف المقيمين،للسكان  النهائية التقديرات

. 2011عدام فدي منتصد   نسدم  2,161,619إمدارة أبدوظبي  فدي المقةمدةن عددد السداانبلغ 
النمدو  متوسط ضا أنيت   نسم ، 1,313,200 بلغوالذي  2001عام ساان  معهذا العدد بمقارن  و

 .%1.2 بلغ 2011 يونةو 30 حتىالس   األعوام في السنوي السااني

ما يجعدل نسدب  المدواطنةن فدي إمدارة  نسم  311,061 أبوظبي إمارة في المواطنةن وبلغ عدد
مدن مدواطني دولد   %36 أكثدر مدن حةد  يعدة ، الدولد  إمارا  كاف أبوظبي هي األعلى بةن 
 اإلمارا  في إمارة أبوظبي.

 السداان، مجموع من %12.9بلي  بنسب   المواطنةن غةر من أبوظبي إمارةغالبة  ساان  وتعد  
 %.21.1 مانسبت  1المتحدةالعربة   اإلمارا  دول  حةن شا ل مواطنو في

 1122 عام التقديرات السكانية حسب الجنسية والنوع، إمارة أبوظبي، منتصف -2الشكل 

 
 نهائي ،2011 عام منتص  الساانة ، التقديرا   أبوظبي، -مركز اإلحصاءالمصدر: 

________________________________________________ 

ومقارنتهدا مدع التقدديرا   2011 عدام حتدىواسدتقراءها  2010منتص  عدام ل تقديرا  المركز الوطني لإلحصاءتستند النسب  على  .1

 .تقريبة  هذ  النسب الواردة في هذا اإلصدار. وتعد  2011الساانة  لمنتص  عام 
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 الزمن مر   على السكاني رالتغي  

لمنتصد  عدام النهائة   الساانة  التقديرا  وتشةر. سريعا   نموا   أبوظبي في عدد الساان يشهد
 فدي نسدم  1,313,200 مع بالمقارن  نسم ، 2,161,619 بلغ اإلمارة ساان عدد أنإلى   2011
 بدةنللسداان  السدنوي النمدو متوسدط بلدغ وقدد . 1991 عام في نسم  920,300 و 2001 عام

 علةد ، فقدد كدان. وقد شهد هذا المعدل ارتفاعا  عمدا كدان %1.1 ما يعادل  2011و 1991 عامي
 .2011و 2001 عامي بةن %1.2ما بلغ المتوسط بةن ،%3.1 لإلمارة 2001 و 1991 عامي بةن

 1122 – 2991 األعوام منتصف أبوظبي، إمارة السكانية، التقديرات -1 الشكل

 
 نهائي ،2011 منتص  عام الساانة ، التقديرا   أبوظبي، -مركز اإلحصاءالمصدر: 

، %3.2بلدغ ل سدنوي بمعدد   2011إلدى عدام  2001عدام عدد المواطنةن خالل الفتدرة مدن ارتفع 
ويرجع النمو السااني السدنوي السدريع للمدواطنةن إلدى أسدباب ليةر المواطني. % 2.2مقابل 

طبةعة ، باإلضاف  إلى الهجرة من اإلمارا  األخرى. أمدا النمدو السدااني السدنوي السدريع ليةدر 
 لعمل في إمارة أبوظبي. القادمةن لالمواطنةن فةعود إلى العدد الابةر من المهاجرين 
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 1122 – 2991 األعوام منتصف أبوظبي، إمارة الجنسية، السكانية حسب التقديرات -3 الشكل

 
 نهائي ،2011  عام منتص  الساانة ، التقديرا  ،أبوظبي -مركز اإلحصاءالمصدر: 

تتزايدد أعدداد السااني الابةر بةن غةر المواطنةن إلى نمو كبةر فدي أعدداد الدذكور.  ي النموويؤد  
 سدنوي بلدغ بمعدد لبةنما ارتفع  أعداد اإلناث ، %2.9بلغ ل سنوي بمعد   2001منذ عام  الذكور 

1.1%. 

