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تقديم

يســر مركــز اإلحصــاء – أبوظبــي أن يقــدم لمتخــذي القــرار وراســمي الخطــط والبرامــج 
بالبيانــات  المعنييــن  وجميــع  والباحثيــن  األعمــال  ورجــال  والمســتثمرين  والسياســات 
والمؤشــرات اإلحصائيــة إصــداره الســنوي مــن الكتــاب اإلحصائــي إلمــارة أبوظبــي للعــام 
ــهدتها  ــي ش ــاملة الت ــة الش ــل التنمي ــرات ودالئ ــف مؤش ــة مختل ــد بدق ــذي يرص 2015. وال
اإلمــارة خــال الســنوات الماضيــة، فــي ظــل القيــادة الرشــيدة لصاحــب الســمو الشــيخ 
خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، حاكــم إمــارة أبوظبــي – 
حفظــه اهلل، فضــًا عــن المتابعــة الحثيثــة والتوجيهــات الســديدة مــن ســمو الشــيخ محمــد 
بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات المســلحة رئيــس 

المجلــس التنفيــذي إلمــارة أبوظبــي.

ويتضمــن الكتــاب اإلحصائــي لهــذا العــام العديــد مــن المؤشــرات اإلحصائيــة الجديــدة، 
كمــا يشــتمل هــذا اإلصــدار فــي طبعتــه الجديــدة جــداول ومعلومــات وبيانــات حديثــة، 
ــي  ــرى ف ــة كب ــات نوعي ــداث نق ــة إلح ــز المتواصل ــود المرك ــياق جه ــي س ــا ف ــت إضافته تم
هــذا اإلصــدار مــن حيــث شــمول البيانــات ودقتهــا وتميــز أســاليب عرضهــا، للمســاعدة فــي 

دراســتها وتحليــل أثارهــا فــي استشــراف المســتقبل ورســم الخطــط واإلســتراتيجيات.

ويأتــي إصــدار »الكتــاب اإلحصائــي الســنوي إلمــارة أبوظبــي 2015« انطاقــا مــن إيمــان 
ورســم  الرشــيدة  القــرارات  اتخــاذ  فــي  الحديثــة  اإلحصائيــة  البيانــات  بأهميــة  المركــز 
السياســات الســديدة علــى كافــة المســتويات العامــة والخاصــة، حيــث يقــدم هــذا الكتــاب 
صــورة متكاملــة لمؤشــرات التنميــة الشــاملة فــي اإلمــارة خــال الســنوات الماضيــة )2005 
– 2014( التــي تعكــس التطــورات الشــاملة ،والتحــوالت الكبــرى التــي شــهدتها اإلمــارة 
ــكان  ــة والس ــارة والصناع ــاد والتج ــك اإلقتص ــي ذل ــا ف ــاالت، بم ــطة والمج ــع األنش ــي جمي ف
والبيئــة  والزراعــة  العاملــة  القــوى  وإحصــاءات  اإلجتماعيــة  واإلحصــاءات  والديموغرافيــا 

والطاقــة والميــاه وغيرهــا.

ورغــم كل مابذلــه مركــز اإلحصــاء – أبوظبــي مــن جهــود حثيثــة وطاقــات كبيــرة فــي جمــع 
البيانــات التــي تضمنهــا الكتــاب اإلحصائــي الســنوي، فإنــه البــد مــن التأكيــد علــى أن هــذا 
الكتــاب مــا كان لــه أن يتبــوأ هــذه المكانــة المتميــزة ويحظى بإهتمــام مســتخدمي البيانات 
بمختلــف أهدافهــم وتوجهاتهــم، لــوال تضافــر جهــود شــركائنا االســتراتيجيين، مــن الدوائــر 
ــوزارات اإلتحاديــة ومؤسســات القطــاع  والهيئــات المحليــة الحكوميــة وشــبه الحكوميــة وال
الخــاص، الذيــن قدمــوا للمركــز مــا يحتاجــه مــن بيانــات، إيمانــً مــن الجميــع بأهميــة العمــل 

بــروح الفريــق الحريــص علــى رفعــة وطنــه.

ونحــن إذ نضــع بيــن أيديكــم إصدارنــا الســنوي مــن الكتــاب اإلحصائــي إلمــارة أبوظبــي 
للعــام 2015، فإننــا نتطلــع إلــى مقترحاتكــم وماحظاتكــم البنــاءة لتطويــر هــذا المرجــع 
اإلحصائــي المهــم، مــن حيــث الشــمول وجــودة البيانــات وطريقــة عرضهــا وتحليلهــا، آملين 
ــن  ــن والمعنيي ــة المهتمي ــرار وكاف ــدي الق ــات متخ ــداف ومتطلب ــدار أه ــذا اإلص ــق ه أن يحق

ــارة أبوظبــي. ــة إلم ــات والمؤشــرات اإلحصائي بالبيان

واهلل ولي التوفيق،، 

بطي أحمد محمد بن بطي القبيسي 

أغسطس 2015 



الوحدات والرموز

-   =  البيانات غير متوافرة
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=  أقل من نصف الوحدة المعنية   0.00

خانة شاغرة  =  ال تنطبق

=  ملمتر ملم   

=  كيلوغرام كلغم  

=  ألف    000 

=  درهم إماراتي درهم  

=  متر مربع م2  

=  متر مكعب م3  

األرقام المائلة تقديرية وقد تخضع للمراجعة الحقًا.  •

نسبة لتقريب الكسور العشرية إلى أقرب رقم صحيح، فإن المجموع المذكور   •
التي تتألف منها في بعض  الجمع الفعلي لألعداد  قد ال يتطابق مع حاصل 

الجداول.

تتعلق جميع األرقام الواردة في هذا الكتاب بإمارة أبوظبي، فيما عدا الحاالت   •
حسب  تفاصيل  إلى  اإلشارة  تتم  لم  وما  ذلك.  خالف  إلى  فيها  يشار  التي 
المناطق داخل الجدول، فإن األرقام تعكس إجمالي اإلمارة, وأينما وردت كلمة 
فقط  أبوظبي  منطقة  إلى  تشير  فهي  الكتاب  هذا  في  مجردة  “أبوظبي” 

وليس كل اإلمارة.
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1. االقتصاد
اســتحوذت التنميــة واإلصــاح االقتصــادي فــي إمــارة أبوظبــي حيــًزا كبيــًرا مــن اهتمامــات القيــادة العليــا، 
ــر  ــم المتقــدم. ونتيجــة لهــذا االهتمــام الكبي ــك مــن أجــل تحقيــق الرقــي والتطــور واللحــاق بالعال وذل
وصلــت التنميــة فــي اإلمــارة إلــى مراحــل متقدمــة وتطــور االقتصــاد المحلــي حتــى وصــل إلــى مســتويات 

عالميــة مــن خــال امتاكــه مقومــات المنافســة للعديــد مــن االقتصاديــات إقليميــا وعالميــا. 

ُيعــد الناتــج المحلــي اإلجمالــي أحــد أهــم المؤشــرات االقتصاديــة التــي تعبــر عــن األداء االقتصــادي 
لبلــد مــا، فهــو عبــارة عــن مجمــوع القيــم المضافــة مــن قبــل المنتجيــن المقيميــن فــي كافــة أنشــطة 
االقتصــاد المعنــي خــال العــام، حيــث يشــمل الســلع والخدمــات المنتجــة كافــة فــي االقتصــاد، ناقًصــا 
مســتلزمات اإلنتــاج. وقــد ظلــت إمــارة أبوظبــي طيلــة الســنوات الماضيــة تســهم بنحــو 60% مــن 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، فيمــا يشــكل ســكانها نحــو 34% مــن 

ــداد 2005.  ــات تع ــب بيان ــكان، بحس ــي الس إجمال

تتنــاول الجــداول والرســوم البيانيــة المســتخدمة فــي هــذا الفصــل مــن الكتــاب اإلحصائــي، أداء األنشــطة 
ــارة  ــذي حققــه اقتصــاد إم ــات النمــو واالســتقرار ال ــارة، حيــث تظهــر البيان ــة جميعهــا فــي اإلم االقتصادي
أبوظبــي خــال الســنوات الســابقة. كمــا تعــرض الجــداول بيانــات عــن الحســابات القوميــة مثــل الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي حســب النشــاط االقتصــادي باألســعار الجاريــة والثابتــة، ومعــّدالت النمــو، ومســاهمة 
األنشــطة االقتصاديــة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي، ومتوســط نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي. كمــا يتنــاول هــذا الفصــل أيضــً تكويــن رأس المــال حســب األنشــطة االقتصاديــة، وتعويضــات 
ــات األخــرى ذات  ــات الماليــة العامــة لحكومــة أبوظبــي، وكذلــك البيان ــة، وبيان العامليــن باألســعار الجاري

ــة. ــة االقتصادي األهمّي

952,676الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية )مليون درهم(

736,148الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار عام 2007 الثابتة )مليون درهم(

2.2%معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية )%(

4.7%معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار عام 2007 الثابتة )%(

51.0%مساهمة النفط في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية )%(

358.6نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية )ألف درهم(

277.1نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام 2007 )ألف درهم(

153,599إجمالي تكوين رأس المال الثابت )مليون درهم(

71,931االستثمار األجنبي المباشر )مليون درهم(، 2013

309,544صادرات النفط والغاز والمنتجات النفطية من إمارة أبوظبي )مليون درهم(

18,964الصادرات غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي )مليون درهم(

25,316المعاد تصديره عبر منافذ إمارة أبوظبي )مليون درهم(

107,976الواردات عبر منافذ إمارة أبوظبي )مليون درهم(

3.2%معدل التضخم )%(

1.1. المجاميع االقتصادية
يتنــاول هــذا القســم إحصــاءات مجّمعــة ومفّصلــة عــن بعــض المتغّيــرات االقتصاديــة الكلّيــة المهّمــة 
ــث  ــع، حي ــح الراب ــا، التنقي ــة جميعه ــطة االقتصادي ــد لألنش ــي الموّح ــي الدول ــف الصناع ــب التصني حس
يتضّمــن بيانــات عــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي حســب النشــاط االقتصــادي باألســعار الجاريــة والثابتــة، 
ــج المحلــي اإلجمالــي حســب النشــاط  ــع النســبي للنات باإلضافــة إلــى معــّدالت النمــو الســنوي، والتوزي
االقتصــادي، وتكويــن رأس المــال الثابــت حســب النشــاط االقتصــادي، وغيرهــا مــن البيانــات ذات الصلــة 

باقتصــاد اإلمــارة.

بلغــت تقديــرات الناتــج المحلــي اإلجمالــي إلمــارة أبوظبــي خــال عــام 2014 مــا يعــادل 952,676 مليــون 
درهــم باألســعار الجاريــة، مقارنــة بنحــو 931,773 مليــون درهــم باألســعار الجاريــة فــي عــام 2013، 
بمعــّدل نمــو ســنوي مقــداره 2.2% فــي عــام 2014 و2.4% فــي عــام 2013، مــا يؤكــد قــوة اقتصــاد 

ــه.  ــارة وصابت اإلم

ــام 2014  ــي خــال ع ــج المحلــي اإلجمال ــى أن متوســط نصيــب الفــرد مــن النات ــات إل ــد أشــارت البيان وق
بلــغ 358.6 ألــف درهــم باألســعار الجاريــة. كمــا بلــغ إجمالــي تكويــن رأس المــال الثابــت 153,599 مليــون 
درهــم فــي عــام 2014، بينمــا بلغــت تعويضــات العامليــن 209,663 مليــون درهــم خــال العــام نفســه.

ــث  ــن حي ــة م ــات المنتج ــلع والخدم ــة الس ــى قيم ــة إل ــعار الثابت ــي باألس ــي اإلجمال ــج المحل ــير النات يش
الحجــم، ويقــاس مــن خــال تثبيــت األســعار. وقــد حقــق الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الثابتــة 
نمــوًا بنســبة 4.7% خــال عــام 2014، مقارنــة بعــام 2013 حيــث بلغــت نســبة نمــّوه %4.5. وكانــت 
األنشــطة المســاهمة بشــكل رئيســي فــي هــذا النمــو خــال عــام 2014 هــي »األنشــطة الماليــة وأنشــطة 
ــو  ــّدالت نم ــن« وبمع ــل والتخزي ــاري« و«النق ــي اإلجب ــان االجتماع ــاع؛ الضم ــة والدف ــن« و«اإلدارة العام التأمي

27.1%، 12.8% و12.0% علــى التوالــي.

2014
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1.1.1. الناتج المحلي اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية
)مليون درهم(

 2014*200520102013النشاط االقتصادي

383,430639,952931,773952,676المجموع

4,6004,5565,7845,991الزراعة والحراجة وصيد األسماك

الصناعات االستخراجية )تشمل النفط الخام 
215,455317,237511,093485,714والغاز الطبيعي(

28,58435,81348,56751,997الصناعات التحويلية

8,71616,53622,34423,496الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات

26,32182,78185,67291,286التشييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات 
19,61328,52435,61742,143المحركات والدراجات النارية

8,69621,23634,88140,535النقل والتخزين

3,6027,5488,9109,928خدمات اإلقامة والطعام

15,26219,03819,22319,995المعلومات واالتصاالت

17,98829,33255,92868,597األنشطة المالية وأنشطة التأمين

10,36127,55540,17444,005األنشطة العقارية

10,25218,03218,84720,007األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

5,8587,93510,00710,806أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي 
10,32430,66248,01655,463اإلجباري

5,2256,98611,23712,012التعليم

1,5003,67010,76112,258أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية

الفنون والترفيه والترويح وأنشطة الخدمات 
1,5983,4142,4162,648األخرى

9131,5723,2163,995أنشطة األسر المعيشية كصاحب عمل

-48,199-40,921-22,475-11,436الخدمات المصرفية المحتسبة

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
* تقديرات أولية

2.1.1. الناتج المحلي اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي باألسعار الثابتة لعام 2007
)مليون درهم(   

 2014*200520102013النشاط االقتصادي

491,664587,107702,941736,148المجموع

4,6894,4885,3835,222الزراعة والحراجة وصيد األسماك

الصناعات االستخراجية )تشمل النفط الخام 
291,455303,891363,821371,811والغاز الطبيعي(

35,31632,07540,09041,689الصناعات التحويلية

10,49415,40318,58920,514الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات

35,12983,26385,54588,360التشييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات 
21,60223,82626,70529,018المحركات والدراجات النارية

9,97416,67522,04224,688النقل والتخزين

3,8115,8247,9218,217خدمات اإلقامة والطعام

16,99519,17318,46919,408المعلومات واالتصاالت

21,43925,74244,88657,069األنشطة المالية وأنشطة التأمين

13,82821,78331,75733,284األنشطة العقارية

12,28415,11515,13715,567األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

7,0196,6518,0378,407أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي 
11,04719,24828,32731,963اإلجباري

5,6906,9267,7488,107التعليم

1,5762,3966,8007,754أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية

الفنون والترفيه والترويح وأنشطة الخدمات 
1,8533,0371,9402,060األخرى

1,0931,3182,5833,109أنشطة األسر المعيشية كصاحب عمل

-40,099-32,842-19,724-13,630الخدمات المصرفية المحتسبة

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
* تقديرات أولية
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3.1.1. نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية

 2014*200520102013البيان

383,430639,952931,773952,676الناتج المحلي اإلجمالي )مليون درهم(

الناتج المحلي اإلجمالي النفطي )مليون 
215,455317,237511,093485,714درهم(

الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي )مليون 
167,975322,715420,680466,962درهم(

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي )ألف 
279.0305.5373.8358.6درهم(

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 
156.8151.5205.1182.8النفطي )ألف درهم(

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي غير 
122.2154.1168.8175.8النفطي )ألف درهم(

معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج 
-4.1-26.116.04.9المحلي اإلجمالي )%(

معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج 
-10.8-39.728.88.5المحلي اإلجمالي النفطي )%(

معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج 
12.15.70.04.2المحلي اإلجمالي غير النفطي )%(

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
* تقديرات أولية

4.1.1. نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام 2007

 2014*200520102013البيان

491,664587,107702,941736,148الناتج المحلي اإلجمالي )مليون درهم(

الناتج المحلي اإلجمالي النفطي )مليون 
291,455303,891363,821371,811درهم(

الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي )مليون 
200,209283,217339,120364,337درهم(

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي )ألف 
357.8280.3282.0277.1درهم(

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 
212.1145.1146.0140.0النفطي )ألف درهم(

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي غير 
145.7135.2136.1137.2النفطي )ألف درهم(

معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج 
-1.7-3.32.9-المحلي اإلجمالي )%(

معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج 
-4.1 -4.2 3.6-المحلي اإلجمالي النفطي )%(

معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج 
0.8-2.91.6-المحلي اإلجمالي غير النفطي )%(

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
* تقديرات أولية

5.1.1. معدالت النمو السنوية للناتج المحلي اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية
)%(

 2014*200520102013النشاط االقتصادي

31.719.52.42.2المجموع

7.83.6-3.0-2.6الزراعة والحراجة وصيد األسماك

الصناعات االستخراجية )تشمل النفط الخام 
-5.0-45.932.71.5والغاز الطبيعي(

23.119.40.77.1الصناعات التحويلية

31.412.71.15.2الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات

25.64.43.06.6التشييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات 
12.51.612.618.3المحركات والدراجات النارية

9.537.98.916.2النقل والتخزين

21.820.12.811.4خدمات اإلقامة والطعام

2.64.0-23.620.7المعلومات واالتصاالت

37.322.7-17.62.7األنشطة المالية وأنشطة التأمين

9.5-12.315.60.4األنشطة العقارية

24.73.72.76.2األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

2.48.0-18.518.2أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي 
2.849.119.215.5اإلجباري

5.46.9-10.26.8التعليم

34.313.9-1.4-21.3أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية

الفنون والترفيه والترويح وأنشطة الخدمات 
9.6-46.965.114.4األخرى

3.74.654.324.2أنشطة األسر المعيشية كصاحب عمل

27.417.8-25.80.4الخدمات المصرفية المحتسبة

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

* تقديرات أولية



     21      I   2015 الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي I      20   الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي 2015

معدالت النمو السنوية للناتج المحلي اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي باألسعار     .6.1.1
الثابتة لعام 2007

)%(

 2014*201020122013النشاط االقتصادي

6.54.84.54.7المجموع

- 5.22.33.0- 1.8الزراعة والحراجة وصيد األسماك

الصناعات االستخراجية )تشمل النفط الخام 
6.83.83.22.2والغاز الطبيعي(

6.31.34.64.0الصناعات التحويلية

4.57.62.810.4الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات

9.71.60.63.3التشييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات 
0.36.08.08.7المحركات والدراجات النارية

21.59.97.012.0النقل والتخزين

24.61.66.63.7خدمات اإلقامة والطعام

0.35.1- 2.1- 19.3المعلومات واالتصاالت

20.335.827.1- 5.2األنشطة المالية وأنشطة التأمين

4.8- 8.716.20.2األنشطة العقارية

1.42.8-0.75.3األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

0.21.14.6- 20.6أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي 
45.915.718.112.8اإلجباري

4.51.44.94.6التعليم

41.633.014.0- 1.9أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية

الفنون والترفيه والترويح وأنشطة الخدمات 
6.2- 64.66.915.5األخرى

1.515.352.420.3أنشطة األسر المعيشية كصاحب عمل

12.826.122.1- 3.0الخدمات المصرفية المحتسبة

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

* تقديرات أولية

األهمية النسبية لألنشطة االقتصادية من حيث مساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي   .7.1.1
باألسعار الجارية

)%(

 2014*200520102013النشاط االقتصادي

100100100100المجموع

1.20.70.60.6الزراعة والحراجة وصيد األسماك

الصناعات االستخراجية )تشمل النفط الخام 
56.249.654.951.0والغاز الطبيعي(

7.55.65.25.5الصناعات التحويلية

2.32.62.42.5الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات

6.912.99.29.6التشييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات 
5.14.53.84.4المحركات والدراجات النارية

2.33.33.74.3النقل والتخزين

0.91.21.01.0خدمات اإلقامة والطعام

4.03.02.12.1المعلومات واالتصاالت

4.74.66.07.2األنشطة المالية وأنشطة التأمين

2.74.34.34.6األنشطة العقارية

2.72.82.02.1األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

1.51.21.11.1أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي 
2.74.85.25.8اإلجباري

1.41.11.21.3التعليم

0.40.61.21.3أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية

الفنون والترفيه والترويح وأنشطة الخدمات 
0.40.50.30.3األخرى

0.20.20.30.4أنشطة األسر المعيشية كصاحب عمل

-5.1-4.4-3.5-3.0الخدمات المصرفية المحتسبة

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

* تقديرات أولية
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األهمية النسبية لألنشطة االقتصادية من حيث مساهمتها في الناتج المحلي   .8.1.1
اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام 2007

)%(

 2014*200520102013النشاط االقتصادي

100100100100المجموع

1.00.80.80.7الزراعة والحراجة وصيد األسماك

الصناعات االستخراجية )تشمل النفط الخام 
59.351.851.850.5والغاز الطبيعي(

7.25.55.75.7الصناعات التحويلية

2.12.62.62.8الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات

7.114.212.212.0التشييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات 
4.44.13.83.9المحركات والدراجات النارية

2.02.83.13.4النقل والتخزين

0.81.01.11.1خدمات اإلقامة والطعام

3.53.32.62.6المعلومات واالتصاالت

4.44.46.47.8األنشطة المالية وأنشطة التأمين

2.83.74.54.5األنشطة العقارية

2.52.62.22.1األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

1.41.11.11.1أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي 
2.23.34.04.3اإلجباري

1.21.21.11.1التعليم

0.30.41.01.1أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية

الفنون والترفيه والترويح وأنشطة الخدمات 
0.40.50.30.3األخرى

0.20.20.40.4أنشطة األسر المعيشية كصاحب عمل

-5.4-4.7-3.4-2.8الخدمات المصرفية المحتسبة

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

* تقديرات أولية

مؤشرات التجارة الخارجية عبر منافذ إمارة أبوظبي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي   .9.1.1
باألسعار الجارية

)%(

 2014*200520102013البيان

66.948.5*59.060.5مجموع التجارة 

56.137.1*49.847.0مجموع الصادرات

52.632.5*48.243.5النفط والغاز والمنتجات النفطية

0.81.81.72.0الصادرات غير النفطية

0.81.71.82.7المعاد تصديره

9.213.510.811.3الواردات

45.425.8*40.733.5صافي التجارة السلعية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

* تقديرات أولية
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11.1.1. األهمية النسبية إلجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية
)%(

 2014*200520102013النشاط االقتصادي

100100100100المجموع

1.10.30.40.4الزراعة والحراجة وصيد األسماك

الصناعات االستخراجية )تشمل النفط الخام 
15.323.619.418.2والغاز الطبيعي(

18.320.116.415.9الصناعات التحويلية

12.58.84.74.9الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات

4.23.22.72.8التشييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات 
2.30.81.51.6المحركات والدراجات النارية

11.07.98.99.5النقل والتخزين

7.70.40.50.5خدمات اإلقامة والطعام

1.81.41.61.8المعلومات واالتصاالت

1.34.01.51.6األنشطة المالية وأنشطة التأمين

1.96.619.420.7األنشطة العقارية

1.10.20.60.6األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

2.70.30.70.8أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي 
15.818.817.216.4اإلجباري

1.12.22.32.3التعليم

1.91.11.92.0أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية

الفنون والترفيه والترويح وأنشطة الخدمات 
0.00.20.20.2األخرى

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

* تقديرات أولية

10.1.1. إجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية
)مليون درهم(   

 2014*200520102013النشاط االقتصادي

47,278142,852142,667153,599المجموع

500486612643الزراعة والحراجة وصيد األسماك

الصناعات االستخراجية )تشمل النفط الخام 
7,24633,71627,62027,925والغاز الطبيعي(

8,63128,74023,44024,386الصناعات التحويلية

5,90012,6346,7147,550الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات

1,9854,5413,8774,348التشييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات 
1,1071,2052,1602,382المحركات والدراجات النارية

5,19211,25312,75614,525النقل والتخزين

3,642505762837خدمات اإلقامة والطعام

8281,9792,3522,751المعلومات واالتصاالت

6305,6872,1922,479األنشطة المالية وأنشطة التأمين

8999,44627,62731,771األنشطة العقارية

514309806878األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

1,2714161,0621,190أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي 
7,46626,84224,56825,120اإلجباري

5443,1813,2253,526التعليم

9001,5922,6553,011أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية

الفنون والترفيه والترويح وأنشطة الخدمات 
23317240277األخرى

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

* تقديرات أولية
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12.1.1. إجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب النشاط االقتصادي كنسبة من الناتج المحلي 
اإلجمالي باألسعار الجارية

)%(

 2014*200520102013النشاط االقتصادي

12.322.315.316.1المجموع

0.10.10.10.1الزراعة والحراجة وصيد األسماك

الصناعات االستخراجية )تشمل النفط الخام 
1.95.33.02.9والغاز الطبيعي(

2.34.52.52.6الصناعات التحويلية

1.52.00.70.8الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات

0.50.70.40.5التشييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات 
0.30.20.20.3المحركات والدراجات النارية

1.41.81.41.5النقل والتخزين

0.90.10.10.1خدمات اإلقامة والطعام

0.20.30.30.3المعلومات واالتصاالت

0.20.90.20.3األنشطة المالية وأنشطة التأمين

0.21.53.03.3األنشطة العقارية

0.10.00.10.1األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

0.30.10.10.1أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي 
1.94.22.62.6اإلجباري

0.10.50.30.4التعليم

0.20.20.30.3أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية

الفنون والترفيه والترويح وأنشطة الخدمات 
0.00.00.00.0األخرى

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
* تقديرات أولية

13.1.1. معدالت النمو السنوية إلجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب النشاط االقتصادي 
باألسعار الجارية

)%(

 2014*200520102013النشاط االقتصادي

7.7-16.0-7.58.1المجموع

7.05.1-3.0-1.4الزراعة والحراجة وصيد األسماك

الصناعات االستخراجية )تشمل النفط الخام 
1.1-21.7-5.30.6والغاز الطبيعي(

4.0-11.512.235.9الصناعات التحويلية

2.712.4-11.522.3الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات

7.512.2-20.43.6التشييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات 
9.610.3-12.924.3المحركات والدراجات النارية

13.9-15.27.733.0النقل والتخزين

44.39.9-16.765.3خدمات اإلقامة والطعام

17.0-15.214.860.0المعلومات واالتصاالت

13.1-14.557.952.9األنشطة المالية وأنشطة التأمين

10.015.0-25.126.1األنشطة العقارية

20.48.9-25.176.1األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

12.1-50.6-21.079.3أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي 
8.82.2-27.9-12.7اإلجباري

12.0218.930.99.3التعليم

11.724.528.113.4أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية

الفنون والترفيه والترويح وأنشطة الخدمات 
11.8194.8173.215.6األخرى

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
* تقديرات أولية
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2.1. التجارة الخارجية السلعية
تــؤدي التجــارة الخارجيــة إلــى االســتخدام األمثــل والتخصــص الكــفء للمــوارد االقتصاديــة مــن خــال 
توجيــه عنصــر العمــل ورأس المــال المحلييــن إلــى فــروع وأنشــطة القطاعــات االقتصاديــة التــي تتمتــع 
بميــزة نســبية وقــدرات تنافســية، وتمكيــن إمــارة أبوظبــي مــن الحصــول علــى كميــات أكبــر من الــواردات 
بمختلــف أنواعهــا فــي مقابــل مــا تصــدره مــن ســلع وخدمــات، وتشــجيع وزيــادة االســتثمار المحلــي 
واألجنبــي، وتطبيــق األســاليب الحديثــة فــي إنتــاج الســلع التصديريــة، األمــر الــذي يــؤدي فــي مجملــه إلــى 

تعزيــز القاعــدة االقتصاديــة وزيــادة كبيــرة ومســتمرة فــي معــدل النمــو.

وبذلــك تتمّتــع التجــارة الخارجيــة الســلعية بقــدر كبيــر مــن األهمّيــة فــي اقتصــاد إمــارة أبوظبــي، حيــث 
ــي لإلمــارة، ففــي عــام 2014 شــّكل صافــي التجــارة  ــج المحلــي اإلجمال تشــّكل نســبة كبيــرة مــن النات
الســلعية نســبة 25.8% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لإلمــارة، مــا يعكــس مــدى قــوة النشــاط التجــاري 

وتطــّوره فــي اإلمــارة، وكذلــك الــدور الحيــوي الــذي تلعبــه التجــارة الخارجيــة فــي االقتصــاد بوجــه عــام.

ــات عــن قيمــة التجــارة الســلعية غيــر النفطيــة التــي  ويقــّدم هــذا القســم مــن الكتــاب اإلحصائــي بيان
دخلــت عبــر منافــذ أبوظبــي الجويــة والبحريــة والبريــة أو خرجــت منهــا. وهنــا يجــب اإلشــارة إلــى أن تلــك 
البضائــع ال تخــّص جميعهــا إمــارة أبوظبــي وال تمّثــل تجــارة أبوظبــي مــع العالــم الخارجــي بشــكل كامــل، 
حيــث يمكــن أن تخــّص بعــض البضائــع إمــارات أخــرى، كمــا أن هــذه البيانــات لــم ترصــد تجــارة أبوظبــي 

الداخلــة أو الخارجــة عبــر منافــذ اإلمــارات األخــرى.

وفــي عــام 2014 بلغــت قيمــة الــواردات الســلعية إلمــارة أبوظبــي 108.0 مليــار درهــم، مقارنــة بـــ 100.3 
مليــار درهــم خــال عــام 2013. وكانــت »اآلالت، وأجهــزة تســجيل، وإذاعــة الصــوت والصــورة ولوازمهــا« أهــم 
الــواردات، حيــث مّثلــت 23.7% مــن اإلجمالــي. واحتلــت الواليــات المتحــدة األمريكيــة المرتبــة األولــى بيــن 

الــدول المــوّردة، حيــث بلغــت قيمــة واردات اإلمــارة منهــا 13.7 مليــار درهــم. 

وبلغــت قيمــة إجمالــي الصــادرات الســلعية غيــر النفطيــة خــال عــام 2014 مــا يعــادل 19.0 مليــار درهــم، 
ــي الصــادرات  ــة ومصنوعاتهــا« أهــم الصــادرات، حيــث شــّكلت 47.7% مــن إجمال ــت »معــادن عادي وكان
غيــر النفطيــة. واحتلــت المملكــة العربيــة الســعودية المرتبــة األولــى بيــن الــدول المصــّدر إليهــا، حيــث 

اســتوردت مــن إمــارة أبوظبــي ســلعً غيــر نفطيــة بقيمــة 5.3 مليــار درهــم خــال عــام 2014.

ــار  ــة بـــ )16.4( ملي ــار درهــم مقارن ــر خــال عــام 2014 مــا يعــادل 25.3 ملي وبلغــت قيمــة إعــادة التصدي
درهــم خــال عــام 2013. وكانــت أكثــر الفئــات المعــاد تصديرهــا هــي »اللؤلــؤ، واألحجــار الكريمــة، 
والمعــادن الثمينــة ومصنوعــات هــذه المــواد« التــي شــّكلت 36.2% مــن إجمالــي المعــاد تصديــره، وقــد 

ــار درهــم. ــة الســعودية فــي الصــدارة بقيمــة 5.6 ملي ــى المملكــة العربي ــر إل ــادة التصدي ــت إع حّل

كمــا بلغــت قيمــة الــواردات الســلعية مــن الــدول اآلســيوية عبــر موانــئ إمــارة أبوظبــي 47.9 مليــار درهــم 
خــال عــام 2014 مقارنــة بـــ )43.9( مليــار درهــم خــال عــام 2013. وبلغــت قيمــة الصــادرات الســلعية غيــر 
النفطيــة للــدول اآلســيوية عبــر موانــئ إمــارة أبوظبــي 16.0 مليــار درهــم خــال عــام 2014، بينمــا بلغــت 

قيمــة المعــاد تصديــره إلــى الــدول اآلســيوية 19.2 مليــار درهــم خــال العــام نفســه.

1.2.1. إحصاءات التجارة الخارجية السلعية عبر منافذ إمارة أبوظبي
)مليون درهم(

2005201020132014البيان

461,799.3*623,160.0*226,339.5387,275.7إجمالي التجارة السلعية

353,823.3*522,904.8*191,125.2300,702.1مجموع الصادرات السلعية

309,543.8*490,460.1*184,711.7278,105.4النفط والغاز والمنتجات النفطية

3,186.411,610.815,996.118,963.6الصادرات السلعية غير النفطية 

3,227.110,985.916,448.625,315.9المعاد تصديره 

35,214.386,573.7100,255.2107,976.0الواردات السلعية

245,847.3*422,649.6*155,910.9214,128.4صافي الميزان التجاري

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

* تقديرات اولية

2.2.1. مكونات التجارة الخارجية السلعية كنسبة من إجمالي التجارة السلعية عبر منافذ إمارة أبوظبي
)%(

2005201020132014البيان

100.0100.0100.0100.0إجمالي التجارة السلعية

76.6*83.9* 84.477.6مجموع الصادرات السلعية

67.0*78.8*81.671.8النفط والغاز والمنتجات النفطية

1.43.02.64.1الصادرات السلعية غير النفطية 

1.42.82.65.5المعاد تصديره 

23.4*16.1*15.622.4الواردات السلعية

53.2*67.8*68.955.3صافي الميزان التجاري

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
* تقديرات اولية

الشكل  1.2.1. إحصاءات التجارة الخارجية السلعية غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي، 2014

الصادرات غير النفطية
المعاد تصديره

الواردات

%70.9

%12.5

%16.6
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الميزان التجاري للسلع غير النفطية إلمارة أبوظبي حسب أقسام النظام المنسق    .3.2.1
باألسعار الجارية، 2014 

)مليون درهم(

 المعادالصادراتالوصف 
 الميزانالوارداتتصديره

التجاري

- 18,963.625,315.9107,976.063,696.5المجموع

حيوانات حية ومنتجات المملكة 
- 186.222.32,658.52,450.0الحيوانية

- 57.515.93,246.03,172.6منتجات نباتية

- 204.50.3394.3189.4شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية

منتجات األغذية، مشروبات، سوائل 
- 217.322.62,590.32,350.3كحولية وتبغ

- 153.529.84,541.24,357.9منتجات معدنية

منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات 
- 368.6901.89,982.98,712.5المرتبطة بها

6,709.7310.05,434.31,585.4لدائن ومصنوعاتها، مطاط ومصنوعاته

مصنوعات جلدية، أصناف عدة الحيوانات 
2.5148.4104.746.2ولوازم السفر

خشب ومصنوعاته، فلين، أصناف 
- 13.436.7269.2219.1صناعتي الحصر والسالل

عجينة الخشب، نفايات وفضالت ورق 
- 301.394.91,259.3863.1وورق مقوى ومصنوعاته

201.71,830.5952.21,079.9مواد نسيجية ومصنوعاتها

أحذية، مظالت، أصناف من ريش، أزهار 
2.4338.4205.0135.8اصطناعية وشعر بشري

مصنوعات من حجر، ميكا، منتجات من 
- 309.8132.51,598.81,156.4خزف، زجاج و مصنوعاته

لؤلؤ، أحجار كريمة، معادن ثمينة 
6.19,171.855.49,122.4ومصنوعات هذه المواد

- 9,051.9496.719,963.110,414.5معادن عادية ومصنوعاتها

آالت، أجهزة تسجيل، إذاعة الصوت 
- 849.96,777.325,557.917,930.7والصورة ولوازمها

- 233.94,004.025,457.121,219.2معدات نقل

أجهزة بصرية، فوتوغرافية، طبية، أدوات 
- 13.6350.22,457.62,093.7موسيقية ولوازمها

- 71.6211.91,069.2785.7سلع ومنتجات مختلفة

8.3419.9178.9249.2تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

نسبة تغطية إجمالي الصادرات السلعية غير النفطية للواردات السلعية عبر منافذ   .4.2.1
إمارة أبوظبي حسب أقسام النظام المنسق 

)%(

2005201020132014الوصف 

18.226.132.441.0المجموع

حيوانات حية ومنتجات المملكة 
8.87.06.87.8الحيوانية

5.74.42.22.3منتجات نباتية

84.147.449.952.0شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية

منتجات األغذية، مشروبات، سوائل 
11.413.210.09.3كحولية وتبغ

15.92.82.84.0منتجات معدنية

منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات 
10.923.915.312.7المرتبطة بها

86.352.8101.0129.2لدائن ومصنوعاتها، مطاط ومصنوعاته

مصنوعات جلدية، أصناف عدة الحيوانات 
14.988.0167.6144.1ولوازم السفر

خشب ومصنوعاته، فلين، أصناف 
17.219.911.818.6صناعتي الحصر والسالل

عجينة الخشب، نفايات وفضالت ورق، 
20.430.628.831.5وورق مقوى ومصنوعاته

49.6160.1227.1213.4مواد نسيجية ومصنوعاتها

أحذية، مظالت، أصناف من ريش، أزهار 
8.263.2336.8166.2اصطناعية وشعر بشري

مصنوعات من حجر، ميكا، منتجات من 
12.322.326.427.7خزف، زجاج و مصنوعاته

لؤلؤ، أحجار كريمة، معادن ثمينة 
7.58.5116.016,554.5ومصنوعات هذه المواد

10.211.340.847.8معادن عادية ومصنوعاتها

آالت، أجهزة تسجيل، إذاعة الصوت 
12.226.037.629.8والصور ولوازمها

14.734.218.116.6معدات نقل

أجهزة بصرية، فوتوغرافية، طبية، أدوات 
9.411.013.514.8موسيقية ولوازمها

0.912.90.00.0أسلحة وذخائر، أجزاؤها ولوازمها

31.721.122.426.5سلع ومنتجات مختلفة

4.9572.2369.6239.3تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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6.2.1. الصادرات السلعية غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي حسب القارة
)مليون درهم( 

اإلقليم
20132014

%القيمة%القيمة

15,996.1100.018,963.6100.0المجموع

14,524.390.816,016.984.5آسيا

647.94.11,281.46.8أفريقيا

414.62.61,188.86.3أوروبا

236.71.5337.61.8أمريكا الشمالية

166.71.080.80.4أمريكا الجنوبية

5.80.058.10.3أخرى

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

5.2.1. المؤشرات الرئيسية للصادرات السلعية غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي
)مليون درهم(

2005201020132014الصادرات غير النفطية

3,186.411,610.815,996.118,963.6المجموع

23.221.323.256.0مواد زراعية خام

241.1493.1526.1641.9الصادرات الغذائية

2,824.610,320.310,956.112,471.4الصناعات التحويلية

41.0737.74,429.25,724.4الخامات والمعادن

56.538.461.469.9أخرى

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

7.2.1. الصادرات السلعية غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي حسب أقسام النظام المنسق
)مليون درهم(

2005201020132014الوصف 

3,186.411,610.815,996.118,963.6المجموع

حيوانات حية ومنتجات المملكة 
48.6112.3126.7186.2الحيوانية

34.160.062.357.5منتجات نباتية

125.8154.5183.0204.5شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية

منتجات األغذية، مشروبات، سوائل 
47.8181.1182.0217.3كحولية وتبغ

61.435.9168.5153.5منتجات معدنية

منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات 
148.0509.0301.6368.6المرتبطة بها

1,874.52,147.85,000.96,709.7لدائن ومصنوعاتها، مطاط ومصنوعاته

مصنوعات جلدية، أصناف عدة الحيوانات 
8.81.41.52.5ولوازم السفر

خشب ومصنوعاته، فلين، أصناف 
39.711.55.613.4صناعتي الحصر والسالل

عجينة الخشب، نفايات وفضالت ورق، 
114.9188.5285.1301.3وورق مقوى ومصنوعاته

38.565.6131.5201.7مواد نسيجية ومصنوعاتها

أحذية، مظالت، أصناف من ريش، أزهار 
0.49.12.12.4اصطناعية وشعر بشري

مصنوعات من حجر، ميكا، منتجات من 
76.4399.0287.1309.8خزف، زجاج و مصنوعاته

لؤلؤ، أحجار كريمة، معادن ثمينة 
3.912.33.96.1ومصنوعات هذه المواد

229.41,414.47,955.39,051.9معادن عادية ومصنوعاتها

آالت، أجهزة تسجيل، إذاعة الصوت 
260.9553.4747.6849.9والصور ولوازمها

39.85,699.4502.9233.9معدات نقل

أجهزة بصرية، فوتوغرافية، طبية، أدوات 
11.48.36.113.6موسيقية ولوازمها

1.235.80.00.0أسلحة وذخائر، أجزاؤها ولوازمها

20.510.135.671.6سلع ومنتجات مختلفة

0.31.66.88.3تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية

المصدر: دائرة المالية - إدارة الجمارك
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8.2.1. الصادرات السلعية غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي إلى دول مجلس التعاون الخليجي
)مليون درهم(

الدول
20132014

%القيمة%القيمة

9,139.5100.08,304.2100.0المجموع

6,670.473.05,259.063.3المملكة العربية السعودية 

880.99.61,281.115.4قطر

800.58.8868.110.5سلطنة عمان

515.75.6559.16.7الكويت

272.13.0336.94.1مملكة البحرين

المصدر: دائرة المالية - إدارة الجمارك

9.2.1. أهم الشركاء التجاريين )الصادرات السلعية غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي(
)مليون درهم(

الدول
20132014

%القيمة%القيمة

15,996.1100.018,963.6100.0المجموع

6,670.441.75,259.027.7المملكة العربية السعودية

2,192.813.72,631.513.9الصين

1,013.56.31,452.87.7الهند

880.95.51,281.16.8قطر

759.64.7965.65.1سنغافورة

800.55.0868.14.6سلطنة عمان

306.31.9564.93.0مصر

515.73.2559.12.9الكويت

158.91.0442.02.3كوريا الجنوبية

64.10.4434.52.3هولندا

2,633.516.54,505.123.8أخرى

المصدر: دائرة المالية - إدارة الجمارك

وفقا إلحصاءات عام 2014 بلغت صادرات النفط الخام عبر منافذ إمارة أبوظبي 0.73 مليار برميل. بلغت 
حصة اليابان باعتبارها المستورد الرئيسي 31.8% من إجمالي صادرات النفط الخام لإلمارة. وفي عام 
2014، صدرت اإلمارة 36.3 مليون طن متري من المنتجات البترولية المكررة. واحتلت هولندا المرتبة 

األولى في قائمة الدول المستوردة لهذه المنتجات بنسبة بلغت 25.4% تلتها فرنسا بنسبة %11.0.

