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 يمّذيت

ُذلٛخ فٙ إيبسح أثٕظجٙ. ٔرظٓش انفػٍ انًُشآد  ثٓب ب  ٚمّذو ْزا اإلصذاس إحصبءاد ٔالؼٛخ ٔيٕثٕل

. ٔرٕظّح إحصبءاد انًُشآد اإللبيخيزٕسط يذح إنٗ  ُذلٛخ، ثبإلظبفخانفاإلحصبءاد أػذاد انُضالء ٔانهٛبنٙ 

هسٛبحخ ن أثٕظجٙمٓب انغشف أٔ انًطبػى. ٔرؼّذ ْٛئخ ٔاإلٚشاداد انزٙ رحمّ  اإلشغبل يؼّذل ٚعب  أُذلٛخ انف

 نٓزِ اإلحصبءاد. انًصذس انشئٛسٔانثمبفخ 

ثًب ًٚكُّٓب يٍ سسى انخطط ٔانسٛبسبد انزٙ  خكًب أٌ ْزا انُٕع يٍ اإلحصبءاد ٚشفذ انحكٕي

 رٕفٛش يشجؼٛخ يحّذدح نألكبدًٍٚٛٛ ٔانجبحثٍٛ.إنٗ  رسزجٛت نهًزطهّجبد اَٜٛخ ٔانًسزمجهٛخ، إظبفخ

انٕاسد فٙ َٓبٚخ اإلصذاس رفسٛشا  نهًصطهحبد ٔانًفبْٛى انزمُٛخ  فُٛخٔٚمّذو لسى انًالحظبد ان 

ْزا انمسى ثبنزضايٍ يغ لشاءح اإلحصبءاد ٔانًؼهٕيبد إنٗ  ثبنشجٕع انًسزخذيخ فّٛ، َٕٔصٙ انمشّاء انكشاو

 انٕاسدح فٙ ْزا اإلصذاس.
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 يهخص انُتائج

  يٍ  انشثغ األٔلٔ 2012يٍ ػبو ثٍٛ انشثغ األٔل % 6.1ُذلٛخ ثُسجخ انفاسرفغ ػذد َضالء انًُشآد

 َضٚم. نفأ 631.4َحٕ  إنٗ نٛصم 2013 ػبو

  ثبَخفبض ، 2013فٙ انشثغ األٔل يٍ ػبو  %32.1ُذلٛخ اإليبسارٍٛٛ انفثهغذ َسجخ َضالء انًُشآد

 .2012ػٍ انشثغ األٔل يٍ ػبو % 4.7 َسجزّ

 ُبدق راد انخًسخ َجٕو.انففٙ  اإللبيخ%( ٚفعّهٌٕ 36.8 ) أكثش يٍ ثهث انُضالء 

  2013انشثغ األٔل يٍ ػبو نٛهخ فٙ  يهٌٕٛ 2.1 َحٕإنٗ  % نزصم22.8ثُسجخ  اإللبيخنٛبنٙ اسرفؼذ. 

  2013ػبو  انشثغ األٔل يٍفٙ  نٛهخ 3.36ُذلٛخ انففٙ انًُشآد  اإللبيخثهغ يزٕسط يذح . 

  (70.8) ل إشغبل انفُبدقأػهٗ يٍ يؼذّ  ٔكبٌ %(82.5انشمك انفُذلٛخ )إشغبل  يؼّذلثهغ%. 

  ػٍ انشثغ األٔل 15.1ثُسجخ  2013فٙ انشثغ األٔل يٍ ػبو ُذلٛخ انفإٚشاداد انًُشآد اسرفؼذ %

 .يهٛبس دسْى 1.4إنٗ  صمزن 2012ػبو  يٍ
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 ُذليت انفانًُشآث 

 هٗ% ػ6.1ثُسجخ صٚبدح  2013ػبو انشثغ األٔل يٍ ُذلٛخ فٙ انفانُضالء فٙ انًُشآد اسرفغ ػذد 

، كًب اسرفغ َفسٓب ًذحنه% 8.0ثُسجخ  اإلشغبلل ٔكزنك فمذ اسرفغ يؼذّ  ،2012انشثغ األٔل يٍ ػبو 