 1122 – 2991 األعوام منتصف ، أبوظبي إمارة النوع، السكانية حسب التقديرات -4 الشكل

 
 نهائي ،2011 عام منتص  الساانة ، التقديرا  أبوظبي، -مركز اإلحصاءالمصدر: 
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 السكان حسب المناطق

بلدغ تقددير منتصد  ومن الساان بةن مناطق اإلمارة الدثالث، األكبر منطق  أبوظبي النسب   تضم  
، أمدا سداان %60.6، أي مدا يعدادل نسدم  1,310,321لعدد ساان منطق  أبدوظبي  2011عام 

عددد سداان بلدغ  ، وأخةدرا  %21.6 ، أي مدا يعدادلنسدم  191,231 عدددهمفبلدغ منطق  العدةن 
لسداان تقددير منتصد  العدام  ما يجعل، %11.2 ، أي ما يعادلنسم  211,229المنطق  اليربة  

 نسم . 2,161,619إمارة أبوظبي يبلغ 

عددددهم بلددغ إذ  ،%31.2تقددارب  منطقدد  العددةن بددأكبر نسددب  مددن السدداان المددواطنةنحظةدد  و
 231,316فض دم  مدن غةدر المدواطنةن. أمدا منطقد  أبدوظبي  309,230مقابل ، مواطن 126,001
المنطقد  فدي حدةن ضدم   . من غةر المواطنةن 1,069,009قابل م %12.3أي ما يعادل  ،مواطن
 يعدد  و من غةدر المدواطنةن.نسم   221,101مقابل  %10.2 ، أي ما يعادلمواطن 21,123اليربة  
ساان منطق  أبوظبي أكبر باثةر من عدد سداان المنطقتدةن األخدريةن، وأكثدر مدن نصد  حجم 

 .%13.1بنسب  بلي   إمارة أبوظبي  يعةشون في منطق  أبوظبيمواطني 

بةن المواطنةن،  %12.2بلي  بنسب   ذكور ساان التي تضم  المنطق  اليربة  أكثر المناطق  وتعد  
تباين التوزيع النوعي في منطقتي أبوظبي والعةن بدةن المدواطنةن بةن غةر المواطنةن.  %91.9و

على في المنطقتةن  %10.6و %11.3المواطنةن، حة  بلي  نسب  الذكور بةن المواطنةن  وغةر
 %13.2 بلي  نسدب  الدذكور بدةن غةدر المدواطنةن فدي منطقتدي أبدوظبي والعدةن التوالي، فةما

 على التوالي. %11.2و

 1122 عام منتصف أبوظبي، إمارة المنطقة، حسب يةالسكان اتتقديرال -1 الشكل

 
 نهائي ،2011  عام منتص  الساانة ، التقديرا  أبوظبي، -مركز اإلحصاءالمصدر: 
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 العمري والنوعي للسكان التركيب 

المولدودون  الساان   حادة.عريض  وقم   قاعدة  ذو مثل  الشال نةن الهرم السااني للمواطاتخذ 
. سدن  فدأكثر 31سن  فأقل أكثر من الساان الباليةن  33الذين تتراوح أعمارهم و 1916بعد عام 

أهدم مراحدل  تعدد  والتدي  سدن  33-21 العمريد الفئد   فدي للمواطندا  الابةدرة   األعدادوقد أد  
 النمدوسدنوا ، وهدو مدايعزز أن  9-0 العمريد الفئد  طفدال األ أعداد كبةرة من إلى وجود -اإلنجاب

 .الطبةعة  الزيادة خالل يتم من لمواطنةنل السااني

 1122 عام منتصف أبوظبي، إمارة ،نالهرم السكاني للمواطني -6 الشكل

 
 نهائي ،2011 عام منتص  الساانة ، التقديرا  أبوظبي، -مركز اإلحصاءالمصدر: 