ومقارنة بعام 2013 شهدت صادرات الغاز الطبيعي المسال عبر منافذ إمارة أبوظبي في عام 2014 
انخفاضًا لتصل قيمته 17.0 مليار درهم. وتصدرت اليابان قائمة الدول المستوردة حيث بلغت حصتها 
97.8% من إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال. وقد بلغ حجم الغاز الطبيعي الذي تستورده اإلمارة 

820.2 مليار قدم مكعب في عام 2014، بمتوسط يومي مقداره 2.2 مليار قدم مكعب.

10.2.1. الصادرات السلعية غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي حسب وسيلة النقل
)مليون درهم(

وسيلة النقل
20132014

%القيمة%القيمة

15,996.1100.018,963.6100.0المجموع

6,607.541.310,252.154.1بحري

9,044.556.58,417.444.4بري

344.12.2294.11.6جوي

المصدر: دائرة المالية - إدارة الجمارك
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11.2.1. صادرات النفط الخام من إمارة أبوظبي حسب الدول المستوردة
)ألف برميل(

الدول المستوردة
*2013*2014 

%الكمية%الكمية

1,016,671.3100.0729,112.6100.0المجموع

370,795.136.5231,626.231.8اليابان

134,412.613.2103,305.714.2كوريا الجنوبية 

171,104.816.8102,423.214.0الهند

104,380.010.379,358.510.9تايالند

73,409.77.266,635.79.1سنغافورة

68,330.26.748,018.26.6الصين

49,260.64.830,258.14.1باكستان

27,067.62.720,055.72.8تايوان

3,339.80.313,976.01.9أستراليا

0.00.09,820.51.3سيريالنكا

8,940.20.95,521.50.8بنغالديش 

0.00.04,875.30.7الواليات المتحدة األمريكية

0.00.04,119.70.6جنوب أفريقيا

0.00.03,054.00.4فرنسا

1,663.70.21,621.70.2نيوزيلندا

1,265.80.11,276.40.2الفلبين 

1,895.50.2949.00.1سويسرا 

0.00.0926.10.1تنزانيا

147.80.0794.40.1ماليزيا 

0.00.0496.80.1هونج كونج

657.90.00.00.0أخرى

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك
* تقديرات اولية

12.2.1. الصادرات من المنتجات البترولية المكررة من إمارة أبوظبي حسب الدول المستوردة
)طن متري(

الدول المستوردة
*2013*2014 

%الكمية%الكمية

10,002,983.8100.036,270,968.2100.0المجموع

2,475,310.724.79,214,952.025.4هولندا

808,499.88.13,975,353.011.0فرنسا

1,575,708.015.83,249,958.59.0اليابان

106,215.41.12,348,170.06.5الهند

340,241.63.41,905,708.05.3المملكة العربية السعودية

1,534,135.015.31,757,651.24.8كوريا الجنوبية

35,130.50.41,443,605.04.0كينيا

144,929.11.41,247,284.03.4اسبانيا

43,854.80.4993,306.02.7مصر

326,632.83.3983,708.02.7البرازيل

854,960.88.5952,609.92.6تايوان

85,007.40.8827,268.02.3سلطنة عمان

96,835.91.0772,353.02.1المملكة المتحدة

255,016.52.5748,493.72.1الصين

434,387.54.3736,170.02.0سنغافورة

164,812.61.6631,597.51.7ماليزيا

171,229.11.7630,635.01.7جنوب افريقيا

0.00.0513,637.01.4جبل طارق

36,674.80.4505,825.01.4سيرالنكا

0.00.0502,421.01.4إيطاليا

71,369.00.7426,040.01.2العراق

272,254.92.7366,360.81.0تايلند

169,777.71.71,537,861.44.2أخرى

المصدر : شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك

* تقديرات اولية
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13.2.1. واردات الغاز الطبيعي إلمارة أبوظبي
)مليون قدم مكعب(

2009201020132014البيان

755,206.6794,785.7833,212.4820,191.1حجم الواردات

2,069.12,177.52,282.72,247.1المتوسط اليومي

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

14.2.1. صادرات الغاز الطبيعي المسال من إمارة أبوظبي حسب الدول المستوردة
)مليون درهم(

الدول المستوردة
*2013 *2014 

%القيمة%القيمة

20,060.8100.016,940.4100.0المجموع

10,957.454.616,570.697.8اليابان

3,789.518.9240.81.4كوريا الجنوبية

3,242.316.2128.90.8الهند

1,031.75.10.00.0تايوان

1,039.85.20.00.0أخرى

المصدر : شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك

* تقديرات اولية

16.2.1. أهم مؤشرات السلع المعاد تصديرها عبر منافذ إمارة أبوظبي
)مليون درهم(

2005201020132014السلع المعاد تصديرها

3,227.110,985.916,448.625,315.9المجموع

259.124.412.47.6مواد زراعية خام

136.9100.371.052.0مواد غذائية

2,760.810,367.715,968.922,052.8الصناعات التحويلية

45.421.066.7166.9الخامات والمعادن

24.9472.4329.63,036.6أخرى

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

15.2.1. صادرات الغاز الطبيعي المسال من إمارة أبوظبي حسب القارة
)مليون درهم(

اإلقليم
*2013 *2014 

%القيمة%القيمة

20,060.8100.016,940.4100.0المجموع

20,060.8100.016,940.4100.0آسيا

المصدر : شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك

* تقديرات اولية
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17.2.1. السلع المعاد تصديرها عبر منافذ إمارة أبوظبي حسب أقسام النظام المنسق
)مليون درهم(

2005201020132014الوصف 

3,227.110,985.916,448.625,315.9المجموع

حيوانات حية ومنتجات المملكة 
37.620.738.422.3الحيوانية

37.165.014.215.9منتجات نباتية

27.81.10.60.3شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية

منتجات األغذية، مشروبات، سوائل 
44.728.425.322.6كحولية وتبغ

21.331.917.929.8منتجات معدنية

منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات 
113.1469.8882.9901.8المرتبطة بها

93.6124.1165.8310.0لدائن ومصنوعاتها، مطاط ومصنوعاته

مصنوعات جلدية، أصناف عدة الحيوانات 
7.160.3143.2148.4ولوازم السفر

خشب ومصنوعاته ، فلين، أصناف 
26.985.728.336.7صناعتي الحصر والسالل

عجينة الخشب، نفايات وفضالت ورق 
26.2229.158.494.9وورق مقوى ومصنوعاته

289.71,373.01,950.11,830.5مواد نسيجية ومصنوعاتها

أحذية، مظالت، أصناف من ريش، أزهار 
8.465.6349.5338.4اصطناعية وشعر بشري

مصنوعات من حجر، ميكا، منتجات من 
35.446.5107.2132.5خزف، زجاج و مصنوعاته

لؤلؤ، أحجار كريمة، معادن ثمينة 
4.15.6106.99,171.8ومصنوعات هذه المواد

324.1376.0394.8496.7معادن عادية ومصنوعاتها

آالت، أجهزة تسجيل، إذاعة الصوت 
855.15,837.18,026.06,777.3والصورة ولوازمها

1,094.01,383.73,368.44,004.0معدات نقل

أجهزة بصرية، فوتوغرافية، طبية، أدوات 
61.9176.1285.2350.2موسيقية ولوازمها

1.718.20.00.0أسلحة وذخائر، أجزاؤها ولوازمها

117.3143.1162.0211.9سلع ومنتجات مختلفة

0.0445.0323.4419.9تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية

المصدر: دائرة المالية - إدارة الجمارك

18.2.1. السلع المعاد تصديرها عبر منافذ إمارة أبوظبي حسب القارة

)مليون درهم( 

اإلقليم
20132014

%القيمة%القيمة

16,448.6100.025,315.9100.0المجموع

14,142.186.019,185.175.8آسيا

1,604.89.85,064.220.0أوروبا

337.62.1901.23.6أفريقيا

304.91.990.00.4أمريكا الشمالية

47.50.347.10.2أمريكا الجنوبية

11.70.128.30.1أخرى

المصدر: مركز اإلحصاء- أبوظبي

19.2.1. المعاد تصديره عبر منافذ إمارة أبوظبي إلى دول مجلس التعاون الخليجي
)مليون درهم(

الدول
20132014

%القيمة%القيمة

11,704.4100.013,766.8100.0المجموع

3,346.128.65,605.640.7المملكة العربية السعودية

3,393.229.02,754.520.0مملكة البحرين

2,520.421.52,625.619.1قطر

2,151.018.42,230.316.2الكويت

293.82.5550.84.0سلطنة عمان

المصدر: دائرة المالية - إدارة الجمارك
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20.2.1. السلع المعاد تصديرها عبر منافذ إمارة أبوظبي حسب وسيلة النقل
)مليون درهم(

وسيلة النقل
20132014

%القيمة%القيمة

16,448.6100.025,315.9100.0المجموع

2,256.713.72,567.910.1بحري

1,601.29.71,905.57.5بري

12,590.876.520,842.682.3جوي

المصدر: دائرة المالية - إدارة الجمارك

21.2.1. أهم الشركاء التجاريين )السلع المعاد تصديرها عبر منافذ إمارة أبوظبي(
)مليون درهم(

الدول
20132014

%القيمة%القيمة

16,448.6100.025,315.9100.0المجموع

3,346.120.35,605.622.1المملكة العربية السعودية

368.82.23,672.014.5سويسرا

3,393.220.62,754.510.9مملكة البحرين

2,520.415.32,625.610.4قطر

2,151.013.12,230.38.8الكويت

21.70.12,215.18.7تركيا

559.63.4677.32.7سنغافورة

136.00.8672.62.7مصر

148.70.9623.72.5هونج كونج

293.81.8550.82.2سلطنة عمان

3,509.421.33,688.414.6أخرى

المصدر: دائرة المالية - إدارة الجمارك

22.2.1. أهم مؤشرات الواردات السلعية عبر منافذ إمارة أبوظبي
)مليون درهم(

2005201020132014الواردات السلعية

35,214.386,573.7100,255.2107,976.0المجموع

306.8365.4476.8478.3مواد خام زراعية

3,021.45,244.35,970.16,551.3مواد غذائية

30,751.273,796.174,129.881,721.2الصناعات التحويلية

742.94,861.015,742.415,224.1الخامات والمعادن

391.92,306.93,936.14,001.2أخرى

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

23.2.1. الواردات السلعية عبر منافذ إمارة أبوظبي حسب أقسام النظام المنسق
)مليون درهم(

2005201020132014الوصف 

35,214.386,573.7100,255.2107,976.0المجموع

حيوانات حية ومنتجات المملكة 
980.11,891.82,412.12,658.5الحيوانية

1,257.52,816.53,416.03,246.0منتجات نباتية

182.6328.3367.7394.3شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية

منتجات األغذية، مشروبات، سوائل 
812.31,581.92,080.92,590.3كحولية وتبغ

519.92,456.36,676.94,541.2منتجات معدنية

منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات 
2,402.34,102.77,755.89,982.9المرتبطة بها

2,279.94,303.75,115.05,434.3لدائن ومصنوعاتها، مطاط ومصنوعاته

مصنوعات جلدية، أصناف عدة الحيوانات 
106.970.186.3104.7ولوازم السفر

خشب ومصنوعاته ، فلين، أصناف 
388.0489.0287.9269.2صناعتي الحصر والسالل

عجينة الخشب، نفايات وفضالت ورق 
690.71,364.11,194.81,259.3وورق مقوى ومصنوعاته

661.5898.5916.6952.2مواد نسيجية ومصنوعاتها

أحذية، مظالت، أصناف من ريش، أزهار 
107.6118.1104.4205.0اصطناعية وشعر بشري

مصنوعات من حجر، ميكا، منتجات من 
909.22,002.01,494.21,598.8خزف، زجاج و مصنوعاته

لؤلؤ، أحجار كريمة، معادن ثمينة 
106.9210.595.555.4ومصنوعات هذه المواد

5,428.615,780.320,473.619,963.1معادن عادية ومصنوعاتها

آالت، أجهزة تسجيل، إذاعة الصوت 
9,133.424,553.623,308.125,557.9والصورة ولوازمها

7,711.920,704.121,344.125,457.1معدات نقل

أجهزة بصرية، فوتوغرافية، طبية، أدوات 
780.21,681.02,155.52,457.6موسيقية ولوازمها

311.7418.10.20.0أسلحة وذخائر، أجزاؤها ولوازمها

435.1725.0880.31,069.2سلع ومنتجات مختلفة

7.878.089.3178.9تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية

المصدر: دائرة المالية - إدارة الجمارك
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24.2.1. الواردات السلعية عبر منافذ إمارة أبوظبي حسب القارة
)مليون درهم(

اإلقليم
20132014

%القيمة%القيمة

100,255.2100.0107,976.0100.0المجموع

43,875.343.847,841.044.3آسيا

31,275.431.232,515.430.1أوروبا

13,996.214.014,963.113.9أمريكا الشمالية

6,659.06.66,978.76.5أفريقيا

2,216.82.23,189.63.0أمريكا الجنوبية

2,232.72.22,488.12.3أخرى

المصدر: مركز اإلحصاء- أبوظبي

25.2.1. قيمة الواردات عبر منافذ إمارة أبوظبي من دول مجلس التعاون الخليجي
)مليون درهم(

الدول المصدرة
20132014

%القيمة%القيمة

18,845.7100.018,010.0100.0المجموع

11,759.862.411,589.864.4المملكة العربية السعودية

3,785.220.12,384.513.2سلطنة عمان

1,803.99.62,119.911.8قطر

831.94.4981.45.4الكويت

665.03.5934.55.2مملكة البحرين

المصدر: دائرة المالية - إدارة الجمارك
مالحظة: ال يتضمن الجدول أعاله الواردات من مناطق التجارة الحرة الواقعة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

26.2.1. أهم الشركاء التجاريين )الواردات السلعية عبر منافذ إمارة أبوظبي(
)مليون درهم (

الدول
20132014

%القيمة%القيمة

100,255.2100.0107,976.0100.0المجموع

12,711.612.713,666.812.7الواليات المتحدة األمريكية

11,759.811.711,589.810.7المملكة العربية السعودية

8,324.08.310,053.09.3اليابان

7,599.17.68,432.57.8ألمانيا

3,313.53.35,838.55.4كوريا الجنوبية

4,556.84.54,790.84.4المملكة المتحدة

4,203.24.24,759.44.4الصين

3,959.63.94,473.44.1فرنسا

4,677.14.74,155.13.8سلطنة عمان

2,501.82.53,193.83.0جمهورية الكونغو الديمقراطية

36,648.736.637,023.034.3أخرى

المصدر: دائرة المالية - إدارة الجمارك

27.2.1. الواردات السلعية عبر منافذ إمارة أبوظبي حسب وسيلة النقل
)مليون درهم(

وسيلة النقل
20132014

%القيمة%القيمة

100,255.2100.0107,976.0100.0المجموع

58,195.958.064,405.159.6بحري

22,888.122.821,630.020.0بري

19,171.319.121,940.920.3جوي

المصدر: دائرة المالية - إدارة الجمارك



     47      I   2015 الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي I      46   الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي 2015

3.1. األسعار

تتضمــن إحصــاءات األســعار واألرقــام القياســية علــى بيانــات عــن مســتويات األســعار فــي قطاعــات 
مختلفــة مثــل قطــاع المســتهلك، مــواد البنــاء، المنتجيــن.. الــخ، إضافــة إلــى عــدد مــن المؤشــرات 
االقتصاديــة مثــل التضخــم. ويجمــع مركــز االحصــاء- أبوظبــي هــذه األســعار مــن منافــذ ومصــادر البيــع 

ــكل دوري.  ــي بش ــارة أبوظب ــي إم ف

الرقــم القياســي لألســعار هــو عبــارة عــن أداة لقيــاس معــدل التغيــر فــي أســعار مجموعــة مــن الســلع 
والخدمــات بيــن فترتيــن زمنيتيــن، وتســمى الفتــرة التــي تنســب إليهــا األســعار فتــرة األســاس والفتــرة 

التــي تقــارن أســعارها فتــرة المقارنــة. 

ومــن خــال الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك يتــم حســاب معــدالت التضخــم الســنوية والشــهرية 
ــوع االســرة ورفــاه االســرة. ومــن أهــم نتائــج حســاب  إلمــارة أبوظبــي وحســاب الرقــم القياســي حســب ن

الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك لعــام 2014 فهــي كمــا يلــي: 

• بلــغ معــّدل التضخــم فــي عــام 2014 مــا نســبته 3.2%، وقــد نتــج ذلــك مــن ارتفــاع الرقــم القياســي 
ــى 128.5 نقطــة فــي عــام 2014. ألســعار المســتهلك مــن 124.5 نقطــة فــي عــام 2013 إل

ــذي  ــاع ال ــي االرتف ــرى« ف ــود األخ ــواع الوق ــاز، وأن ــاء، والغ ــاه، والكهرب ــكن، والمي ــة »الس ــهمت مجموع • أس
ــّدل  ــل مع ــن مجم ــبة 46.1% م ــهمت بنس ــث أس ــام 2013، حي ــع ع ــة م ــام 2014 مقارن ــال ع ــدث خ ح
ــذي تحقــق وقــد جــاء هــذا اإلســهام نتيجــة الرتفــاع معــّدل أســعار هــذه المجموعــة بنســبة  االرتفــاع ال

 .%4.0

• كمــا أســهمت مجموعــة »التجهيــزات والمعــدات المنزليــة وأعمــال الصيانــة االعتياديــة للبيــوت« بنســبة 
17.1% مــن مجمــل معــّدل االرتفــاع الــذي تحقــق خــال عــام 2014، مقارنــة مــع عــام 2013، حيــث ارتفعــت 

أســعار هــذه المجموعــة بنســبة %11.1. 

ــة مــع  • كمــا ارتفعــت أســعار مجموعــة »ســلع وخدمــات متنوعــة« بنســبة 5.4% خــال عــام 2014 مقارن
ــي  ــادة الت ــّدل الزي ــل مع ــن مجم ــداره 7.4% م ــهامً مق ــة إس ــذه المجموع ــت ه ــد حقق ــام 2013، وق ع

ــام 2013.  ــع ع ــة م ــام 2014 مقارن تحّققــت خــال ع

14.0% مــن مجمــل معــّدل االرتفــاع  • أمــا مجموعــة »األغذيــة والمشــروبات« فقــد أســهمت بنســبة 
ــرة نفســها مــن عــام 2013، حيــث ارتفعــت أســعار هــذه  ــة بالفت ــذي تحقــق خــال عــام 2014، مقارن ال

.%2.5 بنســبة  المجموعــة 

الشكل 1.3.1. معدالت التضخم السنوية

1.3.1. مجموعات اإلنفاق الرئيسة حسب الوزن والتغّير النسبي ونسبة المساهمة لعام 2014 
)%(

 المساهمة فيالتغير %الوزن )100.0(مجموعات السلع والخدمات الرئيسية
التضخم

16.12.514.0األغذية والمشروبات

0.33.30.3التبغ 

9.80.92.3المالبس واألحذية

السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع 
37.94.046.1الوقود األخرى

التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة 
4.811.117.1االعتيادية للبيوت

 0.0- 0.1   0.8الصحة

9.70.00.1النقل

- 0.3- 7.70.1االتصاالت

2.42.71.8الترويح والثقافة

2.64.55.0التعليم

3.44.76.3المطاعم والفنادق

4.65.47.4سلع وخدمات متنوعة

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

الشكل 2.3.1.  التغير النسبي في أسعار مجموعات السلع والخدمات الرئيسية لعام 2014 
مقارنة بعام 2013

% المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

11.1

التبغ 
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2.3.1. التغير النسبي في أسعار مجموعات السلع والخدمات الرئيسية   
)100=2007(

الوزن )100.0(مجموعات السلع والخدمات الرئيسية
 التغير النسبي %

20132014

16.11.82.5األغذية والمشروبات

0.37.73.3التبغ 

9.82.70.9المالبس واألحذية

السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع 
4.0- 37.90.1الوقود األخرى

التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة 
4.82.611.1االعتيادية للبيوت

- 0.81.10.1الصحة

9.72.80.0النقل

- 0.1- 7.70.1االتصاالت

2.7- 2.40.1الترويح والثقافة

2.63.34.5التعليم

3.44.84.7المطاعم والفنادق

4.60.85.4سلع وخدمات متنوعة

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

الشكل 3.3.1. معدالت التضخم السنوية حسب الشهر، 2014

3.3.1. الرقم القياسي الشهري ألسعار المستهلك خالل عامي 2013 و 2014
)100=2007(

الشهر

20132014

 الرقم القياسي
ألسعار المستهلك

 الشهر الحالي -
الشهر السابق

 الرقم القياسي
ألسعار المستهلك

 الشهر الحالي -
الشهر السابق

123.50.2126.00.1يناير

126.30.3- 123.20.3فبراير

123.50.3126.40.1مارس

126.80.4- 123.20.2إبريل

123.60.3127.00.2مايو

124.10.6128.81.8يونيو

-124.70.6128.70.1يوليو

125.00.3129.30.6أغسطس

125.90.9130.61.3سبتمبر

130.60.1- 125.70.2أكتوبر

- 125.90.2130.50.1نوفمبر

126.00.1131.20.6ديسمبر

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

الشكل 4.3.1. الرقم القياسي ألسعار المستهلك حسب الشهر خالل عامي 2013 و2014
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20142013 المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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4.3.1.   الرقم القياسي السنوي ألسعار المستهلك ومعدالت التضخم السنوي خالل األعوام 

2014 - 2007

 الرقم القياسي ألسعارالسنة
معدل التضخم )%(المستهلك

2007100

2008114.914.9

2009115.80.8

2010119.33.1

2011121.61.9

2012122.91.1

2013124.51.3

2014128.53.2

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

5.3.1. األرقام القياسية ألسعار المستهلك حسب نوع األسرة خالل عامي 2013 و 2014

السنة
األسر

الجماعيةغير المواطنةالمواطنة

2013124.0125.0125.4

2014128.2128.9128.5

3.43.12.5التغّير النسبي )%(

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

الشكل 5.3.1. التغير النسبي في أسعار المستهلك حسب نوع األسرة خالل عامي 2013 و 2014

6.3.1. األرقام القياسية ألسعار المستهلك حسب مستوى رفاه األسرة خالل عامي 2013 و 2014

السنة
شريحة األسر ذات مستوى الرفاه

 تحتالدنيا
فوقالمتوسطةالمتوسطة

العلياالمتوسطة 

2013125.5126.0125.5124.9123.4

2014128.5129.8129.6129.0127.5

2.43.03.23.33.4التغّير النسبي )%(

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

الشكل 6.3.1. التغير النسبي في أسعار المستهلك حسب مستوى رفاه األسرة                       
خالل عامي 2013 و 2014

العليافوق المتوسطةالمتوسطةتحت المتوسطةالدنيا

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

مواطنةالجماعية غير مواطنة
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7.3.1. التغير النسبي في أسعار المجموعات الرئيسية لمواد البناء خالل أعوام 2011، و2012، و2013، و2014

المجموعات
 التغير النسبي
2011 / 2010  

(%)

 التغير النسبي 
2012 / 2011 

(%)

 التغير النسبي
2013 / 2012 

(%)

 التغير النسبي
2014 / 2013 

(%)

0.05.90.02.2اإلسمنت
9.66.47.28.8البحص والرمل 

0.0-1.9 - 4.5 -6.0الخرسانة 
-4.6 -3.7- 8.3 15.7الحديد
1.24.4- 2.7 4.9الخشب
- 0.3 - 7.3 - 1.8 -8.7الطابوق

3.90.70.70.0مواد التسقيف
9.94.50.70.4المواد العازلة

----لفائف األغشية
12.65.3- 4.5 5.9الحجر الطبيعي
- 1.1 2.40.12.9البالط و الرخام 

األدوات الصحية 
أطقم حمام كاملة من 

1.38.913.10.1دون اللوازم 

أطقم حمام كامل 
- 2.5 0.60.75.0باللوازم جميعها ملون

مجلى ستانلس ستيل 
- 2.4 3.70.9-7.4كامل مع الخالط 

 -0.6 -0.40.8-0.2األسقـــف المستعــارة 
 -4.4-4.21.91.4األصباغ
9.713.00.1-12.7الزجاج

األنابيب 
)PVC( 1.7-6.7-13.2-2.9أنابيب-

)uPVC( 2.9-0.5-2.8-3.3أنابيب-
األسالك
-4.0-8.4-10.413.5للمبنى
-2.1-7.5-21.519.2للشقة

-6.9-9.9-9.97.0األبراج السكنية
-3.6-4.4-25.86.6كابالت الكهرباء

-1.7-34.16.62.4معدات النقل
-9.95.3-0.11.1العمالة
9.70.00.00.0الديزل

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
)-( غير متوفرة

8.3.1. األرقام القياسية ألسعار المنتجين الصناعيين خالل عامي 2013 و 2014

سنة األساس أسم النشاط الصناعي
 2012

الرقم 
الفياسي عام 

2013

الرقم 
الفياسي عام 

2014

التغير 
النسبي %

-10099.097.91.1الصناعة التحويلية

-100101.998.73.2ُصنع المنتجات الغذائية

100100.0100.00.0ُصنع المشروبات

100102.6104.01.4ُصنع المنسوجات

100101.5103.52.0ُصنع الملبوسات

ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات 
10099.6106.56.9ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب 
والفلين، باستثناء األثاث؛ ُصنع 
أصناف من القش ومواد الضفر

100102.7101.80.8-

-100101.5101.20.3ُصنع الورق ومنتجات الورق

الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم 
100102.4107.95.4المسّجلة

ُصنع فحم الكوك والمنتجات 
-10097.391.46.1النفطية المكررة

ُصنع المواد الكيميائية والمنتجات 
-10099.396.62.7الكيميائية

ُصنع المواد الصيدالنية والمنتجات 
-10097.790.97.0الدوائية الكيميائية والنباتية

ُصنع اإلطارات واألنابيب المطاطية؛ 
وتجديد األسطح الخارجية لإلطارات 

المطاطية وإعادة بنائها
10099.492.07.5-

ُصنع منتجات المعادن الالفلزية 
-10098.297.21.0األخرى

-10094.592.62.1ُصنع الفّلزات القاعدية

لة،  ُصنع منتجات المعادن المشكَّ
100100.6110.39.7باستثناء اآلالت والمعدات

ُصنع الحواسيب والمنتجات 
-10098.796.42.3اإللكترونية والبصرية

-10096.492.34.2ُصنع المعدات الكهربائية

ُصنع اآلالت والمعدات غير المصّنفة 
100100.0101.91.9في موضع آخر

ُصنع المركبات ذات المحّركات 
والمركبات المقطورة ونصف 

المقطورة
100106.5113.36.4

100139.0200.944.6ُصنع معدات النقل األخرى

100101.3112.911.4ُصنع األثاث

-100100.892.18.7الصناعات التحويلية األخرى

-10099.899.60.2إصالح وتركيب اآلالت والمعدات

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

التغير النسبي في أسعار المجموعات الرئيسية لمواد البناء خالل عام 2014  الشكل 7.3.1. 
مقارنة بعام 2013

10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
-2.0
-4.0
-6.0

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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4.1. اإلحصاءات المالية

ــة  ــي عملي ــً ف ــب دورًا حيوي ــي تلع ــة الت ــة المهم ــطة اإلنتاجي ــن األنش ــة م ــاطة المالي ــاط الوس ــد نش يع
النمــو االقتصــادي فــي إمــارة أبوظبــي، ويعــّد أحــد األنشــطة المحركــة لباقــي األنشــطة االقتصاديــة. 
ــمل  ــث يش ــة، حي ــاطة المالي ــاط الوس ــرات نش ــم مؤش ــاول أه ــات تتن ــى بيان ــل عل ــذا الفص ــوي ه ويحت
إحصــاءات مــن مســح البنــوك والمؤسســات الماليــة، باإلضافــة إلــى أهــم مؤشــرات ســوق أبوظبــي لــألوراق 

الماليــة.

ــي،  ــي اإلجمال ــج المحل ــن النات ــادل 7.2% م ــا يع ــام 2014 بم ــال ع ــن خ ــة والتأمي ــاط المالي ــهم نش أس
ــة بـــ6.0% خــال عــام 2013. وقــد ســيطرت البنــوك المســجلة علــى نشــاط الوســاطة الماليــة  بالمقارن
فــي أبوظبــي علــى الرغــم مــن وجــود عــدد مــن المؤسســات الماليــة غيــر المصرفيــة مثــل الشــركات 
ــي. وتعــد معظــم المصــارف المســجلة فــي  ــر المال ــة ومؤسســات التأجي القابضــة واالتحــادات االحتكاري
إمــارة أبوظبــي تابعــة أو فروعــً لمصــارف خارجيــة، حيــث بلــغ عــدد المصــارف المســجلة فــي 31 ديســمبر 

ــً، ســبعة منهــا مقرهــا الرئيســي أبوظبــي. 2014 مــا يعــادل 51 مصرف

ــار  ــة والتــي بلغــت 144.6 ملي ــي أيضــا قيمــة األســهم المتداول ــرز هــذا القســم مــن الكتــاب اإلحصائ يب
درهــم بنســبة 15.2% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي عــام 2014. ارتفعــت القيمــة الســوقية لألســهم فــي 
ســوق أبوظبــي لــألوراق الماليــة خــال عــام 2014 بنســبة 3.7%، بالمقارنــة بعــام 2013، علــى الرغــم مــن 

ثبــوت العــدد اإلجمالــي للشــركات المدرجــة الــى 67 شــركة خــال الفتــرة نفســها.

1.4.1. المؤشرات الرئيسية لنشاط المالية والتأمين

2014*201020122013المؤشرات

حصة النشاط من الناتج المحلي اإلجمالي 
4.64.56.07.2باألسعار الجارية )%(

حصة النشاط )% من الناتج المحلي اإلجمالي غير 
9.110.413.314.7النفطي باألسعار الجارية(

اإلنتاج اإلجمالي للنشاط )% من الناتج المحلي 
5.65.46.87.8اإلجمالي باألسعار الجارية(

تكوين رأس المال )% من الناتج المحلي اإلجمالي 
0.90.50.20.3باألسعار الجارية(

7,7438,86910,83911,907تعويضات العاملين )مليون درهم(

المصدر: مركز اإلحصاء- أبوظبي

* تقديرات أولية

9.3.1. األرقام القياسية لكميات اإلنتاج الصناعي خالل عامي 2013 و 2014

سنة األساس أسم النشاط الصناعي
 2012

الرقم 
الفياسي عام 

2013

الرقم 
الفياسي عام 

2014

التغير 
النسبي %

10099.1101.01.9الصناعة التحويلية

100100.5105.24.7ُصنع المنتجات الغذائية

- 7.8 10093.786.4ُصنع المشروبات

- 100111.4107.23.8ُصنع المنسوجات

100116.4118.01.3ُصنع الملبوسات

ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات 
10085.5207.0142.0ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب 
والفلين، باستثناء األثاث؛ ُصنع 
أصناف من القش ومواد الضفر

100112.696.114.7 -

100137.0167.322.1ُصنع الورق ومنتجات الورق

الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم 
-100103.794.39.1المسّجلة

ُصنع فحم الكوك والمنتجات 
- 100100.595.15.4النفطية المكررة

ُصنع المواد الكيميائية والمنتجات 
10095.6114.319.5الكيميائية

ُصنع المواد الصيدالنية والمنتجات 
100117.0418.1257.5الدوائية الكيميائية والنباتية

ُصنع اإلطارات واألنابيب المطاطية؛ 
وتجديد األسطح الخارجية لإلطارات 

المطاطية وإعادة بنائها
100132.3110.916.2 -

ُصنع منتجات المعادن الالفلزية 
10086.988.61.9األخرى

10093.4107.615.3ُصنع الفّلزات القاعدية

لة،  ُصنع منتجات المعادن المشكَّ
- 10094.989.55.7باستثناء اآلالت والمعدات

ُصنع الحواسيب والمنتجات 
10090.0183.5103.9اإللكترونية والبصرية

100111.9115.33.1ُصنع المعدات الكهربائية

ُصنع اآلالت والمعدات غير المصّنفة 
-100157.5141.610.1في موضع آخر

ُصنع المركبات ذات المحّركات 
والمركبات المقطورة ونصف 

المقطورة
10094.6126.633.9

- 100128.684.634.3ُصنع معدات النقل األخرى

10098.1109.111.2ُصنع األثاث

10098.3185.088.1الصناعات التحويلية األخرى

- 10096.496.30.1إصالح وتركيب اآلالت والمعدات

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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2.4.1. أهم إحصاءات سوق أبوظبي لألوراق المالية 
  

2005201220132014المؤشرات

55636364عدد الشركات المحلية المدرجة

4333عدد الشركات األجنبية المدرجة

486.4285.2402.7417.8القيمة السوقية )مليار درهم(

القيمة السوقية )% من الناتج المحلي اإلجمالي 
43.9*126.931.443.2باألسعار الجارية(

104.722.384.9144.6قيمة األسهم المتداولة )مليار درهم(

قيمة األسهم المتداولة )% من الناتج المحلي 
15.2*27.32.59.1اإلجمالي باألسعار الجارية(

معدل دوران األسهم )%( )عدد األسهم المحلية 
24.021.0106.369.6المتداولة / عدد األسهم المحلية المصدرة(

5,203.02630.94290.34528.9مؤشر سوق أبوظبي لألوراق المالية )نقطة(

المصدر: مركز اإلحصاء- أبوظبي، سوق أبوظبي لألوراق المالية
* تقديرات أولية

3.4.1. إحصاءات البنوك التي يقع مركزها الرئيسي في إمارة ابوظبي، 2014 
  

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األولالمؤشرات

الدخل الصافي للبنوك التي يقع 
مركزها الرئيسي في إمارة ابوظبي 

)مليون درهم(
7,0847,3307,5557,758

نصيب العامل من تعويضات 
العاملين للبنوك التي يقع مركزها 

الرئيسي في إمارة أبوظبي 
)بالدرهم(

34,47942,24041,94540,474

المصدر: مصرف اإلمارات المركزي

5.1. مالية الحكومة العامة

ــارة  ــة إم ــات حكوم ــرادات ونفق ــواردة فــي هــذا القســم إي ــة ال ــة العام ــة الحكوم تتضمــن إحصــاءات مالي
أبوظبــي. وتشــير البيانــات إلــى انخفــاض اإليــرادات بنســبة 12.9% خــال عــام 2014 مقارنــة بعــام 
2013. ويعــزى هــذا االنخفــاض إلــى االنخفــاض فــي اإليــرادات البتروليــة والعائــدات الضريبيــة. كمــا تشــير 
ــا  ــكلت م ــث ش ــة حي ــات العام ــي النفق ــن إجمال ــة م ــات الجاري ــة النفق ــاع حص ــى ارتف ــك إل ــات كذل البيان
نســبته 76.2% خــال عــام 2014 مقارنــة بـــ 74.2% خــال عــام 2013. حيــث ســاهمت كل مــن التحويــات 
الجاريــة، والســلع والخدمــات، واألجــور والرواتــب بنســبة 52.9%، 10.9% و12.4% علــى التوالــي مــن 

ــات.  ــي النفق إجمال

وفــي الفتــرة ذاتهــا انخفضــت نســبة مســاهمة النفقــات الرأســمالية مــن إجمالــي النفقــات العامــة مــن 
25.8% خــال عــام 2013 إلــى 23.8% خــال عــام 2014. وســاهمت التحويــات الرأســمالية، واإلنفــاق 
التطويــري علــى المشــاريع الحكوميــة، واإلنفــاق الرأســمالي علــى الســلع والخدمــات بنســبة 17.8%، 5.8 

ــات . ــي النفق ــن إجمال ــي م ــى التوال % و0.16% عل

1.5.1. األهمية النسبية إليرادات حكومة أبوظبي
)%(

2014 *200520102013البيان

100100100100المجموع

85.982.693.091.0إيرادات بترولية وعائدات ضريبية

11.67.36.17.9اإليرادات الجارية للدوائر

2.510.10.91.1اإليرادات الرأسمالية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

* تقديرات أولية

الشكل 1.5.1. األهمية النسبية إليرادات حكومة أبوظبي، 2014

إيرادات بترولية و عائدات ضريبية

اإليرادات الجارية للدوائر

اإليرادات الرأسمالية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

%91.0

%7.9

%1.1
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2.5.1. األهمية النسبية للنفقات العامة لحكومة أبوظبي 
)%(

2014 *200520102013البيان

100100100100المجموع

77.665.074.276.2النفقات الجارية

15.411.311.712.4األجور والرواتب

15.29.69.910.9السلع والخدمات

47.044.152.652.9التحويالت الجارية

22.435.025.823.8النفقات الرأسمالية

12.89.16.65.8اإلنفاق التطويري على المشاريع الحكومية

1.01.20.40.2اإلنفاق الرأسمالي على السلع والخدمات

8.624.718.717.8التحويالت الرأسمالية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

* تقديرات أولية

3.5.1. األهمية النسبية للنفقات العامة لحكومة أبوظبي حسب النوع 
)%(

2014 *200520102013البيان

100100100100إجمالي النفقات

23.725.423.023.3مصروفات الدوائر المتكررة

11.89.16.65.8مصروفات التطوير

42.432.234.134.1المساهمة في نفقات الحكومة االتحادية

18.223.030.531.3المساعدات والقروض

3.910.35.85.5مدفوعات رأسمالية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

* تقديرات أولية

الشكل 2.5.1. األهمية النسبية للنفقات العامة لحكومة أبوظبي حسب النوع، 2014

مصروفات الدوائر المتكررة

مصروفات التطوير

المساهمة في نفقات الحكومة االتحادية

المساعدات و القروض

مدفوعات رأسمالية

6.1. األجور والتعويضات
ــاص،  ــكل خ ــة بش ــابات القومي ــبة للحس ــة بالنس ــات مهم ــن معلوم ــات العاملي ــر تعويض ــدم مؤش يق
ولاقتصــاد بشــكل عــام حيــث تعبــر عــن حجــم الدخــل الــذي حصــل عليــه العاملــون فــي كافــة األنشــطة 

االقتصاديــة فــي إمــارة أبوظبــي. 

وقــد ارتفعــت تعويضــات العامليــن باألســعار الجاريــة مــن 191,351 مليــون درهــم خــال عــام 2013 
إلــى 209,663 مليــون درهــم فــي عــام 2014. وكانــت األنشــطة المســاهمة بشــكل رئيســي فــي النمــو 
خــال عــام 2014 هــي »اإلدارة العامــة والدفــاع؛ الضمــان االجتماعــي اإلجبــاري« و«الصناعــات التحويليــة«، 

وبمعــدالت نمــو 15.5% و 8.0 % علــى التوالــي.

1.6.1. تعويضات العاملين حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية
)مليون درهم(

2014 *200520102013النشاط االقتصادي

55,877138,576191,351209,663المجموع

1,6641,3941,8241,939الزراعة والحراجة وصيد األسماك

الصناعات االستخراجية )تشمل النفط الخام والغاز 
3,8438,26513,70614,758الطبيعي(

4,61711,04415,32516,551الصناعات التحويلية

1,0512,1762,2422,398الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات

7,64123,63827,56929,003التشييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات 
6,2328,28112,00712,920المحركات والدراجات النارية

2,7246,9349,81810,581النقل والتخزين

1,2283,1724,6154,874خدمات اإلقامة والطعام

1,7594,7404,6274,907المعلومات واالتصاالت

2,7767,74310,83911,907األنشطة المالية وأنشطة التأمين

5191,6921,7011,753األنشطة العقارية

3,8899,4499,83510,674األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

1,6523,3886,0076,304أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

10,32430,66248,01655,463اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي اإلجباري

3,3776,3349,32810,025التعليم

1,1766,8839,28410,187أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية

الفنون والترفيه والترويح وأنشطة الخدمات 
4931,2101,3921,425األخرى

9131,5723,2163,995أنشطة األسر المعيشية كصاحب عمل

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

* تقديرات أولية

%31.3

%23.3

%34.1

%5.5

%5.8 

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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2.6.1. معدالت النمو السنوية لتعويضات العاملين حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية
)%(

2014 *200520102013النشاط االقتصادي

19.428.814.99.6المجموع

11.26.3-8.43.0الزراعة والحراجة وصيد األسماك

الصناعات االستخراجية )تشمل النفط الخام والغاز 
23.13.420.07.7الطبيعي(

19.98.111.28.0الصناعات التحويلية

20.715.96.87.0الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات

15.846.214.55.2التشييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات 
29.025.46.97.6المحركات والدراجات النارية

91.335.84.27.8النقل والتخزين

24.455.711.85.6خدمات اإلقامة والطعام

76.513.335.96.0المعلومات واالتصاالت

23.640.122.29.9األنشطة المالية وأنشطة التأمين

3.1-5.9-25.813.9األنشطة العقارية

25.858.53.98.5األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

17.24.9-26.310.0أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

2.849.119.215.5اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي اإلجباري

8.84.89.17.5التعليم

8.422.122.29.7أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية

الفنون والترفيه والترويح وأنشطة الخدمات 
2.3-13.417.213.7األخرى

3.74.654.324.2أنشطة األسر المعيشية كصاحب عمل

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

* تقديرات أولية

تعويضات العاملين حسب النشاط االقتصادي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي    .3.6.1
باألسعار الجارية

)%(

2014 *200520102013النشاط االقتصادي

14.621.720.522.0المجموع

0.40.20.20.2الزراعة والحراجة وصيد األسماك

الصناعات االستخراجية )تشمل النفط الخام والغاز 
1.01.31.51.5الطبيعي(

1.21.71.61.7الصناعات التحويلية

0.30.30.20.3الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات

2.03.73.03.0التشييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات 
1.61.31.31.4المحركات والدراجات النارية

0.71.11.11.1النقل والتخزين

0.30.50.50.5خدمات اإلقامة والطعام

0.50.70.50.5المعلومات واالتصاالت

0.71.21.21.2األنشطة المالية وأنشطة التأمين

0.10.30.20.2األنشطة العقارية

1.01.51.11.1األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

0.40.50.60.7أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

2.74.85.25.8اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي اإلجباري

0.91.01.01.1التعليم

0.31.11.01.1أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية

الفنون والترفيه والترويح وأنشطة الخدمات 
0.10.20.10.1األخرى

0.20.20.30.4أنشطة األسر المعيشية كصاحب عمل

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

* تقديرات أولية



     63      I   2015 الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي I      62   الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي 2015

7.1. االستثمار األجنبي
تقــوم حكومــة أبوظبــي بخطــوات عديــدة مــن شــأنها خلــق المنــاخ المناســب لتعزيــز ثقــة المســتثمرين 
فــي االقتصــاد، حيــث تســاهم العديــد مــن العوامــل التــي تتمتــع بهــا إمــارة أبوظبــي فــي تعزيــز تصــور 
ــب  المســتثمرين بشــأن فــرص األعمــال فــي اإلمــارة، علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر نظــام الضرائ
الــذي يتســم بالشــفافية، والدعــم المقــدم مــن النظــام القضائــي، والتشــريعات االقتصاديــة التــي تهــدف 

إلــى تشــجيع االســتثمار والمناطــق الصناعيــة.