  %.15.7ثُسجخ  اإللبيخيزٕسط يذح 

 2013-2012ربغ األول ان، انًؤشراث انرئيست نهًُشآث انفُذليت :(1جذول )

 انًؤشر 2012 2013 ر %انتغيّ 

 (نفثبأل)ػذد انُضالء  95635 4.136 6.1

 (نفثبأل) اإللبيخنٛبنٙ ػذد  1,725 2,119 22.8

 )ٕٚو( اإللبيخيزٕسط يذح  2.9 3.4 15.7

 )%( اإلشغبل يؼّذل 68.0 73.5 8.0

 ُذلٛخ )ثبنذسْى(انفإٚشاد انغشف  يؼّذل 500.0 488.7 2.3-

 (/ نٛهخانًزبحخ )ثبنذسْى إٚشاد انغشف يؼّذل 340.2 359.2 5.6

 .انًصذس: ْٛئخ أثٕظجٙ نهسٛبحخ ٔانثمبفخ   

 هٗػ% 6.1ثضٚبدح َسجزٓب  ،َضٚمنف أ 631.4َحٕ  2013انشثغ األٔل يٍ ػبو ثهغ ػذد انُضالء فٙ 

. 2013انشثغ األٔل يٍ ػبو % فٙ 73.5 % نٛصجح8َحٕ  اإلشغبل يؼّذلسرفغ . ٔا2012انشثغ األٔل يٍ ػبو 

 .يهٌٕٛ نٛهخ 2.12إنٗ  صمز% ن22.8ثُسجخ َفسٓب هفزشح ن اإللبيخنٛبنٙ  ذاسرفؼكًب 

ُبدق انففٙ  اإللبيخُٔذلٛخ انففٙ انشمك  اإللبيخيزٕسط يذح ٔجٕد فشق فٙ انُزبئج  شدأظٓٔ

%( 82.5)ُذلٛخ انففٙ انشمك  ثهغحٛث  ،اإلشغبل يؼّذل، ٔكزنك فٙ ُذلٛخانفنهشمك  أٚبو خثالثثُحٕ 

  فٙ انفُبدق. (%70.8) ثـيمبسَخ 
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 2013، انربغ األول حسب َىع انًُشؤةانًؤشراث انرئيست نهًُشآث انفُذليت  :(2جذول )

 انًجًىع
انشمك 

 ُذليتانف
 انًؤشر ُادقانف

 (نفثبألػذد انُضالء ) 540 91.3 631.4

 (نفثبأل) اإللبيخنٛبنٙ ػذد  1,563 556 2,119

 )ٕٚو( اإللبيخيزٕسط يذح  2.9 6.1 3.4

 )%( اإلشغبل يؼّذل 70.8 82.5 73.5

 ُذلٛخ )ثبنذسْى(انفإٚشاد انغشف  يؼّذل 536.3 351.8 488.7

359.2 290.1 379.7 
انًزبحخ  إٚشاد انغشف يؼّذل

 (/نٛهخ)ثبنذسْى

 .انًصذس: ْٛئخ أثٕظجٙ نهسٛبحخ ٔانثمبفخ  

 خ انًمًٍٛٛ فٙ ْزا اإللهٛى َحٕفٙ إلهٛى أثٕظجٙ، حٛث ثهغذ َسج اإللبيخم يؼظى انُضالء ٚفعّ 

فٙ  %4.0ٔ ،انؼٍٛ إلهٛى % ف11.8ٙ ، يمبثم2013نهشثغ األٔل يٍ ػبو  % يٍ إجًبنٙ انُضالء84.2

 2.03لهٛى انؼٍٛ )إفٙ ٔ( ٕٚو 3.57)أثٕظجٙ فٙ إلهٛى  اإللبيخانًُطمخ انغشثٛخ. ٔلذ كبٌ يزٕسط يذح 

 . ٕٚو( 2.84) إلهٛى انًُطمخ انغشثٛخفٙ (، ٕٔٚو

 2013، انربغ األول حسب اإللهيى انًؤشراث انرئيست نهًُشآث انفُذليت :(3جذول )