الذين  ألنها تضم  سن   19-11 الفئ  العمري  منسن  فأكثر أكبر  20 العمري  الفئ  تعد  ببساط ، و
  .سن  20من تجاوز  أعمارهم  جمةعسن  و 20تتراوح أعمارهم 

   .غةر المواطنةن لىالمواطنةن عيزيد عدد سن  فأكثر  10في الفئ  العمري  

 مهداجرين مدن نيتادو   ألند  ،اعتةدادي المواطنةن بأن  غةدر ليةرالعمري والنوعي التركةب  ويتص 
 أضعا  ثالث ب المواطنةن غةريزيد الساان الذكور . أعواملبضع  لعملبير  ا أبوظبي إلى قادمةن

العمريد   الفئد  فدي المدواطنةن غةدر الذكور من %30.2 وتنحصر أعمار. المواطنا  غةرعن اإلناث 
 .%29.2 العمري  الفئ  نف  بةنما تبلغ نسب  اإلناث في ،سن   33 – 21
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 1122 عام منتصف أبوظبي، إمارة ، نالمواطني غيرالهرم السكاني ل -7 الشكل

 
 نهائي ،2011  عام منتص  الساانة ، التقديرا  أبوظبي، -مركز اإلحصاءالمصدر: 

 مقارند    ،نسدبةا   األطفدال  قل   ق ، إشارة  علىضة   بقاعدة المواطنةن ليةر السااني ويتص  الهرم
 المدواطنةن غةدر األطفدال عددد فإن ذلك، ومع. للمواطنةن السااني الهرم في واسع  قاعدة مع

 .المواطنةن األطفال لعدد مشاب 
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 الجداول اإلحصائية
 

 11 ................................... 1111 عام منتصف أبوظبي، إمارة والنوع، والجنسية المنطقة حسب السكانية التقديرات: 1 جدول

 11 ............................... 1111 عام منتصف أبوظبي، إمارة والنوع، والجنسية العمر فئات حسب السكانية التقديرات: 1 جدول

 11 .............................. 1111 عام منتصف أبوظبي، منطقة والنوع، والجنسية العمر فئات حسب السكانية التقديرات: 3 جدول

 13 ................................. 1111 عام منتصف العين، منطقة والنوع، والجنسية العمر فئات حسب السكانية التقديرات: 4 جدول

 14 ............................. 1111 عام منتصف الغربية، المنطقة والنوع، والجنسية العمر فئات حسب السكانية التقديرات: 1 جدول
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 عام منتصف ،أبوظبي إمارة الجنسية والنوع،المنطقة و حسب السكانية التقديرات :2 جدول
1122 

  الجنسية / النوع 
  غير مواطنين مواطنون 

 المجموع الجمل  إناث ذكور الجمل  إناث ذكور المنطقة

 2,161,619 1,706,554 416,683 1,289,871 455,065 220,651 234,414 إمارة أبوظبي

 1,310,485 1,069,009 280,083 788,926 241,476 117,338 124,138 منطق  أبوظبي

 595,845 409,840 118,072 291,768 186,005 91,954 94,051 منطق  العةن

 255,289 227,705 18,528 209,177 27,584 11,359 16,225 اليربة 

 نهائي ،2011 عام منتص  الساانة ، التقديرا  أبوظبي، -اإلحصاءمركز المصدر: 
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 منتصف ،أبوظبي إمارة والنوع، الجنسيةفئات العمر و حسب السكانية التقديرات :1 جدول
 1122 عام