ــغ  ــي االســتثمار األجنبــي المباشــر فــي إمــارة أبوظبــي حيــث بل ــات نمــوًا فــي إجمال وقــد أظهــرت البيان
ــة عــام  ــت 60,898 مليــون درهــم فــي نهاي ــة عــام 2013، بعــد أن كان 71,931 مليــون درهــم فــي نهاي
2012. ويعــزى هــذا النمــو إلــى »األنشــطة الماليــة وأنشــطة التأميــن« والــذي اســتقطب اســتثمارات 
ــع 5,898  ــة م ــام 2013، بالمقارن ــة ع ــي نهاي ــم ف ــون دره ــا 10,137 ملي ــت قيمته ــرة بلغ ــة مباش أجنبي
مليــون درهــم فــي نهايــة عــام 2012. وقــد ســاهم »نشــاط الصناعــات التحويليــة« مــا نســبته %18.1 
فــي عــام 2013 مقارنــة مــع نســبة مقدارهــا 19.0% فــي عــام 2012 وقــد ارتفعــت قيمــة االســتثمارات فــي 
»نشــاط الصناعــات االســتخراجية« التــي تشــمل النفــط الخــام والغــاز الطبيعــي حيــث ســاهمت بنســبة 
10.1% وبقيمــة اســتثمار 7,267 مليــون درهــم فــي عــام 2013، مقارنــة بقيمــة اســتثمارات بلغــت 6,084 

مليــون درهــم بمــا يعــادل 10.0% فــي عــام 2012.

وشــكلت اســتثمارات دول مجلــس التعــاون مــا نســبته 2.2% مــن االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة فــي 
إمــارة أبوظبــي حســب مجموعــات الــدول حيــث بلــغ مجمــوع اســتثماراتها نحــو 1,614 مليــون درهــم فــي 
عــام 2013 مقارنــة مــع عــام 2012 إذ أســهمت بنســبة 3.0% و بواقــع 1,825 مليــون درهــم. أمــا باقــي 
الــدول العربيــة فقــد بلــغ مجمــوع قيمــة اســتثماراتها 6,120 و 6,637 مليــون درهــم وبنســبة مســاهمة 
10.1% و 9.2% مــن إجمالــي االســتثمار األجنبــي المباشــر لألعــوام 2012 و2013 علــى التوالــي. ارتفعــت 
اســتثمارات الــدول األوربيــة مــن 19,984 مليــون درهــم فــي عــام 2012 إلــى 26,684 مليــون درهــم فــي 

عــام 2013.

ــام 2013  ــي لع ــارة أبوظب ــي إم ــن« ف ــندات الدي ــة س ــة »متضمن ــي الحافظ ــتثمارات ف ــوع االس ــغ مجم بل
حوالــي 57,125 مليــون درهــم. وبلغــت قيمــة االســتثمارات األجنبيــة األخــرى فــي إمــارة أبوظبــي خــال عــام 

2013 حوالــي 135,066 مليــون درهــم بالمقارنــة مــع 145,294 مليــون درهــم فــي عــام 2012.

1.7.1. إجمالي رصيد االستثمار األجنبي حسب النشاط االقتصادي

)مليون درهم( 

2010201120122013النشاط االقتصادي

212,511235,768250,319264,123المجموع

2,7261,9927,5389,046 الصناعات االستخراجية

8,96310,92612,36825,086 الصناعات التحويلية

18,50919,06218,98317,961 الكهرباء والغاز والمياه

4,1945,1625,9956,390التشييد والبناء

177191349459 تجارة الجملة والتجزئة وخدمات اإلصالح

792214المطاعم والفنادق

16,68515,4048,89511,297 النقل والتخزين واالتصاالت

130,115147,653160,057159,900المؤسسات المالية والتأمين

31,04235,11836,00533,450العقارات وخدمات األعمال*

282982461 التعليم

281932111 الصحة

3830548الخدمات االجتماعية والشخصية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

مالحظة: األرقام المبينة قد ال تساوي المجموع بسبب التقريب
* تشمل المبيعات العقارية لغير المقيمين 
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2.7.1. اجمالي رصيد االستثمار األجنبي المباشر حسب النشاط االقتصادي 
)مليون درهم(

2010201120122013النشاط االقتصادي

48,44652,23260,89871,931المجموع

2,6431,8866,0847,267 الصناعات االستخراجية

7,2599,18011,55613,043 الصناعات التحويلية

6,1406,4236,7406,904 الكهرباء والغاز والمياه

3,0003,9584,7275,891التشييد والبناء

140148155293 تجارة الجملة والتجزئة وخدمات اإلصالح

792214المطاعم والفنادق

1,8722,1957582,137 النقل والتخزين واالتصاالت

8,3366,1345,89810,137المؤسسات المالية والتأمين

18,96422,05724,85725,736العقارات وخدمات األعمال*

191975452 التعليم

281932111 الصحة

3830546الخدمات االجتماعية والشخصية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

مالحظة: األرقام المبينة قد ال تساوي المجموع بسبب التقريب
* تشمل المبيعات العقارية لغير المقيمين 

الشكل 1.7.1. إجمالي رصيد االستثمار األجنبي

االستثمارات اآلخرىاستثمارات الحافظة

اجمالي رصيد االستثمار األجنبي المباشر حسب النشاط االقتصادي كنسبة من الناتج    .3.7.1
المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية

)%(

2010201120122013النشاط االقتصادي

7.66.26.77.7المجموع

0.40.20.70.8 الصناعات االستخراجية

1.11.11.31.4 الصناعات التحويلية

1.00.80.70.7 الكهرباء والغاز والمياه

0.50.50.50.6التشييد والبناء

0.00.00.00.0 تجارة الجملة والتجزئة وخدمات اإلصالح

0.00.00.00.0المطاعم والفنادق

0.30.30.10.2 النقل والتخزين واالتصاالت

1.30.70.71.1المؤسسات المالية والتأمين

3.02.62.72.7العقارات وخدمات األعمال*

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

مالحظة: األرقام المبينة قد ال تساوي المجموع بسبب التقريب
* تشمل المبيعات العقارية لغير المقيمين 

4.7.1. األهمية النسبية لالستثمار األجنبي المباشر حسب النشاط االقتصادي
)%(

2010201120122013النشاط االقتصادي

100100100100المجموع

5.53.610.010.1 الصناعات االستخراجية

15.017.619.018.1 الصناعات التحويلية

12.712.311.19.6 الكهرباء والغاز والمياه

6.27.67.88.2التشييد والبناء

0.30.30.30.4 تجارة الجملة والتجزئة وخدمات اإلصالح

3.94.21.23.0 النقل والتخزين واالتصاالت

17.211.79.714.1المؤسسات المالية والتأمين

39.142.240.835.8العقارات وخدمات األعمال*

0.00.00.10.6 التعليم

0.10.40.00.0 الصحة

0.10.10.00.1الخدمات االجتماعية والشخصية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

مالحظة: األرقام المبينة قد ال تساوي المجموع بسبب التقريب

 * تشمل المبيعات العقارية لغير المقيمين

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

71,931

60,898

52,232

48,446

3,874

3,123160,943

179,662

44,128145,294

57,125 2013

2012

2011

2010

135,066

)مليون درهم(

االستثمار األجنبي المباشر
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5.7.1. اجمالي رصيد االستثمار األجنبي المباشر حسب أكبر عشر دول
)مليون درهم(

 الدول 
20122013

%القيمة%القيمة

60,89810071,931100المجموع

5,8909.78,27511.5فرنسا

8,29813.67,99711.1النمسا

1,3712.33,9305.5المملكة المتحدة

1,0841.83,0074.2المانيا

2,0923.42,6693.7ليبيا

1,0211.72,6603.7كوريا الجنوبية

2,4114.02,4253.4هولندا

2,2583.72,2883.2جزر كايمان

2,7404.52,2723.2اليابان

1,5632.61,7212.4االردن

32,17152.834,68748.2* اخرى

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

مالحظة: األرقام المبينة قد ال تساوي المجموع بسبب التقريب

 * تشمل المبيعات العقارية لغير المقيمين

6.7.1. اجمالي رصيد االستثمار األجنبي المباشر حسب مجموعات الدول
)مليون درهم(

2010201120122013 مجموعة الدول

48,44652,23260,89871,931المجموع

1,7682,2401,8251,614مجلس التعاون لدول الخليج العربية

6,6144,8226,1206,637الدول العربية األخرى

4,1444,1564,8346,342دول آسيوية أخرى

11143183 دول أفريقية أخرى

13,03013,66419,98426,684دول أوروبية

1,1281,2514,6161,744 دول أمريكا الشمالية

144226671,613دول أمريكا الجنوبية

21,74625,67522,70727,115مجموعة دول أخرى*

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

مالحظة: األرقام المبينة قد ال تساوي المجموع بسبب التقريب

 * تشمل المبيعات العقارية لغير المقيمين

7.7.1. األهمية النسبية لالستثمار األجنبي المباشر حسب مجموعة الدول

 )%(

2010201120122013 مجموعة الدول

100100100100المجموع

3.64.33.02.2مجلس التعاون لدول الخليج العربية

13.79.210.19.2الدول العربية األخرى

8.68.07.98.8دول آسيوية أخرى

0.00.00.20.3 دول أفريقية أخرى

26.926.232.837.1دول أوروبية

2.32.47.62.4 دول أمريكا الشمالية

0.00.81.12.2دول أمريكا الجنوبية

44.949.237.337.7مجموعة دول أخرى*

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

مالحظة: األرقام المبينة قد ال تساوي المجموع بسبب التقريب

 * تشمل المبيعات العقارية لغير المقيمين

الشكل 2.7.1. األهمية النسبية لالستثمار األجنبي المباشر حسب مجموعة الدول، 2013  

مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الدول العربية األخرى

دول أسيوية أخرى

دول أفريقية أخرى

دول أوروبية

دول أمريكا الشمالية

دول أمريكا الجنوبية

مجموعة دول أخرى

% 2.2 

% 9.2 

% 37.1

% 2.4

% 2.2

% 37.7 

% 8.8
 % 0.3

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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8.7.1. اجمالي رصيد االستثمارات األخرى حسب النشاط االقتصادي

)مليون درهم( 

2010201120122013النشاط االقتصادي

160,943179,662145,294135,066المجموع

831061,4541,779 الصناعات االستخراجية

1,7041,74681312,043 الصناعات التحويلية

12,36912,63912,24310,916 الكهرباء والغاز والمياه

1,118966235498التشييد والبناء

3743194166 تجارة الجملة والتجزئة وخدمات اإلصالح

14,81313,2098,1369,160 النقل والتخزين واالتصاالت

119,878139,397122,053100,107المؤسسات المالية والتأمين

10,93211,547159394العقارات وخدمات األعمال

91072 التعليم

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

مالحظة: األرقام المبينة قد ال تساوي المجموع بسبب التقريب

9.7.1. االهمية النسبية لالستثمارات األخرى حسب النشاط االقتصادي
)%(

2010201120122013النشاط االقتصادي

100100100100المجموع

0.10.11.01.3 الصناعات االستخراجية

1.11.00.68.9 الصناعات التحويلية

7.77.08.48.1 الكهرباء والغاز والمياه

0.70.50.20.4التشييد والبناء

9.27.45.66.8 النقل والتخزين واالتصاالت

74.577.684.074.1المؤسسات المالية والتأمين

6.86.40.10.3العقارات وخدمات األعمال

0.00.00.00.0 التعليم

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

مالحظة: األرقام المبينة قد ال تساوي المجموع بسبب التقريب

3.7.1. اجمالي رصيد االستثمارات في الحافظة حسب النشاط االقتصادي

األنشطة العقارية األنشطة المالية و 
أنشطة التأمين

التشييد و البناء

2012 2013

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

10,989

32,106

49,657

1,033 140

7,328

م(
ره

 د
ون

لي
)م
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2•  الصناعة واألعمال
بيئة األعمال  •

الصناعة التحويلية  •

النفط والغاز  •

البتروكيماويات  •

الكهرباء و الماء  •

البناء والتشييد  •

النقل  •

تقنية المعلومات و االتصاالت  •

الفنادق  •
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1.2.بيئة األعمال 

تميــزت إمــارة أبوظبــي خــال الســنوات األخيــرة بتجربــة اســتثمارية جعلتهــا مقصــًدا للشــركات العالميــة 
التوجهــات  فــي ظــل  الخــاص  القطــاع  مــع جهــود  الحكوميــة  السياســات  تناغمــت  الكبــرى، حيــث 
والسياســات الحكوميــة الرشــيدة وتعزيــز أواصــر هــذه الشــراكة. وتبنــت حكومــة أبوظبــي خطــة طويلــة 
المــدى لتســهيل عمليــة التحــول االقتصــادي لإلمــارة بهــدف خلــق بيئــة أعمــال مثاليــة، والحــد مــن 
االعتمــاد علــى قطــاع النفــط والتركيــز علــى االقتصــاد القائــم علــى المعرفــة. وقطعــت إمــارة أبوظبــي 
شــوطً بعيــدًا فــي هــذا المضمــار، لــذا يمكــن القــول بــأن التطــور واالزدهــار الــذي تنعــم بهمــا اإلمــارة فــي 

الوقــت الراهــن يعــزى إلــى مثاليــة بيئــة اإلعمــال.

إن السياســات المتبعــة فــي إمــارة أبــو ظبــي لتنفيــذ رؤيــة أبــو ظبــي 2030 طويلــة األجــل، وتوفيــر 
االســتراتيجي  الجغرافــي  والموقــع  بيئــة عمــل مثاليــة وفعالــة،  تخلــق  التــي  والدعائــم  المرتكــزات 
والبنيــة التحتيــة المتطــورة وكذلــك التســهيات الكثيــرة التــي توفرهــا المناطــق الصناعيــة فــي اإلمــارة 
والرســوم المنخفضــة، وفــرة مصــادر الطاقــة المتجــددة والتســهيات االئتمانيــة وغيرهــا الكثيــر تعتبــر 

ــة األعمــال. ــن بيئ ــة لتكوي مــن العوامــل الجاذب

وتلتــزم حكومــة أبوظبــي بتســهيل ممارســة األعمــال فــي مختلــف المجــاالت، وفــي الوقــت نفســه إقامــة 
اقتصــاد ينســجم ويتفاعــل بشــكل جيــد مــع االقتصــاد العالمــي، بهــدف التســهيل علــى المســتثمرين 
واســتقطاب االســتثمارات األجنبيــة ممــا يســاهم فــي بنــاء قــوي غيــر معتمــد علــى قطــاع واحــد. وفــي 
ــة  ــص التجاري ــدد الرخ ــا ع ــة، أم ــجلة 9,934 رخص ــدة المس ــة الجدي ــص التجاري ــدد الرخ ــغ ع ــام 2014 بل ع

الملغيــة فكانــت 1,820 رخصــة.

1.1.2. المؤشرات العامة لبيئة األعمال  

2010201220132014المؤشرات

9,3498,0948,6579,934عدد الرخص التجارية الجديدة المسجلة 

69,62069,21770,89173,055عدد الرخص التجارية المجددة 

2,1512,5512,3451,820عدد الرخص التجارية الملغية 

المصدر: دائرة التنمية االقتصادية

2.1.2. أهم إحصاءات نشاط تجارة الجملة والتجزئة وخدمات اإلصالح

2014*201020122013المؤشرات

حصة النشاط كنسبة من الناتج المحلي 
4.53.53.84.4اإلجمالي )%(

حصة النشاط كنسبة من الناتج المحلي 
11.710.811.111.1اإلجمالي في القطاع الغير نفطي)%(

اإلنتاج اإلجمالي للنشاط )% من الناتج 
5.94.65.05.5المحلي اإلجمالي(

تكوين رأس المال )% من الناتج المحلي 
0.20.20.20.3اإلجمالي( 

8,28111,23512,00712,920تعويضات العاملين )مليون درهم(

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

* تقديرات أولية

2. الصناعة واألعمال
يوفــر قســم الصناعــة واألعمــال بيانــات إحصائيــة تتعلــق بكافــة األنشــطة االقتصاديــة مــا يجعلــه مــرآة 
ــن  ــا م ــا له ــة لم ــي المقدم ــتخراجية ف ــة االس ــطة الصناع ــي أنش ــارة، وتأت ــادي لإلم ــس األداء االقتص تعك
أهميــة كبــرى. وقــد شــكلت الصناعــات التحويليــة نحــو 5.5% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي إلمــارة 
ــن  ــبة 0.3%، م ــة بنس ــات التحويلي ــاط الصناع ــي لنش ــاج اإلجمال ــع اإلنت ــام 2014. وارتف ــي ع ــي ف أبوظب

ــام 2013. ــي ع ــم ف ــون دره ــى 183,471 ملي ــام 2012 إل ــي ع ــم ف ــون دره 182,875 ملي

وفــي نشــاط الســياحة ارتفــع عــدد المنشــآت الفندقيــة إلــى 160 منشــأة عــام 2014 بزيــادة 6.7% مقارنــة 
بعــام 2013، وخــال نفــس الفتــرة زاد عــدد النــزالء بنحــو 24.5%، كمــا زاد عــدد الغــرف الفندقيــة بنســبة 

9.1%، وزاد معــدل اإلشــغال بمقــدار 5.8%، وبلــغ متوســط مــدة اإلقامــة 3.0 ليلــة عــام 2014.

وفــي نشــاط النقــل بلــغ عــدد المســافرين جــوًا 19.9 مليــون مســافر خــال عــام 2014 بالمقارنــة مــع 16.8 
مليــون مســافر خال عــام 2013.

أمــا فــي نشــاط تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت، فقــد ارتفــع عــدد مشــتركي خطــوط الهاتــف المتحــرك مــن 
197 لــكل 100 مــن الســكان عــام 2013 إلــى 199 لــكل 100 مــن الســكان عــام 2014 بزيــادة %1.0.

82,989مجموع الرخص التجارية الجديدة والمجددة

16,551* تعويضات العاملين لنشاط الصناعات التحويلية )مليون درهم(

5,016,600إنتاج المنتجات البتروكيماوية )طن متري(

296,555المبيعات المحلية للمنتجات البتروكيماوية )طن متري(

8,153عدد رخص البناء الصادرة في إمارة أبوظبي

19.9عدد المسافرين جوًا )مليون(

199عدد مشتركي خطوط الهاتف المتحرك لكل 100 من السكان

12عدد مشتركي خطوط اإلنترنت الثابتة لكل 100 من السكان

160عدد المنشآت الفندقية

3,494عدد نزالء المنشآت الفندقية )باأللف(

2014
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2.2.2. اإلنتاج اإلجمالي والقيمة المضافة لنشاط  الصناعات التحويلية
)مليون درهم(

نوع الصناعة التحويلية
20122013

 اإلنتاج
اإلجمالي

 القيمة
المضافة

 اإلنتاج
اإلجمالي

 القيمة
المضافة

182,87548,208183,47148,567المجموع

7,8962,9958,6803,092المواد الغذائية والمشروبات والتبغ

1,9728881,953927النسيج والمالبس والمنتجات الجلدية

562175564207األخشاب والمنتجات الخشبية

797479896501الورق والطباعة والنشر ووسائط االستنساخ

114,87424,504112,35423,895الكيماويات واللدائن ومنتجاتها
المنتجات التعـدينية غـــــير  المعدنية  

12,4513,32010,7683,268)الالفلزية(

20,1045,48922,9956,021الصناعات المعدنية األساسية
المنتجات المعدنية اإلنشائية ما عدا اآلالت 

9,4053,6658,0563,504والمعدات

7,5343,2669,9833,561صناعة اآلالت والمعدات واألجهزة

795335807349األثاث
تصليح وتركيب المعدات واآلالت والصناعات 

6,4853,0926,4153,245التحويلية األخرى

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
 

3.2.2. إجمالي تكوين رأس المال الثابت في نشاط الصناعات التحويلية
)مليون درهم(

20122013نوع الصناعة التحويلية

36,56923,440المجموع

431281المواد الغذائية والمشروبات والتبغ

31112النسيج والمالبس والمنتجات الجلدية

24188األخشاب والمنتجات الخشبية

4364الورق والطباعة والنشر ووسائط االستنساخ

26,64715,462الكيماويات واللدائن ومنتجاتها

335237المنتجات التعـدينية غـــــير  المعدنية  )الالفلزية(

7,5865,392الصناعات المعدنية األساسية

637929المنتجات المعدنية اإلنشائية ما عدا اآلالت والمعدات

465251صناعة اآلالت والمعدات واألجهزة

109األثاث

تصليح وتركيب المعدات واآلالت والصناعات التحويلية 
361516األخرى

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
 

2.2. الصناعة التحويلية 
تعــد الصناعــات التحويليــة واحــدة مــن األنشــطة االقتصاديــة ذات األهميــة االســتراتيجية فــي إمــارة 
أبوظبــي. وتولــي خطــة التنميــة االقتصاديــة طويلــة األمــد عنايــة خاصــة لقطــاع الصناعــات التحويليــة 
كــي تســهم بشــكل كبيــر فــي تنميــة االقتصــاد غيــر النفطــي وضمــان النمــو االقتصــادي واالســتقرار 

فــي اإلمــارة.

شــكلت الصناعــات التحويليــة نحــو 5.5% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، و11.1% مــن الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي غيــر النفطــي فــي عــام 2014. وارتفعــت القيمــة المضافــة لنشــاط الصناعــات التحويليــة 

ــام 2013. ــي ع ــم ف ــون دره ــن 48,567 ملي ــام 2014، ع ــي 7.1% ع حوال

1.2.2. أهم إحصاءات نشاط الصناعات التحويلية

2014*201020122013المؤشرات

حصة النشاط كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي 
5.65.35.25.5باألسعار الجارية )%(

حصة النشاط )% من الناتج المحلي اإلجمالي غير 
11.112.311.511.1النفطي باألسعار الجارية(

اإلنتاج اإلجمالي للنشاط )% من الناتج المحلي 
20.620.119.720.0اإلجمالي باألسعار الجارية(

تكوين رأس المال )% من الناتج المحلي اإلجمالي 
4.54.02.52.6باألسعار الجارية(

11,04413,78715,32516,551تعويضات العاملين )مليون درهم(

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

* تقديرات أولية
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1.3.2. أهم إحصاءات نشاط النفط الخام والغاز الطبيعي

2014*201020122013المؤشرات

حصة النشاط كنسبة من الناتج المحلي 
49.156.754.450.5اإلجمالي باألسعار الجارية )%(

اإلنتاج اإلجمالي للنشاط )% من الناتج المحلي 
50.558.056.252.4اإلجمالي باألسعار الجارية(

تكوين رأس المال )% من الناتج المحلي 
4.93.62.72.7اإلجمالي باألسعار الجارية(

7,0439,76811,74712,613تعويضات العاملين )مليون درهم(

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

* تقديرات أولية

3.2. النفط و الغاز 

4.2.2. أهم إحصاءات نشاط صناعة المعادن األساسية 
 

2010201220132014نشاط صناعة المعادن األساسية

حصة النشاط كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي 
0.7* 0.20.60.6باألسعار الجارية )%(

حصة النشاط )% من الناتج المحلي اإلجمالي غير 
1.5* 0.41.41.4النفطي باألسعار الجارية(

اإلنتاج اإلجمالي للنشاط )% من الناتج المحلي 
2.6* 1.52.22.5اإلجمالي باألسعار الجارية(

تكوين رأس المال )% من الناتج المحلي اإلجمالي 
0.6* 1.30.80.6باألسعار الجارية(

1,920* 9791,6511,815تعويضات العاملين )مليون درهم(

15.314.917.915.6الواردات )% من إجمالي الواردات(

11.127.445.544.3الصادرات )% من إجمالي الصادرات غير النفطية(

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
* تقديرات أولية

الشكل 1.2.2. القيمة المضافة لنشاط الصناعات التحويلية

م
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 د
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30,000

2013
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2.4.2. المبيعات المحلية للمنتجات البتروكيماوية
)طن متري(

2011201220132014نوع المنتج

145,645256,777306,937296,555المجموع

45,83634,28328,17125,466سماد اليوريا

69,524126,888153,136163,946بولي ايثيلين

30,28595,606125,630107,143بولي بروبلين

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك

3.4.2. أسعار صادرات المنتجات البتروكيماوية
)دوالر / طن متري(

2011201220132014نوع المنتج

515545514498أمونيا

440421334330سماد اليوريا

1,4871,4751,5761,602بولي ايثيلين

1,5211,4331,5391,569بولي بروبلين

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك

4.2. البتروكيماويات 

تتبوأ إمارة أبوظبي مكانة متميزة تسمح لها بزيادة مساهمتها العالمية في صناعة البتروكيماويات 
البتروكيماويات  صناعة  وتعد  به.  المرتبطة  والسوائل  الطبيعي  الغاز  من  مخزوناتها  على  معتمدة 
اإلنتاجية  اإلمارة من قدرتها  ترفع  لذلك  اإلمارة،  اقتصاد  لتنويع  المستقبلية  الخطة  قطاع مهم ضمن 

بشكل مستمر، وفي نفس الوقت تشهد أنشطة التسويق تطورًا كبير. 

تعتمد صناعة البتروكيماويات في اإلمارة على قدرتها العالية في توفير المواد األساسية التي ترتكز 
عليها هذه الصناعة، ومن أهم المنتجات البتروكيماوية التي برزت فيها اإلمارة، األمونيا وأسمدة اليوريا 

والبولي إيثلين والبولي بروبلين.

من  البتروكيماوية  المنتجات  انتاج  في  ارتفاعًا  أبوظبي  إمارة  في  البتروكيماويات  صناعة  حّققت 
3,706,785 طنًا متريًا في عام 2013 إلى 5,016,600 طنًا متريًا خالل عام 2014 بزيادة مقدارها %35.3، 

في حين بلغت قيمة صادرات المنتجات البتروكيماوية 3,426,335 طنًا متريًا في عام 2014.

1.4.2. إنتاج وصادرات المنتجات البتروكيماوية
)طن متري(

نوع المنتج
20132014

الصادراتاإلنتاجالصادراتاإلنتاج

3,706,7852,648,1105,016,6003,426,335المجموع

802,56127,4381,138,01824,800أمونيا

1,342,1861,314,5281,953,9271,914,453سماد اليوريا

950,778838,9981,255,298993,476بولي ايثيلين

611,260467,146669,357493,606بولي بروبلين

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك
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6.2. التشييد والبناء
أولــت حكومــة إمــارة أبوظبــي اهتمامــا خاصــا بالقطــاع العقــاري لكونــه مــن أهــم القطاعــات التــي 
تســاهم فــي زيــادة نمــو النشــاط االقتصــادي لإلمــارة وتوفــر نمــو مســتدام علــى المــدى الطويــل، ومــن 
هــذا المنطلــق، كان البــد مــن توفيــر بنيــة تحتيــة متطــورة تدعــم التطــور العقــاري الحاصــل فــي اإلمــارة 
ــر ودعــم قطاعــات  ــا يظهــر نشــاط »التشــييد والبنــاء« كمســاهم فاعــل فــي تطوي منــذ ســنوات، وهن
النمــو المســتقبلية المســتهدفة. وعلــى ســبيل المثــال هنــاك حاجــة إلــى تشــييد فنــادق ومنتجعــات 

ــدة تدعــم التنميــة الســياحية لإلمــارة. ســياحية جدي

ســاهم نشــاط »التشــييد والبنــاء« بنســبة 9.6% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي خــال عــام 2014 
بالمقارنــة مــع 9.2% خــال عــام 2013 وتشــير إحصــاءات رخــص البنــاء إلــى أن عــدد رخــص المبانــي 
الســكنية الصــادرة خــال عــام 2014 بلــغ 6,485 رخصــة. وباإلضافــة إلــى ذلــك، تــم إصــدار 1,668 رخصــة 
ــة مــع 1,623 رخصــة فــي عــام 2013 وشــكلت رخــص  لألبنيــة غيــر الســكنية خــال عــام 2014 بالمقارن

ــام 2014. ــال ع ــادرة خ ــص الص ــدد الرخ ــي ع ــن إجمال ــدة 10.6% م ــة الجدي األبني

1.6.2. أهم إحصاءات التشييد والبناء

2014*201020122013المؤشرات

حصة النشاط كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي 
12.99.19.29.6باألسعار الجارية )%(

حصة النشاط )% من الناتج المحلي اإلجمالي غير 
25.721.320.419.5النفطي باألسعار الجارية(

اإلنتاج اإلجمالي للنشاط )% من الناتج المحلي 
24.417.818.218.7اإلجمالي باألسعار الجارية(

تكوين رأس المال )% من الناتج المحلي اإلجمالي 
0.70.40.40.5باألسعار الجارية(

23,63824,07127,56929,003تعويضات العاملين )مليون درهم(

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
* تقديرات أولية

5.2. الكهرباء و الماء 

1.5.2.  أهم إحصاءات نشاط الكهرباء والمياه 

2014*201020122013المؤشرات

حصة النشاط كنسبة من الناتج المحلي 
2.52.42.42.4اإلجمالي باألسعار الجارية )%(

حصة النشاط )% من الناتج المحلي 
4.95.65.25.0اإلجمالي غير النفطي باألسعار الجارية(

اإلنتاج اإلجمالي للنشاط )% من الناتج 
4.43.43.43.5المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية(

تكوين رأس المال )% من الناتج المحلي 
2.00.70.70.8اإلجمالي باألسعار الجارية(

1,9451,9632,0182,167تعويضات العاملين )مليون درهم(

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
* تقديرات أولية
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4.6.2. عدد الرخص الصادرة حسب النوع والمنطقة، 2013

المنطقة الغربيةالعينأبوظبينوع الرخصة

15,6344,479790المجموع

1,456818120بناء جديد

5,5739461تجديد أو تعديل للرخص

2,5822,923352إضافات على مبان قائمة

4,05339943تحسين وتزيين مبان

97665رخص مؤقتة

25222618هدم

74213191أخرى

المصدر: دائرة الشؤون البلدية -  بلديات أبوظبي والعين والغربية

5.6.2. عدد الرخص الصادرة حسب النوع والمنطقة، 2014

المنطقة الغربيةالعينأبوظبينوع الرخصة

18,0654,615601المجموع

1,350825291بناء جديد

5,1248634تجديد أو تعديل للرخص

2,6623,0205إضافات على مبان قائمة

4,41442679تحسين وتزيين مبان

1,01030رخص مؤقتة

21724922هدم

3,2886170أخرى

المصدر: دائرة الشؤون البلدية -  بلديات أبوظبي والعين والغربية

2.6.2. عدد الرخص الصادرة حسب النوع والمنطقة، 2010

المنطقة الغربيةالعينأبوظبينوع الرخصة

7,2683,377887المجموع

2,0661,029140بناء جديد

64259980تجديد أو تعديل للرخص

1,872982429إضافات على مبان قائمة

2,028558188تحسين وتزيين مبان

279137رخص مؤقتة

10718723هدم

274920أخرى

المصدر: دائرة الشؤون البلدية -  بلديات أبوظبي والعين والغربية

3.6.2. عدد الرخص الصادرة حسب النوع والمنطقة، 2012

المنطقة الغربيةالعينأبوظبينوع الرخصة

14,0964,100862المجموع

1,2781,065131بناء جديد

2,77024135تجديد أو تعديل للرخص

2,4702,381384إضافات على مبان قائمة

5,03229039تحسين وتزيين مبان

522237رخص مؤقتة

16328627هدم

1,86131139أخرى

المصدر: دائرة الشؤون البلدية -  بلديات أبوظبي والعين والغربية 
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8.6.2. عدد الرخص الصادرة حسب استخدام المبنى والمنطقة، 2013

المنطقة الغربيةالعينأبوظبياستخدام المبنى 

15,6344,479790المجموع

8,4163,599447سكنية 

2,139332101تجارية 

1,04417534صناعية 

2,800221100مرافق عامة

06686زراعية

1,11100سكنية وتجارية

0290رخص مؤقتة

1245722أخرى

المصدر: دائرة الشؤون البلدية -  بلديات أبوظبي والعين والغربية

9.6.2. عدد الرخص الصادرة حسب استخدام المبنى والمنطقة، 2014

المنطقة الغربيةالعينأبوظبياستخدام المبنى 

18,0654,615601المجموع

10,4133,493406سكنية 

2,75361523تجارية 

1,0135568صناعية 

63921268مرافق عامة

525518زراعية

1,21700سكنية وتجارية

1,97818518أخرى

المصدر: دائرة الشؤون البلدية -  بلديات أبوظبي والعين والغربية

7.6.2. عدد الرخص الصادرة حسب استخدام المبنى والمنطقة، 2012

المنطقة الغربيةالعينأبوظبياستخدام المبنى 

14,0964,100862المجموع

7,8753,050541سكنية 

1,91736134تجارية 

1,09617576صناعية 

813847مرافق عامة

853672زراعية

0239رخص مؤقتة

3,11531783أخرى

المصدر: دائرة الشؤون البلدية -  بلديات أبوظبي والعين والغربية

6.6.2. عدد الرخص الصادرة حسب استخدام المبنى والمنطقة، 2010

المنطقة الغربيةالعينأبوظبياستخدام المبنى 

7,2683,377887المجموع

4,4732,422653سكنية 

96831375تجارية 

638196100صناعية 

38434مرافق عامة

805624زراعية

61930سكنية وتجارية

27900رخص مؤقتة

8211131أخرى

المصدر: دائرة الشؤون البلدية -  بلديات أبوظبي والعين والغربية
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12.6.2. عدد رخص البناء الصادرة في أبوظبي حسب نوع الرخصة واستخدام المبنى، 2013 

استخدام المبنى 
نوع الرخصة

إضافاتبناء جديد

1,4562,582المجموع

1,0412,125سكنية 

3734تجارية 

88252صناعية 

532زراعية

01مرافق عامة

285138أخرى

المصدر: دائرة الشؤون البلدية -  بلدية أبوظبي

13.6.2. عدد رخص البناء الصادرة في أبوظبي حسب نوع الرخصة واستخدام المبنى، 2014 

استخدام المبنى 
نوع الرخصة

إضافاتبناء جديد

1,3502,662المجموع

8832,172سكنية 

69161تجارية 

73160صناعية 

57زراعية

8967مرافق عامة

4447سكنية وتجارية

18748أخرى

المصدر: دائرة الشؤون البلدية -  بلدية أبوظبي

10.6.2. عدد رخص البناء الصادرة في أبوظبي حسب نوع الرخصة واستخدام المبنى، 2010 

استخدام المبنى 
نوع الرخصة

إضافات بناء جديد

2,0661,872المجموع

1,8311,477سكنية 

105272تجارية 

128118صناعية 

02مرافق عامة

23سكنية وتجارية

المصدر: دائرة الشؤون البلدية -  بلدية أبوظبي

11.6.2. عدد رخص البناء الصادرة في أبوظبي حسب نوع الرخصة واستخدام المبنى، 2012 

استخدام المبنى 
نوع الرخصة

إضافات بناء جديد

1,2782,470المجموع

1,1792,200سكنية 

2332تجارية 

70238صناعية 

60زراعية

المصدر: دائرة الشؤون البلدية -  بلدية أبوظبي      
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16.6.2. عدد رخص البناء الصادرة في العين حسب نوع الرخصة واستخدام المبنى، 2013 

استخدام المبنى 
نوع الرخصة

إضافات بناء جديد

8182,923المجموع

6672,519سكنية 

25115تجارية 

13117صناعية 

37125مرافق عامة

2932زراعية

4715أخرى

المصدر: دائرة الشؤون البلدية -  بلدية العين

17.6.2. عدد رخص البناء الصادرة في العين حسب نوع الرخصة واستخدام المبنى، 2014 

استخدام المبنى 
نوع الرخصة

إضافات بناء جديد

8253,020المجموع

6072,527سكنية

44237تجارية

347صناعية

2228زراعية

34128مرافق عامة

11553أخرى

المصدر: دائرة الشؤون البلدية -  بلدية العين

14.6.2. عدد رخص البناء الصادرة في العين حسب نوع الرخصة واستخدام المبنى، 2010 

استخدام المبنى 
نوع الرخصة

إضافات بناء جديد

1,029982المجموع

811562سكنية 

39215تجارية 

6986صناعية 

2845مرافق عامة

344زراعية

7930سكنية وتجارية

المصدر: دائرة الشؤون البلدية -  بلدية العين

15.6.2. عدد رخص البناء الصادرة في العين حسب نوع الرخصة واستخدام المبنى، 2012 

استخدام المبنى 
نوع الرخصة

إضافات بناء جديد

1,0652,381المجموع

9562,070سكنية 

2051تجارية 

42133صناعية 

4098مرافق عامة

729زراعية

المصدر: دائرة الشؤون البلدية -  بلدية العين
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21.6.2. عدد رخص البناء الصادرة في المنطقة الغربية حسب نوع الرخصة واستخدام المبنى، 2014

استخدام المبنى 
نوع الرخصة

إضافاتبناء جديد

2915المجموع

2014سكنية

60تجارية

281صناعية

140زراعية

360مرافق عامة

60آخرى

المصدر: دائرة الشؤون البلدية -  بلدية المنطقة الغربية 

20.6.2. عدد رخص البناء الصادرة في المنطقة الغربية حسب نوع الرخصة واستخدام المبنى، 2013

استخدام المبنى 
نوع الرخصة

إضافات وتحسينبناء جديد

120352المجموع

59217سكنية

2528تجارية

49صناعية

2215مرافق عامة

277زراعية

86آخرى

المصدر: دائرة الشؤون البلدية -  بلدية المنطقة الغربية 

18.6.2. عدد رخص البناء الصادرة في المنطقة الغربية حسب نوع الرخصة واستخدام المبنى، 2010

استخدام المبنى 
نوع الرخصة

إضافات بناء جديد

140429المجموع

82325سكنية

658تجارية

3937صناعية

109مرافق عامة

30زراعية

المصدر: دائرة الشؤون البلدية -  بلدية المنطقة الغربية

19.6.2. عدد رخص البناء الصادرة في المنطقة الغربية حسب نوع الرخصة واستخدام المبنى، 2012

استخدام المبنى 
نوع الرخصة

إضافات بناء جديد

131384المجموع

90293سكنية

63تجارية

1614صناعية

187مرافق عامة

167زراعية

المصدر: دائرة الشؤون البلدية -  بلدية المنطقة الغربية
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3.7.2. أطوال ومواصفات الطرق الخارجية، 2013
)كيلومتر(

أطوال الطرق 
المنطقة

المجموع
المنطقة الغربية العين أبوظبي 

1298.7508.0185.8992.6حارة×2 

2253.9336.9608.41,199.2 حارة×2 

341.0165.285.9292.1 حارة×2 

4169.121.00.0190.1 حارة×2 

530.70.00.030.7 حارة×2 

المصدر: دائرة النقل 
مالحظة: طول الطريق غير مضروب بعدد الحارات

4.7.2. أطوال ومواصفات الطرق الخارجية، 2014
)كيلومتر(

أطوال الطرق 
المنطقة

المجموع
المنطقة الغربية العين أبوظبي 

1304.3493.0182.9980.2حارة×2 

2191.1335.7614.81,141.6 حارة×2 

386.3166.984.4337.6 حارة×2 

4151.340.81.5193.6 حارة×2 

545.70.00.045.7 حارة×2 

المصدر: دائرة النقل 
مالحظة: طول الطريق غير مضروب بعدد الحارات

5.7.2. أطوال الطرق الداخلية
)كيلومتر(

201220132014المنطقة 

16,82518,53918,697المجموع 

13,200*13,16413,184أبوظبي 

2,0532,0532,115العين 

1,6083,3023,382المنطقة الغربية 

المصدر: دائرة الشؤون البلدية- بلديات أبوظبي والعين والمنطقة الغربية 
مالحظة: طول الطريق مضروب بعدد الحارات

* تقديرات أولية

7.2. النقل
يعتبــر النقــل مــن أهــم الصناعــات المتطــورة التــي تســهم مســاهمة فعالــة فــي إيجــاد النقطــة الزمانيــة 
والمكانيــة للســلع والخدمــات ولذلــك يلعــب النقــل دورا رئيســيا فــي عمليــة التنميــة ويشــكل العنصــر 
األهــم فــي البنيــة التحتيــة لاقتصــاد. فعــن طريــق النقــل يتــم توســيع الســوق أمــام الســلعة والخدمــات 
ــت حكومــة أبوظبــي  ــك أول ــة. ولذل ــي يســهم فــي االســتغال األمثــل للمــوارد البشــرية والمادي وبالتال
نشــاط النقــل اهتمامــً متزايــدًا، مــا أّدى إلــى ابتــكار وســائل نقــل جديــدة تواكــب التطــّور العمرانــي 
ــة الموجــودة بمــا يضمــن تحســين  ــة التحتي ــث البني ــك بتحدي ــارة، وذل ــي اإلم والحضــاري واالقتصــادي ف
وســائل الربــط بيــن شــّتى أرجــاء اإلمــارة واألســواق العالميــة. وقــد لعبــت االســتثمارات المســتمرة فــي 
ــج المحلــي اإلجمالــي خــال  ــادة مســاهمته فــي النات البنيــة التحتيــة لنشــاط النقــل دورًا مهمــً فــي زي

عــام 2014.

بلغــت حركــة الطائــرات خــال عــام 2014 مــا يعــادل 213 ألــف رحلــة، مقارنــة بـــ )170( ألــف رحلــة خــال عــام 
2013، بزيــادة مقدارهــا 25.5% وبلــغ عــدد المســافرين خــال عــام 2014 مــا يعــادل 20 مليــون مســافر، 

بزيــادة مقدارهــا 18.7% مقارنــة بعــام 2013.