انًُطمت  انًجًىع
 انًؤشر أبىظبي انؼيٍ انغربيت

 (نفثبألػذد انُضالء ) 531.6 74.7 25.2 631.4

 (نفثبأل) اإللبيخنٛبنٙ ػذد  1,896 151.6 71.4 2,119

 )ٕٚو( اإللبيخيزٕسط يذح  3.6 2.0 2.8 3.4

 )%( اإلشغبل يؼّذل 74.9 64.3 57.8 73.5

 )ثبنذسْى(ُذلٛخ انفإٚشاد انغشف  يؼّذل 484.2 427.2 752.6 488.7

359.2 434.6 274.8 362.8 
/ انًزبحخ )ثبنذسْى إٚشاد انغشف يؼّذل

 (نٛهخ

 .ٔانثمبفخ انًصذس: ْٛئخ أثٕظجٙ نهسٛبحخ   
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 أػذاد انُسالء

، ثضٚبدح َضٚم أنف 631.4َحٕ  إنٗ نٛصم 2013انشثغ األٔل يٍ ػبو اسرفغ إجًبنٙ ػذد انُضالء خالل 

أٌ اإليبسارٍٛٛ يٍ أكثش انُضالء فٙ إنٗ  انجٛبَبد شٛش. ٔرانؼبو انسبثك انشثغ األٔل يٍ هٗػ% 6.1يمذاسْب 

ٚهٛٓى انُضالء يٍ انجُسٛبد % يٍ إجًبنٙ انُضالء، 32.1ُذلٛخ، حٛث ثهغذ َسجزٓى انفانًُشآد 

 .يٍ إجًبنٙ انُضالء %21.6األٔسٔثٛخ ثُسجخ 

دٔل َضالء اإليبساد َٔضالء يب ػذا  أٌ ػذد انُضالء لذ اسرفغ نهجُسٛبد جًٛؼٓبإنٗ  رشٛش انجٛبَبدٔ

يٍ جُسٛبد  2013نهشثغ األٔل يٍ ػبو ، ٔكبَذ أكجش صٚبدح فٙ َسجخ انُضالء انخهٛجٙيجهس انزؼبٌٔ 

، رالْب 2012انشثغ األٔل يٍ ػبو  هٗػ% 24.3انذٔل األفشٚمٛخ ثبسزثُبء انذٔل انؼشثٛخ ٔثُسجخ صٚبدح ثهغذ 

نهشثغ  سارٍٛٛاَخفط ػذد انُضالء اإليبيٍ َبحٛخ أخشٖ %. 19.0زثُبء انذٔل انؼشثٛخ ثُسجخ َضالء آسٛب ثبس

يجهس انزؼبٌٔ َضالء دٔل  ػذدٔ ،2012% ػٍ انشثغ األٔل يٍ ػبو 4.8ثُسجخ  2013األٔل يٍ ػبو 

  .%1.2ثُسجخ  انخهٛجٙ

 2013-2012نربغ األول ا ،ُذليت حسب انجُسيتانفَسالء انًُشآث  :(4جذول )

 انجُسيت 2012 2013 %  2013 ر %انتغيّ 

 اإليبساد 212,597 202,506 32.1 4.7-

 دٔل يجهس انزؼبٌٔ انخهٛجٙ  45,823 45,295 7.2 1.2-

 دٔل ػشثٛخ أخشٖ 65,139 72,107 11.4 10.7

 آسٛب ثبسزثُبء انذٔل انؼشثٛخ 97,954 116,586 18.5 19.0

 أسزشانٛب ٔانًحٛط انٓبدا 8,046 9,416 1.5 16.8

 أفشٚمٛب ثبسزثُبء انذٔل انؼشثٛخ 6,702 8,328 1.3 24.3

 أٔسٔثب 123,710 136,079 21.6 10.0

 أيشٚكب انشًبنٛخ ٔأيشٚكب انجُٕثٛخ 30,319 32,242 5.1 6.3

 غٛش يجٍّٛ 4,610 8,858 1.4 92.1

 انًجًىع 594,918 631,417 100.0 6.1

 .انًصذس: ْٛئخ أثٕظجٙ نهسٛبحخ ٔانثمبفخ
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َضالء انفُبدق  ىٚهٛٓ %،36.8انُضالء ثُسجخ  ثهثُبدق راد انخًسخ َجٕو أكثش يٍ انفم َضالء شكّ 