  الجنسية / النوع 

 الفئة
 العمرية

  غير مواطنين مواطنون

 المجموع الجمل  إناث ذكور الجمل  إناث ذكور

 2,161,619 1,706,554 416,683 1,289,871 455,065 220,651 234,414 الجملة

0  -  3 35,416 33,615 69,031 41,330 38,690 80,020 149,051 

1  -  9 30,247 28,356 58,603 35,421 32,920 68,341 126,944 

10 - 13 25,536 23,365 48,901 28,889 26,886 55,775 104,676 

11 - 19 24,813 23,509 48,322 31,681 25,612 57,293 105,615 

20 - 23 24,257 23,572 47,829 156,419 48,443 204,862 252,691 

21 - 29 24,219 23,012 47,231 284,387 67,474 351,861 399,092 

30 - 33 21,059 18,691 39,750 234,204 56,808 291,012 330,762 

31 - 39 13,773 13,235 27,008 171,284 42,644 213,928 240,936 

30 - 33 9,629 9,221 18,850 125,809 29,375 155,184 174,034 

31 - 39 7,059 7,039 14,098 78,648 19,920 98,568 112,666 

10 - 13 5,329 5,816 11,145 53,994 13,007 67,001 78,146 

11 - 19 4,286 4,157 8,443 30,335 7,363 37,698 46,141 

60 - 63 3,394 2,713 6,107 11,373 3,571 14,944 21,051 

65-69 2,110 1,658 3,768 3,616 1,722 5,338 9,106 

10 - 13 1,650 1,362 3,012 1,422 952 2,374 5,386 

11 - 19 830 645 1,475 563 528 1,091 2,566 

20 + 807 685 1,492 496 768 1,264 2,756 

 نهائي ،2011 عام منتص  الساانة ، التقديرا  أبوظبي، -اإلحصاءمركز المصدر: 
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 منتصف، أبوظبي منطقة ،والنوع فئات العمر والجنسية حسب السكانية التقديرات :3 جدول
 1122 عام

  الجنسية / النوع 

 الفئة
 العمرية

  غير مواطنين مواطنون

 المجموع الجمل  إناث ذكور الجمل  إناث ذكور

 1,310,485 1,069,009 280,083 788,926 241,476 117,338 124,138 الجملة

0  -  3 18,461 17,378 35,839 28,191 26,255 54,446 90,285 

1  -  9 16,142 14,963 31,105 23,688 21,997 45,685 76,790 

10 - 13 13,439 12,271 25,710 19,230 17,644 36,874 62,584 

11 - 19 13,015 12,403 25,418 18,777 16,067 34,844 60,262 

20 - 23 12,377 12,582 24,959 91,749 29,613 121,362 146,321 

21 - 29 12,419 12,035 24,454 177,228 44,454 221,682 246,136 

30 - 33 11,045 10,176 21,221 147,046 39,025 186,071 207,292 

31 - 39 7,648 7,389 15,037 103,131 29,681 132,812 147,849 

30 - 33 5,624 5,216 10,840 73,382 20,572 93,954 104,794 

31 - 39 4,080 3,956 8,036 45,180 14,302 59,482 67,518 

10 - 13 3,009 3,176 6,185 31,138 9,438 40,576 46,761 

11 - 19 2,453 2,255 4,708 18,594 5,482 24,076 28,784 

60 - 63 1,852 1,469 3,321 7,592 2,712 10,304 13,625 

65-69 1,049 810 1,859 2,432 1,293 3,725 5,584 

10 - 13 801 653 1,454 898 662 1,560 3,014 

11 - 19 406 298 704 342 340 682 1,386 

20 + 318 308 626 328 546 874 1,500 

 نهائي ،2011 عام منتص  الساانة ، التقديرا  أبوظبي، -مركز اإلحصاءلمصدر: ا
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 منتصف ،العين منطقة ،والنوع الجنسيةفئات العمر وحسب  السكانية التقديرات :4 جدول
 1122 عام