1.7.2. أهم إحصاءات النقل والتخزين 

2014*201020122013المؤشرات

حصة النشاط كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي 
3.33.53.74.3باألسعار الجارية )%(

حصة النشاط )% من الناتج المحلي اإلجمالي غير 
6.68.28.38.7النفطي باألسعار الجارية(

اإلنتاج اإلجمالي للنشاط )% من الناتج المحلي 
5.35.56.16.7اإلجمالي باألسعار الجارية(

تكوين رأس المال )% من الناتج المحلي اإلجمالي 
1.82.11.41.5باألسعار الجارية(

6,9349,4249,81810,581تعويضات العاملين )مليون درهم(

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي 

* تقديرات أولية

2.7.2. مؤشرات استهالك الوقود  

2010201220132014المؤشرات

سعر وقود الديزل بمحطات الخدمة             
2.12.42.352.35)سعر اللتر بالدرهم(

سعر الجازولين بمحطات الخدمة                   
1.51.61.611.61)سعر اللتر بالدرهم(*

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

*سعر الجازولين )إي بلس( بمحطات الخدمة
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7.7.2. حركة النقل الجوي حسب المطار وعدد الركاب وكميات البضائع المشحونة

2010201220132014البيان

مطار أبوظبي الدولي*

135,715150,768166,784186,207حركة الطائرات

عدد المسافرين:

5,419,3217,331,2118,177,9409,797,879قادمون

5,343,8097,325,4108,212,6669,782,403مغادرون

272,166230,989324,107284,845عابرون

حركة نقل البضائع )بالطن(:

229,021306,212373,097431,139وارد

208,790261,752333,359365,930صادر

حركة الطرود )بالطن(:

2,1132,4112,0113,093وارد

2,4113,6374,0295,907صادر

مطار العين الدولي

3,1314,4213,14726,993حركة الطائرات

عدد المسافرين:

39,39524,70123,72922,718قادمون

43,31822,62020,37819,652مغادرون

9,05216,02231,25027,179عابرون

حركة نقل البضائع )بالطن(:

40714295150وارد

1,3541,357332121صادر

حركة الطرود )بالطن(:

0000وارد

0000صادر

المصدر: شركة أبوظبي للمطارات

* بيانات مطار أبوظبي الدولي تشمل بيانات مطار البطين للطيران الخاص من عام 2010

6.7.2. حركة الطائرات حسب المطار والشهر

2010201220132014المطار/الشهر

135,715150,768166,784186,207مطار أبوظبي الدولي*

11,84612,62313,35114,905يناير

10,46011,99312,59614,058فبراير

11,53612,53913,63615,333مارس

10,84412,52213,08215,056إبريل 

11,61312,69713,49515,790مايو

11,14812,13213,20715,492يونيو

10,85712,62413,90515,400يوليو

11,40211,95514,13015,672أغسطس

10,94612,36714,47115,747سبتمبر

11,53213,09914,73316,146أكتوبر 

11,68913,03814,95315,922نوفمبر

11,84213,17915,22516,686ديسمبر

3,1314,4213,14726,993مطار العين الدولي

2423383713,304يناير

2601992643,423فبراير

2603032562,523مارس

2354062292,887إبريل 

3063571962,329مايو

2624592212,464يونيو

2543651902,406يوليو

2413112393,376أغسطس

3004182922,578سبتمبر

321545264341أكتوبر 

248374280485نوفمبر

202346345877ديسمبر

المصدر: شركة أبوظبي للمطارات
* بيانات مطار أبوظبي الدولي تشمل بيانات مطار البطين للطيران الخاص من عام 2010
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10.7.2. القادمون حسب إقليم المغادرة

2010201220132014اإلقليم

5,458,7167,237,6488,084,3489,797,879المجموع

1,117,5301,279,6141,393,4321,652,283دول مجلس التعاون الخليجي

595,329775,112668,493574,004الدول العربية األخرى

2,008,7852,872,1263,068,9584,009,320آسيا )باستثناء الدول العربية(

1,175,6831,635,1221,998,7702,324,205أوروبا

163,806208,956325,987471,701أمريكا الشمالية

265025,85675,213أمريكا الالتينية

62,398159,081245,563270,162أفريقيا )باستثناء الدول العربية(

233,215304,131357,289418,283أستراليا

101,7053,50602,708أخرى

المصدر: شركة أبوظبي للمطارات

مالحظة: تستثني هذه البيانات المسافرين الذين واصلوا سفرياتهم على نفس الرحلة  

8.7.2. كميات الشحنات الجوية المفرغة حسب اإلقليم
)طن(

2010201220132014اإلقليم

229,428306,212373,100431,139المجموع

7,4767,69910,03311,053دول مجلس التعاون الخليجي

9,5399,1359,0689,700الدول العربية األخرى

112,952162,763170,280205,844آسيا )باستثناء الدول العربية(

72,62296,562139,128146,676أوروبا

6,5466,32110,66117,893أمريكا الشمالية

002,0985,005أمريكا الالتينية

8,8009,26313,73117,031أفريقيا )باستثناء الدول العربية(

11,49314,46918,10117,850أستراليا

0086 0 أخرى   

المصدر: شركة أبوظبي للمطارات

مالحظة:  تستثني هذه البيانات أمتعة الركاب والطرود الدبلوماسية ومستودعات الطائرات

9.7.2. كميات البضائع المشحونة جوًا حسب الوجهة )اإلقليم(
)طن(

2010201220132014اإلقليم

210,144261,752333,360365,930المجموع

30,92936,25142,83845,286دول مجلس التعاون الخليجي

20,20525,54630,27815,058الدول العربية األخرى

43,38366,84782,780106,273آسيا )باستثناء الدول العربية(

79,17594,481121,997139,020أوروبا

6,7865,8358,67716,737أمريكا الشمالية

11801,4062,129أمريكا الالتينية

19,09921,26230,52028,427أفريقيا )باستثناء الدول العربية(

10,44911,53114,86212,975أستراليا

00222أخرى

المصدر: شركة أبوظبي للمطارات

مالحظة:  تستثني هذه البيانات أمتعة الركاب والطرود الدبلوماسية ومستودعات الطائرات
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12.7.2. أبرز المؤشرات اإلحصائية لحركة البضائع والبواخر 

2010201220132014البيان

20,15438,29135,77040,762عدد السفن

عدد الحاويات النمطية*

521,156787,048901,7221,137,679المجموع

257,302391,267445,228568,477تفريغ

263,854395,781456,494569,202تحميل

البضائع العامة )بالطن المتري(

6,046,7229,393,2659,356,54512,804,248المجموع

5,962,2769,153,5958,650,80511,901,968تفريغ

84,446239,670705,740902,280تحميل

عدد المركبات

62,35279,90690,191106,071المجموع

61,91079,18488,933105,836تفريغ

4427221,258235تحميل

المصدر: موانئ أبوظبي

* الحاوية النمطية تساوي )20( قدم 

13.7.2. دوران السفن في ميناء زايد

2010201220132014البيان

2,0862,1131,8861,023عدد السفن

80277:46100471:36270045:22257565:44إجمالي مدة الدوران )ساعة(

1.601.982.251.26معدل الدوران

83267:5998118:33273817:22261683:44اجمالي مدة توقف السفينة )ساعة(

41,123,15744,537,81628,878,96830,133,143الحمولة الكلية )بالطن المتري(

المصدر: موانئ أبوظبي

11.7.2. المغادرون حسب إقليم الوصول

2010201220132014اإلقليم

5,387,1277,231,7838,117,8619,782,403المجموع

963,6281,317,2321,466,9071,723,745دول مجلس التعاون الخليجي

603,145758,404654,398559,548الدول العربية األخرى

2,054,6602,839,1523,055,7843,942,482آسيا )باستثناء الدول العربية(

1,194,6481,653,9602,018,5992,359,144أوروبا

174,284210,763331,795478,396أمريكا الشمالية

0029,73476,390أمريكا الالتينية

64,909151,211232,746242,117أفريقيا )باستثناء الدول العربية(

229,049297,725327,898397,766أستراليا

102,8043,33602,815أخرى

المصدر: شركة أبوظبي للمطارات

مالحظة: تستثني هذه البيانات المسافرين الذين واصلوا سفرياتهم على نفس الرحلة  



     101      I   2015 الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي I      100   الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي 2015

16.7.2. حركة الرسائل والطرود البريدية حسب النوع

2010201220132014الحركة البريدية

الرسائل المسجلة

795,2251,708,951989,9321,239,289الداخلية

151,048284,07759,80076,948الخارجية الصادرة

148,653655,748166,230208,352الخارجية الواردة

الطرود

3492,669648229الداخلية

23,576147,11744,59745,403الخارجية الصادرة

27,19092,60130,85132,686الخارجية الواردة

البريد الممتاز

12,6345,939,10410,45113,886الداخلية

62,595196,84158,02661,159الخارجية الصادرة

60,791259,81168,88866,478الخارجية الواردة

المصدر: بريد اإلمارات

15.7.2. عدد مكاتب وصناديق البريد

2010201220132014البيان

35343435عدد مكاتب البريد

132,48093,16838,05845,379عدد الصناديق الخصوصية

1821,91253,28459,413عدد صناديق البريد

المصدر: بريد اإلمارات

14.7.2. توزيع الحاويات النمطية الواردة والصادرة حسب اإلقليم

اإلقليم
20132014

الصادرالواردالصادرالوارد

444,413457,309568,477569,202المجموع

334,644223,166390,786261,358اإلمارات العربية المتحدة*

9,2988,51837,27919,565دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

الشرق األوسط )عدا دول مجلس التعاون 
1,2461,13815,8891,945الخليجي(

5,7578,54210,50913,257شبه القارة الهندية

14,85716,23517,63629,860جنوب شرق آسيا

35,51994,86337,653135,592الشرق األقصى

1,7652,8411,9177,264شمال أفريقيا

563376635167جنوب أفريقيا

2342,334823,982شرق أفريقيا

0190469غرب أفريقيا

40668445851غرب أوروبا

40,1143,90955,2187,785إقليم البحر المتوسط

02451إسكندنافيا

08802أوروبا الشرقية

9129030أمريكا الشمالية

11500الكاريبي

02403أمريكا الوسطى

05909أمريكا الالتينية

0270024أستراليا

094,08936087,838أخرى

المصدر: موانئ  أبوظبي

*الحاويات النمطية الواردة من اإلمارات األخرى
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3.8.2. تعرفة خدمات االتصاالت 
)درهم / شهر(

نوع الخدمة
التعرفة

2010201220132014

رسوم االشتراك في خدمة اإلنترنت فائقة السرعة 
149149149149الثابتة لألفراد )256 كيلوبايت/ثانية(   

رسوم االشتراك في خدمة اإلنترنت فائقة السرعة 
775775775595الثابتة للمؤسسات )512 كيلوبايت/ثانية(   

رسوم االشتراك في خط الهاتف الثابت:

15153939منزلي

50509595مؤسسات

الهاتف المتحرك - خدمة الدفع المسبق )100 
30293020دقيقة / شهر(

المصدر: مؤسسة اإلمارات لالتصاالت- اتصاالت

 4.8.2. توزيع الصحف المحلية اليومية حسب الشهر

201220132014الشهر

51,743,35969,342,41169,719,492المجموع

4,524,2705,861,6525,902,735يناير

4,131,8425,422,1005,535,835فبراير

4,426,6965,887,4156,031,564مارس

4,298,8475,755,3495,870,229إبريل 

4,443,8205,907,8755,749,706مايو

4,191,2115,647,4745,740,256يونيو

4,337,7125,923,0555,634,393يوليو

4,228,5035,715,1555,754,978أغسطس

4,214,2565,790,4095,886,588سبتمبر

4,370,1475,757,3975,847,008أكتوبر 

4,258,3405,696,5405,837,683نوفمبر

4,317,7155,977,9905,928,518ديسمبر

المصدر: الجرائد المحلية

8.2. تقنية المعلومات واالتصاالت 
بغيــة مواكبــة الثــورة التقنيــة، ونظــرًا لألهميــة المتزايــدة التــي يحظــى بهــا نشــاط »تقنيــة المعلومــات 
ــاة، أطلقــت حكومــة أبوظبــي اســتراتيجية وطنيــة طموحــة لدفــع  واالتصــاالت« فــي كافــة مجــاالت الحي
جهــود التنميــة فــي البنيــة التحتيــة لتقنيــة المعلومــات واالتصــاالت، وتشــجيع االســتثمار المحلــي 

ــات المتطــورة.  واألجنبــي فــي قطــاع التقني

ــكل 100 مــن الســكان فــي إمــارة  ــت الثابتــة ل ــى أن عــدد مشــتركي خطــوط اإلنترن ــات إل وتشــير البيان
أبوظبــي بلــغ 12 خــال عــام 2014، كمــا بلــغ عــدد المشــتركين فــي خدمــة الهاتــف المتحــرك مــا يعــادل 

ضعــف ســكان اإلمــارة.

1.8.2. أهم إحصاءات تقنية المعلومات واالتصاالت

2014*201020122013المؤشرات

حصة النشاط كنسبة من الناتج المحلي 
32.12.12.1اإلجمالي باألسعار الجارية )%(

حصة النشاط )% من الناتج المحلي اإلجمالي 
5.94.84.64.3غير النفطي باألسعار الجارية(

اإلنتاج اإلجمالي للنشاط )% من الناتج المحلي 
3.9333.1اإلجمالي باألسعار الجارية(

تكوين رأس المال )% من الناتج المحلي 
0.30.60.30.3اإلجمالي باألسعار الجارية(

4,7403,4044,6274,907تعويضات العاملين )مليون درهم(

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

* تقديرات أولية

2.8.2. مؤشرات نشاط تقنية المعلومات واالتصاالت

2010201220132014المؤشرات

عدد مشتركي خطوط اإلنترنت الثابتة 
11111212لكل 100 من السكان

عدد مشتركي خطوط الهاتف الثابت 
14171719لكل 100 من السكان

عدد مشتركي خطوط الهاتف المتحرك 
161189197199لكل 100 من السكان

نسبة السكان الذين تشملهم تغطية 
100100100100شبكة الهاتف المتحرك

المصدر: هيئة تنظيم االتصاالت 
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3.9.2. مؤشرات المنشآت الفندقية حسب اإلقليم، 2014

المنطقة العينأبو ظبيالبيان
المجموعالغربية

1331710160عدد المنشآت الفندقية

25,3292,10693928,374عدد الغرف

3,051346973,494عدد النزالء )باأللف(

9,43169733510,463عدد ليالي اإلقامة )باأللف(

3.12.03.43.0متوسط مدة االقامة )يوم(

75.865.169.674.9معّدل االشغال السنوي )%(

المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة

4.9.2. نزالء المنشآت الفندقية حسب الجنسية 

2006201020132014الجنسية

1,345,9481,812,0112,806,2833,494,063المجموع

483,066752,777960,4761,152,085دولة اإلمارات العربية المتحدة

110,603102,067191,937240,478دول مجلس التعاون الخليجي

162,810206,830336,486389,479الدول العربية األخرى

210,518248,273530,016723,291آسيا باستثناء الدول العربية

7,23030,71246,50057,430أستراليا والمحيط الهادي

9,00316,09142,12753,642أفريقيا باستثناء الدول العربية 

297,885316,701529,082651,804أوروبا 

44,372108,303134,184185,023أمريكا الشمالية والجنوبية 

20,46130,25735,47540,831غير مبين

المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة

9.2. الفنادق
تشــهد إمــارة أبوظبــي طفــرة ســياحية كبــرى ومتنوعــة تهــدف إلــى وضــع اإلمــارة فــي مراكــز متقدمــة 
ــك  ــع االقتصــاد وتحري علــى خارطــة الســياحة العالميــة لمــا لهــذا القطــاع مــن أهميــة فــي دعــم وتنوي
النمــو وتنشــيط وتفعيــل المجــاالت األخــرى. لقــد بــدأت بالفعــل تظهــر مامــح هــذه الطفــرة الســياحية 
بوضــوح، حيــث شــهد القطــاع الســياحي فــي اإلمــارة نمــوا وتطــورا نوعيــا كبيــرا خــال الســنوات القليلــة 
الماضيــة، كمــا أصبــح هــذا القطــاع يمتلــك خصائــص وقــدرات تنافســية رفيعــة المســتوى والجــودة 

ــدة. ــة متزاي ــد اقتصادي وأصبــح يحقــق عوائ

ــى 160 منشــأة  ــى أن عــدد المنشــآت الفندقيــة ارتفــع فــي عــام 2014 إل ــات هــذا القســم إل تشــير بيان
بزيــادة 6.7% علــى عــام 2013، مــا أّدى إلــى زيــادة عــدد الغــرف إلــى نحــو 28 ألــف غرفــة فــي عــام 2014، 
بزيــادة نحــو 9.1% علــى العــام الســابق. وقــد بلــغ عــدد النــزالء فــي عــام 2014 مــا يعــادل 3.5 مليــون 
نزيــل، بزيــادة نســبتها 24.5% علــى العــام الســابق. وارتفــع معــّدل اإلشــغال نحــو 5.8% ليصبــح %74.9 
فــي عــام 2014. مــن جهــة أخــرى زاد عــدد ليالــي اإلقامــة عــام 2014 بنســبة 19.0% علــى العــام الســابق.

1.9.2. أهم إحصاءات المنشآت الفندقية

2006201020132014البيان

56116150160عدد المنشآت الفندقية 

7,75818,84426,00128,374عدد الغرف 

1,3461,8122,8063,494عدد النزالء )باأللف(

4,4265,1328,78910,463عدد ليالي اإلقامة )باأللف(

3.32.83.13.0متوسط مدة اإلقامة )يوم(

85.864.770.874.9معدل اإلشغال السنوي %

550567448442معدل إيراد الغرف الفندقية )بالدرهم(

471367317331معدل إيراد الغرفة المتاحة )بالدرهم(

المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة

2.9.2. مؤشرات المنشآت الفندقية حسب نوع المنشآة، 2014

المجموعالشقق الفندقيةالفنادقالبيان

10258160عدد المنشآت الفندقية 

22,0086,36628,374عدد الغرف 

3,1093853,494عدد النزالء )باأللف(

7,9632,50010,463عدد ليالي اإلقامة )باأللف(

2.66.53.0متوسط مدة اإلقامة )يوم(

72.782.974.9معدل اإلشغال السنوي )%(

470351442معدل إيراد الغرف الفندقية )بالدرهم(

342291331معدل إيراد الغرفة المتاحة )بالدرهم(

المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة
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عدد نزالء المنشآت الفندقية حسب الجنسية، 2014

1,152,085دولة اإلمارات العربية المتحدة

240,478دول مجلس التعاون الخليجي

389,479الدول العربية األخرى

723,291آسيا باستثناء الدول العربية

57,430أستراليا والمحيط الهادي

53,642أفريقيا باستثناء الدول العربية 

651,804أوروبا 

185,023أمريكا الشمالية والجنوبية 

7.9.2. ليالي اإلقامة في المنشآت الفندقية حسب الجنسية والتصنيف، 2014

ثالثة نجوم أربعة نجومخمسة نجومالجنسية
وأقل* 

شقق 
المجموعفندقية

3,890,5622,159,6231,912,9892,499,96310,463,137المجموع

1,155,805495,018480,225508,7032,639,751دولة اإلمارات العربية المتحدة

210,961111,626100,363106,246529,196دول مجلس التعاون الخليجي

232,059241,845277,280269,6551,020,839الدول العربية األخرى

522,805391,393524,122728,5582,166,878آسيا باستثناء الدول العربية

67,40640,48531,41053,179192,480أستراليا والمحيط الهادي

أفريقيا باستثناء الدول 
43,93645,92738,59641,361169,820العربية 

1,320,254631,177342,994506,5262,800,951أوروبا 

299,047173,326104,836264,962842,171أمريكا الشمالية والجنوبية 

38,28928,82613,16320,773101,051غير مبين

المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة

* تشمل الفنادق فئة ثالثة نجوم ونجمتين ونجمة واحدة، إضافة إلى المنشآت الفندقية غير المصنفة

5.9.2. ليالي اإلقامة في المنشآت الفندقية حسب الجنسية

2006201020132014الجنسية

4,621,5975,132,3238,789,21510,463,137المجموع

1,213,3471,348,2702,220,7502,639,751دولة اإلمارات العربية المتحدة

234,724200,223431,908529,196دول مجلس التعاون الخليجي

597,589543,326903,6761,020,839الدول العربية األخرى

728,435814,7861,716,1052,166,878آسيا باستثناء الدول العربية

34,096107,486159,196192,480أستراليا والمحيط الهادي

239,72263,974137,494169,820أفريقيا باستثناء الدول العربية 

1,272,6001,373,4672,444,3422,800,951أوروبا 

239,722587,711682,174842,171أمريكا الشمالية والجنوبية 

61,36293,08093,570101,051غير مبين

المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة

6.9.2. نزالء المنشآت الفندقية حسب الجنسية والتصنيف، 2014

ثالثة نجوم أربعة نجومخمسة نجومالجنسية
واقل 

شقق 
المجموعفندقية

1,408,232914,470786,268385,0933,494,063المجموع

541,455269,942212,388128,3001,152,085دولة اإلمارات العربية المتحدة

دول مجلس التعاون 
88,85259,98356,53535,108240,478الخليجي

92,233117,885121,79157,570389,479الدول العربية األخرى

222,055189,114217,85794,265723,291آسيا باستثناء الدول العربية

24,54814,69613,8944,29257,430أستراليا والمحيط الهادي

أفريقيا باستثناء الدول 
13,07120,08714,3886,09653,642العربية

323,731180,979110,17336,921651,804أوروبا

83,62146,29835,15719,947185,023أمريكا الشمالية والجنوبية

18,66615,4864,0852,59440,831غير مبين

المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة
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الشكل 1.9.2. إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية

10.9.2. إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية

)ألف درهم( 

2006201020132014البيان

2,301,0094,228,5205,488,7116,284,414مجموع اإليرادات

1,368,0002,269,0072,837,5083,264,862 إيرادات الغرف

739,0931,507,4112,107,8202,339,341 إيرادات الطعام والشراب

193,917452,102543,384680,211 إيرادات أخرى

المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة
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المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة

8.9.2. متوسط مدة اإلقامة في المنشآت الفندقية حسب الجنسية 

نسبة التغيرالفرق20132014الجنسية

- 4.4- 3.13.00.1المتوسط

- 2.32.30.00.9دولة اإلمارات العربية المتحدة

- 2.2- 2.32.20.1دول مجلس التعاون الخليجي

- 2.4- 2.72.60.1الدول العربية األخرى

- 6.3- 3.23.00.2آسيا باستثناء الدول العربية

- 3.43.40.02.1استراليا والمحيط الهادي

- 3.0- 3.33.20.1أفريقيا باستثناء الدول العربية 

- 7.0- 4.64.30.3أوروبا 

- 10.5- 5.14.60.5أمريكا الشمالية والجنوبية 

2.02.50.523.7غير مبين

المصدر: مركز االحصاء - أبوظبي،  هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة

9.9.2. معدل اإلشغال للمنشآت الفندقية حسب الشهر

2006201020132014الشهر

85.864.770.874.9المتوسط

87.060.569.676.9يناير

94.766.677.681.0فبراير

93.270.573.679.9مارس

92.364.672.379.1إبريل

88.361.267.374.1مايو

84.361.164.669.7يونيو

77.959.253.655.4يوليو

79.951.463.470.4أغسطس

84.961.071.272.7سبتمبر

77.172.078.778.0أكتوبر

92.277.183.184.2نوفمبر

81.870.274.478.2ديسمبر

المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة
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3•  السكان والديموغرافيا
السكان  •

المواليد والوفيات  •

الزواج والطالق  •
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3. السكان و الديموغرافيا
تتنــاول التقديــرات الســكانية الــواردة فــي هــذا الفصــل بيانــات عــن حجــم التوزيــع الجغرافــي والتركيــب 
العمــري والنوعــي لســكان إلمــارة أبوظبــي فــي منتصــف عــام 2014. وتعــرض أيضــً إحصــاءات عــن 
المواليــد والوفيــات والــزواج والطــاق، باإلضافــة إلــى المؤشــرات الرئيســة لعــام 2014 التــي تؤثــر علــى 

ــر الســكاني. ــة الســكانية أو التغي التركيب

بلغــت تقديــرات الســكان المقيميــن فــي إمــارة أبوظبــي 2,656,448 نســمة فــي منتصــف عــام 2014. 
ــون  ــن 0.70 ملي ــة العي ــون نســمة )62%(، ومنطق ــي 1.63 ملي ــة أبوظب ــغ عــدد ســكان منطق حيــث بل

ــمة )%11.8(. ــون نس ــة 0.31 ملي ــة الغربي ــمة )26.5%(، والمنطق نس

ــي  ــوًا ف ــر نم ــق األكث ــي المناط ــة ف ــدالت الخصوب ــى مع ــن أعل ــي م ــي أبوظب ــة ف ــّدل الخصوب ــّد مع ويع
العالــم، فخــال العــام 2014 بلــغ معــّدل المواليــد الخــام 14.3 مولــود ومعــّدل الوفيــات الخــام 1.2 

ــي. ــى التوال ــكان عل ــن الس ــخص م ــكل 1000 ش ــاة ل ــة وف حال

المؤشرات الرئيسية

2,656,448مجموع السكان )تقديرات منتصف السنة(

1,766,140ذكور

890,308إناث

7.6المعدل السنوي لنمو السكان )2005 - 2014( )%(

21.6نسبة اإلعالة العمرية

1.1نسبة إعالة كبار السن

20.5نسبة إعالة األطفال

معدل الخصوبة العام )المواليد لكل 1000 سيدة في فئة 15 - 49 
62.7سنة(

14.3معدل المواليد الخام )مولود لكل 1000 من السكان(

1.2معدل الوفيات الخام )حالة وفاة لكل 1000 من السكان(

7.7معدل وفيات الرضع )حالة وفاة لكل 1000 من المولودين أحياء(

معدل وفيات األطفال دون الخامسة )حالة وفاة لكل 1000 من 
9.7المولودين أحياء(

78.7توقع الحياة عند الميالد لإلناث المواطنات )بالسنوات( *

75.2توقع الحياة عند الميالد للذكور المواطنين)بالسنوات( *

28.1وسيط العمر عند الزواج األول للذكور )بالسنوات(

25.1وسيط العمر عند الزواج األول لإلناث )بالسنوات(

2014
1.3. السكان

اإلحصــاءات الســكانية الــواردة فــي هــذا الكتــاب اإلحصائــي تتضمــن بيانــات التعــدادات حتــى عــام 
2005 وتقديــرات منتصــف الســنة للســكان المقيميــن بصفــة معتــادة بعــد ذلــك العــام. وتشــمل هــذه 
التقديــرات عــدد الســكان المقيميــن بصفــة معتــادة باســتثناء الــزوار المؤقتيــن. تقديــرات الســكان 

ــة. ــرات منقح ــي تقدي ــام 2014 ه ــف ع منتص

بلــغ إجمالــي عــدد ســكان إمــارة أبوظبــي حســب تعــداد عــام 1975 حوالــي 211,812 نســمة، وارتفــع هــذا 
العــدد ليصــل إلــى 1,399,484 نســمة حســب تعــداد عــام 2005 وفــي منتصــف عــام 2014 قــدر عددهــم 

.2,656,448 بحوالي 

بلــغ عــدد المواطنيــن 507,479 نســمة، أي مــا يعــادل 19.1% مــن إجمالــي ســكان أبوظبــي. ويعيــش 
نحــو 262,170 نســمة مــن المواطنيــن )51.6%( فــي منطقــة أبوظبــي، ونحــو 215,759 نســمة )%42.5( 

فــي منطقــة العيــن، فــي حيــن بلــغ عــدد مواطنــي الغربيــة 29,550 نســمة )%5.8(.

يشــكل الســكان غيــر المواطنيــن نحــو 80.9% مــن إجمالــي ســكان اإلمــارة. ويعيــش 1,376,771 نســمة 
مــن غيــر المواطنيــن )64.1%( فــي منطقــة أبوظبــي.

شــّكل الذكــور مــا يزيــد عــن 66.5% مــن ســكان إمــارة أبوظبــي، ويرجــع ذلــك إلــى تدّفــق العمــال 
المهاجريــن مــن الذكــور علــى اإلمــارة.

وبلغــت الكثافــة الســكانية فــي إمــارة أبوظبــي خــال عــام 2014 مــا يعــادل 44.7 فــردا للكيلومتــر 
المربــع. وكانــت الكثافــة الســكانية فــي منطقــة أبوظبــي 148.9 فــرد للكيلومتــر المربــع، أمــا فــي 
منطقــة العيــن فبلغــت 52.6 فــردا للكيلومتــر المربــع، وأخيــرًا فــي الغربيــة 8.9 أفــراد للكيلومتــر 
المربــع، مــا يشــير إلــى أن الغربيــة هــي األقــل كثافــة فــي إمــارة أبوظبــي ولكــن مــع نمــو ســكاني ســريع.

الشكل 1.1.3. الهرم السكاني للمواطنين  -  منتصف 2014 

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي

ذكورإناث

* تعتمد على بيانات 2012
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1.1.3. السكان حسب النوع والجنسية، إمارة أبوظبي، سنوات التعداد
)أفراد(

المجموعغير مواطنينمواطنونسنة التعداد

197554,886156,926211,812

29,238125,820155,058ذكور

25,64831,10656,754إناث

198090,792361,056451,848

47,993283,695331,688ذكور

42,79977,361120,160إناث

1985135,982430,054566,036

69,975310,278380,253ذكور

66,007119,776185,783إناث

1995222,627719,836942,463

113,365537,379650,744ذكور

109,262182,457291,719إناث

2001296,152874,1021,170,254

148,982640,844789,826ذكور

147,170233,258380,428إناث

2005350,2771,049,2071,399,484

176,926749,888926,814ذكور

173,351299,319472,670إناث

المصدر: دائرة التنمية االقتصادية

متوسط معدالت النمو السكاني السنوي حسب الجنسية والنوع، إمارة أبوظبي، فترات   .2.1.3
مابين التعداد

)%(

 2005 - 19952011 - 19852005 - 19751995 - 1985الجنسية والنوع

10.45.24.07.7المجموع العام

9.45.53.69.0ذكور

12.64.65.05.0إناث

9.55.14.64.1مواطنون

9.14.94.64.5ذكور

9.95.24.73.7إناث

10.65.33.88.8غير مواطنين

9.55.63.410.0ذكور

14.54.35.15.7إناث

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي

متوسط معدالت النمو السكاني السنوي حسب الجنسية والنوع، إمارة أبوظبي،   .3.1.3
منتصف 2005 - 2014

)%(

متوسط معدالت منتصف 2014 منتصف 2005 الجنسية والنوع
النمو السكاني 

1,374,1692,656,4487.6المجموع العام

911,8641,766,1407.6ذكور

462,305890,3087.6إناث

344,350507,4794.4مواطنون

173,861261,2004.6ذكور

170,489246,2794.2إناث

1,029,8192,148,9698.5غير مواطنين

738,0031,504,9408.2ذكور

291,816644,0299.2إناث

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي

تقديرات السكان منتصف 2014 هي تقديرات منقحة
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 5.1.3. تقديرات السكان حسب المنطقة والنوع، منتصف عامي 2005 و2014 
أفراد )‘000(

المجموعإناثذكورالمنطقة

   إمارة أبوظبي

2005911.9462.31,374.2

20141,766.1890.32,656.4

 منطقة أبوظبي

2005523.5285.5809.0

20141,062.6576.31,638.9

منطقة العين

2005293.0151.7444.7

2014437.6266.5704.1

الغربية

200585.223.4108.6

2014266.047.4313.5

الجزر *

200510.21.711.9

2014 -  -  - 

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي

* في عام 2011 تم دمج الجزر ضمن أبوظبي و الغربية

جميع االعداد مقربة إلى أقرب 1000 فرد ولذلك، ال يجوز تجميع  األعداد للحصول على  المجموع

4.1.3. الكثافة السكانية حسب المنطقة، إمارة أبوظبي 
)السكان لكل كيلومتر مربع(

2005201020132014المنطقة

23.135.241.944.7إمارة أبوظبي

74.3115.0138.2148.9منطقة أبوظبي

33.243.850.452.6منطقة العين

3.46.98.58.9الغربية

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي

6.1.3. تقديرات السكان حسب المنطقة والجنسية والنوع، إمارة أبوظبي، منتصف العام
أفراد )‘000(

2005201020132014المنطقة والجنسية والنوع

1374.22094.42492.52656.4إمارة أبوظبي

809.01266.11520.91638.9منطقة أبوظبي

177.6231.2254.8262.2مواطنون

91.4118.7130.2133.4ذكور

86.3112.5124.5128.7إناث

631.41034.91266.11376.8غير مواطنين

432.1752.8885.7929.1ذكور

199.3282.0380.4447.6إناث

444.7585.9674.3704.1منطقة العين

143.9179.5206.1215.8مواطنون

70.390.3104.7109.9ذكور

73.689.2101.3105.8إناث

300.7406.4468.2488.3غير مواطنين

222.6286.5318.3327.6ذكور

78.1120.0149.9160.7إناث

108.6242.4297.3313.5الغربية

20.226.728.929.6مواطنون

10.615.517.317.8ذكور

9.611.311.611.7إناث

88.3215.7268.4283.9غير مواطنين

74.5197.0236.9248.2ذكور

13.818.731.535.8إناث

---11.9الجزر *

---2.5مواطنون

---1.5ذكور

---1.0إناث

---9.4غير مواطنين

---8.7ذكور

---0.6إناث

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي

* في عام 2011 تم دمج الجزر ضمن أبوظبي و الغربية

جميع االعداد مقربة إلى أقرب 1000 فرد ولذلك، ال يجوز تجميع  األعداد للحصول علي  المجموع
تقديرات السكان المقيمين بصفة معتادة للسنوات 2005 -  2010 تعتبر نهائية، أما تقديرات السكان للسنوات 

2013 و 2014 فهي منقحة
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7.1.3. تقديرات السكان حسب الفئة العمرية والنوع،إمارة أبوظبي، منتصف 2014
)أفراد(

المجموعإناثذكورالفئة العمرية

1,766,140890,3082,656,448المجموع

4 - 087,89983,621171,520

9 - 575,38972,197147,586

14 - 1064,87663,832128,708

19 - 1568,67068,851137,521

24 - 20193,836102,756296,592

29 - 25358,539129,521488,060

34 - 30314,732117,401432,133

39 - 35227,16886,523313,691

44 - 40165,61360,682226,295

49 - 4591,88840,679132,567

54 - 5056,39926,71083,109

59 - 5532,90717,32150,228

64 - 6014,5389,29723,835

69 - 656,9024,69411,596

74 - 703,4023,1046,506

79 - 751,8001,4543,254

80+1,5821,6653,247

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي

8.1.3. تقديرات السكان المواطنين حسب الفئة العمرية والنوع، إمارة أبوظبي، منتصف 2014
)أفراد(

المجموعإناثذكورالفئة العمرية

261,200246,279507,479المجموع

4 - 038,48136,64975,130

9 - 534,13132,12766,258

14 - 1029,63427,17256,806

19 - 1526,25824,43150,689

24 - 2024,88024,73749,617

29 - 2524,59523,58248,177

34 - 3023,83221,56245,394

39 - 3518,01816,75534,773

44 - 4011,96811,45123,419

49 - 458,7078,21516,922

54 - 506,4266,53712,963

59 - 554,8324,8289,660

64 - 603,6873,1656,852

69 - 652,3511,9864,337

74 - 701,5381,5143,052

79 - 759707541,724

80+8928141,706

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي
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9.1.3.  تقديرات السكان غير المواطنين حسب الفئة العمرية والنوع، إمارة أبوظبي، منتصف 2014
)أفراد(

المجموعإناثذكورالفئة العمرية

1,504,940644,0292,148,969المجموع

4 - 049,41846,97296,390

9 - 541,25840,07081,328

14 - 1035,24236,66071,902

19 - 1542,41244,42086,832

24 - 20168,95678,019246,975

29 - 25333,944105,939439,883

34 - 30290,90095,839386,739

39 - 35209,15069,768278,918

44 - 40153,64549,231202,876

49 - 4583,18132,464115,645

54 - 5049,97320,17370,146

59 - 5528,07512,49340,568

64 - 6010,8516,13216,983

69 - 654,5512,7087,259

74 - 701,8641,5903,454

79 - 758307001,530

80+6908511,541

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي

10.1.3.  تقديرات السكان حسب الفئة العمرية والنوع، منطقة أبوظبي، منتصف 2014 
)أفراد(

المجموعإناثذكورالفئة العمرية

1,062,584576,3571,638,941المجموع

4 - 051,87049,386101,256

9 - 542,18540,40382,588

14 - 1037,22636,94174,167

19 - 1538,95441,55380,507

24 - 20111,29665,462176,758

29 - 25224,40887,023311,431

34 - 30201,01981,156282,175

39 - 35139,34659,453198,799

44 - 4099,60742,321141,928

49 - 4551,17128,62879,799

54 - 5029,73418,41448,148

59 - 5518,50712,33330,840

64 - 608,7706,53015,300

69 - 654,3503,0317,381

74 - 702,0911,9914,082

79 - 751,1058231,928

80+9459091,854

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي
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11.1.3.  تقديرات السكان المواطنين حسب الفئة العمرية والنوع، منطقة أبوظبي، منتصف 2014 
)أفراد(

المجموعإناثذكورالفئة العمرية

133,438128,732262,170المجموع

4 - 020,04519,09139,136

9 - 516,51615,47631,992

14 - 1014,63813,15927,797

19 - 1512,74211,19023,932

24 - 2013,60914,22127,830

29 - 2512,80814,15226,960

34 - 3011,83011,64123,471

39 - 359,0588,89617,954

44 - 406,4266,23912,665

49 - 454,6114,5069,117

54 - 503,4843,4496,933

59 - 552,6612,6725,333

64 - 601,9361,6563,592

69 - 651,2109102,120

74 - 708417871,628

79 - 75549368917

80+474319793

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي

12.1.3. تقديرات السكان غير المواطنين حسب الفئة العمرية والنوع، منطقة أبوظبي، 
منتصف 2014 

)أفراد(

المجموعإناثذكورالفئة العمرية

929,146447,6251,376,771المجموع

4 - 031,82530,29562,120

9 - 525,66924,92750,596

14 - 1022,58823,78246,370

19 - 1526,21230,36356,575

24 - 2097,68751,241148,928

29 - 25211,60072,871284,471

34 - 30189,18969,515258,704

39 - 35130,28850,557180,845

44 - 4093,18136,082129,263

49 - 4546,56024,12270,682

54 - 5026,25014,96541,215

59 - 5515,8469,66125,507

64 - 606,8344,87411,708

69 - 653,1402,1215,261

74 - 701,2501,2042,454

79 - 755564551,011

80+4715901,061

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي
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13.1.3.  تقديرات السكان حسب الفئة العمرية والنوع، حضر أبوظبي، منتصف 2014
)أفراد(

المجموعإناثذكورالفئة العمرية

715,875429,8131,145,688المجموع

4 - 035,81934,26870,087

9 - 530,01228,71258,724

14 - 1026,11026,60152,711

19 - 1527,15830,06057,218

24 - 2070,69643,416114,112

29 - 25140,73763,533204,270

34 - 30130,19163,509193,700

39 - 3596,70146,720143,421

44 - 4071,08934,587105,676

49 - 4537,63423,62761,261

54 - 5022,46515,07137,536

59 - 5514,39910,02224,421

64 - 606,8555,05411,909

69 - 653,3442,2095,553

74 - 701,4261,3262,752

79 - 757055341,239

80+5345641,098

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي

14.1.3. تقديرات السكان المواطنين حسب الفئة العمرية والنوع، حضر أبوظبي، منتصف 2014
)أفراد(

المجموعإناثذكورالفئة العمرية

64,04760,846124,893المجموع

4 - 09,1378,75717,894

9 - 57,8257,20015,025

14 - 106,5565,97812,534

19 - 155,3075,26410,571

24 - 205,9716,55912,530

29 - 256,0976,29012,387

34 - 306,2056,05212,257

39 - 355,4654,92510,390

44 - 403,8803,2747,154

49 - 452,5142,1524,666

54 - 501,7831,4853,268

59 - 551,2931,1542,447

64 - 608126951,507

69 - 65454382836

74 - 70332368700

79 - 75237171408

80+179140319

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي
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15.1.3.  تقديرات السكان غير المواطنين حسب الفئة العمرية والنوع، حضر أبوظبي، منتصف 2014
)أفراد(

المجموعإناثذكورالفئة العمرية

651,828368,9671,020,795المجموع

4 - 026,68225,51152,193

9 - 522,18721,51243,699

14 - 1019,55420,62340,177

19 - 1521,85124,79646,647

24 - 2064,72536,857101,582

29 - 25134,64057,243191,883

34 - 30123,98657,457181,443

39 - 3591,23641,795133,031

44 - 4067,20931,31398,522

49 - 4535,12021,47556,595

54 - 5020,68213,58634,268

59 - 5513,1068,86821,974

64 - 606,0434,35910,402

69 - 652,8901,8274,717

74 - 701,0949582,052

79 - 75468363831

80+355424779

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي

16.1.3.  تقديرات السكان حسب الفئة العمرية والنوع، ريف أبوظبي، منتصف 2014 
)أفراد(

المجموعإناثذكورالفئة العمرية

346,709146,544493,253المجموع

4 - 016,05115,11831,169

9 - 512,17311,69123,864

14 - 1011,11610,34021,456

19 - 1511,79611,49323,289

24 - 2040,60022,04662,646

29 - 2583,67123,490107,161

34 - 3070,82817,64788,475

39 - 3542,64512,73355,378

44 - 4028,5187,73436,252

49 - 4513,5375,00118,538

54 - 507,2693,34310,612

59 - 554,1082,3116,419

64 - 601,9151,4763,391

69 - 651,0068221,828

74 - 706656651,330

79 - 75400289689

80+411345756

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي
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17.1.3.   تقديرات السكان المواطنين حسب الفئة العمرية والنوع، ريف أبوظبي، منتصف 2014 
)أفراد(

المجموعإناثذكورالفئة العمرية

69,39167,886137,277المجموع

4 - 010,90810,33421,242

9 - 58,6918,27616,967

14 - 108,0827,18115,263

19 - 157,4355,92613,361

24 - 207,6387,66215,300

29 - 256,7117,86214,573

34 - 305,6255,58911,214

39 - 353,5933,9717,564

44 - 402,5462,9655,511

49 - 452,0972,3544,451

54 - 501,7011,9643,665

59 - 551,3681,5182,886

64 - 601,1249612,085

69 - 657565281,284

74 - 70509419928

79 - 75312197509

80+295179474

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي

18.1.3.  تقديرات السكان غير المواطنين حسب الفئة العمرية والنوع، ريف أبوظبي، منتصف 2014 
)أفراد(

المجموعإناثذكورالفئة العمرية

277,31878,658355,976المجموع

4 - 05,1434,7849,927

9 - 53,4823,4156,897

14 - 103,0343,1596,193

19 - 154,3615,5679,928

24 - 2032,96214,38447,346

29 - 2576,96015,62892,588

34 - 3065,20312,05877,261

39 - 3539,0528,76247,814

44 - 4025,9724,76930,741

49 - 4511,4402,64714,087

54 - 505,5681,3796,947

59 - 552,7407933,533

64 - 607915151,306

69 - 65250294544

74 - 70156246402

79 - 758892180

80+116166282

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي
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19.1.3. تقديرات السكان حسب الفئة العمرية والنوع، منطقة العين، منتصف 2014 
)أفراد(

المجموعإناثذكورالفئة العمرية

437,567266,484704,051المجموع

4 - 030,47328,92859,401

9 - 528,15926,71754,876

14 - 1024,01722,80446,821

19 - 1524,85423,61548,469

24 - 2049,61432,09381,707

29 - 2573,71035,940109,650

34 - 3063,93730,67494,611

39 - 3549,43522,72172,156

44 - 4037,12315,31552,438

49 - 4523,45310,21633,669

54 - 5015,5427,07422,616

59 - 558,9334,28213,215

64 - 604,1642,4226,586

69 - 652,0871,4993,586

74 - 701,0729862,058

79 - 755285231,051

80+4666751,141

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي

20.1.3. تقديرات السكان المواطنين حسب الفئة العمرية والنوع، منطقة العين، منتصف 2014   
)أفراد(