انشمك َٔضالء  (%20.2)ُبدق راد انثالثخ َجٕو ٔألم انف%، ثى َضالء 28.6ثُسجخ  راد األسثؼخ َجٕو

 .(%14.5) انفُذلٛخ

 2013نربغ األول ا، وانتصُيف حسب انجُسيت َسالء انًُشآث انفُذليت :(5جذول )

شمك  انًجًىع
 فُذليت

ثالثت َجىو 
خًست  بؼت َجىورأ وألم

 انجُسيت َجىو

 اإليبساد  79,292 45,846 45,644 31,724 202,506
 دٔل يجهس انزؼبٌٔ انخهٛجٙ  15,415 10,217 9,705 9,958 45,295
 دٔل ػشثٛخ أخشٖ  15,999 21,704 19,526 14,878 72,107

 آسٛب ثبسزثُبء انذٔل انؼشثٛخ  30,527 35,964 28,772 21,323 116,586
 سزشانٛب ٔانًحٛط انٓبداأ 3,966 3,564 1,046 840 9416

 أفشٚمٛب ثبسزثُبء انذٔل انؼشثٛخ  2,126 3,443 1,679 1,080 8,328
 أٔسٔثب  67,154 45,213 15,927 7,785 136,079

أيشٚكب انشًبنٛخ ٔأيشٚكب  15,397 9,758 4,012 3,075 32,242
 انجُٕثٛخ 

 ٍ غٛش يجّٛ  2,437 4,719 1,028 674 8,858
 انًجًىع  232,313 180,428 127,339 91,337 631,417

 .نهسٛبحخ ٔانثمبفخانًصذس: ْٛئخ أثٕظجٙ 

ألبيٕا فٙ  (%49.4فبنُصف يُٓى )ُبدق ػبنٛخ انجٕدح، انففٙ  اإللبيخم َضالء انذٔل األٔسٔثٛخ ٚفعّ 

انخًسخ ُبدق راد انفيُٓى فٙ  %22.2َحٕ و بلؤَضالء انذٔل انؼشثٛخ األخشٖ فأيب  .انخًسخ َجٕوفُبدق 

 .نشمك انفُذلٛخافٙ  ألبيٕا يُٓى %20.6ٔ، َجٕو
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 2102-2102، الربع األول نزالء حسب الجنسيةعدد ال :(1) شكم

 

 اإللايتياني ن

فٙ انشثغ األٔل يٍ ػبو نٛهخ  ٌيهٕٛ 2.1َحٕ إنٗ  نٛصم% 22.8ثُسجخ  اإللبيخٛبنٙ نػذد  اسرفغ

ثُسجخ ثبسزثُبء انذٔل انؼشثٛخ  أفشٚمٛبدٔل يٍ نهُضالء  اإللبيخٛبنٙ نح فٙ ػذد . ٔكبَذ انضٚبد2013

 %. 46.5ثُسجخ  آسٛب )ثبسزثُبء انذٔل انؼشثٛخ( نذٔل اإللبيخنٛبنٙ  ٓبزره%، 54.9

  2013-2012 نربغ األولا ،حسب انجُسيت اإللايتنياني  :(6جذول )

 انجُسيت 2012 2013 % 2013 ر %انتغيّ 

 اإليبساد 401,347 464,048 21.9 15.6

 دٔل يجهس انزؼبٌٔ انخهٛجٙ  101,587 101,916 4.8 0.3

20.7 
 

 دٔل ػشثٛخ أخشٖ 170,874 206,317 9.7

 آسٛب ثبسزثُبء انذٔل انؼشثٛخ 303,978 445,306 21.0 46.5

 أسزشانٛب ٔانًحٛط انٓبدا 31,685 37,359 1.8 17.9

 انؼشثٛخفشٚمٛب ثبسزثُبء انذٔل أ 20,923 32,419 1.5 54.9

 أٔسٔثب 518,577 631,234 29.8 21.7

 أيشٚكب انشًبنٛخ ٔأيشٚكب انجُٕثٛخ 159,486 175,268 8.3 9.9

 غٛش يجٍّٛ 16,619 25,149 1.2 51.3

 انًجًىع 1,725,076 2,119,016 100.0 22.8

 .انًصذس: ْٛئخ أثٕظجٙ نهسٛبحخ ٔانثمبفخ   
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شثغ فٙ اننُضالء إلجًبنٙ ا اإللبيخثؤكثش يٍ َصف نٛبنٙ  يبساداألٔسٔثٌٕٛ َٔضالء دٔنخ اإلُضالء انسبْى 