  الجنسية / النوع 

 الفئة
 العمرية

  غير مواطنين مواطنون

 المجموع الجمل  إناث ذكور الجمل  إناث ذكور

 595,845 409,840 118,072 291,768 186,005 91,954 94,051 الجملة

0  -  3 15,015 14,418 29,433 11,116 10,355 21,471 50,904 

1  -  9 12,485 11,898 24,383 9,862 8,997 18,859 43,242 

10 - 13 10,774 9,794 20,568 8,147 7,719 15,866 36,434 

11 - 19 10,440 9,825 20,265 10,056 8,248 18,304 38,569 

20 - 23 9,893 9,745 19,638 37,462 16,774 54,236 73,874 

21 - 29 9,360 9,801 19,161 58,101 20,382 78,483 97,644 

30 - 33 7,908 7,681 15,589 47,978 15,504 63,482 79,071 

31 - 39 5,045 5,250 10,295 37,439 11,114 48,553 58,848 

30 - 33 3,322 3,598 6,920 28,886 7,534 36,420 43,340 

31 - 39 2,451 2,743 5,194 18,734 4,883 23,617 28,811 

10 - 13 1,927 2,373 4,300 12,947 3,102 16,049 20,349 

11 - 19 1,556 1,694 3,250 6,976 1,649 8,625 11,875 

60 - 63 1,390 1,095 2,485 2,503 786 3,289 5,774 

65-69 963 777 1,740 880 385 1,265 3,005 

10 - 13 749 622 1,371 383 259 642 2,013 

11 - 19 357 314 671 170 168 338 1,009 

20 + 416 326 742 128 213 341 1,083 

 نهائي ،2011 عام منتص  الساانة ، التقديرا  أبوظبي، -اإلحصاء مركز: المصدر
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ية، الغربالمنطقة ، والنوع والجنسيةفئات العمر  حسب السكانية التقديرات :1 جدول
 1122 عام منتصف

  الجنسية / النوع 

 الفئة
 العمرية

  غير مواطنين مواطنون

 المجموع الجمل  إناث ذكور الجمل  إناث ذكور

 255,289 227,705 18,528 209,177 27,584 11,359 16,225 الجملة

0  -  3 1,940 1,819 3,759 2,023 2,080 4,103 7,862 

1  -  9 1,620 1,495 3,115 1,871 1,926 3,797 6,912 

10 - 13 1,323 1,300 2,623 1,512 1,523 3,035 5,658 

11 - 19 1,358 1,281 2,639 2,848 1,297 4,145 6,784 

20 - 23 1,987 1,245 3,232 27,208 2,056 29,264 32,496 

21 - 29 2,440 1,176 3,616 49,058 2,638 51,696 55,312 

30 - 33 2,106 834 2,940 39,180 2,279 41,459 44,399 

31 - 39 1,080 596 1,676 30,714 1,849 32,563 34,239 

30 - 33 683 407 1,090 23,541 1,269 24,810 25,900 

31 - 39 528 340 868 14,734 735 15,469 16,337 

10 - 13 393 267 660 9,909 467 10,376 11,036 

11 - 19 277 208 485 4,765 232 4,997 5,482 

60 - 63 152 149 301 1,278 73 1,351 1,652 

65-69 98 71 169 304 44 348 517 

10 - 13 100 87 187 141 31 172 359 

11 - 19 67 33 100 51 20 71 171 

20 + 73 51 124 40 9 49 173 

 نهائي ،2011 عام منتص  الساانة ، التقديرا  أبوظبي، -مركز اإلحصاءالمصدر: 
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  مسرد المصطلحات

  األساس السكاني/ القاعدة السكانية

يدتم االعتمداد علدى  التعداد كمصدر رئة  للبةانا ، فإند على عتماد التقديرا  الساانة  إل نظرا  
 .إلة  بالساان في سن  األساس ُيشارآخر تعداد و

 النظري )بحكم القانون(الوضع 

 ق بالواقع".يتعل   لما " يشةر والذي الوضع الفعلييختل  عن  وهو ،للقانون" يقصد ب  "وفقا  

النظري للساان" يشةر إلى الساان الذين يحق لهم قانونا  العة  في منطق  مدا  لذا فإن "العد  
لةن فدي السدجال  الرسدمة  مدن المدواطنةن أو )بلد ما(، وعادة ما يشةر المصطلا إلى المسج  