المجموعإناثذكورالفئة العمرية

109,927105,832215,759المجموع

4 - 016,49115,73632,227

9 - 515,99315,13031,123

14 - 1013,66212,76526,427

19 - 1512,29612,15324,449

24 - 209,3489,35418,702

29 - 259,0868,04917,135

34 - 309,4338,92318,356

39 - 357,2737,20614,479

44 - 404,6864,7279,413

49 - 453,4863,3626,848

54 - 502,4512,7855,236

59 - 551,8381,9273,765

64 - 601,5621,3172,879

69 - 651,0539922,045

74 - 706316551,286

79 - 75322317639

80+316434750

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي
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21.1.3. تقديرات السكان غير المواطنين حسب الفئة العمرية والنوع، منطقة العين، منتصف 2014 
)أفراد(

المجموعإناثذكورالفئة العمرية

327,640160,652488,292المجموع

4 - 013,98213,19227,174

9 - 512,16611,58723,753

14 - 1010,35510,03920,394

19 - 1512,55811,46224,020

24 - 2040,26622,73963,005

29 - 2564,62427,89192,515

34 - 3054,50421,75176,255

39 - 3542,16215,51557,677

44 - 4032,43710,58843,025

49 - 4519,9676,85426,821

54 - 5013,0914,28917,380

59 - 557,0952,3559,450

64 - 602,6021,1053,707

69 - 651,0345071,541

74 - 70441331772

79 - 75206206412

80+150241391

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي

22.1.3. تقديرات السكان حسب الفئة العمرية والنوع، حضر العين، منتصف 2014 
)أفراد(

المجموعإناثذكورالفئة العمرية

283,292189,463472,755المجموع

4 - 021,17720,15341,330

9 - 519,24218,47937,721

14 - 1016,29315,37531,668

19 - 1516,55415,38431,938

24 - 2030,33121,16051,491

29 - 2546,20225,82772,029

34 - 3040,25522,96663,221

39 - 3531,28417,64548,929

44 - 4023,48411,86835,352

49 - 4515,5957,90123,496

54 - 5010,8055,28116,086

59 - 556,3133,2239,536

64 - 602,9451,7544,699

69 - 651,4331,0402,473

74 - 707376531,390

79 - 75367343710

80+275411686

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي
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23.1.3. تقديرات السكان المواطنين حسب الفئة العمرية والنوع، حضر العين، منتصف 2014 
)أفراد(

المجموعإناثذكورالفئة العمرية

63,54162,077125,618المجموع

4 - 09,5639,17218,735

9 - 59,0498,80217,851

14 - 107,6957,09514,790

19 - 156,9246,66113,585

24 - 205,2495,30410,553

29 - 255,2044,7289,932

34 - 305,7035,64511,348

39 - 354,6654,7329,397

44 - 402,9132,9215,834

49 - 452,0851,9804,065

54 - 501,3631,5682,931

59 - 559611,1492,110

64 - 608418171,658

69 - 655686331,201

74 - 70368417785

79 - 75201183384

80+189270459

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي

24.1.3. تقديرات السكان غير المواطنين حسب الفئة العمرية والنوع، حضر العين، منتصف 2014 
)أفراد(

المجموعإناثذكورالفئة العمرية

219,751127,386347,137المجموع

4 - 011,61410,98122,595

9 - 510,1939,67719,870

14 - 108,5988,28016,878

19 - 159,6308,72318,353

24 - 2025,08215,85640,938

29 - 2540,99821,09962,097

34 - 3034,55217,32151,873

39 - 3526,61912,91339,532

44 - 4020,5718,94729,518

49 - 4513,5105,92119,431

54 - 509,4423,71313,155

59 - 555,3522,0747,426

64 - 602,1049373,041

69 - 658654071,272

74 - 70369236605

79 - 75166160326

80+86141227

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي
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25.1.3. تقديرات السكان حسب الفئة العمرية والنوع، ريف العين، منتصف 2014 
)أفراد(

المجموعإناثذكورالفئة العمرية

154,27577,021231,296المجموع

4 - 09,2968,77518,071

9 - 58,9178,23817,155

14 - 107,7247,42915,153

19 - 158,3008,23116,531

24 - 2019,28310,93330,216

29 - 2527,50810,11337,621

34 - 3023,6827,70831,390

39 - 3518,1515,07623,227

44 - 4013,6393,44717,086

49 - 457,8582,31510,173

54 - 504,7371,7936,530

59 - 552,6201,0593,679

64 - 601,2196681,887

69 - 656544591,113

74 - 70335333668

79 - 75161180341

80+191264455

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي

26.1.3. تقديرات السكان المواطنين حسب الفئة العمرية والنوع، ريف العين، منتصف 2014 
)أفراد(

المجموعإناثذكورالفئة العمرية

46,38643,75590,141المجموع

4 - 06,9286,56413,492

9 - 56,9446,32813,272

14 - 105,9675,67011,637

19 - 155,3725,49210,864

24 - 204,0994,0508,149

29 - 253,8823,3217,203

34 - 303,7303,2787,008

39 - 352,6082,4745,082

44 - 401,7731,8063,579

49 - 451,4011,3822,783

54 - 501,0881,2172,305

59 - 558777781,655

64 - 607215001,221

69 - 65485359844

74 - 70263238501

79 - 75121134255

80+127164291

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي
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27.1.3.تقديرات السكان غير المواطنين حسب الفئة العمرية والنوع، ريف العين، منتصف 2014 
)أفراد(

المجموعإناثذكورالفئة العمرية

107,88933,266141,155المجموع

4 - 02,3682,2114,579

9 - 51,9731,9103,883

14 - 101,7571,7593,516

19 - 152,9282,7395,667

24 - 2015,1846,88322,067

29 - 2523,6266,79230,418

34 - 3019,9524,43024,382

39 - 3515,5432,60218,145

44 - 4011,8661,64113,507

49 - 456,4579337,390

54 - 503,6495764,225

59 - 551,7432812,024

64 - 60498168666

69 - 65169100269

74 - 707295167

79 - 75404686

80+64100164

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي

28.1.3.تقديرات السكان حسب الفئة العمرية والنوع، الغربية، منتصف 2014 
)أفراد(

المجموعإناثذكورالفئة العمرية

265,98947,467313,456المجموع

4 - 05,5565,30710,863

9 - 55,0455,07710,122

14 - 103,6334,0877,720

19 - 154,8623,6838,545

24 - 2032,9265,20138,127

29 - 2560,4216,55866,979

34 - 3049,7765,57155,347

39 - 3538,3874,34942,736

44 - 4028,8833,04631,929

49 - 4517,2641,83519,099

54 - 5011,1231,22212,345

59 - 555,4677066,173

64 - 601,6043451,949

69 - 65465164629

74 - 70239127366

79 - 75167108275

80+17181252

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي
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29.1.3. تقديرات السكان المواطنين حسب الفئة العمرية والنوع، الغربية، منتصف 2014
)أفراد(

المجموعإناثذكورالفئة العمرية

17,83511,71529,550المجموع

4 - 01,9451,8223,767

9 - 51,6221,5213,143

14 - 101,3341,2482,582

19 - 151,2201,0882,308

24 - 201,9231,1623,085

29 - 252,7011,3814,082

34 - 302,5699983,567

39 - 351,6876532,340

44 - 408564851,341

49 - 45610347957

54 - 50491303794

59 - 55333229562

64 - 60189192381

69 - 658884172

74 - 706672138

79 - 759969168

80+10261163

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي

30.1.3. تقديرات السكان غير المواطنين حسب الفئة العمرية والنوع، الغربية، منتصف 2014 
)أفراد(

المجموعإناثذكورالفئة العمرية

248,15435,752283,906المجموع

4 - 03,6113,4857,096

9 - 53,4233,5566,979

14 - 102,2992,8395,138

19 - 153,6422,5956,237

24 - 2031,0034,03935,042

29 - 2557,7205,17762,897

34 - 3047,2074,57351,780

39 - 3536,7003,69640,396

44 - 4028,0272,56130,588

49 - 4516,6541,48818,142

54 - 5010,63291911,551

59 - 555,1344775,611

64 - 601,4151531,568

69 - 6537780457

74 - 7017355228

79 - 756839107

80+692089

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي
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31.1.3. معدالت اإلعالة العمرية حسب الجنسية والمنطقة، إمارة أبوظبي، منتصف 2014
)متوسط عدد المعالين لكل  100فرد بعمر  15 - 64 سنة( 

منطقةالنوع و الجنسية
أبوظبي

 منطقة
إمارة أبوظبي  الغربيةالعين

   معدل اإلعالة العمرية

20.031.610.721.6المجموع

66.277.952.270.0مواطنون

14.018.07.614.0غير مواطنين

   معدل إعالة كبار السن (+65) 

1.1 1.11.50.5المجموع

3.43.93.33.6مواطنون

0.7 0.80.80.3غير مواطنين

   معدل إعالة صغار السن (0 - 14)

18.930.110.120.5المجموع

62.774.048.966.4مواطنون

13.217.27.313.2غير مواطنين

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي

32.1.3. نسبة النوع حسب الجنسية و المنطقة،  منتصف 2014
)ذكر لكل 100 أنثى(

منطقةالجنسية
 أبوظبي

منطقة
إمارة أبوظبي  الغربية العين

184.4164.2560.4198.4المجموع

103.7103.9152.2106.1مواطنون

207.6203.9694.1233.7غير مواطنين

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي

33.1.3.  نسبة النوع حسب الجنسية، إمارة أبوظبي
)ذكر لكل 100 أنثى(

2005201020132014الجنسية

197.2230.5211.8198.4المجموع

102.0105.4106.2106.1مواطنون

252.9293.9256.5233.7غير مواطنين

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي

34.1.3. التوزيع النسبي للسكان حسب الفئات العمرية العريضة والجنسية والنوع، إمارة 
أبوظبي، منتصف 2014

)%(

65+15 - 064 - 14الجنسية والنوع

16.982.20.9المجموع العام

12.986.30.8ذكور

24.774.11.2إناث

39.158.82.1مواطنون

39.158.72.2ذكور

39.059.02.1إناث

11.687.70.6غير مواطنين

8.491.10.5ذكور

19.279.90.9إناث

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي
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2.3. المواليد والوفيات
ُيحســب المواليــد علــى أســاس المواليــد األحيــاء حســب مــكان التســجيل. ويتــم الحصــول علــى البيانــات 
مــن إحصــاءات باغــات المواليــد فــي مستشــفيات الــوالدة التــي ُتجمــع مــن قبــل هيئــة الصحــة- 
أبوظبــي. وُتحســب الوفيــات حســب مــكان تســجيل الوفــاة، وُيحصــل علــى بيانــات الوفيــات أيضــً مــن 

ــة الصحــة - أبوظبــي. هيئ

وقــد بلــغ عــدد المواليــد فــي إمــارة أبوظبــي خــال عــام 2014 مــا يعــادل 38,035 مولــود، منهــم 19,503 
مولــود ذكــر، و 18,532 مولــود أنثــى. كمــا بلــغ عــدد الوفيــات المســّجلة خــال العــام ذاتــه 3,153 وفــاة، 

منهــم 2,168 ذكــور و 980 إنــاث.

وخــال عــام 2014 بلــغ معــّدل المواليــد الخــام للمواطنيــن، ولغيــر المواطنيــن، وإلجمالــي الســكان 31.6 
و 10.2 و 14.3 مولــود لــكل 1000 شــخص مــن الســكان علــى التوالــي.

وبلــغ معــّدل الوفيــات الخــام عــام 2014 للمواطنيــن وغيــر المواطنيــن وإلجمالــي الســكان 2.1 و 1.0 و 
1.2 حالــة وفــاة لــكل 1000 مــن الســكان علــى التوالــي.

ــن  ــام 2014 للمواطني ــع )أقــل مــن ســنة( خــال ع ــال الرّض ــات األطف ــق بمعــّدالت وفي ــا يتعّل ــا فــي م أم
وغيــر المواطنيــن وإجمالــي ســكان اإلمــارة فبلغــت 9.2 و 6.6 و 7.7 حالــة وفــاة لــكل 1000 مولــود حــي 
علــى التوالــي، فــي حيــن بلغــت معــدالت وفيــات األطفــال )دون الخامســة( للمواطنيــن وغيــر المواطنيــن 
وإجمالــي ســكان اإلمــارة فبلغــت 11.5 و 8.4 و 9.7 حالــة وفــاة طفــل لــكل 1000 مولــود حــي علــى 

التوالــي. 
يعــرف العمــر المتوقــع عنــد الميــاد بأنــه متوســط عــدد الســنوات التــي مــن المتوقــع أن يعيشــها حديثــو 
الــوالدة بافتــراض تطبيــق معــّدالت الوفيــات الســائدة فــي فتــرة زمنيــة معّينــة. وخــال عــام 2012، بلــغ 
متوســط العمــر المتوقــع عنــد الميــاد فــي إمــارة أبوظبــي 76.9 عامــً للذكــور و اإلنــاث علــى حــد ســواء. 
وخــال الفتــرة نفســها بلــغ المتوســط للمواطنيــن الذكــور 75.2 عامــً و للمواطنــات اإلنــاث 78.7 عامــا.

وجــاءت نســب بقــاء المواليــد علــى قيــد الحيــاة حتــى عمــر 65 عامــً للمواطنيــن الذكــور واإلنــاث %88.5 
و92.9% علــى التوالــي. وبلغــت معــّدالت بقــاء األفــراد علــى قيــد الحيــاة مــن عمــر 15 عامــً إلــى عمــر 60 

عامــً 92.9% و96.5% لــكل مــن المواطنيــن الذكــور واإلنــاث علــى التوالــي.

الشكل 1.2.3. معدل المواليد الخام )لكل 1000 من السكان( حسب الجنسية والمنطقة، 2014

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي
*تعتمد على بيانات أولية واردة في يونيو 2015 من هيئة الصحة  -  أبوظبي

منطقة العينمنطقة أبوظبي

المنطقة

الغربية

ام
لخ

د ا
الي

مو
ل ال

عد
م

غير مواطنينمواطنون

1.2.3 نسبة النوع عند الميالد حسب الجنسية، إمارة أبوظبي
)ذكر لكل 100 أنثى(

2014 *200520102013الجنسية

106.3104.4103.6105.2المجموع

105.2102.3104.5104.1مواطنون 

107.2106.1102.9106.1غير مواطنين 

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي

*تعتمد على بيانات أولية واردة في يونيو 2015 من هيئة الصحة  -  أبوظبي

2.2.3.  نسبة النوع عند الميالد حسب الجنسية والمنطقة، 2014
)ذكر لكل 100 أنثى(

منطقة الجنسية
أبوظبي

منطقة
إمارة الغربية العين

أبوظبي

104.9105.0111.6105.2المجموع

104.6102.8107.4104.1مواطنون 

105.1107.6114.6106.1غير مواطنين 

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي

*تعتمد على بيانات أولية واردة في يونيو 2015 من هيئة الصحة  -  أبوظبي
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3.2.3. المواليد حسب الجنسية والمنطقة والنوع ، 2014 
)مواليد(

المجموعإناثذكورالجنسية و المنطقة

19,50318,53238,035المجموع العام

12,14711,58123,728منطقة أبوظبي

6,4516,14512,596منطقة العين

7616821,443الغربية

144124268خارج الدولة أو غير مبين

8,1717,85216,023مواطنون

4,3074,1188,425منطقة أبوظبي

3,4203,3286,748منطقة العين

304283587الغربية

140123263خارج الدولة أو غير مبين

11,30610,65221,958غير مواطنين

7,8277,44715,274منطقة أبوظبي

3,0202,8075,827منطقة العين

456398854الغربية

303خارج الدولة أو غير مبين

262854غير مبين

131629منطقة أبوظبي

111021منطقة العين

112الغربية

112خارج الدولة أو غير مبين

المصدر: هيئة الصحة  -  أبوظبي

تعتمد على بيانات أولية واردة في يونيو 2015 من هيئة الصحة  -  أبوظبي

4.2.3. معدل المواليد الخام حسب الجنسية، إمارة أبوظبي
)مولود لكل 1000 من السكان(

2014 *200520102013الجنسية 

19.714.114.414.3المجموع 

35.731.231.831.6مواطنون

14.49.610.110.2غير مواطنين

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي
*تعتمد على بيانات أولية واردة في يونيو 2015 من هيئة الصحة  -  أبوظبي

5.2.3. معدل المواليد الخام حسب الجنسية والمنطقة، 2014
)مولود لكل 1000 من السكان(

منطقة الجنسية 
أبوظبي

منطقة 
إمارة الغربيةالعين

أبوظبي

14.517.94.614.3المجموع 

32.131.319.931.6مواطنون

11.111.93.010.2غير مواطنين

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي

تعتمد على بيانات أولية واردة في يونيو 2015 من هيئة الصحة  -  أبوظبي

6.2.3. معدل الخصوبة العام حسب الجنسية والمنطقة، 2014
)مولود لكل 1000 من النساء 15 - 49 سنة(

منطقةالجنسية 
 أبوظبي

منطقة 
إمارة الغربيةالعين

أبوظبي

58.573.847.762.7المجموع

118.9125.596.0122.6مواطنات

45.649.935.446.2غير مواطنات 

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي
تعتمد على بيانات أولية واردة في يونيو 2015 من هيئة الصحة  -  أبوظبي



     149      I   2015 الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي I      148   الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي 2015

7.2.3. معدل الخصوبة الكلي حسب الجنسية والمنطقة، 2014
)طفل لكل سيدة(

منطقةالجنسية 
 أبوظبي

منطقة 
إمارة الغربيةالعين

أبوظبي

1.62.21.41.8المجموع

3.64.13.13.8مواطنات

1.31.41.01.3غير مواطنات 

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي
تعتمد على بيانات أولية واردة في يونيو 2015 من هيئة الصحة  -  أبوظبي

8.2.3. معدالت الخصوبة العمرية حسب المنطقة، 2014  
)مولود لكل 1000 من النساء 15 - 49 سنة(

منطقةالفئة العمرية
 أبوظبي

منطقة 
إمارة الغربيةالعين

أبوظبي

19 - 1510.814.114.112.2

24 - 2056.471.147.561.0

29 - 2592.5111.771.497.4

34 - 3087.0115.471.494.3

39 - 3560.083.448.165.9

44 - 4020.131.419.723.2

49 - 452.05.14.42.9

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي
تعتمد على بيانات أولية واردة في يونيو 2015 من هيئة الصحة  -  أبوظبي

9.2.3. الوفيات حسب الجنسية والمنطقة والنوع، 2014 
)وفيات(

المجموعإناثذكورالجنسية والمنطقة

2,1689803,153المجموع العام

1,2575501,811منطقة أبوظبي

6633771,041منطقة العين

18316199الغربية

6537102خارج الدولة أو غير مبين

6474161,065مواطنون

336209547منطقة أبوظبي

220164384منطقة العين

33942الغربية

583492خارج الدولة أو غير مبين

1,5175602,080غير مواطنين

9203401,262منطقة أبوظبي

443212656منطقة العين

1507157الغربية

415خارج الدولة أو غير مبين

المصدر: هيئة الصحة  -  أبوظبي
تعتمد على بيانات أولية واردة في يونيو 2015 من هيئة الصحة  -  أبوظبي

*هناك 5 حاالت غير مبينة النوع.
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10.2.3. معدل الوفيات الخام حسب الجنسية والنوع، إمارة أبوظبي
)حالة وفاة لكل 1000 من السكان(

2014 *200520102013الجنسية والنوع

1.81.41.21.2المجموع العام

1.91.41.21.2ذكور

1.51.31.11.1إناث

2.42.21.92.1مواطنون

2.82.52.22.5ذكور

1.91.81.51.7إناث

1.61.11.01.0غير مواطنين

1.71.21.11.0ذكور

1.31.01.00.9إناث

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي

تعتمد على بيانات أولية واردة في يونيو 2015 من هيئة الصحة  -  أبوظبي

11.2.3.  معدل الوفيات الخام حسب الجنسية والنوع والمنطقة، 2014 
)حالة وفاة لكل 1000 من السكان(

منطقةالجنسية والنوع
 أبوظبي

منطقة 
إمارة الغربيةالعين

أبوظبي

1.2 0.6 1.5 1.1 المجموع العام

1.2 0.7 1.5 1.2 ذكور

1.1 0.3 1.01.4 إناث

2.1 1.4 1.8 2.1مواطنون

2.5 1.9 2.0 2.5ذكور

1.7 0.8 1.5 1.6إناث

1.0 0.6 1.3 0.9غير مواطنين

1.0 0.6 1.4 1.0ذكور

0.20.9 1.3 0.8إناث

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي

تعتمد على بيانات أولية واردة في يونيو 2015 من هيئة الصحة  -  أبوظبي

12.2.3. معدالت الوفيات العمرية حسب النوع، إمارة أبوظبي، 2014
)حالة وفاة لكل 1000 من السكان(

المجموع إناثذكورالفئة العمرية

1.21.11.2المجموع

4 - 02.41.92.2

9 - 50.20.20.2

14 - 100.20.10.2

19 - 150.60.10.3

24 - 200.50.20.4

29 - 250.50.20.4

34 - 300.50.30.5

39 - 350.70.30.6

44 - 400.90.50.8

49 - 451.80.81.5

54 - 502.71.72.4

59 - 555.14.04.7

64 - 609.76.98.6

69 - 6518.020.018.8

74 - 7033.229.631.5

79 - 7567.252.360.8

80+98.6107.5103.2

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي

تعتمد على بيانات أولية واردة في يونيو 2015 من هيئة الصحة  -  أبوظبي
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معدالت الوفيات العمرية )0  -  64 سنة( )حالة وفاة لكل 1000 من السكان(  الشكل 3.2.2 
حسب النوع، 2014

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي

تم اقتطاع مدى األعمار في الرسم البياني إلظهار التباين بين النوعين في هذه الفئات

تعتمد على بيانات أولية واردة في يونيو 2015 من هيئة الصحة - أبوظبي

تم اقتطاع مدى األعمار في الرسم البياني إلظهار التباين بين النوعين في هذه الفئات

تعتمد على بيانات أولية واردة في يونيو 2015 من هيئة الصحة - أبوظبي

معدالت الوفيات العمرية )60 سنة فأكثر( )حالة وفاة لكل 1000 من السكان(  الشكل 3.2.3 
حسب النوع، 2014

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي

الفئة العمرية

ية
مر

لع
ت ا

يا
وف

ت ال
دال

مع

إناث ذكور

الفئة العمرية

إناث ذكور

13.2.3. الوفيات حسب المنطقة والجنسية والنوع والعمر عند الوفاة، 2014
)وفيات(

المنطقة والجنسية والنوع

الوفيات
وفيات 
حديثي 
الوالدة

وفيات 
الرضع

وفيات 
األطفال

)جميع 
األعمار*(

)أقل من 
شهر(

)أقل من 
)1 - 4( سنةسنة(

3,15319129376إمارة أبوظبي

19542 1,811127منطقة أبوظبي

1,041629226منطقة العين

3 23 199الغربية

    الجنسية

1,0659314837مواطنون

14539 2,08098غير مواطنين

    النوع

2,16810116642ذكور

9808612334إناث

المصدر: هيئة الصحة  -  أبوظبي

تعتمد على بيانات أولية واردة في يونيو 2015 من هيئة الصحة  -  أبوظبي

*هناك 102 حالة وفاة غير  مبينة المنطقة أو توفوا في الخارج

14.2.3. معدل وفيات األطفال الرضع )أقل من سنة( حسب الجنسية والنوع والمنطقة، 2014 
 )حالة وفاة لكل 1000 من المولودين أحياء(

منطقةالجنسية والنوع
 أبوظبي

منطقة
الغربية *  العين

إمارة 
أبوظبي

7.7-8.27.3المجموع العام

8.5-9.67.5ذكور

6.6-6.57.2إناث

9.2-10.28.6مواطنون

9.8-10.99.1ذكور

8.4-9.08.1إناث

6.6-7.15.8غير مواطنين

7.6-8.85.6ذكور

5.4-5.16.1إناث

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي

تعتمد على بيانات أولية واردة في يونيو 2015 من هيئة الصحة  -  أبوظبي

* تم استبعاد القيم الخاصة بالغربية ألسباب فنية ، ولكن هذه القيم متضمنة في المجموع
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15.2.3. معدل وفيات األطفال )دون الخامسة( حسب الجنسية والنوع والمنطقة، 2014
)حالة وفاة لكل 1000 من المولودين أحياء(

منطقة الجنسية والنوع
أبوظبي

منطقة
الغربية * العين

إمارة 
أبوظبي

9.7-      10.09.4المجموع العام

10.7-11.59.9ذكور

8.5-8.18.8إناث

11.5-12.110.5مواطنون

12.4-13.211.4ذكور

10.4-10.49.6إناث

8.4-8.88.1غير مواطنين

9.5-10.58.3ذكور

7.0-6.87.8إناث

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي

تعتمد على بيانات أولية واردة في يونيو 2015 من هيئة الصحة  -  أبوظبي

* تم استبعاد القيم الخاصة بالغربية ألسباب فنية ، ولكن هذه القيم متضمنة في المجموع

16.2.3. معدل الزيادة الطبيعية حسب الجنسية والمنطقة، 2014
 )لكل 100 من السكان( 

منطقةالجنسية
 أبوظبي

منطقة
إمارة الغربية العين

أبوظبي

1.31.60.41.3المجموع 

3.02.91.82.9مواطنون

1.01.10.20.9غير مواطنين

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي

تعتمد على بيانات أولية واردة في يونيو 2015 من هيئة الصحة  -  أبوظبي

17.2.3. توقع البقاء على قيد الحياة عند الميالد للمواطنين حسب المنطقة والنوع، 2012 
)بالسنوات(

المجموع إناثذكورالمنطقة

75.278.776.9إمارة أبوظبي

75.477.976.6منطقة أبوظبي

78.481.579.9منطقة العين

80.779.880.2الغربية

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي

19.2.3.  توقع البقاء على قيد الحياة في عمر 15 سنة إلى عمر 60 سنة للمواطنين حسب 
المنطقة والنوع، 2012

)%(

المجموع إناثذكورالمنطقة

92.996.594.7إمارة أبوظبي

90.994.892.8منطقة أبوظبي

94.295.895.0منطقة العين

93.391.292.3الغربية

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي

18.2.3. توقع البقاء على قيد الحياة إلى عمر 65 سنة للمواطنين حسب المنطقة والنوع، 2012
)%(

المجموع إناثذكورالمنطقة

88.592.990.6إمارة أبوظبي

89.693.991.7منطقة أبوظبي

93.295.294.2منطقة العين

91.690.190.8الغربية

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي
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3.3. الزواج والطالق
تحســب الزيجــات وفــق عــدد عقــود الــزواج الصــادرة عــن دائــرة القضــاء - إمــارة أبوظبــي، وحســب 
إحصاءاتهــا، بلغــت عقــود الــزواج الجديــدة خــال عــام 2014 حوالــي 6,442، منهــا 3,549 لزوجــة مواطنــة. 

كمــا تحســب حــاالت الطــاق وفــق العــدد المســّجل منهــا فــي دائــرة القضــاء أيًضــا، وقــد بلغــت حــاالت 
الطــاق للعــام ذاتــه 1,872 حالــة، منهــا 900 حالــة طــاق لزوجــة مواطنــة.

بلــغ وســيط العمــر عنــد الــزواج االول فــي إمــارة أبوظبــي خــال عــام 2014 مــا يعــادل 28.1 ســنة للذكــور 
و25.1 ســنة لإلنــاث، بلــغ وســيط العمــر للمواطنيــن فــي إمــارة أبوظبــي 26.6 ســنة للذكــور 23.9 ســنة 

لإلنــاث.

الشكل 1.3.3.  وسيط العمر عند الزواج األول للمواطنين حسب النوع، 2014

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي
تعتمد على بيانات أولية واردة في يوليو 2015 من دائرة القضاء - أبوظبي

مر
لع

ا

النوع

إناث ذكور

1.3.3.عقود الزواج المسجلة حسب المنطقة والجنسية والنوع 
)عقود زواج(

2005201020132014المنطقة والجنسية والنوع

5,5525,8486,2366,442إمارة أبوظبي

مواطنون

3,3533,6423,9163,910ذكور

3,0593,2423,5023,549إناث

غير مواطنين

2,1992,2062,3202,532ذكور

2,4932,6062,7342,893إناث

3,3183,3473,4713,671منطقة أبوظبي

مواطنون

1,7251,8181,9201,949ذكور

1,4831,6031,7111,751إناث

غير مواطنين

1,5931,5291,5511,722ذكور

1,8351,7441,7601,920إناث

2,0212,2502,5212,498منطقة العين

مواطنون

1,4531,6141,7921,736ذكور

1,4121,4411,6131,592إناث

غير مواطنين

568636729762ذكور

609809908906إناث

213251244273الغربية

مواطنون

175210204225ذكور

164198178206إناث

غير مواطنين

38414048ذكور

49536667إناث

المصدر: إمارة أبوظبي  -  دائرة القضاء
تعتمد على بيانات أولية واردة في يوليو 2015 من دائرة القضاء - أبوظبي
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2.3.3.وسيط العمر عند الزواج األول حسب الجنسية والنوع والمنطقة ، 2014
)بالسنوات(

منطقة الجنسية والنوع
أبوظبي

منطقة 
إمارة الغربيةالعين

أبوظبي

المجموع العام

28.927.326.028.1ذكور

26.024.223.025.1إناث

مواطنون

27.126.225.526.6ذكور

24.323.522.723.9إناث

غير مواطنين

30.530.129.630.4ذكور

27.525.523.626.7إناث

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي
تعتمد على بيانات أولية واردة في يوليو 2015 من دائرة القضاء - أبوظبي

3.3.3. معدالت الزواج الخام حسب الجنسية والنوع والمنطقة، 2014
)لكل 1000 من السكان(

إمارة أبوظبيالغربيةمنطقة العينمنطقة أبوظبيالجنسية والنوع

2.23.50.92.4المجموع

14.615.812.615.0مواطن

13.615.017.614.4مواطنة

1.92.30.21.7غير مواطن

4.35.61.94.5غير مواطنة

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي
تعتمد على بيانات أولية واردة في يوليو 2015 من دائرة القضاء - أبوظبي

4.3.3. معدالت الزواج العام حسب الجنسية والنوع والمنطقة، 2014
) لكل 1000 من السكان  15 سنة فأكثر (

منطقة الجنسية والنوع
أبوظبي

منطقة 
إمارةالغربيةالعين

 أبوظبي

2.74.61.02.9المجموع    

23.727.217.424.6مواطن

21.625.628.923.6مواطنة

2.02.60.21.8غير مواطن

5.27.22.65.6غير مواطنة

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي
تعتمد على بيانات أولية واردة في يوليو 2015 من دائرة القضاء - أبوظبي

5.3.3. معدالت الزواج المنقح حسب الجنسية والنوع والمنطقة، 2014
) لكل 1000 من السكان غير المتزوجين 15 سنة فأكثر (

منطقة الجنسية والنوع
أبوظبي

منطقة 
إمارة الغربيةالعين

أبوظبي

7.512.23.08.2المجموع

59.966.753.462.3مواطن

49.655.273.353.0مواطنة

6.17.80.75.6غير مواطن

13.616.97.214.2غير مواطنة

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي
تعتمد على بيانات أولية واردة في يوليو 2015 من دائرة القضاء - أبوظبي
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6.3.3. واقعات الطالق المسجلة حسب المنطقة والجنسية والنوع
)واقعات الطالق(

2005201020132014المنطقة والجنسية والنوع

1,8531,872 1,769 1,804 إمارة أبوظبي

مواطنون

1,1391,201 1,091 1,177 ذكور

919900 820 839 إناث

غير مواطنين

714671 678 627 ذكور

934972 949 965 إناث

1,228 1,205 1,201 1,177 منطقة أبوظبي

مواطنون

680744 707 713 ذكور

555548 529 473 إناث

غير مواطنين

525484 494 464 ذكور

650680 672 704 إناث

578 571512595منطقة العين

مواطنون

417414 346 421 ذكور

328317 256 331 إناث

غير مواطنين

150166178164ذكور

240256267261إناث

66 565653الغربية

مواطنون

43384243ذكور

35353635إناث

غير مواطنين

13181123ذكور

21211731إناث

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي
تعتمد على بيانات أولية واردة في يوليو 2015 من دائرة القضاء - أبوظبي

7.3.3. معدالت الطالق الخام حسب الجنسية والنوع والمنطقة، 2014
 )لكل 1000 من السكان(

منطقةالجنسية والنوع
 أبوظبي

منطقة 
إمارةالغربيةالعين

 أبوظبي

0.70.80.20.7المجموع

5.63.82.44.6مواطن

4.33.03.03.7مواطنة

0.50.50.10.4غير مواطن

1.51.60.91.5غير مواطنة

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي
تعتمد على بيانات أولية واردة في يوليو 2015 من دائرة القضاء - أبوظبي

8.3.3. معدالت الطالق العام حسب الجنسية والنوع والمنطقة، 2014
) لكل 1000 من السكان  15 سنة فأكثر (

منطقةالجنسية والنوع
 أبوظبي

منطقة
إمارةالغربية العين

 أبوظبي

0.91.10.20.8المجموع

9.06.53.37.6مواطن

6.85.14.96.0مواطنة

0.60.60.10.5غير مواطن

1.82.11.21.9غير مواطنة

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي
تعتمد على بيانات أولية واردة في يوليو 2015 من دائرة القضاء - أبوظبي

9.3.3. معدالت الطالق المنقح حسب الجنسية والنوع والمنطقة، 2014
) لكل 1000 من السكان المتزوجين  15 سنة فأكثر (

منطقة الجنسية والنوع
أبوظبي

منطقة
إمارة الغربية العين

أبوظبي

1.41.70.31.3المجموع

15.011.04.912.5مواطن

12.09.58.110.8مواطنة

0.90.80.10.7غير مواطن

3.03.61.93.1غير مواطنة

المصدر: مركز اإلحصاء  -  أبوظبي
تعتمد على بيانات أولية واردة في يوليو 2015 من دائرة القضاء - أبوظبي
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4•  اإلحصاءات االجتماعية
التعليم  •

الصحة  •

الرعاية االجتماعية  •

 •  الثقافة والتراث
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4 .اإلحصاءات االجتماعية
ُتمّثــل اإلحصــاءات االجتماعيــة هدفــً مهمــً وقــوًة دافعــًة للسياســات والمبــادرات التــي تســعى حكومــة 
ــة اإلمــارة االجتماعيــة فــي خلــق مجتمــع  ــل العناصــر الرئيســة لرؤي أبوظبــي إلــى تحقيقهــا، حيــث تتمّث
ــأنها أن  ــن ش ــي م ــي، الت ــتوى العالم ــرى ذات المس ــات األخ ــم والخدم ــة والتعلي ــة الصحي ــع بالرعاي يتمّت
تــؤّدي إلــى بنــاء مجتمــع آمــن وتحافــظ علــى التــراث الثقافــي إلمــارة أبوظبــي، مــا ســُيعلي مــن قيمــة 
ــاة  ــدة ومســاهماتهم فــي تحقيــق حي ــراد المجتمــع، كمــا ســيعّزز القيمــة األخاقيــة لمهاراتهــم الفري أف

أفضــل للجميــع.

يقــّدم هــذا الفصــل مــن الكتــاب اإلحصائــي مجموعــة مــن اإلحصــاءات التــي توّضــح التقــّدم المحــرز نحــو 
تحقيــق النتائــج اإليجابيــة فــي التعليــم والصحــة والرعايــة االجتماعيــة والثقافــة والتــراث.

المؤشرات الرئيسية

التعليم

254المدارس الحكومية

184المدارس الخاصة

126,216طالب المدارس الحكومية 

214,587طالب المدارس الخاصة 

14.6الطالب لكل معلم

22.9الطالب لكل فصل

9عدد الجامعات

الرعاية االجتماعية

847.1قيمة اإلعانات االجتماعية  )مليون درهم(

الثقافة والتراث

237,620زوار المتاحف 

2014
1.4 التعليم

حّققــت أبوظبــي إنجــازات بــارزة فــي قطــاع التعليــم ولــم تّدخــر جهــدًا فــي ســعيها إلــى ضمــان توفيــر 
البنيــة التحتيــة التعليميــة عاليــة المســتوى مــن المــدارس والكلّيــات أو المعاهــد ومراكــز تعليــم الكبــار 

والجامعــات والمعّلميــن المؤّهليــن فــي كا القطاعيــن الحكومــي والخــاص. 

يقــّدم هــذا القســم إحصــاءات التعليــم التفصيليــة للعــام الدراســي 2013-14، حيــث بلــغ العــدد 
اإلجمالــي للمــدارس فــي إمــارة أبوظبــي 438 مدرســة، منهــا 254 مدرســة حكوميــة و184 مدرســة خاصــة، 
كمــا اشــتملت علــى 14,879 فصــل دراســي. وضّمــت هــذه المــدارس 340,803 طالبــً، و23,339 معلمــً 
و8,827 إداريــً. ووصــل عــدد الطــاب لــكل معلــم إلــى 14.6 وعــدد الطــاب فــي الفصــول الدراســية إلــى 

.22.9

بلغــت نســبة الملتحقيــن بالتعليــم الحكومــي 37.0%، فــي حيــن التحــق 63.0% مــن الطــاب بالتعليــم 
الخــاص، حيــث ارتفعــت نســبة التاميــذ الملتحقيــن بالتعليــم الخــاص مــن 49.3% فــي عــام 06-2005 
إلــى 63.0% فــي عــام 14-2013، وبلغــت نســبة اإلنــاث إلــى كل 100 مــن الطــاب الذكــور فــي مراحــل 

التعليــم جميعهــا فــي اإلمــارة 95.7. 

الثانويــة  التعليــم جميعهــا حتــى المرحلــة  وصــل عــدد الطــاب المواطنيــن الملتحقيــن بمراحــل 
الطــاب. إجمالــي عــدد  43.9% مــن  149,722 طالبــً بنســبة 

وفــي عــام 2013-14 بلغــت نســبة االلتحــاق الصافــي علــى مســتوى المــدارس 80.7 فــي الحلقــة األولــى 
مــن التعليــم و71.0 فــي الحلقــة الثانيــة و57.6 فــي المرحلــة الثانويــة.

وبلغــت نســب االنتقــال إلــى المرحلــة الثانويــة 96.7% و95.2% و96.0% للذكــور ولإلناث ولكا الجنســين 
علــى التوالــي. وخــال العــام الدراســي 2013-14 ارتفــع عــدد الطــاب المنتقليــن إلــى المــدارس الثانويــة 

إلــى 18,210 طالبــً، مســّجًا زيــادة بنســبة 2.6% عــن العــام الدراســي الســابق.

بلــغ عــدد الطــاب الملتحقيــن بمراكــز محــو األمّيــة وتعليــم الكبــار والمنــازل 10,981 طالبــً تبلــغ نســبة 
المواطنيــن منهــم %78.3، وكان عــدد المعلميــن 245 معلمــً منهــم 161 مواطنــً.