% يٍ 21.9َحٕ  ٍٛيبسارٛاإلٔ %29.8 َحٕ نألٔسٔثٍٛٛ اإللبيخحٛث ثهغذ َسجخ نٛبنٙ ، 2013األٔل يٍ ػبو 

ثبسزثُبء انذٔل فشٚمٛب أدٔل نجُسٛبد فمذ كبَذ  اإللبيخنهٛبنٙ َسجخ أيب ألم  .اإللبيخإجًبنٙ نٛبنٙ 

 ٔانًحٛط انٓبدا.سزشانٛب أنذٔل % 1.8، ٔاإللبيخجًبنٙ ػذد نٛبنٙ إيٍ  %1.5ُحٕ ثانؼشثٛخ 

 2013-2012 نربغ األولا ،حسب انجُسيت اإللايت ينيان :(2) شكم

 

 اإللايتة يتىسط يذّ 

% 3.7صٚبدح  ثُسجخنٛهخ  3.36إنٗ  نٛصم 2013فٙ انشثغ األٔل يٍ ػبو  اإللبيخيزٕسط يذح  سرفغا

 سرفبعا يؼّذلثهغ أػهٗ ٔ. ٓىجًٛؼَضالء انجُسٛبد  فٙ سرفبعحٛث كبٌ اال ،2012 شثغ األٔل يٍ ػبوان هٗػ

سٛب ثبسزثُبء انذٔل آ بٓزره%، 24.7خ جثُس أفشٚمٛب ثبسزثُبء انذٔل انؼشثٛخنذٔل  اإللبيخ ًزٕسط يذحن

  .%21.4ٌ ثُسجخ ٕيبسارٛٔانُضالء اإل%، 23.1 انؼشثٛخ

 أيشٚكب انشًبنٛخ ٔانجُٕثٛخنجُسٛبد  2013فٙ انشثغ األٔل نؼبو أػهٗ يزٕسط يذح إلبيخ ٔلذ ثهغ 

يٍ دٔل يجهس  ، ثًُٛب كبٌ ألم يزٕسط يذح إلبيخ نهُضالء(نٛهخ 4.64)َضالء دٔل أٔسٔثب ثى  ،(نٛهخ 5.44)

 . (نٛهخ 2.29) انُضالء اإليبسارٍٛٛ، ثى (نٛهخ 2.25) انزؼبٌٔ انخهٛجٙ
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 )نيهت/زائر( 2013-2012نربغ األول ا ،حسب انجُسيت اإللايتيذة  يتىسط :(7)جذول 

 انجُسيت 2012 2013 ر %انتغيّ 

 اإليبساد 1.89 2.29 21.4

 دٔل يجهس انزؼبٌٔ انخهٛجٙ  2.22 2.25 1.5

 دٔل ػشثٛخ أخشٖ 2.62 2.86 9.1

 انؼشثٛخآسٛب ثبسزثُبء انذٔل  3.10 3.82 23.1

 أسزشانٛب ٔانًحٛط انٓبدا 3.93 3.97 1.1

 أفشٚمٛب ثبسزثُبء انذٔل انؼشثٛخ  3.12 3.89 24.7

 أٔسٔثب  4.19 4.64 10.7

 أيشٚكب انشًبنٛخ ٔأيشٚكب انجُٕثٛخ  5.26 5.44 3.3

 غٛش يجٍّٛ 3.60 2.84 21.1-

 انًجًىع 2.90 3.36 15.9

 .ٔانثمبفخانًصذس: ْٛئخ أثٕظجٙ نهسٛبحخ    

 اإلشغال يؼّذل

انشثغ األٔل فٙ  اإلشغبل يؼّذل سرفغألذ  ،ُذلٛخانفيٍ أْى يؤششاد انًُشآد  اإلشغبل يؼّذلّذ ٚؼ