يحملون تصاريا اإلقام  من غةر المواطنةن. وعادة ما تستخرج هذ  البةانا  من السدجال  ممن 
ق  بالساان مثل قاعددة بةاندا  بطاقدا  الهويد  أو سدجال  الضدرائب التدي تضدم اإلداري  المتعل  

 األسرة(. الُمعالةن )التابعةن لرب  

، من الدرقم النداتم مدن التعددادالنظري للساان"  للعددتقريب " لساان" هولإن "التعداد النظري 
 الساان". تعري  أبوظبي للمقةمةن بصف  معتادة يشةر إلى أن  "التعداد النظري لعد   أن حة 

لتعريدد   المقةمددةن بصددف  معتددادة مددن السدداان وفقددا   إن التقددديرا  السدداانة  السددنوي  تخدد   
عملةد   وتعتبدرتشمل المواطنةن المقةمةن خدارج اإلمدارة ألي فتدرة مدن الدزمن.  التيوأبوظبي، 

األسدرة أو مدن  ى رب  التعداد هي مصدر البةانا  المدخل  وفي أثناء هذ  العملةد  يتدول   أثناءالعد 
 الذين يقةمون بصف  معتادة في األسرة. األشخا  جمةعينوب عن  تحديد 

للتعري  المعتمد في أبوظبي، ُيعر  المقةم بصف  معتادة بأن  الشخ  الذي يعدة  عدادة  وفقا  
 خدارج أو داخدل إمدا المتواجددون المواطندون معتدادة بصف  المقةمون ويشملفي إمارة أبوظبي. 

. كمدا يشدمل التعريد  غةدر المدواطنةن الدذين يندوون بهدا يقةمدون ما عادة ولانهم أبوظبي إمارة
مستمرة في اإلمارة لمدة ال تقل عن ست  أشهر أو أكثر، أو من قضوا فدي اإلمدارة  اإلقام  بصف 

 قبل لةل  اإلسناد الزمني للتعداد. متواصل مدة ال تقل عن ست  أشهر 

النظري للساان" هو المفهوم السااني الذي يمان بموجب  نسب  األشخا  )المقةمدةن  "العد  
 لماان إقامتهم. وفقا  دة جيرافة  محد   لمنطق بصف  معتادة( 

 التقديرات السكانية النهائية

 البةاندا  جمةدع تتدوفرعنددما  لتي يتم إسدنادها لتداريخ معدةن تدتماالتقديرا  الساانة  النهائة  
وبعدد تداريخ اإلسدناد  م بعد اإلنتهاء من عملة  التعدادتتما  لجعل التقديرا  نهائة . وغالبا   الالزم 
يدتم  مدا علدى الجدداول ولاند  عدادة  "نهائةد "بالنهائةد   لتقديرا اإلى د. ويمان أن ُيشار المحد  

 يعني أنها تقديرا  نهائة . منق ح غةاب ما يشةر إلى أن التقديرا  أولة  أو   ذلك، وعلة  فإن
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 منتصف العام

 من كل عام. يونةو من 30العام هو  منتص إن تاريخ اإلسناد المحدد لتقديرا  

 صافي القصور في العد  

 العددد الفعلدي مدن التعدداد في التعداد" إلى الفرد بدةن  ُيشةر مصطلا "صافي القصور في العد  
لادل  صافي القصور في العدد  تم احتساب التعداد.  أثناءهم المفتر  عد  العدد التقديري لألفراد و

القصدور صدافي يندتم  .وماان اإلقام  المعتادةوالجنسة  النوع حسب ف  دة مصن  محد  عمري  فئ  
إضداف  صدافي  أو أخطداء التصدنة  أو االحتسداب. تُعدد   مدن الدنق  أو الزيدادة فدي العدد   في العد  

التقدديرا  لعددد  إلدى أددمدن األفدراد إلدى السداان خطدوة أساسدة  للوصدول  القصور في العد  
 الساان المقةمةن في فترة التعداد.

البةاندا  الضدابط ،  مجموع  معة مقارنا  بناء  على عقد عد   ويتم تقدير صافي القصور في العد   
 ودون استخدام المسا البعدي للتعداد. 