ــم  ــً منه ــي، 5,107 طالب ــم العال ــن التعلي ــً م ــج 10,921 طالب ــي 2013-14 تخري ــام الدراس ــهد الع ش
مــن الجامعــات والمؤسســات الحكوميــة و5,814 مــن الجامعــات والمؤسســات الخاصــة، وبلغــت نســبة 
المواطنيــن منهــم 69.7%. وبلــغ إجمالــي عــدد الملتحقيــن بالتعليــم العالــي 50,809 منهــم 37,292 

مــن المواطنيــن.
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الشكل 1.1.4: عدد المدارس حسب المنطقة و القطاع 14-2013

منطقة أبوظبي

س
دار

لم
ا

منطقة العين

المنطقة
الغربية

حكومي

خاص

1.1.4. المدارس الحكومية والخاصة حسب المرحلة التعليمية، 14-2013

المجموعخاصحكوميالمرحلة

254184438المجموع

52254رياض أطفال

64-64حلقة-1

41-41حلقة-2

28-28ثانوي

69182251متعددة المراحل

المصدر: مجلس أبوظبي للتعليم

2.1.4. مؤسسات التعليم العالي حسب النوع والقطاع، 14-2013

المجموعخاصحكوميالنوع

32629المجموع

279جامعات

11415كليات جامعية

055معاهد

المصدر: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3.1.4. الفصول في المدارس الحكومية والخاصة حسب المرحلة التعليمية، 14-2013

المجموعخاصحكوميالمرحلة

5,3999,48014,879المجموع

7111,7792,490رياض أطفال

2,0514,0066,057حلقة-1

1,5152,3463,861حلقة-2

1,1221,3492,471ثانوي

المصدر: مجلس أبوظبي للتعليم

أهم اإلحصاءات التعليمية
التعليم الحكومي

254المدارس

5,399الفصول

126,216الطالب

10,993المعلمين

2,336اإلداريين

التعليم الخاص

184المدارس

9,480الفصول

214,587الطالب

12,346المعلمين

6,491اإلداريين

اجمالي التعليم

14.6الطالب لكل معلم

22.9الطالب لكل فصل

9عدد الجامعات

104.1نسبة االلتحاق اإلجمالي )لخمس سنوات بالتعليم االبتدائي(
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4.1.4. الطالب في المدارس الحكومية والخاصة حسب المرحلة التعليمية، 14-2013

المجموعخاصحكوميالمرحلة

126,216214,587340,803المجموع

15,54240,49856,040رياض أطفال

46,57596,280142,855حلقة-1

38,12951,63189,760حلقة-2

25,97026,17852,148ثانوي

المصدر: مجلس أبوظبي للتعليم

5.1.4. المدارس والفصول والمعلمون واإلداريون في التعليم الحكومي والخاص*

2013-201214-200913-200510- 06البيان

    المجموع الكلي

495489450438المدارس

11,32812,03814,52814,879الفصول الدراسية

250,909291,512325,901340,803الطالب

18,71220,37222,57323,339المعلمين

5,2998,4738,827-اإلداريين

التعليم الحكومي

322305265254المدارس

5,4925,2725,3845,399الفصول الدراسية

127,136126,492125,263126,216الطالب

10,43610,85410,81210,993المعلمين

2,2332,1182,336-اإلداريين

التعليم الخاص

173184185184المدارس

5,8366,7669,1449,480الفصول الدراسية

123,773165,020200,638214,587الطالب

8,2769,51811,76112,346المعلمين

3,0666,3556,491-اإلداريين

المصدر: مجلس أبوظبي للتعليم

* يتضمن الجدول حميع المراحل

6.1.4. الطالب والمعلمون واإلداريون حسب المنطقة والنوع في التعليم الحكومي              
والخاص، 14-2013*        

اإلداريونالمعلمونالطالب القطاع والمنطقة والنوع

 المجموع الكلي
340,80323,3398,827إمارة أبوظبي

174,1335,8713,583ذكور

166,67017,4685,244إناث

208,45913,2254,969منطقة أبوظبي

106,3893,0472,111ذكور

102,07010,1782,858إناث

113,6258,4583,345منطقة العين

58,1502,3191,291ذكور

55,4756,1392,054إناث

18,7191,656513الغربية

9,594505181ذكور

9,1251,151332إناث

 التعليم الحكومي
126,21610,9932,336إمارة أبوظبي

60,4763,368768ذكور

65,7407,6251,568إناث

63,2494,981976منطقة أبوظبي

30,7631,509341ذكور

32,4863,472635إناث

53,2414,9481,118منطقة العين

25,0731,509344ذكور

28,1683,439774إناث

9,7261,064242الغربية

4,64035083ذكور

5,086714159إناث

 التعليم الخاص
214,58712,3466,491إمارة أبوظبي

113,6572,5032,815ذكور

100,9309,8433,676إناث

145,2108,2443,993منطقة أبوظبي

75,6261,5381,770ذكور

69,5846,7062,223إناث

60,3843,5102,227منطقة العين

33,077810947ذكور

27,3072,7001,280إناث

8,993592271الغربية

4,95415598ذكور

4,039437173إناث

المصدر: مجلس أبوظبي للتعليم
* يتضمن الجدول حميع المراحل
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الشكل 3.1.4: الطالب والمعلمون واإلداريون في التعليم الحكومي، حسب المنطقة 14-2013

الشكل 2.1.4. الطالب حسب المنطقة والنوع في التعليم الحكومي والخاص، 14-2013

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي ، مجلس أبوظبي للتعليم

ب
طال

ال

منطقة العينمنطقة أبوظبي

ذكور

إناث

المنطقة

الغربية

7.1.4. نسبة اإلناث إلى الذكور بين طالب المدارس الحكومية والخاصة حسب المرحلة والنوع، 
 14-2013

إناث لكل المجموعإناثذكورالمرحلة
100ذكر

174,133166,670340,80395.7المجموع الكلي

28,98827,05256,04093.3رياض أطفال

73,26869,587142,85595.0حلقة-1

45,67144,08989,76096.5حلقة-2

26,20625,94252,14899.0ثانوي

60,47665,740126,216108.7التعليم الحكومي

7,6697,87315,542102.7رياض أطفال

22,16924,40646,575110.1حلقة-1

18,19319,93638,129109.6حلقة-2

12,44513,52525,970108.7ثانوي

113,657100,930214,58788.8التعليم الخاص

21,31919,17940,49890.0رياض أطفال

51,09945,18196,28088.4حلقة-1

27,47824,15351,63187.9حلقة-2

13,76112,41726,17890.2ثانوي

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي، مجلس أبوظبي للتعليم

أبوظبي

العين
المنطقة الغربية

63,249
4,981

976

الطالب
المعلمون
اإلداريون

53,241
4,948
1,118

الطالب
المعلمون
اإلداريون

9,726
1,064

242

الطالب
المعلمون
اإلداريون

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي ، مجلس أبوظبي للتعليم
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التوزيع النسبي للطالب في المدارس الحكومية إلى إجمالي الطلبة حسب المنطقة   .8.1.4
والجنسية والنوع والمرحلة التعليمية، 14-2013* 

%

المجموعثانويحلقة -2حلقة -1المنطقة و الجنسية النوع

32.642.549.838.9إمارة أبوظبي

30.339.847.536.4ذكور

35.145.252.141.4إناث

60.372.978.267.7مواطنون

56.168.574.763.4ذكور

64.877.381.572.0إناث

11.618.926.616.6غير مواطنين

11.118.226.116.0ذكور

12.319.727.217.3إناث

26.535.241.631.9منطقة أبوظبي

25.133.540.430.4ذكور

28.036.842.833.5إناث

57.168.372.163.4مواطنون

54.265.169.760.4ذكور

60.171.574.466.4إناث

7.613.721.311.9غير مواطنين

7.213.321.411.5ذكور

8.014.121.112.2إناث

42.452.658.448.7منطقة العين

38.548.254.144.6ذكور

46.557.162.753.0إناث

64.778.083.372.6مواطنون

58.972.378.466.9ذكور

70.683.688.178.2إناث

17.624.929.822.3غير مواطنين

16.623.327.920.9ذكور

18.826.832.023.9إناث

42.161.883.555.4الغربية

38.857.581.951.9ذكور

45.566.385.059.0إناث

61.483.598.075.0مواطنون

54.475.996.668.5ذكور

68.590.999.281.5إناث

29.647.972.442.4غير مواطنين

28.746.371.541.3ذكور

30.549.773.343.6إناث

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي، مجلس أبوظبي للتعليم
*بإستثناء طالب رياض األطفال

التوزيع النسبي للطالب في المدارس الخاصة إلى إجمالي الطلبة حسب المنطقة   .9.1.4
والجنسية والنوع والمرحلة التعليمية، 14-2013*

%

المجموعثانويحلقة-2حلقة-1المنطقة و الجنسية والنوع

67.457.550.261.1إمارة أبوظبي

69.760.252.563.6ذكور

64.954.847.958.6إناث

39.727.121.832.3مواطنون

43.931.525.336.6ذكور

35.222.718.528.0إناث

88.481.173.483.4غير مواطنين

88.981.873.984.0ذكور

87.780.372.882.7إناث

73.564.858.468.1منطقة أبوظبي

74.966.559.669.6ذكور

72.063.257.266.5إناث

42.931.727.936.6مواطنون

45.834.930.339.6ذكور

39.928.525.633.6إناث

92.486.378.788.1غير مواطنين

92.886.778.688.5ذكور

92.085.978.987.8إناث

57.647.441.651.3منطقة العين

61.551.845.955.4ذكور

53.542.937.347.0إناث

35.322.016.727.4مواطنون

41.127.721.633.1ذكور

29.416.411.921.8إناث

82.475.170.277.7غير مواطنين

83.476.772.179.1ذكور

81.373.268.076.1إناث

57.938.216.544.6الغربية

61.242.518.148.1ذكور

54.533.715.041.0إناث

38.616.52.025.0مواطنون

45.624.13.431.5ذكور

31.59.10.818.5إناث

70.452.127.657.6غير مواطنين

71.353.728.558.7ذكور

69.550.326.756.4إناث

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي، مجلس أبوظبي للتعليم
*بإستثناء طالب رياض األطفال
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10.1.4. نسبة الطالب المواطنين إلى غير المواطنين حسب المنطقة والقطاع
المواطنون لكل 100 من غير المواطنين

2013-201214-200913-200510-06المنطقة والقطاع

87.284.380.178.4المجموع الكلي

67.868.665.363.8منطقة أبوظبي

129.6119.9116.8115.6منطقة العين

100.683.570.867.9الغربية

265.3270.9327.0344.1التعليم الحكومي

254.9263.1347.9373.6منطقة أبوظبي

310.2330.3377.8393.5منطقة العين

164.9147.5132.3127.5الغربية

24.733.032.331.9التعليم الخاص

23.729.728.127.5منطقة أبوظبي

29.644.144.544.1منطقة العين

9.910.126.430.8الغربية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي، مجلس أبوظبي للتعليم

الطالب ذوي االحتياجات الخاصة بالمدارس الحكومية حسب المنطقة ونوع اإلعاقة، 14-2013  .11.1.4

المجموعالغربيةمنطقة العينمنطقة أبوظبينوع االعاقة

3,8652,7024477,014المجموع

2,3542,0593624,775صعوبات التعلم

1021227231اإلعاقة البصرية

18510511301اإلعاقة السمعية

78011419913اضطرابات اللغة والكالم

102689179اإلعاقة الحركية

88535146المشكالت الصحية 

11513116262االضطرابات االنفعالية

4516465اضطرابات التوحد

863113130اإلعاقة الذهنية والقصور العقلي

83112اعاقات متعددة

المصدر: مجلس أبوظبي للتعليم

12.1.4. المعلمون حسب المرحلة التعليمية والنوع في المدارس الحكومية، 14-2013

المجموعإناثذكورالمرحلة

3,3687,62510,993المجموع

01,3551,355رياض أطفال*

4042,4692,873حلقة-1

8851,0051,890حلقة-2

6748191,493ثانوي

1,4051,9773,382متعددة المراحل

المصدر: مجلس أبوظبي للتعليم

*جميع المعلمون في رياض األطفال من اإلناث
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13.1.4.  هيئة التدريس بالمدارس الحكومية حسب المنطقة والمرحلة الدراسية والجنسية 
والنوع، 14-2013*

المجموعثانويحلقة-2حلقة-1المنطقة و الجنسية والنوع
2,8731,8901,4936,256إمارة أبوظبي

4048856741,963ذكور

2,4691,0058194,293إناث

1,2558875412,683مواطنون

5318475312ذكور

1,2027034662,371إناث

1,6181,0039523,573غير مواطنين

3517015991,651ذكور

1,2673023531,922إناث

1,3441,0368703,250منطقة أبوظبي

2175354541,206ذكور

1,1275014162,044إناث

5584242371,219مواطنون

3211358203ذكور

5263111791,016إناث

7866126332,031غير مواطنين

1854223961,003ذكور

6011902371,028إناث

1,2598396062,704منطقة العين

170350220740ذكور

1,0894893861,964إناث

6254613021,388مواطنون

207117108ذكور

6053902851,280إناث

6343783041,316غير مواطنين

150279203632ذكور

48499101684إناث

2701517302الغربية

170017ذكور

2531517285إناث

722276مواطنون

1001ذكور

712275إناث

1981315226غير مواطنين

160016ذكور

1821315210إناث

المصدر: مجلس أبوظبي للتعليم

*عدد المعلمين اليشمل المعلمون في رياض االطفال والمدارس متعددة المراحل

14.1.4. المعلمون حسب المنطقة والجنسية والنوع في التعليم الخاص، 14-2013*

المجموعإناثذكورالمنطقة والجنسية

2,5039,84312,346إمارة أبوظبي

15859مواطنون

2,5029,78512,287غير مواطنين

1,5386,7068,244منطقة أبوظبي

12930مواطنون

1,5376,6778,214غير مواطنين

8102,7003,510منطقة العين

02020مواطنون

8102,6803,490غير مواطنين

155437592الغربية

099مواطنون

155428583غير مواطنين

المصدر: مجلس أبوظبي للتعليم

*عدد المعلمين في التعليم الخاص حسب المرحلة غير متوفر
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عدد الطالب لكل  معلم  حسب المنطقة والمرحلة الدراسية والنوع في التعليم   .15.1.4
الحكومي، 14-2013*

المجموعإناثذكورالمنطقة والمرحلة

11.7--إمارة أبوظبي

12.5--حلقة-1

13.612.713.1حلقة-2

11.910.611.2ثانوي

11.89.410.4متعددة المراحل

13.1--منطقة أبوظبي

13.5--حلقة-1

14.713.514.1حلقة-2

12.011.311.6ثانوي

16.511.112.7متعددة المراحل

10.8--منطقة العين

11.8--حلقة-1

12.011.912.0حلقة-2

11.810.010.7ثانوي

11.38.39.6متعددة المراحل

9.3--الغربية

10.6--حلقة-1

0.08.88.8حلقة-2

0.05.15.1ثانوي

8.88.88.8متعددة المراحل

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي، مجلس أبوظبي للتعليم

*في الحلقة االولى، هناك فصول يتم تدريسها من قبل المعلمات،وبالتالي اليمكن حساب الطالب لكل معلم  حسب 
النوع 

16.1.4.  عدد الطالب لكل فصل وعدد المعلمين لكل فصل حسب المنطقة والمرحلة الدراسية 
في التعليم الحكومي، 2014-2013*

المجموعثانويحلقة-2حلقة-1المنطقة والنوع

   إمارة أبوظبي

22.725.223.120.5الطالب/ الفصول

1.41.21.31.2المعلمون/الفصول

منطقة أبوظبي

23.926.925.221.8الطالب/ الفصول

1.41.51.71.3المعلمون/الفصول

منطقة العين

22.324.122.319.9الطالب/ الفصول

1.41.31.21.2المعلمون/الفصول

الغربية

18.321.418.017.1الطالب/ الفصول

1.50.10.10.6المعلمون/الفصول

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي، مجلس أبوظبي للتعليم

*عدد الفصول غير متوفر في المدارس متعددة المراحل

17.1.4. عدد الطالب لكل فصل حسب المنطقة والمرحلة الدراسية في التعليم الخاص، 14-2013

المجموعثانويحلقة-2حلقة-1المنطقة 

24.022.019.422.6إمارة أبوظبي

24.623.220.823.5منطقة أبوظبي

23.019.917.120.9منطقة العين

22.619.414.220.9الغربية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي، مجلس أبوظبي للتعليم
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عدد الطالب لكل معلم وعدد المعلمين لكل فصل حسب المنطقة في التعليم   .18.1.4
الخاص، 14-2013

 المعلمون لكل فصل الطالب لكل معلمالمنطقة 

17.41.3إمارة أبوظبي

17.61.3منطقة أبوظبي

17.21.2منطقة العين

15.21.4الغربية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي، مجلس أبوظبي للتعليم

19.1.4. طالب معهد التكنولوجيا التطبيقية حسب المنطقة والنوع

2013-14*2012-200913-10  2007-08المنطقة والنوع 

9441,1962,7994,235إمارة أبوظبي

9441,0191,5492,147ذكور

01771,2502,088إناث

3815661,6432,535منطقة أبوظبي

3815669601,330ذكور

006831,205إناث

5636301,1561,700منطقة العين

563453589817ذكور

0177567883إناث

----الغربية

----ذكور

----إناث

المصدر: معهد التكنولوجيا التطبيقية
*تشمل بيانات المدارس الفنية

20.1.4. خريجو معهد التكنولوجيا التطبيقية حسب المنطقة والنوع

2013-201214-200913-10  2007-08المنطقة والنوع 

135291480897إمارة أبوظبي

135291351521ذكور

00129376إناث

0162215534منطقة أبوظبي

0162215318ذكور

000216إناث

135129265363منطقة العين

135129136203ذكور

00129160إناث

----الغربية

----ذكور

----إناث

المصدر: معهد التكنولوجيا التطبيقية
*تشمل بيانات المدارس الفنية

الشكل 4.1.4: التوزيع النسبي للطالب حسب القطاع و المرحلة الدراسية، 14-2013

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي، مجلس أبوظبي للتعليم

ب
طال

ة ال
سب

ن

رياض األطفال حلقة - 1 حلقة - 2 ثانوي

التعليم الخاص التعليم الحكومي
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22.1.4. نسبة االلتحاق الصافي حسب النوع والمرحلة التعليمية، 14-2013
%

المجموعإناثذكورالمرحلة

47.947.347.6رياض أطفال

80.081.480.7حلقة-1

69.472.871.0حلقة-2

58.356.857.6ثانوي

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

23.1.4. نسبة الطالب الملتحقين بالتعليم الخاص إلى اجمالي الطالب حسب المنطقة
%

2013-201214-200913-200510-06المنطقة

49.356.661.663.0إمارة أبوظبي

59.764.168.569.7منطقة أبوظبي

36.348.252.253.1منطقة العين

22.728.042.948.0الغربية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي، مجلس أبوظبي للتعليم
*يتضمن الجدول حميع المراحل

االنتقال
24.1.4. نسبة االنتقال إلى المرحلة الثانوية حسب النوع ، 14-2013

كال الجنسينإناثذكورالمرحلة

9,3128,89818,210الصف العاشر )14/2013(

9,6329,34318,975الصف التاسع )13/2012(

%96.795.296.0

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي، مجلس أبوظبي للتعليم

تعليم الكبار
25.1.4. مراكز محو األمية وتعليم الكبار و المنازل حسب نوع المركز

2013-201214-201013-200911-10المراكز

3710910999المجموع

11101010التنمية االسرية

26232323المراكز

767666-المنازل

المصدر: مجلس أبوظبي للتعليم

26.1.4. مراكز محو األمية وتعليم الكبار و المنازل حسب المنطقة والنوع

2013-201214-201013-200911-10 *المنطقة والنوع 

3710910998إمارة أبوظبي

14565648ذكور

23535350إناث

14272724منطقة أبوظبي

6151513ذكور

8121211إناث

13565648منطقة العين

4282822ذكور

9282826إناث

10262626الغربية

4131313ذكور

6131313إناث

المصدر: مجلس أبوظبي للتعليم

* التضم مراكز طلبة المنازل

معدالت االلتحاق بالتعـليـم

21.1.4. نسبة االلتحاق اإلجمالي حسب النوع والمرحلة التعليمية، 14-2013
%

المجموعإناثذكورالمرحلة

92.493.793.0رياض أطفال

106.2108.8107.5الصف األول

102.8105.6104.1حلقة-1

95.5102.298.6حلقة-2

89.187.188.1ثانوي

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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طالب مراكز محو األمية وتعليم الكبار حسب المنطقة والجنسية والنوع والمرحلة،  .27.1.4
14-2013 

المجموعثانويحلقة-2حلقة-1المنطقة والجنسية والنوع

1,2061,5513,5516,308إمارة أبوظبي

2218182,3173,356ذكور

9857331,2342,952إناث

5271,1473,1204,794مواطنون

866352,0902,811ذكور

4415121,0301,983إناث

6794044311,514غير مواطنين

135183227545ذكور

544221204969إناث

4865591,5412,586منطقة أبوظبي

742589621,294ذكور

4123015791,292إناث

2123751,3271,914مواطنون

241808551,059ذكور

188195472855إناث

274184214672غير مواطنين

5078107235ذكور

224106107437إناث

5707551,5532,878منطقة العين

1184291,0201,567ذكور

4523265331,311إناث

2415811,3812,203مواطنون

473449331,324ذكور

194237448879إناث

329174172675غير مواطنين

718587243ذكور

2588985432إناث

150237457844الغربية

29131335495ذكور

121106122349إناث

74191412677مواطنون

15111302428ذكور

5980110249إناث

764645167غير مواطنين

14203367ذكور

622612100إناث

المصدر: مجلس أبوظبي للتعليم

28.1.4. طالب المنازل حسب المنطقة والجنسية والنوع والمرحلة، 14-2013

المجموعثانويحلقة-2المنطقة والجنسية والنوع

8793,7944,673إمارة أبوظبي

5622,7473,309ذكور

3171,0471,364إناث

6563,1483,804مواطنون

4752,3862,861ذكور

181762943إناث

223646869غير مواطنين

87361448ذكور

136285421إناث

4412,1792,620منطقة أبوظبي

2621,5691,831ذكور

179610789إناث

3071,8102,117مواطنون

2091,3711,580ذكور

98439537إناث

134369503غير مواطنين

53198251ذكور

81171252إناث

3811,3901,771منطقة العين

2671,0341,301ذكور

114356470إناث

3121,1781,490مواطنون

2429121,154ذكور

70266336إناث

69212281غير مواطنين

25122147ذكور

4490134إناث

57225282الغربية

33144177ذكور

2481105إناث

37160197مواطنون

24103127ذكور

135770إناث

206585غير مواطنين

94150ذكور

112435إناث

المصدر: مجلس أبوظبي للتعليم



الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي I      186     187      I   2015   الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي 2015

29.1.4. المعلمون في مراكز محو األمية وتعليم الكبار حسب المنطقة والجنسية والنوع

2013 - 201214 - 201013 - 200911- 10المنطقة والجنسية والنوع

258255252245إمارة أبوظبي

5272020ذكور

253228232225إناث

155156165161مواطنون

5433ذكور

150152162158إناث

103998784غير مواطنين

0231717ذكور

103767067إناث

102878176منطقة أبوظبي

4272020ذكور

98606156إناث

62555550مواطنون

4433ذكور

58515247إناث

40322626غير مواطنين

0231717ذكور

40999إناث

72818683منطقة العين

1000ذكور

71818683إناث

55748179مواطنون

1000ذكور

54748179إناث

17754غير مواطنين

0000ذكور

17754إناث

84878586الغربية

0000ذكور

84878586إناث

38272932مواطنون

0000ذكور

38272932إناث

46605654غير مواطنين

0000ذكور

46605654إناث

المصدر: مجلس أبوظبي للتعليم

التحصيل التعليمي

30.1.4. طالب مؤسسات التعليم العالي حسب القطاع والجنسية والنوع، 14-2013

المجموعإناثذكورالقطاع والجنسية

20,37630,43350,809المجموع الكلي

8,43419,31427,748حكومي

11,94211,11923,061خاص

14,47322,81937,292مواطنون

6,98917,04024,029حكومي

7,4845,77913,263خاص

5,9037,61413,517غير مواطنين

1,4452,2743,719حكومي

4,4585,3409,798خاص

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة االمارات العربية المتحدة، جامعة زايد، 
كليات التقنية العليا

31.1.4. خريجو مؤسسات التعليم العالي حسب الجنسية والنوع والقطاع، 14-2013

المجموعإناثذكورالقطاع والجنسية

4,4786,44310,921المجموع الكلي

1,7623,3455,107حكومي

2,7163,0985,814خاص

3,3504,2587,608مواطنون

1,5453,0084,553حكومي

1,8051,2503,055خاص

1,1282,1853,313غير مواطنين

217337554حكومي

9111,8482,759خاص

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة االمارات العربية المتحدة، جامعة زايد، 
كليات التقنية العليا
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32.1.4. نسبة األمية بين السكان )10 سنوات فأكثر( حسب الجنسية والنوع، 2005، 2011، 
2012 و2013

(%)

2005201120122013الجنسية والنوع

12.610.59.27.2المجموع الكلي

14.211.610.07.5ذكور

9.17.77.16.2إناث

8.36.05.95.3مواطنون

5.03.43.83.4ذكور

11.58.78.27.4إناث

13.911.59.97.5غير مواطنين

16.012.710.88.0ذكور

7.97.26.75.6إناث

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

33.1.4.  نسبة القرائية بين السكان )10 سنوات فأكثر( حسب الجنسية والنوع، 2005، 2011، 
2012 و2013

(%)

2005201120122013الجنسية والنوع

87.489.590.892.8المجموع الكلي

85.888.490.092.5ذكور

90.992.392.993.8إناث

91.794.094.194.7مواطنون

95.096.696.296.6ذكور

88.591.391.892.6إناث

86.188.590.192.5غير مواطنين

84.087.389.292.0ذكور

92.192.893.394.4إناث

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

34.1.4. نسبة األمية بين السكان الشباب )15-24 سنة( حسب الجنسية والنوع، 2005، 2011، 
2012 و2013

(%)

2005201120122013الجنسية والنوع

5.88.17.34.8المجموع الكلي

7.59.78.75.5ذكور

3.74.94.63.3إناث

0.80.60.60.5مواطنون

0.60.60.50.5ذكور

1.00.60.60.4إناث

9.111.09.86.4غير مواطنين

11.212.310.86.9ذكور

5.87.77.15.1إناث

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

35.1.4. نسبة القرائية بين السكان الشباب )15-24 سنة( حسب الجنسية والنوع، 2005، 2011، 
2012 و2013

(%)

2005201120122013الجنسية والنوع

94.291.992.795.2المجموع الكلي

92.590.391.394.5ذكور

96.395.195.496.7إناث

99.299.499.499.5مواطنون

99.499.499.599.5ذكور

99.099.499.499.6إناث

90.989.090.293.6غير مواطنين

88.887.789.293.1ذكور

94.292.392.994.9إناث

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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36.1.4. التوزيع النسبي للسكان ) 10 سنوات فأكثر( حسب التحصيل العلمي والنوع، 2014

المجموعإناثذكورالتحصيل العلمي

100.0100.0100.0المجموع

14.918.415.8ما قبل اإلبتدائي

23.313.920.8اإلبتدائي

25.516.123.0المرحلة االولى من التعليم الثانوي

10.316.912.0المرحلة الثانية من التعليم الثانوي

5.76.96.0ما بعد الثانوي

16.322.317.9بكالوريوس

3.84.64.0الدراسات العليا

0.30.80.4غير مبين

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

37.1.4. التوزيع النسبي للسكان المواطنين ) 10 سنوات فأكثر( حسب التحصيل العلمي 
والنوع، 2014

المجموعإناثذكورالتحصيل العلمي

100.0100.0100.0المجموع

13.219.216.1ما قبل اإلبتدائي

16.315.215.8اإلبتدائي

21.417.619.6المرحلة االولى من التعليم الثانوي

25.423.424.4المرحلة الثانية من التعليم الثانوي

5.06.55.7ما بعد الثانوي

13.515.014.2بكالوريوس

4.32.03.2الدراسات العليا

0.81.11.0غير مبين

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

38.1.4. التوزيع النسبي للسكان غير المواطنين )10 سنوات فأكثر( حسب التحصيل العلمي 
والنوع، 2014

المجموعإناثذكورالتحصيل العلمي

100.0100.0100.0المجموع

15.118.115.8ما قبل اإلبتدائي

24.113.421.7اإلبتدائي

26.015.523.6المرحلة االولى من التعليم الثانوي

8.414.39.7المرحلة الثانية من التعليم الثانوي

5.87.16.1ما بعد الثانوي

16.725.218.6بكالوريوس

3.75.64.1الدراسات العليا

0.20.60.3غير مبين

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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2.4 الصحة
 

اســتمرت الخدمــات الصحيــة فــي إمــارة أبوظبــي بتطويــر خدمــات الرعايــة الصحيــة كافــة لتحقــق بذلــك 
تقدمــً بــارزًا فــي هــذا المجــال علــى مــر الســنين وذلــك لضمــان صحــة أفضــل للســكان. وقــد أثبــت ذلــك 
مــن خــال عــدة انجــازات، لكــن الدليــل األهــم واألبــرز هــو االرتفــاع الكبيــر فــي عــدد المستشــفيات والمرافــق 
الصحيــة خــال هــذه الفتــرة، وهــذا يؤكــد أن امــارة أبوظبــي تســعى جاهــدة إلــى تطبيــق أرقــى المعاييــر 

الدوليــة فــي مجــال الرعايــة الصحيــة.

تعكــس اإلحصــاءات الصحيــة لعــام 2013 زيــادة فــي عــدد المستشــفيات إلــى 42 مستشــفى، حيــث تــم 
افتتــاح عــدد مــن المستشــفيات الخاصــة الجديــدة فــي منطقتــي أبوظبــي والعيــن. وبشــكل عــام فقــد 
ــكل  ــاء 2.8 ل شــهدت اإلمــارة ارتفاعــا ملحوظــً فــي عــدد المراكــز والعيــادات الصحيــة. وبلــغ عــدد األطب
ألــف مــن الســكان، والممرضــات 5.8 لــكل ألــف مــن الســكان، وعــدد األســَرة 1.6 لــكل ألــف مــن الســكان.

وقــد أّدى االهتمــام بزيــادة مســتويات التمويــل الصحــي فــي اإلمــارة إلــى انتشــار شــركات التأميــن 
ومنتجــات التأميــن الصحــي المتاحــة، حيــث بلــغ عــدد المشــمولين بالتأميــن المعــزز خــال عــام 2010 مــا 

ــام 2013. ــال ع ــى 1,489,233 خ ــع إل ــذي ارتف ــادل 1,044,734، وال يع

أهم اإلحصاءات الصحية

2.8األطباء لكل ألف من السكان

ة لكل ألف من السكان 1.6األِسرَّ

5.8الممرضات لكل ألف من السكان

42المستشفيات

ة المستشفيات 3,864أِسرَّ

587المراكز الصحية

335العيادات

502الصيدليات

6,864األطباء

14,235الممرضات

2013

الشكل 1.2.4: المستشفيات و المراكز الصحية و العيادات حسب المنطقة، 2013

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي ، هيئة الصحة - أبوظبي

منطقة أبوظبي

دد
لع

ا

 الغربيةمنطقة العين

المستشفيات المراكز الصحية العيادات

1.2.4. ملخص اإلحصاءات الصحية الحكومية، 2010 - 2013

2010201120122013البيانات

12121212عدد المستشفيات

---48عدد العيادات الصحية

ة 2,5822,6102,4752,503عدد األِسرَّ

105,20084,00096,700120,000عدد المرضى النزالء

2,0261,9662,0642,402عدد األطباء

1,386,7002,233,4002,376,1002,571,800عدد مرضى العيادات الخارجية

المصدر: هيئة الصحة - أبوظبي

2.2.4. المستشفيات حسب المنطقة والقطاع، 2010 - 2013

2010201120122013المنطقة والقطاع

33353942إمارة أبوظبي

12121212حكومي

19212528خاص

2222عسكري

18192223منطقة أبوظبي

4444حكومي

13141718خاص

1111عسكري

9101113منطقة العين

3333حكومي

5679خاص

1111عسكري

6666 الغربية

5555حكومي

1111خاص

0000عسكري

المصدر: هيئة الصحة - أبوظبي
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3.2.4. المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات حسب المنطقة، 2010 - 2013

2010201120122013المنطقة 

إمارة أبوظبي

33353942المستشفيات

435494540587المراكز الصحية

239265316335العيادات

منطقة أبوظبي

18192223المستشفيات

310348385418المراكز الصحية

168180201204العيادات

منطقة العين

9101113المستشفيات

110124129148المراكز الصحية

6881100107العيادات

 الغربية

6666المستشفيات

15222621المراكز الصحية

341524العيادات

المصدر: هيئة الصحة - أبوظبي

4.2.4. معدل الوفاة )لكل 100,000 من السكان ( حسب سبب الوفاة، 2013

المعدلسبب الوفاة

45.1أمراض القلب واألوعية الدموية

19.1االسباب الخارجية لإلعتالل والوفاة

19.8األورام السرطانية

5.2أمراض الجهاز التنفسي

أعراض وعالمات سريرية غيرطبيعية غير مصنفة في 
5.5مكان آخر

5.3بعض األمراض المعدية والطفيلية

2.9التشوهات الخلقية، والتشويهات الصبغية

4.3اإلصابة والتسمم وغيرها من األسباب الخارجية

3.7بعض الظروف الناشئة في فترة ما حول الوالدة

2.5الغدد الصماء، وأمراض التغذية واأليض

2.9أمراض الجهاز الهضمي

2.5أمراض الجهاز التناسلي

1.2أمراض الجهاز العصبي

0.7أمراض الجهاز العضلي واألنسجة الضامة

أمراض الدم واألعضاء التي تكون الدم واضطرابات 
0.6المناعة

0االضطرابات النفسية والسلوكية

0.9أمراض الحمل والوالدة

0أمراض األذن وعملية الخشاء

0أمراض العين وملحقات

0.1أمراض الجلد واألنسجة تحت الجلد

0.4غير مبين

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي، هيئة الصحة - أبوظبي
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5.2.4. الكوادر الطبية )لكل 100,000 من السكان ( حسب المنطقة، 2010 - 2013

2010201120122013المنطقة

إمارة أبوظبي

242231237280األطباء

418495530580الممرضات

45414250أطباء األسنان

منطقة أبوظبي

258242264315األطباء

433532592643الممرضات

50454857أطباء األسنان

منطقة العين

243249241277األطباء

449518545601الممرضات

45424151أطباء األسنان

 الغربية

11811894109األطباء

244222190225الممرضات

13141113أطباء األسنان

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي، هيئة الصحة - أبوظبي، 

6.2.4. إخطارات األمراض المعدية، 2005، 2010 - 2013

2010201120122013المرض

14,32220,29519,26814,157المجموع

7429.011,7689872.04581.0الجديري المائي

1415.02,7312719.02203.0المالريا

471.0667.01147.01237.0تسمم غذائي آخر

654.0585.0758.01001.0الجرب

711.0673.0665.0699.0التهاب الكبد الفيروسي )ب(

668.0580.0528.0546.0التهاب الكبد الفيروسي )ج(

248.0282.0297.0410.0اإلنفلونزا الموسمية

450.0380.0350.0311.0الدرن الرئوي

193.0138.0279.0271.0التهاب الكبد الفيروسي )أ(

335.0394.0443.0248.0حمى التيفود

105.0239.0201.0198.0الحمى القرمزية

221.0194.0198.0174.0النكاف

175.0182.0192.0169.0الدرن غير الرئوي

62.099.088.0162.0الزهري )السفلس(

318.0363.0136.0132.0أمرض أخرى منقولة جنسيًا

50.048.056.0122.0الحصبة

52.075.0135.099.0داء البروسيالت

55.082.0103.094.0الجيارديا

62.042.044.092.0السيالن

36.037.052.059.0التهاب السحايا الفيروسي

73.039.053.038.0السعال الديكي )الشاهوق(

22.042.018.015.0الحصبة االلمانية

10.010.026.011.0التهاب الدماغ الحاد

11.014.021.010.0الشلل الرخوي الحاد

26.01.014.05.0التهاب كبدي فيروسي آخر

1.03.02.02.0التتانوس

469.0422.0875.01268.0أمراض أخرى

المصدر: هيئة الصحة - أبوظبي
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ة والمرضى النزالء في المستشفيات الحكومية حسب المنطقة، 2010 - 2013 7.2.4. األِسرَّ

2010201120122013المنطقة

إمارة أبوظبي

ة 2,5822,6102,6702,503األِسرَّ

86,13683,97896,700119,000المرضى النزالء

منطقة أبوظبي

ة 1,5041,5111,6171,472األِسرَّ

48,40945,89654,00068,500المرضى النزالء

منطقة العين

ة 824837789808األِسرَّ

31,87031,96136,40043,300المرضى النزالء

 الغربية

ة 254262264223األِسرَّ

5,8576,1216,3007,200المرضى النزالء

المصدر: هيئة الصحة - أبوظبي

8.2.4. األشخاص المشمولين بخدمات شركات التأمين الصحي، 2010 - 2013*
 

2010201120122013شركة التأمين

422,239442,261457,845482,452ثقة 

1,204,4181,322,8041,341,4051,335,680الشركة الوطنية للضمان الصحي

1,044,7341,053,8931,364,5451,489,233التأمين المعزز

المصدر: هيئة الصحة - أبوظبي
*ملحوظة: قد يحدث تضخيم لبعض أرقام المؤمن عليهم، حيث إن اإللغاءات أثناء العام ال يتم استبعادها، وباستثناء 

برنامجي ثقة وضمان األساسيين تقدم جميع الشركات خدمة التأمين المعزز

الشكل 2.2.4. األشخاص المشمولين بخدمات شركات التأمين، 2010 - 2013

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي ، هيئة الصحة - أبوظبي
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3.4 الرعاية االجتماعية
تســهم خدمــات الرعايــة االجتماعيــة المقّدمــة فــي إمــارة أبوظبــي إلــى حــّد كبيــر فــي دعــم أفــراد 
المجتمــع. وقــد بلغــت القيمــة اإلجماليــة للمســاعدات االجتماعيــة المقّدمــة للمواطنيــن 847.1 مليــون 

درهــم خــال عــام 2014 وبزيــادة 1.4% عــن العــام 2013. 

ــة التــي تعمــل تحــت إشــراف وزارة الشــؤون االجتماعيــة فــي إمــارة أبوظبــي مــن  ارتفــع عــدد دور الحضان
ــة فــي عــام 2012، وبلــغ معــّدل عــدد األطفــال لــكل  ــة فــي عــام 2011 إلــى 105 دار حضان 83 دار حضان
حضانــة 67.6 طفــل، وعــدد األطفــال لــكل المشــتغلين بالحضانــات 7.0 وعــدد المشــتغلين بالحضانــات 

لــكل حضانــة 9.7

ــم %65.4  ــً منه ــة 2,223 طالب ــة والخاص ــة الحكومي ــز الرعاي ــي مراك ــّجلين ف ــاب المس ــدد الط ــغ ع بل
مواطنيــن و34.6% مــن غيــر المواطنيــن لعــام 2013.

1.3.4. جمعيات النفع العام حسب نوع النشاط، 2005، 2010 إلى 2012

2005201020112012نوع النشاط

42505253المجموع

4233نسائية

7888مهنية

4443فنون شعبية

10151617خدمات عامة وثقافية

1444خدمات إنسانية

3445مسارح

13131313جاليات

المصدر: وزارة الشؤون االجتماعية

2.3.4. عدد الحاالت و المستفيدين من اإلعانات االجتماعية للمواطنين حسب سبب المساعدة 
والنوع، 2013 

نوع الحالة
المستفيدينالحاالت

إناثذكور إناثذكور 

3,6259,16214,41413,098المجموع

1,2232,2886,3252,923المسن

154186368511اليتيم

8946671,002694 المعاق

818818مجهول األبوين

9702393,931292العجز صحي

-2,317-262العجز مادي

2,767-799-األرامل 

7-7-الهجران

3,217-3,121-المطلقات

378-350-البنات غير المتزوجات

1,794-1,378-المتزوجة من أجنبي

4752125183أسر  المسجونين

314-57-إستثناءات

-338-67 من العمل له لسبب خارج عن إرادته

المصدر: وزارة الشؤون االجتماعية، مركز اإلحصاء - أبوظبي

الشكل 1.3.4: التوزيع النسبي للمستفيدين من اإلعانات اإلجتماعية حسب سبب المساعدة، 2013

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي، وزارة الشؤون االجتماعية
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3.3.4.  قيمة المساعدات من اإلعانات االجتماعية  حسب الشهر، 2014
)'000 درهم(

قيمة المساعدةالشهر

847,097,879المجموع

69,520,464يناير

69,589,345فبراير

69,803,299مارس

70,060,508أبريل 

70,311,133مايو

70,690,238يونيو

71,090,227يوليو

71,107,887أغسطس

71,291,149سبتمبر

71,369,010أكتوبر 

71,316,114نوفمبر

70,948,504ديسمبر

المصدر: وزارة الشؤون االجتماعية

4.3.4.  الحضانات والمشتغلون واألطفال بالحضانات، 2005، 2010 إلى 2012*

2005201020112012البيان

316683105عدد الحضانات

2828368841,015عدد المشتغلين بالحضانات

2,2756,2257,0587,100عدد األطفال بالحضانات

المصدر: وزارة الشؤون االجتماعية

* العاملة تحت إشراف وزارة الشؤون االجتماعية

5.3.4.  معدالت الحضانات والمشتغلون واألطفال بالحضانات، 2005، 2010 إلى 2012*

2005201020112012البيان

73.494.385.067.6عدد األطفال /الحضانات

8.17.48.07.0عدد األطفال /المشتغلين بالحضانات

9.112.710.79.7عدد المشتغلين بالحضانات /الحضانات

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

6.3.4. األطفال بالحضانات حسب الجنسية والنوع والسن،2005، 2010 إلى 2012*

2005201020112012البيان

2,2756,2257,0587,100المجموع

الجنسية

4811,7552,3902,578مواطنون

1,7944,4704,6684,522غير مواطنين

     النوع

1,1723,2623,7023,291ذكور

1,1032,9633,3563,809إناث

     السن

3215651,0661,163رضع

1,9545,6605,9925,937غير رضع

المصدر: وزارة الشؤون االجتماعية

* العاملة تحت إشراف وزارة الشؤون االجتماعية

7.3.4. الطالب ذوي اإلعاقة في مراكز الرعاية الحكومية والخاصة حسب الجنسية والنوع،2013   

المجموعإناثذكورالجنسية 

1,4098142,223المجموع

9085451,453مواطنون

501269770غير مواطنين

المصدر: وزارة الشؤون االجتماعية
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4.4 الثقافة والتراث

تحظــى إمــارة أبوظبــي بعــدد مــن المواقــع الطبيعيــة واألثريــة التــي تمّثــل مســاهمة فريــدة وقّيمــة فــي 
إثــراء الثقافــة والتــراث العالمــي. وللمســاهمة فــي الثــراء الثقافــي إلمــارة أبوظبــي ارتفــع عــدد المحاضرات 
الثقافيــة التــي تنّظمهــا هيئــة أبوظبــي للســياحة والثقافــة مــن 54 محاضــرة فــي عــام 2011 إلــى 62 
فــي عــام 2012. كمــا ارتفــع عــدد الكتــب فــي دار الكتــب الوطنيــة مــن 409,256 كتابــً فــي عــام 2012 
إلــى 449,028 كتابــً فــي عــام 2013، مــا يعكــس عــدد زّوار دار الكتــب الوطنيــة والمســتعيرين للكتــب 

خــال عــام 2013، حيــث بلــغ عددهــم 135,473 زائــرًا و30,437 مســتعيرًا.

ارتفــع عــدد زّوار المتاحــف األربعــة فــي إمــارة أبوظبــي مــن 196,762 زائــرًا فــي عــام 2013 إلــى 237,620 
زائــرًا فــي عــام 2014.

شكل 1.4.4. الكتب المتوفرة بدار الكتب الوطنية حسب الموضوع،  2013

المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة

عدد الكتب

دين
تاريخ
آداب 

سياسة 
اقتصاد 

قانون 
فنون 

علوم بحتة
علوم تطبيقية 

أطفال 
معارف عامة 

1.4.4. محاضرات الموسم الثقافي حسب موضوع المحاضرة، 2005، 2010 إلى 2012

2005201020112012موضوع المحاضرة

72585462المجموع

269812علمي

10---فكري 

10875ديني

6201514أدبي

13121412اقتصادي/ سياسي

179109فني

المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة

2.4.4. الكتب المتوفرة بدار الكتب الوطنية حسب الموضوع، 2005، 2010 ،2013،2012 

2005201020122013موضوعات الكتب

242,500375,923409,256449,028المجموع

35,50058,11261,98066,497دين

34,20049,83052,81658,438تاريخ

41,80053,81457,62065,351آداب 

38,00052,84054,98859,530سياسة 

9,70019,96022,75225,586اقتصاد 

7,80013,81815,81323,623قانون 

7,00012,31412,91813,654فنون 

17,30028,26531,92234,654علوم بحتة

18,00033,16237,58538,114علوم تطبيقية 

15,20023,89026,96528,423أطفال 

18,00029,91833,89735,158معارف عامة 

المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة
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3.4.4. المترددون والمستعيرون من دار الكتب الوطنية حسب النوع، 2005، 2011 -2013 *

2005201120122013البيان

170,3399,741122,962135,473مترددون

88,90493,195-91,541ذكور

34,05842,278-78,798إناث

10,52435727,88530,437مستعيرون

19,21320,975-5,682ذكور

8,6729,462-4,842إناث

المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة

*أغلقت المكتبة خالل عام 2010 نظرا إلعادة تأهيل المبنى

4.4.4. عدد المرافق اإلسالمية حسب المنطقة، 2014

منطقةالبيان
 أبوظبي

منطقة 
المجموعالغربيةالعين

67610739352684عدد المساجد العاملة

29201059عدد المساجد تحت اإلنشاء

1230244عدد مراكز تحفيظ القرأن

5318071عدد حمالت الحج والعمرة

المصدر: الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

5.4.4. عدد الوعاظ واألئمة والمؤذنين حسب المنطقة، 2014

المجموعالغربيةمنطقة العينمنطقة أبوظبيالبيان

123217عدد الوعاظ

82111عدد الواعظات

5155161351166عدد األئمة 

4704361731079عدد األئمة الذين يقومون بالخطابة

24924866563عدد المؤذنين

المصدر: الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

6.4.4. زوار حديقة الحيوانات والمتاحف  والحدائق العامة، 2006، 2010 إلى 2013 - 2014

2006201020132014البيان

2,628,4862,716,2513,058,6124,179,728المجموع

619,042954,006999,174966,530حديقة الحيوانات

235,132338,073238,046240,024حديقة ألعاب هيلي

1,664,6401,295,0571,624,6302,735,554الحدائق العامة

53,11038,63449,28154,702متحف العين الوطني

56,56277,119120,906146,039متحف قصر العين

1,9182,2972,960-متحف دلما*

11,44424,27833,919-متحف قلعة الجاهلي**

المصدر: بلدية مدينة أبوظبي، بلدية المنطقة الغربية، مدينة الهيلي الترفيهية ، متنزه العين للحياة البرية، هيئة 
أبوظبي للسياحة والثقافة

* افتتح عام 2008

**افتتح عام 2009
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المطابع ومكتبات بيع الكتب ودور النشر والدعاية واإلعالن ودور السينما حسب   .7.4.4
المنطقة، 2013*

المجموعالغربيةمنطقة العينمنطقة أبوظبيالبيان

132015المطابع

257032مكتبات بيع الكتب

265031دور نشر وتوزيع الكتب

2002دور نشر وتوزيع الصحف والمجالت

88193110دور الدعاية واإلعالن 

0000دور السينما 

المصدر: المجلس الوطني لإلعالم

* الصادرة في 2013 فقط

8.4.4. عدد البرامج المباشرة والتي بثت من شبكة أبوظبي اإلذاعية، 2014،2013،2010،2009

2009201020132014أنواع البرامج

43442832المجموع

 5736دينية

 8212ثقافية

 17212012إخبارية

 71077منوعات

3311خدمات وأركان

0084رياضة

3140أخرى

المصدر: شركة أبوظبي لإلعالم

شكل 2.4.4. نسبة البرامج التي بثت من إذاعة أبوظبي حسب نوع البرنامج، 2014

المصدر: شركة أبوظبي لإلعالم

% 28.1  % 37.5

% 12.5
% 21.9

إخبارية

منوعات
رياضة

برامج أخرى
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5•  القوى العاملة
• تركيبة القوى العاملة

• المشتغلون

•  البطالة

•  السكان غير النشيطين إقتصاديًا و 
معدل اإلعالة
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5. القوى العاملة
أظهــرت تقديــرات إحصــاءات القــوى العاملــة فــي الربــع الرابــع مــن العــام 2014 أّن نســبة القــوى العاملــة 
ــي الســكان 15 ســنة  ــي الســكان بلغــت 66.4%، وبلغــت نســبة القــوى العاملــة مــن إجمال مــن إجمال
فأكثــر 79.9%، فــي حيــن بلغــت نســبة اإلنــاث مــن إجمالــي القــوى العاملــة 14.0%. وكمــا تشــير البيانــات 

إلــى أّن معــدل اإلعالــة االقتصاديــة بلــغ %50.7.