 .% ػٍ انؼبو انسبثك8.0ثُسجخ  2013يٍ ػبو 

%( أػهٗ 74.9) ٙفٙ انًُشآد انفُذلٛخ فٙ إلهٛى أثٕظج اإلشغبلل أٌ يؼذّ  إنٗ ٔرشٛش انجٛبَبد

فٙ انشمك  اإلشغبلل %(. كزنك فئٌ يؼذّ 57.8ٔإلهٛى انًُطمخ انغشثٛخ ) %(64.3يُّ فٙ إلهٛى انؼٍٛ )

 %(.70.8%( أػهٗ يُّ فٙ انفُبدق )82.5انفُذلٛخ )
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 2013حسب اإللهيى، انربغ األول  اإلشغالل يؼذّ  (:3) شكم

 

 اإليراداث

ػُّ فٙ % 15.1ثُسجخ  2013فٙ انشثغ األٔل يٍ ػبو ُذلٛخ انفاسرفغ إجًبنٙ إٚشاداد انًُشآد 

 . يهٛبس دسْى 1.4إنٗ  ، نٛصمانشثغ األٔل يٍ انؼبو انسبثك

 2013-2012األول  نربغا ،يرادُذليت حسب َىع اإلانفيراداث انًُشآث إ :(8جذول )
 )بانًهيىٌ درهى(

 َىع اإليراد 2012 2013 ر %انتغيّ 

 إٚشاداد انغشف 643.9 760.8 18.2

 إٚشاداد انطؼبو ٔانششاة 479.1 538.8 12.5

 إٚشاداد أخشٖ 121.7 132.5 8.8

 يجًىع اإليراداث 1,244.7 1,432.1 15.1

 .انًصذس: ْٛئخ أثٕظجٙ نهسٛبحخ ٔانثمبفخ   

هذ إٚشاداد شكّ حٛث %، 12.5ُذلٛخ ثُسجخ انفاسرفؼذ إٚشاداد انطؼبو ٔانششاة فٙ انًُشآد ٔ

 اسرفؼذ، كزنك 2013شثغ األٔل يٍ ػبو هنُذلٛخ انف% يٍ إجًبنٙ إٚشاداد انًُشآد 37.6انطؼبو ٔانششاة 

 % يٍ إجًبنٙ اإلٚشاداد. 53.1هذ ، ٔشكّ 2013فٙ انشثغ األٔل يٍ ػبو % 18.2إٚشاداد انغشف ثُسجخ 
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 انًفاهيى

ُذلٛخ انؼبيهخ فٙ إيبسح أثٕظجٙ، ٔانًشّخصخ يٍ انفُبدق ٔانشمك انفْٙ ُذليت: انفانًُشآث 

 .ْٛئخ أثٕظجٙ نهسٛبحخ ٔانثمبفخ

ُذلٛخ يمسٕيب  ػهٗ ػذد انغشف انًزٕافشح فٙ فزشح اإلسُبد انفْٕ ػذد انهٛبنٙ : اإلشغال يؼّذل

 )نٛهخ، شٓش، سُخ(.

 .دحْٙ يجًٕع انهٛبنٙ انزٙ ٚمٛى فٛٓب انُضالء جًٛؼٓى فٙ فزشح صيُٛخ يحذّ : اإللايتنياني 

يمسٕيب  ػهٗ ػذد انُضالء خالل فزشح اإلسُبد  انهٛبنٙ انفُذلٛخيجًٕع ْٕ : اإللايتيتىسط يذة 

 .)نٛهخ، شٓش، سُخ(

 انفُيتانًالحظاث 

 النطاق
َّٔد ثٓب، انزٙ يبسح أثٕظجٙإُذلٛخ فٙ انفثبنًُشآد  حصبءاد انًزؼهّمخ ٚغطٙ ْزا انزمشٚش اإل انًشكض  ُٚض

  .ْٛئخ أثٕظجٙ نهسٛبحخ ٔانثمبفخيٍ لجم 

 ةالمّدة الزمنيّ 
ُذلٛخ ثى رمٕو انٓٛئخ ثزضٔٚذ انفثبنجٛبَبد يٍ لجم انًُشآد  ْٛئخ أثٕظجٙ نهسٛبحخ ٔانثمبفخ رُضّٔد

 انًشكض ثبنجٛبَبد ثشكم سُٕ٘ ثؼذ يشاجؼزٓب.
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