  التقديرات السكانية األولية

ولادن  في وق  الحدق لتداريخ اإلسدنادد التقديرا  الساانة  األولة  لتاريخ إسناد محد   يتم إعداد
 ُيشدار قدد ولالزمد  جداهزة أو نهائةد . ذا  الصدل  ا البةاندا  جمةدعفةد   الوقد  التدي تادونقبل 

 األولة  في الجداول بلفظ "أولة "، وتخضع التقديرا  الساانة  األولة  للمراجع . للتقديرا 

 منق حةالتقديرات السكانية ال

هدي عبدارة عدن تحدديثا  للتقدديرا  السداانة  األولةد  المتعلقد   منق حد التقديرا  الساانة  ال
ولان قبل الحصول  ،معلوما  جديدةفي وق  الحق لتاريخ اإلسناد مع وجود بتاريخ إسناد محدد 

األولة  فدي  للتقديرا  و قد ُيشار .الالزم  إلعداد التقديرا  الساانة  النهائة  البةانا  كاف على 
معلومددا  جديدددة يماددن مراجعدد  التقددديرا   تتددوفر/ُمراجعدد ". وعندددما منق ح "الجددداول بلفددظ 
علدى تقدديرا   أو منق حد هذ  العملة  إمدا الحصدول علدى تقدديرا   عن وينتمالساانة  األولة  

 التقديرا  النهائة . تتوفرأن  مرة أخرى قبل منق ح نهائة ، كما يمان إعادة مراجع  التقديرا  ال

 المقيم بصفة معتادة

الشدخ  بأند   -للتعريد  النظدري ألبدوظبي وفقدا  - في إمارة أبوظبيُيعر   المقةم بصف  معتادة 
 المتواجددون المواطندونيشمل المقةمدون بصدف  معتدادة . يعة  بصف  معتادة في اإلمارة الذي

أبوظبي بصف  معتادة، وكذلك غةر المواطنةن الدذين أقداموا أو  بإمارةخارج اإلمارة ولانهم يقةمون 
 .ست  أشهر ال تقل عن لمدة  بهاينوون أن يقةموا 

 وُيعر   محل اإلقام  المعتاد بأن  الماان الذي يبة  فة  الفرد معظم اللةالي.
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 المالحظات الفنية 

 ر الجغرافي التغي  

م  اإلمارة فدي السدابق إلدى حة  ُقس   ،2011ر التقسةم اإلقلةمي إلمارة أبوظبي في عام تية  
 2011وإقلةم المنطق  اليربة  وجزر اإلمارة، أما في عدام أربع أقالةم: إقلةم أبوظبي وإقلةم العةن 

ى ل  إقلةمةن كبةرين يسدم  اإلمارة على إقلةمي أبوظبي والمنطق  اليربة  مشا   ع  جزرفقد وز  
اليربة  على التوالي. بةنما ظدل المددى الجيرافدي إلقلدةم  بإقلةمأبوظبي واآلخر  بإقلةمأحدهما 

 العةن دون تيةةر.

 ،ساان الجزر التابع  لإلمارة على كل مدن إقلةمدي أبدوظبي واليربةد  توزيع تم 2011وفي عام  
 الباقةن إلقلةم اليربة . تخصةصيوتم  من الساان إلقلةم أبوظبي ٪90 حوالي  حة  ُخص  

 منهجية الحساب 

 2011تفتددر  المنهجةدد  المعتمدددة لحسدداب التقددديرا  السدداانة  النهائةدد  فددي منتصدد  عددام 
   بةن تقديرا  الساان في سنوا  التعداد. ال  النمو الساانيمعد  ثبا  للمقةمةن بصف  معتادة 

  لهدا النمدو را  التي قد يتعدر  ق بالتية  افتراضا  تتعل   أي ن عملة  االستقراء الخارجي وال تتضم  
، تعادد  العملةدد  التعدددادا  السددااني بددةن التعدددادا  أو بعدددها. وفددي السددنوا  الواقعدد  بددةن 

نات  )الخصوب  والوفةا  را  السنوي  في النمو السااني نتةج  لالختالفا  في ماو  متوسط التية  
 والهجرة( فقط.