المؤشرات الرئيسية 

77.2نسبة المشتغلين من إجمالي السكان الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر

3.4معدل البطالة

66.4معدل المشاركة الخام

79.9معدل المشاركة المنقح

14.0نسبة اإلناث من إجمالي القوى العاملة

50.7معدل اإلعالة اإلقتصادية

20
14

1.5 تركيبة القوى العاملة
تشــمل القــوى العاملــة األفــراد المشــتغلين والمتعطليــن ممــن تبلــغ أعمارهــم 15 ســنة فأكثــر. وعلــى 
ــم منطقــة العيــن  ــو ظبــي ث ــة فــي منطقــة أب مســتوى المناطــق تركــزت أعلــى نســبة للقــوى العامل

وتليهــا الغربيــة بنســب بلغــت 62.6% و22.8%و14.6% علــى التوالــي.

وفيمــا يتعلــق بالتركيــب العمــري للقــوى العاملــة لعــام 2014 فتشــير البيانــات إلــى أن الفئــة العمريــة 
)25 29- عامــً( شــكلت الحصــة األكبــر مــن إجمالــي القــوى العاملــة بنســبة %21.3. 

وبالنظــر لمعــدل المشــاركة االقتصاديــة المنقــح علــى حســب المنطقــة نجــد أن أعلــى معــدل فــي 
ــى  ــكل منهــم عل ــن 89.7% و80.4% و73.5% ل ــة العي ــم منطق ــي ث ــو ظب ــة أب ــة وتلتهــا منطق الغربي

ــي. التوال

الشكل 1.1.5 توزيع السكان  )15 سنة فأكثر(، 2014

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

القوى العاملةخارج القوى العاملةمتعطلون مشتغلون

%96.6 %79.9 

%20.1 

%3.4 
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1.1.5.  القوى العاملة حسب حالة النشاط االقتصادي والجنسية من التعدادات السكانية

2011*199520012005المؤشر

532,881676,547815,3111,443,700القوى العاملة

43,18371,65185,838132,000مواطنون

489,698604,896729,4731,311,800غير مواطنين

525,457649,342786,7381,403,400مشتغلون

40,98160,75375,518116,400مواطنون

484,476588,589711,2201,287,000غير مواطنين

7,42427,20528,57340,300متعطلون

2,20210,89810,32015,600مواطنون

5,22216,30718,25324,700غير مواطنين

المصدر: وزارة االقتصاد، دائرة التنمية االقتصادية , مركز اإلحصاء - أبوظبي

*تقديرات سنة 2011، جميع االعداد مقربة إلى أقرب 100 فرد   ولذلك، ال يجوز تجميع  األعداد للحصول علي  المجموع

2.1.5. المتوسط السنوي لمعدل نمو القوى العاملة بين التعدادات  حسب الجنسية والنوع
)%(

 2005-19952011-19852005-19751995 -1985الجنسية والنوع

9.16.04.410.8المجموع

8.55.93.710.7ذكور

20.76.89.211.6إناث

6.16.87.18.0مواطنون

5.96.15.95.9ذكور

13.516.914.414.9إناث

9.45.94.111.1غير مواطنين

8.85.93.511.1ذكور

21.16.18.611.0إناث

المصدر: وزارة االقتصاد، دائرة التنمية االقتصادية , مركز اإلحصاء - أبوظبي

التوزيع النسبي لتقديرات القوى العاملة )15 سنة فأكثر( حسب الجنسية   .3.1.5
والنوع و المنطقة، 2014

)%(

منطقة الجنسية و النوع
أبوظبي

منطقة 
إمارةالغربيةالعين

 أبوظبي

100.0100.0100.0100.0المجموع العام

86.280.693.786.0ذكور

13.819.46.314.0إناث

100.0100.0100.0100.0مواطنون

67.370.774.469.1ذكور

32.729.325.630.9إناث

100.0100.0100.0100.0غير مواطنين

87.682.394.487.5ذكور

12.417.75.612.5إناث

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

4.1.5. التوزيع النسبي لتقديرات القوى العاملة )15 سنة فأكثر( حسب المنطقة و النوع، 2014
)%(

المتعطلونالمشتغلونالقوى العاملةالمنطقة و النوع

100.0100.0100.0إمارة أبوظبي

86.087.350.0ذكور

14.012.750.0إناث

100.0100.0100.0منطقة أبوظبي

86.287.350.5ذكور

13.812.749.5إناث

100.0100.0100.0منطقة العين

80.682.251.5ذكور

19.417.848.5إناث

100.0100.0100.0الغربية

93.794.739.7ذكور

6.35.360.3إناث

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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التوزيع النسبي إلجمالي تقديرات القوى العاملة )15 سنة فأكثر( حسب المنطقة والفئة   .5.1.5
العمرية والنوع، 2014

 )%(

المجموعإناثذكورالفئة العمرية و المنطقة

100.0100.0100.0إمارة أبوظبي
19 - 151.00.61.0
24 - 207.99.88.1
29 - 2521.122.321.3
34 - 3019.724.020.3
39 - 3516.217.416.4
44 - 4012.713.312.8
49 - 459.27.08.9
54 - 506.23.85.9
59 - 553.71.23.4
64 - 601.70.41.5

65+0.60.20.5
100.0100.0100.0منطقة أبوظبي 

19 - 150.90.40.8
24 - 207.38.87.5
29 - 2520.922.621.1
34 - 3020.424.621.0
39 - 3515.917.016.0
44 - 4012.712.812.7
49 - 459.97.69.6
54 - 505.94.15.7
59 - 553.61.23.2
64 - 601.90.41.7

65+0.70.30.6
100.0100.0100.0منطقة العين 

19 - 151.81.01.7
24 - 2010.811.010.8
29 - 2520.221.520.5
34 - 3018.223.419.2
39 - 3516.318.216.7
44 - 4011.614.512.1
49 - 458.45.37.8
54 - 505.53.45.1
59 - 554.61.23.9
64 - 601.90.51.6

65+0.70.00.6
100.0100.0100.0الغربية 
19 - 150.60.30.6
24 - 206.313.36.8
29 - 2523.122.723.1
34 - 3019.020.919.1
39 - 3517.517.517.5
44 - 4014.012.513.9
49 - 457.69.17.7
54 - 508.12.27.8
59 - 553.11.13.0
64 - 600.50.30.5

65+0.10.10.1

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

6.1.5. معدل المشاركة االقتصادية المنقح حسب المنطقة والفئة العمرية والنوع، 2014
)%(

المجموعإناثذكورالفئة العمرية و المنطقة
91.844.579.9إمارة أبوظبي

19 - 1518.92.912.6
24 - 2083.837.869.5
29 - 2598.559.589.8
34 - 3099.159.689.3
39 - 3599.354.088.3
44 - 4098.455.688.4
49 - 4597.741.785.2
54 - 5096.232.982.0
59 - 5592.720.078.8
64 - 6080.010.963.9

65+38.33.926.2
92.444.480.4منطقة أبوظبي 

19 - 1517.62.211.6
24 - 2082.137.868.9
29 - 2598.657.989.3
34 - 3099.458.689.3
39 - 3599.153.688.1
44 - 4098.953.688.4
49 - 4598.342.385.8
54 - 5097.431.380.3
59 - 5594.221.480.6
64 - 6084.811.369.3

65+44.96.933.1
86.645.173.5منطقة العين 

19 - 1520.24.414.0
24 - 2082.736.566.2
29 - 2596.963.487.5
34 - 3097.562.986.3
39 - 3599.357.886.2
44 - 4096.261.685.1
49 - 4594.838.079.1
54 - 5090.437.276.2
59 - 5587.818.371.7
64 - 6068.710.352.6

65+28.30.516.5
97.042.589.7الغربية 
19 - 1523.41.314.6
24 - 2095.943.883.6
29 - 2599.858.195.5
34 - 30100.053.994.5
39 - 3599.943.192.3
44 - 4099.147.493.4
49 - 4599.749.992.8
54 - 5098.534.395.4
59 - 5596.017.387.1
64 - 6079.411.063.0

65+20.85.616.8

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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7.1.5. معدل المشاركة االقتصادية المنقح للمواطنين حسب المنطقة والفئة العمرية والنوع، 2014
)%(

المجموعإناثذكورالفئة العمرية و المنطقة

64.629.947.5إمارة أبوظبي

19 - 1513.21.98.0
24 - 2061.427.545.3
29 - 2592.451.772.7
34 - 3093.853.073.5
39 - 3595.245.869.7
44 - 4091.039.665.0
49 - 4582.421.749.7
54 - 5059.114.633.6
59 - 5551.06.528.3
64 - 6029.51.116.1

65+13.51.38.1

65.732.449.2منطقة أبوظبي 

19 - 158.82.65.8
24 - 2060.429.145.4
29 - 2593.452.172.6
34 - 3094.157.375.9
39 - 3592.551.672.4
44 - 4090.538.663.6
49 - 4588.526.653.7
54 - 5067.417.738.4
59 - 5557.18.833.3
64 - 6033.22.620.5

65+15.51.29.2

62.626.644.8منطقة العين 

19 - 1518.41.310.8
24 - 2058.724.742.0
29 - 2591.250.872.3
34 - 3092.546.268.9
39 - 3597.839.466.1
44 - 4091.441.966.6
49 - 4573.914.443.5
54 - 5047.610.326.7
59 - 5538.03.119.4
64 - 6025.60.012.1

65+12.60.97.2

68.131.352.3الغربية 

19 - 158.30.04.7
24 - 2082.736.066.6
29 - 2592.253.176.0
34 - 30100.061.382.8
39 - 35100.055.577.1
44 - 4092.225.165.2
49 - 4587.720.753.2
54 - 5053.55.129.1
59 - 5563.15.332.5
64 - 6021.10.010.0

65+6.65.66.4

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

معدل المشاركة االقتصادية المنقح لغير المواطنين حسب المنطقة والفئة العمرية   .8.1.5
والنوع، 2014

)%(

المجموعإناثذكورالفئة العمرية و المنطقة

94.649.985.1إمارة أبوظبي

19 - 1521.73.615.3
24 - 2088.643.376.7
29 - 2598.961.891.8
34 - 3099.561.591.3
39 - 3599.556.290.3
44 - 4098.859.390.7
49 - 4598.546.688.3
54 - 5098.740.488.2
59 - 5596.628.187.0
64 - 6089.619.778.4

65+52.77.039.7
94.748.084.5منطقة أبوظبي 

19 - 1520.81.914.2
24 - 2086.142.175.0
29 - 2599.059.491.0
34 - 3099.759.090.7
39 - 3599.553.989.5
44 - 4099.356.490.3
49 - 4598.645.488.0
54 - 5099.335.685.4
59 - 5597.728.588.1
64 - 6092.415.879.4

65+56.512.445.9
91.655.882.3منطقة العين 

19 - 1521.57.816.8
24 - 2090.244.776.5
29 - 2597.868.790.8
34 - 3098.370.390.5
39 - 3599.567.091.0
44 - 4096.968.989.0
49 - 4597.146.985.3
54 - 5096.357.388.8
59 - 5593.628.382.5
64 - 6082.434.776.2

65+42.70.026.4
98.145.192.1الغربية 
19 - 1528.91.818.6
24 - 2097.745.886.4
29 - 25100.059.196.4
34 - 30100.052.495.0
39 - 3599.941.692.7
44 - 4099.249.694.1
49 - 45100.056.294.8
54 - 5099.245.197.2
59 - 5597.424.491.8
64 - 6086.718.274.6

65+59.50.059.5

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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2.5. المشتغلون
تشــير تقديــرات إحصــاءات القــوى العاملــة أن أعلــى نســبة للمشــتغلين كانــت فــي منطقــة أبوظبــي 

حيــث بلغــت نســبتهم مــن إجمالــي المشــتغلين %62.8. 

ــة العمليــة فيتضــح لنــا أن غالبيــة المشــتغلين فــي  ــع المشــتغلين حســب الحال ــا لتوزي وإذا مــا نظرن
ــو ظبــي هــم عاملــون بأجــر ونســبتهم 97.9%. وأن 1.7% هــم مــن أصحــاب األعمــال. إمــارة أب

أمــا فيمــا يتعلــق بالتحصيــل العلمــي فتشــير البيانــات إلــى أن أعلــى نســبة مــن المشــتغلين هــم مــن 
حملــة شــهادة المرحلــة األولــى مــن التعليــم الثانــوي بنســبة 23.9 %، ثــم حملــة الشــهادة االبتدائيــة 
بنســبة 21.4 %، فــي حيــن شــكل حملــة شــهادة المرحلــة الثانيــة مــن التعليــم الثانــوي أعلــى نســبة 

مــن المشــتغلين المواطنيــن بنســبة 29.1 %. 

وفيمــا يتعلــق بتوزيــع المشــتغلين حســب المهنــة الرئيســية تبيــن أن أعلــى نســبة مــن المشــتغلين 
يعملــون فــي المهــن الحرفيــة والمهــن المرتبطــة بهــا بنســبة بلغــت 18.7%، ثــم يأتــي االختصاصيــون 
بنســبة 16.2%. أمــا بالنســبة للمواطنيــن، فقــد أشــارت البيانــات إلــى أن 32.0% منهــم اختصاصيــون، 
وأمــا بالنســبة للمشــتغلين غيــر المواطنيــن فيتركــزون فــي المهــن الحرفيــة والمهــن المرتبطــة بهــا 

بنســبة %20.1.

وأظهــرت البيانــات أن نشــاط التشــييد كان لــه النصيــب األكبــر مــن إجمالــي المشــتغلين بنســبة بلغــت 
ــرادًا بنســبة 10.7%، وياحــظ أن أنشــطة  ــاه نشــاط األســر المعيشــية التــي تســتخدم أف ــم ت 29.5%، ث
اإلدارة العامــة والدفــاع؛ والضمــان االجتماعــي اإللزامــي تســتحوذ علــى الحصــة األكبــر مــن المشــتغلين 
مجــال  فــي  فيتركــزون  المواطنيــن  غيــر  للمشــتغلين  بالنســبة  أمــا   %63.3 بنســبة  المواطنيــن 

ــبة %31.9.  ــييد بنس التش

ونجــد أن القطــاع الخــاص يحــوز علــى أعلــى نســبة للمشــتغلين حيــث بلغــت حوالــي 68.1% مــن 
إجمالــي  مــن   %14.0 نســبة  علــى  الحكومــي  القطــاع  اســتحوذ  حيــن  فــي  المشــتغلين،  إجمالــي 
ــي  ــي 81.9% مــن إجمال ــي القطــاع الحكومــي حوال ــن المشــتغلين ف المشــتغلين، وشــكل المواطني

المواطنيــن المشــتغلين، فــي حيــن بلغــت نســبتهم فــي القطــاع الخــاص حوالــي %4.9.

كمــا أظهــرت البيانــات أن غالبيــة المشــتغلين فــي إمــارة أبــو ظبــي متزوجــون بنســبة 74.1%، فــي حيــن 
ــات المســح أن 45.4% مــن  ــزواج. وكمــا أظهــرت بيان ــم يســبق لهــم ال كان 24.4% مــن المشــتغلين ل

إجمالــي المشــتغلين فــي إمــارة أبــو ظبــي يعملــون أكثــر مــن 48 ســاعة أســبوعيً.

1.2.5. التوزيع النسبي لتقديرات السكان المشتغلين )15 سنة فأكثر( حسب المنطقة والفئات 
العمرية والنوع، 2014  

)%(

المجموعإناثذكورالفئة العمرية و المنطقة

100.0100.0100.0إمارة أبوظبي

19 - 150.70.40.7
24 - 207.48.07.5
29 - 2521.321.221.2
34 - 3019.924.020.4
39 - 3516.418.216.6
44 - 4012.814.513.0
49 - 459.37.69.1
54 - 506.24.05.9
59 - 553.71.33.4
64 - 601.70.51.5

65+0.60.20.5
100.0100.0100.0منطقة أبوظبي 

19 - 150.70.30.7
24 - 206.87.56.9
29 - 2521.121.421.1
34 - 3020.524.721.0
39 - 3516.017.516.2
44 - 4012.814.012.9
49 - 4510.08.19.8
54 - 506.04.35.8
59 - 553.61.33.3
64 - 601.90.51.7

65+0.70.30.6

100.0100.0100.0منطقة العين 

19 - 151.00.50.9
24 - 209.98.49.6
29 - 2520.421.220.5
34 - 3018.723.519.5
39 - 3516.819.417.3
44 - 4011.915.512.5
49 - 458.65.98.1
54 - 505.53.55.2
59 - 554.61.44.0
64 - 602.00.51.7

65+0.70.00.6

100.0100.0100.0الغربية 

19 - 150.50.00.5
24 - 206.311.26.5
29 - 2523.119.923.0
34 - 3019.119.919.1
39 - 3517.619.517.7
44 - 4014.114.614.1
49 - 457.510.67.7
54 - 508.12.57.8
59 - 553.11.33.0
64 - 600.50.40.5

65+0.10.10.1

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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2.2.5. التوزيع النسبي لتقديرات السكان المشتغلين )15 سنة فأكثر( حسب الجنسية والحالة 
العملية والنوع، 2014 

)%(

المجموعإناثذكورالحالة العملية و الجنسية

100.0100.0100.0المجموع العام

1.90.51.7صاحب عمل

0.30.20.3يعمل لحسابه

97.799.397.9يعمل بأجر

0.00.00.0يعمل بدون أجر

0.00.00.0غير مبين

100.0100.0100.0مواطنون

2.00.41.6صاحب عمل

0.40.30.3يعمل لحسابه

97.599.398.0يعمل بأجر

0.00.10.0يعمل بدون أجر

0.10.00.1غير مبين

100.0100.0100.0غير مواطنين

1.90.51.8صاحب عمل

0.30.20.3يعمل لحسابه

97.799.497.9يعمل بأجر

0.00.00.0يعمل بدون أجر

0.00.00.0غير مبين

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

3.2.5. التوزيع النسبي لتقديرات السكان المشتغلين ) 15 سنة فأكثر( حسب الجنسية 
والتحصيل التعليمي والنوع، 2014

)%(

المجموعإناثذكورالتحصيل التعليمي والجنسية

100.0100.0100.0المجموع العام

14.120.414.9أقل من إبتدائي

22.910.921.4إبتدائي

25.612.023.9المرحلة األولى من التعليم الثانوي

9.011.69.3المرحلة الثانية من التعليم الثانوي

6.08.56.4التعليم ما بعد الثانوي

18.029.219.4البكالوريوس 

4.26.74.5التعليم العالي

0.20.70.2غير مبين

100.0100.0100.0مواطنون

2.71.12.2أقل من إبتدائي

5.51.84.5إبتدائي

18.59.516.0المرحلة األولى من التعليم الثانوي

32.520.229.1المرحلة الثانية من التعليم الثانوي

7.715.69.9التعليم ما بعد الثانوي

23.743.029.0البكالوريوس 

8.27.58.0التعليم العالي

1.21.31.3غير مبين

100.0100.0100.0غير مواطنين

14.924.116.0أقل من إبتدائي

24.112.722.8إبتدائي

26.112.524.5المرحلة األولى من التعليم الثانوي

7.410.07.7المرحلة الثانية من التعليم الثانوي

5.97.16.1التعليم ما بعد الثانوي

17.626.518.6البكالوريوس 

3.96.64.2التعليم العالي

0.10.60.2غير مبين

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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الشكل 1.2.5. التوزيع النسبي لتقديرات السكان المشتغلين ) 15 سنة فأكثر( حسب المهنة 
الرئيسة، 2014

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

المشرعون وكبار الموظفين والمديرون

االختصاصيون

الفنيون ومساعدو االختصاصيين

الموظفون المكتبيون المساندون

عاملو البيع والخدمات

العمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد االسماك

الحرفيون والمهن المرتبطة بهم

مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجميع

العاملون في المهن األولية

غير مبين

4.2.5.  التوزيع النسبي لتقديرات السكان المشتغلين ) 15 سنة فأكثر( حسب الجنسية 
والمهنة الرئيسية والنوع ، 2014

)%(

المجموعإناثذكورالمهنة الرئيسية و الجنسية

100.0100.0100.0المجموع العام

5.33.95.2المشرعون وكبار الموظفين والمديرون

14.527.916.2االختصاصيون

16.78.615.7الفنيون ومساعدو االختصاصيين

4.17.94.6الموظفون المكتبيون المساندون

11.620.712.7عاملو البيع والخدمات

2.90.02.5العمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد االسماك

21.40.118.7الحرفيون والمهن المرتبطة بهم

11.80.710.4مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجميع

11.529.713.8العاملون في المهن األولية

0.20.50.3غير مبين

100.0100.0100.0مواطنون

14.611.213.7المشرعون وكبار الموظفين والمديرون

26.446.532.0االختصاصيون

23.317.521.7الفنيون ومساعدو االختصاصيين

7.516.49.9الموظفون المكتبيون المساندون

22.15.417.5عاملو البيع والخدمات

0.70.00.5العمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد االسماك

0.50.30.4الحرفيون والمهن المرتبطة بهم

2.80.02.0مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجميع

0.31.90.7العاملون في المهن األولية

1.70.91.5غير مبين

100.0100.0100.0غير مواطنين

4.72.54.5المشرعون وكبار الموظفين والمديرون

13.724.214.9االختصاصيون

16.36.915.2الفنيون ومساعدو االختصاصيين

3.96.24.2الموظفون المكتبيون المساندون

10.823.712.3عاملو البيع والخدمات

3.00.02.7العمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد االسماك

22.80.120.1الحرفيون والمهن المرتبطة بهم

12.40.811.1مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجميع

12.335.114.9العاملون في المهن األولية

0.10.40.2غير مبين

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

%18.7

%10.4

%13.8 %16.2

%15.7

%12.7

%0.3

%2.5

%5.2

%4.6
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5.2.5.  التوزيع النسبي لتقديرات السكان المشتغلين ) 15 سنة فأكثر( حسب الجنسية 
والمهنة الرئيسية والنوع، منطقة أبو ظبي - 2014

)%(

المجموعإناثذكورالمهنة الرئيسية و الجنسية

100.0100.0100.0المجموع العام

7.14.56.7المشرعون وكبار الموظفين والمديرون

16.329.918.0االختصاصيون

17.210.016.3الفنيون ومساعدو االختصاصيين

4.79.65.3الموظفون المكتبيون المساندون

10.626.612.6عاملو البيع والخدمات

1.80.01.5العمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد االسماك

21.60.018.8الحرفيون والمهن المرتبطة بهم

10.40.49.2مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجميع

10.318.211.4العاملون في المهن األولية

0.10.70.2غير مبين

100.0100.0100.0مواطنون

19.712.517.5المشرعون وكبار الموظفين والمديرون

27.348.433.7االختصاصيون

25.515.522.4الفنيون ومساعدو االختصاصيين

6.115.59.0الموظفون المكتبيون المساندون

17.15.313.5عاملو البيع والخدمات

0.20.00.2العمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد االسماك

0.40.00.3الحرفيون والمهن المرتبطة بهم

2.30.01.6مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجميع

0.21.70.7العاملون في المهن األولية

1.11.21.1غير مبين

100.0100.0100.0غير مواطنين

6.43.06.0المشرعون وكبار الموظفين والمديرون

15.626.416.9االختصاصيون

16.89.015.9الفنيون ومساعدو االختصاصيين

4.68.55.0الموظفون المكتبيون المساندون

10.230.612.6عاملو البيع والخدمات

1.80.01.6العمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد االسماك

22.70.120.2الحرفيون والمهن المرتبطة بهم

10.90.59.7مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجميع

10.921.312.1العاملون في المهن األولية

0.00.70.1غير مبين

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

6.2.5.  التوزيع النسبي لتقديرات السكان المشتغلين ) 15 سنة فأكثر( حسب الجنسية 
والمهنة الرئيسية والنوع، منطقة العين - 2014

)%(

المجموعإناثذكورالمهنة الرئيسية و الجنسية

100.0100.0100.0المجموع العام

3.33.33.3المشرعون وكبار الموظفين والمديرون

11.723.713.8االختصاصيون

10.86.410.1الفنيون ومساعدو االختصاصيين

3.05.53.5الموظفون المكتبيون المساندون

15.011.714.4عاملو البيع والخدمات

8.10.16.7العمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد االسماك

18.80.215.5الحرفيون والمهن المرتبطة بهم

16.51.113.8مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجميع

12.047.918.4العاملون في المهن األولية

0.70.10.6غير مبين

100.0100.0100.0مواطنون

8.79.58.9المشرعون وكبار الموظفين والمديرون

25.845.230.5االختصاصيون

19.118.919.0الفنيون ومساعدو االختصاصيين

8.818.111.0الموظفون المكتبيون المساندون

29.75.023.7عاملو البيع والخدمات

1.40.01.1العمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد االسماك

0.30.50.4الحرفيون والمهن المرتبطة بهم

3.60.02.7مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجميع

0.22.50.8العاملون في المهن األولية

2.40.31.9غير مبين

100.0100.0100.0غير مواطنين

2.51.92.4المشرعون وكبار الموظفين والمديرون

9.718.911.3االختصاصيون

9.73.78.7الفنيون ومساعدو االختصاصيين

2.32.72.3الموظفون المكتبيون المساندون

13.013.213.0عاملو البيع والخدمات

9.00.17.5العمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد االسماك

21.40.117.8الحرفيون والمهن المرتبطة بهم

18.31.415.5مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجميع

13.657.921.0العاملون في المهن األولية

0.50.10.4غير مبين

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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7.2.5. التوزيع النسبي لتقديرات السكان المشتغلين ) 15 سنة فأكثر( حسب الجنسية 
والمهنة الرئيسية والنوع، الغربية - 2014

)%(

المجموعإناثذكورالمهنة الرئيسية و الجنسية

100.0100.0100.0المجموع العام

1.31.11.3المشرعون وكبار الموظفين والمديرون

11.228.612.2االختصاصيون

22.46.021.5الفنيون ومساعدو االختصاصيين

3.42.93.3الموظفون المكتبيون المساندون

10.86.610.6عاملو البيع والخدمات

0.30.00.3العمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد االسماك

23.80.222.6الحرفيون والمهن المرتبطة بهم

11.10.610.5مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجميع

15.453.917.5العاملون في المهن األولية

0.20.10.2غير مبين

100.0100.0100.0مواطنون

10.58.110.0المشرعون وكبار الموظفين والمديرون

23.332.425.4االختصاصيون

32.231.332.0الفنيون ومساعدو االختصاصيين

10.315.211.5الموظفون المكتبيون المساندون

15.59.314.0عاملو البيع والخدمات

0.00.00.0العمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد االسماك

1.71.81.7الحرفيون والمهن المرتبطة بهم

2.20.01.7مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجميع

1.51.01.4العاملون في المهن األولية

2.70.92.3غير مبين

100.0100.0100.0غير مواطنين

1.10.01.0المشرعون وكبار الموظفين والمديرون

10.927.911.7االختصاصيون

22.22.021.2الفنيون ومساعدو االختصاصيين

3.20.93.1الموظفون المكتبيون المساندون

10.76.210.5عاملو البيع والخدمات

0.30.00.3العمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد االسماك

24.40.023.2الحرفيون والمهن المرتبطة بهم

11.30.710.8مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجميع

15.862.318.0العاملون في المهن األولية

0.10.00.1غير مبين

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

8.2.5. التوزيع النسبي لتقديرات السكان المشتغلين ) 15 سنة فأكثر( حسب النشاط 
االقتصادي والنوع، 2014

)%(

المجموعإناثذكورالنشاط االقتصادي

100.0100.0100.0المجموع 

2.40.12.2الزراعة والحراجة وصيد األسماك

3.92.13.7التعدين واستغالل المحاجر

10.91.59.7الصناعة التحويلية

0.80.40.8إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

إمدادات المياه؛ أنشطة المجاري، وإدارة النفايات 
0.80.10.7ومعالجتها

33.70.929.5التشييد

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات 
8.52.97.8والدراجات النارية

4.11.63.8النقل والتخزين

2.80.82.5أنشطة خدمات اإلقامة والطعام

1.00.80.9المعلومات واالتصاالت

1.93.32.0األنشطة المالية وأنشطة التأمين

0.80.50.8األنشطة العقارية

2.52.22.5األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

8.42.57.7أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

7.410.87.8اإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي

1.713.43.2التعليم

1.58.22.3األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي

0.40.50.4الفنون والترفيه والتسلية

0.81.30.9أنشطة الخدمات األخرى

أنشطة اأُلَسر المعيشية التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة 
زة  اأُلَسر المعيشية في إنتاج سلع وخدمات غير مميَّ

الستعمالها الخاص
5.645.510.7

أنشطة المنظمات والهيئات غير الخاضعة للوالية 
0.10.10.1القضائية الوطنية

0.10.50.1غير مبين

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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9.2.5.  التوزيع النسبي لتقديرات السكان المواطنين المشتغلين ) 15 سنة فأكثر( حسب 
النشاط االقتصادي والنوع، 2014

)%(

المجموعإناثذكورالنشاط االقتصادي

100.0100.0100.0المجموع 

0.40.40.4الزراعة والحراجة وصيد األسماك

9.77.49.1التعدين واستغالل المحاجر

3.32.33.0الصناعة التحويلية

2.11.52.0إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

إمدادات المياه؛ أنشطة المجاري، وإدارة النفايات 
0.40.20.3ومعالجتها

0.30.20.3التشييد

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات 
1.90.91.6والدراجات النارية

3.03.53.2النقل والتخزين

0.00.10.0أنشطة خدمات اإلقامة والطعام

0.61.50.9المعلومات واالتصاالت

1.18.83.2األنشطة المالية وأنشطة التأمين

0.40.40.4األنشطة العقارية

0.91.00.9األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

1.50.61.3أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

70.544.663.3اإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي

1.318.96.2التعليم

0.94.41.9األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي

0.70.40.6الفنون والترفيه والتسلية

0.20.60.3أنشطة الخدمات األخرى

أنشطة اأُلَسر المعيشية التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة 
زة  اأُلَسر المعيشية في إنتاج سلع وخدمات غير مميَّ

الستعمالها الخاص
0.42.10.9

أنشطة المنظمات والهيئات غير الخاضعة للوالية 
0.10.00.1القضائية الوطنية

0.30.20.3غير مبين

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

10.2.5. التوزيع النسبي لتقديرات السكان غير المواطنين المشتغلين ) 15 سنة فأكثر( حسب 
النشاط االقتصادي والنوع، 2014

)%(

المجموعإناثذكورالنشاط االقتصادي

100.0100.0100.0المجموع 

2.60.12.3الزراعة والحراجة وصيد األسماك

3.61.03.3التعدين واستغالل المحاجر

11.41.410.3الصناعة التحويلية

0.70.20.7إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

إمدادات المياه؛ أنشطة المجاري، وإدارة النفايات 
0.80.00.7ومعالجتها

35.91.131.9التشييد

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات 
9.03.28.3والدراجات النارية

4.21.23.8النقل والتخزين

3.01.02.7أنشطة خدمات اإلقامة والطعام

1.00.70.9المعلومات واالتصاالت

1.92.22.0األنشطة المالية وأنشطة التأمين

0.90.50.8األنشطة العقارية

2.62.52.6األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

8.92.98.2أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

3.14.23.3اإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي

1.712.32.9التعليم

1.58.92.4األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي

0.40.50.4الفنون والترفيه والتسلية

0.81.50.9أنشطة الخدمات األخرى

أنشطة اأُلَسر المعيشية التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة 
زة  اأُلَسر المعيشية في إنتاج سلع وخدمات غير مميَّ

الستعمالها الخاص
5.954.011.5

أنشطة المنظمات والهيئات غير الخاضعة للوالية 
0.00.10.1القضائية الوطنية

0.00.50.1غير مبين

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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الشكل 2.2.5.  التوزيع النسبي لتقديرات السكان المشتغلين ) 15 سنة فأكثر( حسب قطاع 
العمل والنوع ، 2014

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

ذكور

مشتركخاصحكومي
) حكومي وخاص ( 

قطاع العمل

أخرىأسر خاصة

إناث

11.2.5.  التوزيع النسبي لتقديرات السكان المشتغلين ) 15 سنة فأكثر( حسب الجنسية 
وقطاع العمل والنوع، 2014

)%(

المجموعإناثذكورالجنسية وقطاع العمل

100.0100.0100.0المجموع العام

12.524.514.0حكومي

73.630.068.1خاص

7.03.26.5مشترك

0.30.20.3أجنبي

0.00.00.0هيئة دبلوماسية

0.00.10.0هيئات ال تهدف الى الربح

1.80.31.6بدون منشأة

4.741.49.4أسر خاصة

0.00.00.0أخرى

0.00.30.1غير مبين

100.0100.0100.0مواطنون

82.680.081.9حكومي

4.85.24.9خاص

11.912.412.0مشترك

0.10.00.1أجنبي

0.00.00.0هيئة دبلوماسية

0.00.00.0هيئات ال تهدف الى الربح

0.30.30.3بدون منشأة

0.32.10.8أسر خاصة

0.00.10.0أخرى

0.10.00.1غير مبين

100.0100.0100.0غير مواطنين

7.813.78.5حكومي

78.234.873.2خاص

6.71.46.0مشترك

0.30.30.3أجنبي

0.00.00.0هيئة دبلوماسية

0.00.10.0هيئات ال تهدف الى الربح

1.90.31.7بدون منشأة

5.049.110.1أسر خاصة

0.00.00.0أخرى

0.00.40.1غير مبين

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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12.2.5.  التوزيع النسبي لتقديرات السكان المشتغلين ) 15 سنة فأكثر( حسب الجنسية 
وقطاع العمل والنوع، منطقة أبو ظبي - 2014 

)%(

المجموعإناثذكورالجنسية وقطاع العمل

100.0100.0100.0المجموع العام

12.023.513.5حكومي

74.435.369.5خاص

9.04.08.4مشترك

0.40.40.4أجنبي

0.10.00.1هيئة دبلوماسية

0.00.00.0هيئات ال تهدف الى الربح

0.10.10.1بدون منشأة

3.936.18.0أسر خاصة

0.00.00.0أخرى

0.00.50.1غير مبين

100.0100.0100.0مواطنون

76.977.677.1حكومي

6.05.65.9خاص

16.214.815.8مشترك

0.20.00.1أجنبي

0.00.00.0هيئة دبلوماسية

0.00.00.0هيئات ال تهدف الى الربح

0.20.00.1بدون منشأة

0.41.90.9أسر خاصة

0.00.00.0أخرى

0.20.00.1غير مبين

100.0100.0100.0غير مواطنين

8.413.49.0حكومي

78.240.874.0خاص

8.62.07.8مشترك

0.40.40.4أجنبي

0.10.00.1هيئة دبلوماسية

0.00.00.0هيئات ال تهدف الى الربح

0.10.10.1بدون منشأة

4.142.58.5أسر خاصة

0.00.00.0أخرى

0.00.60.1غير مبين

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

13.2.5.  التوزيع النسبي لتقديرات السكان المشتغلين ) 15 سنة فأكثر( حسب الجنسية 
وقطاع العمل والنوع، منطقة العين - 2014 

)%(

المجموعإناثذكورالجنسية وقطاع العمل

100.0100.0100.0المجموع العام

19.524.420.4حكومي

61.023.554.3خاص

2.51.72.3مشترك

0.00.00.0أجنبي

0.00.00.0هيئة دبلوماسية

0.10.30.2هيئات ال تهدف الى الربح

8.20.66.8بدون منشأة

8.749.516.0أسر خاصة

0.00.10.0أخرى

0.00.00.0غير مبين

100.0100.0100.0مواطنون

92.783.590.5حكومي

3.64.33.8خاص

3.18.54.4مشترك

0.00.00.0أجنبي

0.00.00.0هيئة دبلوماسية

0.00.00.0هيئات ال تهدف الى الربح

0.40.70.5بدون منشأة

0.22.70.8أسر خاصة

0.00.30.1أخرى

0.00.00.0غير مبين

100.0100.0100.0غير مواطنين

9.411.59.7حكومي

68.927.761.9خاص

2.40.22.0مشترك

0.00.00.0أجنبي

0.00.00.0هيئة دبلوماسية

0.20.30.2هيئات ال تهدف الى الربح

9.30.67.8بدون منشأة

9.959.718.3أسر خاصة

0.00.00.0أخرى

0.00.00.0غير مبين

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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15.2.5.  التوزيع النسبي لتقديرات السكان المشتغلين ) 15 سنة فأكثر( حسب الجنسية 
والحالة الزواجية والنوع، 2014 

)%(

المجموعإناثذكورالجنسية والحالة الزواجية

100.0100.0100.0المجموع العام

23.630.424.4لم يتزوج ابدا

75.762.574.1متزوج

0.35.21.0مطلق

0.31.80.5أرمل

100.0100.0100.0مواطنون

25.834.828.3لم يتزوج ابدا

71.954.667.1متزوج

2.09.13.9مطلق

0.31.60.7أرمل

100.0100.0100.0غير مواطنين

23.429.624.1لم يتزوج ابدا

76.064.174.6متزوج

0.24.50.7مطلق

0.31.90.5أرمل

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

14.2.5.  التوزيع النسبي لتقديرات السكان المشتغلين ) 15 سنة فأكثر( حسب الجنسية 
وقطاع العمل والنوع، الغربية - 2014 

)%(

المجموعإناثذكورالجنسية وقطاع العمل

100.0100.0100.0المجموع العام

5.234.16.7حكومي

86.99.582.7خاص

5.12.34.9مشترك

0.00.00.0أجنبي

0.00.00.0هيئة دبلوماسية

0.00.00.0هيئات ال تهدف الى الربح

0.30.00.2بدون منشأة

2.654.25.4أسر خاصة

0.00.00.0أخرى

0.00.00.0غير مبين

100.0100.0100.0مواطنون

64.983.669.3حكومي

2.26.23.2خاص

31.810.326.7مشترك

0.00.00.0أجنبي

0.00.00.0هيئة دبلوماسية

0.00.00.0هيئات ال تهدف الى الربح

0.70.00.5بدون منشأة

0.40.00.3أسر خاصة

0.00.00.0أخرى

0.00.00.0غير مبين

100.0100.0100.0غير مواطنين

3.626.24.7حكومي

89.010.085.2خاص

4.41.04.2مشترك

0.00.00.0أجنبي

0.00.00.0هيئة دبلوماسية

0.00.00.0هيئات ال تهدف الى الربح

0.20.00.2بدون منشأة

2.762.85.5أسر خاصة

0.00.00.0أخرى

0.00.00.0غير مبين

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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16.2.5.  التوزيع النسبي لتقديرات السكان المشتغلين ) 15 سنة فأكثر( حسب الجنسية 
وساعات العمل الفعلية األسبوعية والنوع، 2014 

)%(

الجنسية وساعات العمل الفعلية 
المجموعإناثذكوراألسبوعية

100.0100.0100.0المجموع العام

* 00.50.80.6

20 - 10.60.90.6

40 -2121.536.323.4

48 - 4131.816.429.9

+4945.445.045.4

0.10.70.2غير مبين

100.0100.0100.0مواطنون

* 01.91.21.7

20 - 13.81.43.1

40 -2180.087.282.0

48 - 415.14.24.9

+498.45.27.5

0.70.80.7غير مبين

100.0100.0100.0غير مواطنين

* 00.40.80.5

20 - 10.40.70.4

40 -2117.626.418.6

48 - 4133.618.831.9

+4947.952.748.4

0.10.60.2غير مبين

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
0*: المشتغلون الذين كانو غائبين عن عملهم خالل السبعة ايام السابقة

3.5. البطالة
بلــغ معــدل البطالــة خــال عــام 2014 حوالــي 3.4% مقارنــة مــع 4.1% لتقديــرات عــام 2013 واســتحوذت 
الفئــة العمريــة )20-24( عامــً علــى الحصــة األكبــر مــن العاطليــن عــن العمــل بنســبة 27.3 %. وتشــير 

البيانــات إلــى أن معــدل البطالــة لإلنــاث فــي عــام 2014 أعلــى منــه للذكــور حيــث بلــغ %12.1. 

وأظهــرت البيانــات أن أعلــى نســبة مــن المتعطليــن كانــت لحملــة شــهادة البكالوريــوس بنســبة بلغــت 
%30.2، ثــم جــاء حملــة شــهادة المرحلــة الثانيــة مــن التعليــم الثانــوي بنســبة 24.9%، فــي حيــن كانــت 

أقــل نســبة للذيــن تحصيلهــم التعليمــي أقــل مــن االبتدائــي بنســبة %5.1.

وتشــير البيانــات إلــى أن 49.7% مــن المتعطليــن فــي إمــارة أبــو ظبــي متزوجــون، فــي حيــن كان %48.6 
منهــم غيــر متزوجين.