ي بناء  على أربدع مجدامةع األس خارجياشتقاد التقدير اإلجمالي للساان  إلى االستقراء التم 
حسدب ، ثم تدم توزيدع السداان وغةر المواطنا ( نةنضابط  )المواطنون والمواطنا  وغةر المواط

 –ورق  منهجة  مركدز اإلحصداء  راجع .التقدير اإلجمالي للساانبناء  على والمنطق  العمر والنوع 
 .قريبا  نشر  سةتم  حة  أبوظبي المتعلق  بالتقديرا  الساانة ،
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 النشر بيانات

 البيانات لنشر الزمنية الخطة

 التقدديرا  نشدر يدتم أن المقدر ر ومدن.النشر تاريخ إلى اإلصدار بهذا الخاص  اليال  صفح  تُشةر
 المنق ح  الساانة  التقديرا  يشمل وهذا عام، كل من ديسمبر شهر في العام لمنتص  األولة 
 .السابق للعام

 للبيانات الوصول

 ولانهدا اإلحصدائي، اإلصددار هدذا خدالل مدن السداانة  التقديرا  أبوظبي – اإلحصاءمركز  ينشر
 :التالة  اإلصدارا  من كل في أيضا   متوافرة

 السنوي اإلحصائي لاتابا 
 أرقام في أبوظبي 
 أبوظبي – لمركز اإلحصاء اإللاتروني الموقع 

)http://www.scad.ae/en/statistics/Pages/Statistics.aspx?ThemeID=4( 

 التقديرات حساب عن المسؤولية

 وتحددد د. أبددوظبي – اإلحصدداء مركددز بدد  يضددطلع الددذي الدددور 2002 لعددام( 1) رقددم القددانون ُيددنظ م
 مسؤولة  المركز ُيتولى كما. بةانا  من توفةر  المركز على يتوجب لما( 1.20)و( 3.12) المادتةن
 .الساانة  التقديرا  ونشر حساب

  .لإلحصاء الوطني الماتب مع الساانة  التقديرا  حساب طرد على االتفاد وينبيي

 :من أبوظبي – مركزاإلحصاء يتبن ا  ما اعتماد أبوظبي بإمارة الحاومة  الجها  على يجب كما

 عريفا ت  
 صنةفا ت  
 فنة  عايةرم 
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 1112( لعام 7القانون رقم )
  (3122المادة )

التنسددةق مددع الجهددا  االتحاديدد  العتمدداد وتطبةددق 
المنهجةددددا  والمعددددايةر والتصددددنةفا  والتعريفددددا  

 المتعلق  بالعملةا  اإلحصائة .

 
 (2111المادة )

علددى المعنةددةن بالعمددل اإلحصددائي فددي الجهددا  
الحاومةددد  باإلمدددارة التقةدددد فدددي مجدددال عملهدددم 
 بالتعريفاااات والتصااانيفات والمعاااايير الفنياااة
المعتمدة من المركز، وعلدةهم التنسدةق معد  فدي 

 .هذا الشأن

 بنا اتصل

 الدرابط زيدارة يرجدى األخرى، الرسمة  واإلحصاءا  الساانة  التقديرا  عن المعلوما  من لمزيد
 http://www.scad.ae :أبوظبي – لمركزاإلحصاء اإللاتروني الموقع على باإلحصاءا  الخا 

  (SCAD) أبوظبي – اإلحصاء مركز

 2100000 2 911: +الهات  رقم

 2100200 2 911: +الفاك  رقم

  info@scad.ae :اإللاتروني البريد عنوان

  المتحدة العربة  اإلمارا  - أبوظبي ،6036: ب.  : العنوان

 www.scad.ae: اإللاتروني الموقع