الشكل 1.3.5.  معدل البطالة حسب النوع و السنوات 

المصدر: المصدر: وزارة االقتصاد، دائرة التنمية االقتصادية، مركز اإلحصاء - أبوظبي

 1.3.5.  معدل البطالة حسب النوع والسنوات
)%(

2014 *2013 *2012 *2005 النوع 

3.53.24.13.4المجموع العام

2.81.82.12.0ذكور

7.610.614.512.1إناث

المصدر: وزارة االقتصاد، دائرة التنمية االقتصادية , مركز اإلحصاء - أبوظبي

*تقديرات مسح القوى العاملة، 2012 و  2013و 2014
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2.3.5. التوزيع النسبي لتقديرات السكان المتعطلين )15 سنة فأكثر( حسب الفئة العمرية 
والنوع، 2014 

)%(

المجموعإناثذكورالفئة العمرية

100.0100.0100.0المجموع

19 - 1517.22.59.9

24 - 2031.822.827.3

29 - 2514.330.022.1

34 - 3011.223.317.3

39 - 356.311.68.9

44 - 405.04.84.9

49 - 454.82.63.7

54 - 504.92.33.6

59 - 552.60.01.3

64 - 600.90.00.4

 +651.10.00.5

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

3.3.5.  التوزيع النسبي لتقديرات السكان المتعطلين )15 سنة فأكثر( حسب التحصيل 
التعليمي والنوع، 2014

)%(

المجموعإناثذكورالتحصيل التعليمي

100.0100.0100.0المجموع العام

7.52.75.1أقل من إبتدائي

10.52.56.5إبتدائي

19.210.114.7المرحلة األولى من التعليم الثانوي

28.521.424.9المرحلة الثانية من التعليم الثانوي

9.510.49.9التعليم ما بعد الثانوي

18.342.130.2البكالوريوس 

3.68.35.9التعليم العالي

2.92.52.7غير مبين

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

4.3.5. التوزيع النسبي لتقديرات السكان المتعطلين )15 سنة فأكثر( حسب الحالة 
الزواجية والنوع، 2014 

)%(

المجموعإناثذكورالحالة الزواجية

100.0100.0100.0المجموع العام

59.437.948.6لم يتزوج ابدا

39.659.749.7متزوج

1.02.31.7مطلق

0.00.10.0أرمل

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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4.5. السكان غير النشطين اقتصاديا و معدل اإلعالة
أظهــرت تقديــرات القــوى العاملــة أن معــدل اإلعالــة االقتصاديــة فــي إمــارة أبــو ظبــي بلــغ %50.7 
اقتصاديــا  النشــطين  الســكان غيــر  لإلنــاث، وبلغــت نســبة  للذكــور و%216.4  للمجمــوع و%23.7 
ــر لعــام 2014 ومعظمهــم مــن الطلبــة  ــن أعمارهــم 15 ســنة فأكث 20.1% مــن مجمــوع الســكان الذي

المنزليــة. للواجبــات  والمتفرغــون 

1.4.5.  معدل اإلعالة االقتصادية حسب الجنسية والمنطقة والنوع، 2014

المجموعإناثذكورالجنسية و المنطقة

23.7216.450.7المجموع العام

22.3211.848.5منطقة أبوظبي

39.7219.674.6منطقة العين

7.8243.622.6الغربية

156.0446.0245.8مواطنون

149.2391.0228.2منطقة أبوظبي

170.3533.3276.9منطقة العين

123.2425.6200.7الغربية

14.4165.333.2غير مواطنين

14.8175.334.7منطقة أبوظبي

21.1133.441.0منطقة العين

4.6214.416.4الغربية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

2.4.5. التوزيع النسبي لتقديرات السكان غير النشطين اقتصاديا )15 سنة فأكثر( حسب حالة 
النشاط االقتصادي والنوع، 2014

)%(

المجموعإناثذكورحالة النشاط االقتصادي

100.0100.0100.0المجموع

1.769.148.5الواجبات المنزلية

64.923.836.4طالب

4.71.32.3غير قادر على العمل

10.20.53.5متقاعد

657.12.33.8 سنة أو أكثر وال يعمل

4.30.61.7له دخل وإيراد

7.12.43.9أخرى

0.00.00.0غير مبين

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

3.4.5.  التوزيع النسبي لتقديرات السكان غير النشطين )15 سنة فأكثر( حسب الجنسية 
والفئة العمرية والنوع، 2014

)%(

المجموعإناثذكورالفئة العمرية والجنسية

100.0100.0100.0المجموع العام

19 - 1549.917.027.0

24 - 2017.012.914.2

29 - 253.712.29.6

34 - 302.013.09.6

39 - 351.311.98.7

44 - 402.38.56.6

49 - 452.47.86.2

54 - 502.76.25.1

59 - 553.33.73.6

64 - 604.72.83.4

+6510.74.06.0

100.0100.0100.0مواطنون

19 - 1542.321.528.7

24 - 2017.415.516.2

29 - 253.19.87.5

34 - 302.59.97.4

39 - 351.48.66.1

44 - 401.86.44.8

49 - 452.26.04.7

54 - 504.66.76.0

59 - 554.64.84.7

64 - 606.54.35.1

+6513.56.48.9

100.0100.0100.0غير مواطنين

19 - 1555.214.626.1

24 - 2016.611.613.0

29 - 254.113.410.7

34 - 301.614.610.9

39 - 351.313.610.1

44 - 402.79.67.6

49 - 452.58.87.0

54 - 501.55.94.6

59 - 552.43.23.0

64 - 603.52.02.4

+658.72.74.4

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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6•  الزراعة والبيئة

الزراعة  •  

البيئة  •  

الطاقة والمياه  •  
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6.الزراعة والبيئة
ــة،  ــي الزراعــة والبيئ ــة فــي مجال ــة حديث ــات تفصيلي ــي بيان ــاب اإلحصائ ــن هــذا القســم مــن الكت يتضّم
ويرصــد بدّقــة أهــم التطــورات فــي هذيــن المجاليــن، بمــا يســهم فــي تقديــم صــورة حقيقيــة عــن واقــع 

التنميــة المســتدامة فــي إمــارة أبوظبــي.

2014الزراعة

24,394عدد الحيازات الزراعية )الحيازات النباتية( - 2013

752,839المساحة الكلية للمزارع )دونم( - 2013

18,280المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية )دونم( - 2013

15,676المساحة المزروعة بالخضراوات )دونم( - 2013

303,084المساحة المزروعة باألشجار الثمرية )دونم( - 2013

2,995,350عدد الضأن والماعز

30,010عدد األبقار في الحيازات التقليدية

19,628عدد األبقار في المزارع التجارية

377,728عدد الجمال

31عدد المزارع التجارية

22,257إنتاج لحوم الدواجن )طن(

309,340إنتاج البيض )ألف بيضة(

95,727إنتاج الحليب من المزارع التجارية )طن(

4,290كمية األسماك المصطادة )طن(

105,636قيمة األسماك المصطادة )ألف درهم(

750,005قيمة السلع الزراعية المصدرة )ألف درهم(

64,324قيمة السلع الزراعية المعاد تصديرها )ألف درهم(

2014البيئة

22.2متوسط درجة الحرارة الصغرى  ) درجة مئوية(

31.6متوسط معدالت الرطوبة النسبية الصغري )%(

38.5متوسط األمطار الهاطلة )مليمتر(

33.9متوسط درجة الحرارة العظمى ) درجة مئوية(

79.5متوسط معدالت الرطوبة النسبية العظمى )%(

1,010متوسط الضغط الجوي )هيكتوباسكال(

معدل التغير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون - قطاع النفط والغاز 
)%(12.7

معدل التغير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون - قطاع الماء 
1.4والكهرباء )%(

1,318إجمالي موارد المياه غير التقليدية )مليون متر مكعب(

312.9كمية مياه الصرف الصحي المعالجة )مليون متر مكعب(

9,918,237إجمالي كمية النفايات الناشئة )طن(

27,174المتوسط اليومي لكمية النفايات الناشئة  )طن(

2014الطاقة والمياه 

1,002,179اإلنتاج السنوي للنفط الخام )ألف برميل(

808,131صادرات النفط الخام السنوي )ألف برميل(

2,799,202اإلنتاج السنوي للغاز الطبيعي)مليون قدم مكعب(

19,821إجمالي صادرات منتجات الغاز الطبيعي المسال)ألف طن متري(

58,354,347إجمالي الطاقة الكهربائية المتاحة )ميجاوات / ساعة(

19.89نصيب الفرد من الكهرباء المستهلكة  )ميجاوات / ساعة(

253,264كمية المياه المحالة المتوفرة )مليون جالون بريطاني(

256متوسط حصة الفرد من االستهالك اليومي )جالون(

262,667كمية الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة )ميجاوات /ساعة(
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1.6. الزراعة 
ــة األخــرى المتعلقــة  ــا فــي تحقيــق األمــن الغذائــي وتحفيــز األنشــطة االقتصادي تلعــب الزراعــة دورا مهًم
بهــا. وقــد احتلــت إمــارة أبوظبــي بإنجازاتهــا الرائعــة فــي المجــال الزراعــي مكانــة عالميــة مرموقــة 
وأصبحــت تجربتهــا الرائــدة فــي هــذا القطــاع نموذجــا يحتــذى فــي التغلــب علــى قســوة الطبيعــة وقهــر 
ــواع الخضــراوات  ــد مــن أن ــل كثبانهــا إلــى ســاحات خضــراء ومــزارع منتجــة للعدي رمــال الصحــراء وتحوي
والفواكــه. فخــال العقــود األربعــة الماضيــة تضاعــف عــدد الحيــازات الزراعيــة 38 مــرة، مــن 634 حيــازة عــام 
1971 إلــى  24,394 حيــازة عــام 2013، بينمــا تضاعفــت مســاحة األراضــي الزراعيــة 33 مــرة مــن 22,377 

دونــم إلــى  752,839دونــم خــال الفتــرة نفســها.

وعلــى الرغــم مــن الصعوبــات والتحديــات المناخيــة التــي تواجــه القطــاع الزراعــي فــي إمــارة أبوظبــي، فإن 
المســيرة الزراعيــة فــي اإلمــارة، وبفضــل السياســات الحكيمــة، اســتطاعت قهــر جميــع تلــك الصعوبــات 
ــة،  ــة، ودرجــات الحــرارة العالي ــض الصحــراء والتغلــب علــى طبيعتهــا القاســية الجاف ــات، وتروي والتحدي
وتســجيل انجــازات ملموســة فــي ســبيل تحقيــق تنميــة زراعيــة مســتدامة علــى المــدى البعيــد، حيــث 
أصبــح القطــاع الزراعــي يمثــل إحــدى الصــور المشــرقة للتقــدم الحضــاري واالقتصــادي الــذي تشــهده إمــارة 

أبوظبــي حالًيــا فــي مختلــف المجــاالت.

اإلنتاج النباتي
49% مــن المســاحة الصالحــة  شــغلت المســاحة المزروعــة باألشــجار المثمــرة فــي إمــارة أبوظبــي 
للزراعــة فــي عــام 2013، تليهــا المحاصيــل الحقليــة بنســبة 3%، وأخيــرًا المســاحة المزروعــة بمحاصيــل 
الخضــراوات حيــث شــغلت مــا نســبته 3% مــن إجمالــي المســاحة الصالحــة للزراعــة فــي العــام نفســه. 

1.1.6. عدد ومساحة الحيازات النباتية حسب المنطقة
 )دونم(

2005201020122013المنطقة

المجموع

24,394 24,394 24,290 23,704 العدد

752,839 752,839 747,679 739,686 المساحة

أبوظبي

3,837 3,837 3,837 4,793 العدد

95,483 95,483 95,483 111,452 المساحة

العين

11,985 11,985 11,894 11,529 العدد

446,898 446,898 441,637 438,820 المساحة

الغربية

8,572 8,572 8,559 7,382 العدد

210,458 210,458 210,559 189,414 المساحة

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
 

الشكل 1.1.6. التوزيع النسبي لمساحة الحيازات النباتية حسب المنطقة، 2013

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

الغربيةالعينأبوظبي

%12.7

%28.0

%59.4

ــّد  ــذي يع ــي، ال ــاط الزراع ــا النش ــا ومنه ــادي جميعه ــاط االقتص ــروع النش ــة بف ــة االقتصادي ــر التنمي تتأث
ركنــً أساســيً لتحقيــق أهــداف التنميــة الشــاملة، حيــث يعــّد القطــاع الزراعــي مــن القطاعــات اإلنتاجيــة 
الرئيســة المكّونــة للناتــج المحلــي اإلجمالــي، باإلضافــة إلــى أنــه المصــدر الرئيــس المــزّود للســلع 
الغذائيــة والمــواد الخــام الازمــة للعديــد مــن الصناعــات الغذائيــة فــي إمــارة أبوظبــي. ومــن هــذا 
ــث ال  ــة، حي ــطة الزراعي ــول األنش ــة ح ــات اإلحصائي ــاملة للبيان ــدة ش ــر قاع ــن توفي ــّد م ــق كان ال ب المنطل
ــة  يمكــن تحقيــق مســتويات متقّدمــة مــن النمــو فــي هــذه األنشــطة دون وجــود خطــط وبرامــج تنموي

ــرة. ــة ومعّب ــة وواقعي ــة دقيق ــات إحصائي ــى بيان ــتند إل ــداف تس ــّددة األه مح

ويتضّمــن الكتــاب اإلحصائــي الســنوي إلمــارة أبوظبــي بيانــات إحصائيــة كمّيــة ونوعيــة حــول األنشــطة 
الزراعيــة، ممــا يتيــح االســتفادة منهــا فــي رســم الخطــط والسياســات واتخــاذ القــرارات. ويتضمــن هــذا 
القســم بيانــات عــن أعــداد المــزارع ومســاحة األراضــي الزراعيــة ومؤشــرات المســاحة المحصوليــة وكمّيــات 

اإلنتــاج الزراعــي وقيمــه. 

كمــا بلــغ العــدد الكّلــي للثــروة الحيوانيــة مــن الضــأن والماعــز فــي إمــارة أبوظبــي 3 مليــون رأس، يتركــز 
ــز فــي  ــي الضــأن والماع ــر منهــا فــي منطقــة العيــن، حيــث احتــوت علــى 64% مــن إجمال العــدد األكب
ــز معظمهــا فــي منطقــة العيــن  ــي لهــا 377,728 رأســً ترّك اإلمــارة، أمــا الجمــال فقــد بلــغ العــدد الكّل

ــال. ــدد الجم ــي ع ــن إجمال ــبة 55% م ــً بنس أيض

ويتضمــن الكتــاب اإلحصائــي بيانــات حــول المــزارع التجاريــة المتخصصــة فــي إنتــاج لحــوم الدجــاج وبيــض 
المائــدة وحليــب األبقــار فــي إمــارة أبوظبــي والتــي تســهم فــي توفيــر كميــات كبيــرة مــن الغــذاء، حيــث 
ــون  ــاض 309.3 ملي ــاج البيَّ ــزارع الدج ــت م ــا أنتج ــن ، كم ــاج 22,257 ط ــوم الدج ــاج لح ــة إنت ــت كمي بلغ

بيضــة، ومــزارع إنتــاج الحليــب 95.7 ألــف طــن مــن حليــب األبقــار، فــي عــام 2014.
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2.1.6. عدد الحيازات الزراعية حسب فئة المساحة والمنطقة، 2013

الغربيةالعينأبوظبيالمجموعفئة المساحة

24,3943,83711,9858,572المجموع

3,7387225372,479أقل من 20 دونم

6,4132,9411,1302,342من 20 - 29 دونم

10,898879,6121,199من 30 - 39 دونم

2,757552312,471من 40 - 49 دونم

1631312030من 50 - 59 دونم

4251935551أكثر من 60 دونم

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

3.1.6. مساحة الحيازات الزراعية حسب فئة المساحة والمنطقة، 2013
 )دونم(

الغربيةالعينأبوظبيالمجموعفئة المساحة

752,83995,483446,898210,458المجموع

42,1769,7218,10924,346أقل من 20 دونم

155,34776,54427,52551,278من 20 - 29 دونم

356,9852,931323,08830,966من 30 - 39 دونم

110,0682,3089,87097,890من 40 - 49 دونم

8,7406996,3651,676من 50 - 59 دونم

79,5233,28071,9414,302أكثر من 60 دونم

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

4.1.6. مساحة الحيازات النباتية حسب استخدام األرض والمنطقة، 2013
 )دونم(

الغربيةالعينأبوظبيالمجموعالبيان

752,83995,483446,898210,458مساحة الحيازات

303,08426,210194,46582,409أشجار مثمرة

18,2802,65015,050580محاصيل حقلية

12,6666,0713,3953,200خضراوات

3,0101,0791,053878زراعة محمية

262,71531,065155,38976,261بور للراحة

25,4606,2608,34010,860مصدات رياح )أشجار حرجية(

15,9804,2077,2074,566مباٍن

111,64417,94161,99931,704أراٍض لم تستغل من قبل 

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

الشكل 2.1.6. التوزيع النسبي لمساحة الحيازات النباتية حسب استخدام األرض، 2013

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

أشجار مثمرة

محاصيل حقلية

خضراوات

زراعة محمية

بور للراحة

مصدات رياح ) أشجار حرجية (

مباني

أراضي لم تستغل من قبل

%40.3

%2.4
%1.7

%0.4

%34.9

%3.4

%2.1 %14.8
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5.1.6. المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية حسب المنطقة
 )دونم(

2005201020122013المنطقة

17,96018,280 231,919 200,541المجموع

2,5002,650 33,708 27,310أبوظبي

14,90015,050 134,734 118,682العين

560580 63,477 54,549الغربية

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
 

6.1.6. كمية إنتاج المحاصيل الحقلية حسب المنطقة
)طن(

2005201020122013المنطقة

1,329,8891,041,32532,85034,809المجموع

210,578153,6633,1203,658أبوظبي

758,609667,80129,14530,426العين

360,702219,861585725الغربية

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
 
 

7.1.6. قيمة المحاصيل الحقلية المنتجة حسب المنطقة
)ألف درهم(

2005201020122013المنطقة

2,123,5801,699,72359,00563,008المجموع

338,036250,8198,53610,008أبوظبي

1,204,4661,090,03148,86951,017العين

581,078358,8731,6001,983الغربية

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

الشكل 3.1.6. التوزيع النسبي للمساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية حسب المنطقة، 2013

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

%14.5

%82.3

%3.2

الغربيةالعينأبوظبي
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8.1.6. كمية اإلنتاج والمساحة المزروعة ومتوسط اإلنتاجية من الخضراوات حسب النوع، 2013

 اإلنتاجالنوع
)طن(

 المساحة المزروعة
)دونم(

 متوسط اإلنتاج
 )طن/دونم(

47,749.315,676المجموع

6,863.02,2973.0طماطم

6,780.01,9243.5فلفل

19,341.03,9354.9خيار

1,127.01,0791.0كوسا

1,240.06002.1بطيخ

12.0440.3شمام

341.07700.4بصل جاف 

1,697.05523.1باذنجان

798.84221.9 قرنبيط )زهرة( 

24.073.4فول أخضر

3,887.09834.0ملفوف

10.591.1ملوخية

6.9200.4شمندر

754.31983.8ذرة سكرية

3.013.0لفت

128.3612.1جزر

299.56750.4فاصولياء

224.9633.6كزبرة

7.5140.5بقدونس

3,647.01,5862.3بطاطا

22.2360.6خس

7.523.8سبانخ

526.93991.3أخرى

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

9.1.6. عدد ومساحة البيوت المحمية 
 )دونم(

2005201020122013البند

4,5148,3639,87010,114العدد

1,4732,8253,2773,277المساحة

    المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

الشكل 4.1.6. عدد ومساحة البيوت المحمية

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

المساحةالعدد

الغربيةالعينأبوظبي

م
ون

د
10.1.6. عدد البيوت المحمية العاملة حسب المنطقة

2010201120122013المنطقة

4,8645,6338,8088,817المجموع

160347731731أبوظبي

1,6992,1224,9794,988العين

3,0053,1643,0983,098الغربية

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

الشكل 5.1.6. التوزيع النسبي لعدد البيوت المحمية العامله حسب المنطقة، 2013

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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%56.6
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11.1.6. عدد ومساحة األشجار المثمرة حسب النوع 
 )دونم( 

األشجار المثمرة *
20122013

المساحةالعددالمساحةالعدد

5,578 181,674 5,578 181,674 اإلجمالي

984 33,648 984 33,648 ليمون

                9,243 برتقال
 273 9,243 273

386 11,910 386 11,910 مانجو

152 5,127 152 5,127 رمان

357 14,627 357 14,627 تين

160 5,720 160 5,720 جوافة

182 5,369 182 5,369 عنب

69 1,971 69 1,971 توت

144 1,114 144 1,114 لوز

47 1,540 47 1,540 موز

2,817 91,251 2,817 91,251 سدر

5 152 5 152 أخرى

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
* باستثناء النخيل

12.1.6. عدد ومساحة األشجار المثمرة حسب النوع - أبوظبي
 )دونم( 

األشجار المثمرة *
20122013

المساحةالعددالمساحةالعدد

1,344 54,876 1,344 54,876 المجموع

75 3,001 75   3,001  ليمون

6 250     6 250        برتقال

12 500 12 500 مانجو

8 300 8 300 رمان

2 300 2 300 تين

1 400 1 400 جوافة

0000عنب

0000توت

0000لوز

0000موز

1,240 50,125 1,240 50,125 سدر

00 00 أخرى

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

* باستثناء النخيل

13.1.6. عدد ومساحة األشجار المثمرة حسب النوع - العين
 )دونم(

األشجار المثمرة *
20122013

المساحةالعددالمساحةالعدد

2,431 69,694 2,431 69,694 المجموع

643 19,259 643 19,259 ليمون

237 7,203 237 7,203 برتقال

350 10,447 350 10,447 مانجو

87 2,613 87 2,613 رمان

132 3,958 132 3,958 تين

103 3,071 103 3,071 جوافة

182 5,369 182 5,369 عنب

69 1,971 69 1,971 توت

144 1,114 144 1,114 لوز

47 1,540 47 1,540 موز

431 12,997 431 12,997 سدر

5 152 5 152 أخرى

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

* باستثناء النخيل

14.1.6. عدد ومساحة األشجار المثمرة حسب النوع - الغربية
 )دونم(

األشجار المثمرة *
20122013

المساحةالعددالمساحةالعدد

1,803 57,104 1,803 57,104 المجموع

266 11,389 266 11,389 ليمون

30 1,790 30 1,790 برتقال

24 963 24 963 مانجو

57 2,214 57 2,214 رمان

223 10,369 223 10,369 تين

56 2,249 56 2,249 جوافة

0 0 0 0 عنب

0 0 0 0 توت

0 0 0 0 لوز

0 0 0 0 موز

1,147 28,130 1,147 28,130 سدر

0 0 0 0 أخرى

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
* باستثناء النخيل
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15.1.6. كمية إنتاج التمور حسب المنطقة
 )طن(

2010201220132014المنطقة

72,90080,46199,13693,592المجموع

5,1752,4763,2072,836أبوظبي

45,66051,46562,38757,729العين

22,06526,52033,54233,027الغربية

المصدر: شركة الفوعة

16.1.6. قيمة إنتاج التمور حسب المنطقة
)ألف درهم(

2010201220132014المنطقة

439,873548,394635,171629,208المجموع

33,10912,01916,28415,681أبوظبي

265,596318,182384,553362,235العين

141,168218,193234,334251,292الغربية

المصدر: شركة الفوعة

17.1.6. عدد ومساحة األشجار الحرجية المزروعة حسب المنطقة، 2013
 )دونم(

المساحةالعددالمنطقة

25,460            1,020,190 المجموع

6,260              252,500           أبوظبي

8,340              328,637           العين

10,860            439,053           الغربية

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

18.1.6. كمية وقيمة المنتجات الزراعية الموردة لمراكز التسويق الزراعي
)الكمية: طن، القيمة: ألف درهم( 

المنتج
20122013

القيمةالكميةالقيمةالكمية

58,873.0128,787.047,749.078,621.0المجموع

11,321.019,205.06,863.012,057.0طماطم

1,111.02,335.06,780.012,636.0فلفل

11,294.032,413.019,341.029,012.0خيار

1,631.03,506.01,127.02,415.0كوسا

10,897.015,692.01,240.01,644.0بطيخ

68.2139.812.024.2شمام

4,388.013,772.0341.01,057.0بصل جاف

4.418.512.051.6بامية

609.12,960.0299.51,485.0فاصوليا

0.00.00.00.0بازالء

1,274.02,013.01,697.02,638.0باذنجان

0.00.0107.0224.7جرجير

316.9434.2798.81,217.0زهرة

25.2144.724.0122.4فول أخضر

8,403.08,739.03,887.04,353.0ملفوف

173.8383.322.247.6خس

4.84.97.59.2سبانخ

12.620.010.517.4ملوخية

36.937.6224.9229.4كزبرة

34.334.76.97.6شمندر

61.395.67.512.2بقدونس

3,710.015,766.03,647.06,050.0بطاطا

3,413.010,921.0754.32,449.0ذرة

20.223.43.03.9لفت

8.99.4128.3154.0جزر

55.3120.6407.9704.1أخرى

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية 
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19.1.6. الرقم القياسي ألسعار المنتجين الزراعيين 
)100 = 2010(

20132014المحصول

107.3112.3جميع المنتجات

117.3131.9طماطم

118.1112.4فلفل

144.5121.9خيار

107.3114.1كوسا

113.3107.4بطيخ

153.3153.5شمام

109.6123.8بصل جاف

103.6100.5فاصوليا

-112.3بازالء

167.2151.9باذنجان

109.7115.8زهرة

102.9100.7فول أخضر

111.3111.6ملفوف

102.3105.7خس

114.899.8ملوخية

93.999.3كزبرة

116.199.6شمندر

120.9134.4بقدونس

122.6107.9بطاطا

93.679.8ذرة

103.4111.8لفت

81.790.2جزر

110.7122.4جرجير

  المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

21.1.6.  القيمة اإلجمالية للقروض الممنوحة للمزارعين حسب المنطقة 
)ألف درهم( 

2005201020132014المنطقة

46,50926,7194,3464,912 المجموع*

5,6894,967179.1830.9أبوظبي والغربية

40,82021,7524,1674,081العين

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية 

*يسدد المزارع 50% فقط من قيمة القرض

20.1.6. كمية المبيدات المستهلكة حسب النوع والمنطقة، 2014

المجموعالغربيةالعينأبوظبيالبيان

برفكثيون

0000لتر

0000كيلوجرام

بيتام

03500350لتر

0000كيلوجرام

ماجيستر

013,870013,870لتر

0000كيلوغرام

بايكو 1

0000لتر

0000كيلوجرام

كبرو ـ د ـ سكت

00679679لتر

0000كيلوجرام

انفيدور

002,5612,561لتر

0000كيلوجرام

كبريت ميكروني

0000لتر

0000كيلوجرام

أخرى

4,6006,2002,27013,070لتر

0000كيلوجرام

  المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
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22.1.6. أعداد الثروة الحيوانية حسب النوع 

2005201020132014النوع

2,068,5972,340,5053,379,4333,403,088المجموع*

1,761,7132,041,9022,994,5392,995,350الضأن والماعز

20,61923,21825,61530,010األبقار**

286,265275,385359,279377,728الجمال

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية 

*بيانات عام 2014 من مشروع ترقيم الثروة الحيوانية

**العدد ال يشمل األبقار في المزراع التجارية

23.1.6. أعداد الثروة الحيوانية حسب النوع - أبوظبي
 

2005201020132014النوع

306,141387,379717,594596,101المجموع*

253,145340,699641,280525,625الضأن والماعز

5,1253,7646,4065,743األبقار**

47,87142,91669,90864,733الجمال

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية 

* بيانات عام 2014 من مشروع ترقيم الثروة الحيوانية

** العدد ال يشمل األبقار في المزراع التجارية

الثروة الحيوانية والسمكية
يعــّد قطــاع الثــروة الحيوانيــة مــن المقّومــات الرئيســة فــي تحقيــق التنميــة االقتصاديــة، وال ســّيما أنهــا 
تعــّد مصــدر دخــل أساســي لســكان الريــف والباديــة؛ لذلــك حظــي هــذا القطــاع باهتمــام بالــغ مــن قبــل 
الحكومــة مــن خــال الخطــط والبرامــج والسياســات المعتمــدة، حيــث أثمــرت تلــك الجهــود نمــوًا مّطــردًا 

فــي أعــداد الثــروة الحيوانيــة خــال الســنوات الماضيــة.

وقــد بلغــت نســبة الضــأن والماعــز علــى مســتوى اإلمــارة نحــو 88.0% مــن مجمــوع أعــداد الثــروة 
ــة  ــروة الحيواني ــار بنســبة 0.9% مــن مجمــوع الث ــرًا األبق ــة تليهــا الجمــال بنســبة 11.1%، وأخي الحيواني
فــي الحيــازات التقليديــة فــي إمــارة أبوظبــي عــام 2014، وتعــّد الســواحل مصــدرًا أساســيً لتلبيــة 
احتياجــات الســكان مــن األســماك، والعنصــر األساســي فــي غــذاء مواطنــي المناطــق الســاحلية، وتعــّد 
الثــروة الســمكية مــن أهــم الثــروات االقتصاديــة المتجــّددة ومصــدرًا مهمــً للدخــل القومــي، فقــد بلغــت 
كميــة األســماك المصطــادة 4,290 طــن بقيمــة إجماليــة بلغــت 105.6 مليــون درهــم خــال عــام 2014.

24.1.6. أعداد الثروة الحيوانية حسب النوع - العين

2005201020132014النوع

1,419,3161,500,0972,055,3652,231,481المجموع*

1,255,4081,316,9381,841,5041,994,148الضأن والماعز

5,78918,35117,98322,888األبقار**

158,119164,808195,878214,445الجمال

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية 

*بيانات عام 2014 من مشروع ترقيم الثروة الحيوانية

**العدد ال يشمل األبقار في المزراع التجارية

25.1.6. أعداد الثروة الحيوانية حسب النوع - الغربية

2005201020132014النوع

343,140453,029606,474575,506المجموع*

253,160384,265511,755475,577الضأن والماعز

9,7051,1031,2261,379األبقار**

80,27567,66193,49398,550الجمال

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية 

*بيانات عام 2014 من مشروع ترقيم الثروة الحيوانية

**العدد ال يشمل األبقار في المزراع التجارية

الشكل 6.1.6. التوزيع النسبي ألعداد الثروة الحيوانية حسب المنطقة، 2014

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

%17.5

%65.6

%16.9

الغربيةالعينأبوظبي



     265      I   2015 الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي I      264   الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي 2015

الشكل 7.1.6. أعداد الثروة الحيوانية حسب النوع 

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية 

* العدد ال يشمل األبقار في المزراع التجارية

26.1.6. عدد حيازات الثروة الحيوانية حسب المنطقة

2010201220132014المنطقة

17,96323,47522,97423,730المجموع*

3,6595,1865,2474,539أبوظبي

10,69213,85513,50614,948العين

3,6124,4344,2214,243الغربية

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

*بيانات عام 2014 من مشروع ترقيم الثروة الحيوانية

27.1.6. عدد الحيوانات المذبوحة حسب النوع 

2010201220132014النوع

706,266770,944893,770904,559المجموع

671,783730,851853,396863,056أغنام وماعز

13,94214,31715,85917,340أبقار

20,54125,77624,51524,163جمال

المصدر: دائرة الشؤون البلدية

الجمالاألبقارالضأن والماعز

س
رأ

28.1.6. كمية اللحوم المنتجة من عمليات الذبح حسب النوع 
)طن(

2010201220132014النوع

14,66915,54919,01917,896المجموع

9,9378,4239,56810,806أغنام وماعز

2,4653,1804,5203,637أبقار

2,2673,9464,9313,452جمال

المصدر: دائرة الشؤون البلدية 

29.1.6. قيمة اللحوم المنتجة من عمليات الذبح حسب النوع  
)ألف درهم(

2010201220132014النوع

473,000804,969903,007840,216المجموع

331,000495,753487,299542,964أغنام وماعز

74,000120,573172,499136,712أبقار

68,000188,643243,209160,540جمال

المصدر: دائرة الشؤون البلدية 

30.1.6. عدد المزارع التجارية حسب نوع المزرعة 

2010201220132014المنطقة

25262631المجموع

8779مزارع الدجاج الالحم

4557مزارع الدجاج البياض

0112مزارع دجاج األمهات

13131313مزارع االبقار

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
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31.1.6. كمية إنتاج المزارع التجارية حسب النوع  

2010201220132014المنطقة

15,22517,10121,62422,257لحوم دواجن )طن(

127,013203,058248,324309,340بيض مائدة )ألف بيضه(

66,08680,54087,38695,727حليب أبقار )طن(

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

32.1.6. كمية وقيمة األسماك المصطادة حسب العائالت الرئيسة لألسماك 
)الكمية: طن، القيمة: ألف درهم(

عائالت األسماك
20132014

القيمةالكميةالقيمةالكمية

3,86584,8244,290105,636المجموع

5337,4835769,634جش

2862,3992632,379فرش

73912,20264612,180شعري

3218942611نيسر

1312,2551051,893قبقوب

1,01529,2471,44244,043كنعد 

82427,88780029,964هامور

65734901,171كوفر

2402,4283273,761أخرى

  االمصدر: هيئة البيئة - أبوظبي

33.1.6. كمية األسماك المصطادة حسب الشهر 
)طن(

2010201220132014الشهر

6,556.04,399.03,862.04,290.0المجموع

1,387.0495.0380.0363.0يناير

691.0515.0299.0289.8فبراير

471.0437.0309.0486.2مارس

604.0354.0289.0284.3إبريل

514.0299.0320.0437.1مايو

251.0329.0263.0262.3يونيو

212.0194.0161.0159.6يوليو

173.0130.0176.0169.8أغسطس

199.0207.0144.0213.7سبتمبر

418.0257.0318.0330.5أكتوبر

759.0532.0467.0618.8نوفمبر

876.0652.0737.0675.0ديسمبر

المصدر: هيئة البيئة - أبو ظبي

34.1.6. عدد الحيوانات التي تم عالجها في المستشفيات البيطرية حسب المنطقة 

2010201220132014المنطقة

1,358,2131,094,8201,107,5441,030,395المجموع

530,499315,925257,850197,732أبوظبي

597,278571,357713,751580,234العين

230,436207,538135,943252,429الغربية

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

 



     269      I   2015 الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي I      268   الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي 2015

35.1.6. عدد الحاالت التي تم تطعيمها حسب نوع الحيوان والمنطقة، 2014 
 

الغربيةالعينأبوظبيالمجموع الكليالنوع

4,821,797916,1792,723,2091,182,409المجموع

3,919,529771,9302,212,497935,102ضأن

857,237141,914468,766246,557ماعز

45,0312,33541,946750.0أبقار

   المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

36.1.6. عدد الحاالت المرضية للدواجن حسب المنطقة

2010201220132014المنطقة

124,61368,57770,43358,654المجموع

26,80629,25934,65419,101أبوظبي 

50,59621,47722,21531,715العين

47,21117,84113,5647,838الغربية

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

37.1.6. قيمة الواردات إلمارة أبوظبي من السلع الزراعية والغذائية
)ألف درهم(

2005201020132014البيان

3,317,4796,705,9798,402,7649,037,554المجموع 

حيوانات حية ومنتجات المملكة 
980,1361,891,7532,412,1252,658,466الحيوانية

1,257,5292,816,4733,415,9753,245,970منتجات نباتية

182,638328,253367,677394,317شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية

مواد غذائية ومشروبات وسوائل   
812,3321,581,9162,080,9252,590,281كحولية وتبغ

61,32052,728104,524122,323االسمدة

مبيدات الحشرات والقوارض      
23,52434,85721,54026,196والفطريات واألعشاب

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

 
 

38.1.6. قيمة الصادرات من إمارة أبوظبي من السلع الزراعية والغذائية
)ألف درهم(

2005201020132014البيان

293,298561,997609,325750,005المجموع 

48,647112,270126,713186,221حيوانات حية ومنتجات المملكة الحيوانية

34,12060,00962,27357,471منتجات نباتية

125,751154,475183,018204,544شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية

47,761181,108181,962217,312مواد غذائية ومشروبات وسوائل كحولية وتبغ

37,02053,92955,02282,660االسمدة

مبيدات الحشرات والقوارض والفطريات 
02053371,797واألعشاب

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي 

التجارة الخارجية للسلع الزراعية  
ــى  ــاعدها عل ــة يس ــلع الزراعي ــة للس ــارة الخارجي ــة التج ــي حرك ــر ف ــاط كبي ــي بنش ــارة أبوظب ــع إم تتمّت
ذلــك موقعهــا الجغرافــي وقربهــا مــن دول شــرق آســيا، باإلضافــة إلــى التســهيات التجاريــة والقوانيــن 
واألنظمــة التجاريــة المعمــول بهــا، التــي ســاعدت فــي تطــّور ونمــو حركــة التبــادل التجــاري للســلع 

ــارة. ــذ اإلم ــر مناف ــة عب ــة والغذائي الزراعي
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39.1.6.  قيمة المعاد تصديره عبر منافذ إمارة أبوظبي من السلع الزراعية والغذائية

)ألف درهم( 

2005201020132014البيان

163,206115,90278,86664,324المجموع 

37,67920,67338,37222,295حيوانات حية ومنتجات المملكة الحيوانية

45,01264,97814,21815,852منتجات نباتية

27,7661,106596345شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية

50,85528,41625,27722,638مواد غذائية ومشروبات وسوائل كحولية وتبغ

682630952,617االسمدة

مبيدات الحشرات والقوارض والفطريات 
1,21398308577واألعشاب

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

الشكل 8.1.6. قيمة الواردات والصادرات والمعاد تصديره من السلع الزراعية والغذائية في إمارة أبوظبي

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

40.1.6. كمية وقيمة الواردات والصادرات والمعاد تصديره من األسمدة الزراعية في إمارة أبوظبي

)الكمية: طن، القيمة: ألف درهم( 

2005201020132014البيان

الواردات

85,89724,70741,54750,686الكمية

61,32052,728104,524122,323القيمة

الصادرات

18,80518,93517,42223,632الكمية

37,02053,92955,02282,660القيمة

المعاد تصديره

310300161804الكمية

682630952,617القيمة

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

المعاد تصديرهالواردات الصادرات

م( 
ره

ف د
)أل
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2.6. البيئة
فــي ظــل مــا تشــهده إمــارة أبوظبــي مــن تنميــة اقتصاديــة كبيــرة ومتســارعة وتوســع عمرانــي شاســع 
ونمــو ســكاني ســريع، أصبــح موضــوع البيئــة وتنميتهــا ومواجهــة قضاياهــا مــن الموضوعــات الرئيســية 
التــي تتصــّدر اطروحــات حكومــة أبوظبــي ومحــركات سياســتها ورؤاهــا االســتراتيجية، حيــث أصبــح 
هنــاك إدراك عميــق بأهميــة حمايــة البيئــة باعتبارهــا مطلًبــا أساســًيا لتحقيــق نمــو مســتدام ومتــوازن 
ــة والطبيعيــة. ودالالت  وشــامل، وتنميــة المجتمــع والحفــاظ علــى صحتــه وســامته ومــوارده االقتصادي
ذلــك واضحــة مــن المســاحات الخضــراء الواســعة مــن الغابــات والمــزارع والحدائــق وماييــن األشــجار 
والنباتــات المتنّوعــة التــي باتــت تنتشــر بصــورة متزايــدة ومســتمرة وســط األراضــي الصحراويــة وتقــف 

شــاهًدا علــى ضخامــة الجهــد المبــذول وعلــى عظمــة اإلنجــاز الــذي تحقــق. 

ورغــم كونهــا مــن أكبــر مصــدري النفــط فــي العالــم، إال أن أبوظبــي تعتبــر ســّباقة فــي تبنــي مصــادر 
الطاقــة المتجــددة والنظيفــة حيــث تقــود الجهــود العالميــة الراميــة نحــو خفــض االعتمــاد علــى مصــادر 
الطاقــة التقليديــة التــي تمثــل المصــدر األساســي لزيــادة انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون فــي الغــاف 
ــة إمــارة  ــا البيئ ــة. وقــد أكســب االهتمــام بقضاي ــرات المناخي الجــوي وظاهــرة االحتبــاس الحــراري والتغي
أبوظبــي مكانــة دوليــة مرموقــة خاصــة فــي مياديــن الحفــاظ علــى الطبيعــة ومكافحــة التصحــر وتنميــة 
الحيــاة البريــة والبحريــة وإقامــة المحميــات الطبيعيــة وتشــجيع البحــوث العالميــة للحفــاظ علــى أنــواع 

متعــددة مــن الحيوانــات والطيــور النــادرة المهــددة باالنقــراض. 

ولذلــك زاد اهتمــام مركــز اإلحصــاء- أبوظبــي بتوفيــر إحصــاءات للبيئــة تغطــي مختلــف المجــاالت 
ــة  ــاه والصحــة والســامة المهني ــه وإحصــاءات المي ــة ل ــات الملوث ــاخ وجــودة الهــواء واالنبعاث ــل المن مث
وإحصــاءات النفايــات، بمــا يســهم فــي دعــم متخــذي القــرار وراســمي الخطــط والسياســات لتحقيــق بيئــة 

مســتدامة فــي اإلمــارة.

بلــغ متوســط درجــة الحــرارة الصغــرى إلمــارة أبوظبــي 22.2 درجــة مئويــة فــي عــام 2014، فــي حيــن كان 
متوســط درجــة الحــرارة العظمــى 33.9 درجــة مئويــة. أمــا متوســط هطــول األمطــار الســنوي فقــد انخفــض 
مــن 77.6 مليمتــر عــام 2013 إلــى 38.5 مليمتــر عــام 2014. وبلــغ متوســط الحــد األدنــى للرطوبــة 
النســبية 32%، بينمــا بلــغ متوســط الحــد األقصــى لهــا 79%. وكان متوســط الضغــط الجــوي 1,010 
هيكتوباســكال، وتجــاوزت القيــم العظمــى لشــّدة اإلشــعاع الشمســي اليومــي 8,400 وات/متــر مربــع/

ســاعة خــال شــهور الصيــف.

وفــي مــا يتعّلــق بنوعيــة الهــواء فقــد ظّلــت تركيــزات ملوثــات الهــواء ضمــن حدودهــا المســموح بهــا 
خــال عــام 2014، وتــراوح المعــّدل الســنوي لتركيــز األغبــرة العالقــة - التــي يبلــغ قطرهــا 10 ميكــرون- 

مــا بيــن 67.8 و 112.6 ميكروجرام/متــر مكعــب فــي المناطــق الحضريــة إلمــارة أبوظبــي.

ووصلــت كمّيــة ميــاه الصــرف الصحــي المعالجــة فــي عــام 2014 إلــى نحــو 312.9 مليــون متــر مكعــب، 
حيــث بلغــت نســبة ميــاه الصــرف المعالجــة فــي منطقــة أبوظبــي نحــو 74% مــن إجمالــي اإلمــارة، فــي 

حيــن لــم يتعــد نصيــب المنطقــة الغربيــة 4% مــن المجمــوع. 

وخــال عــام 2013 أصيــب حوالــي 2,000 شــخص بأمــراض منقولــة عــن طريــق الغــذاء وحــاالت التســّمم 
ــبة  ــد نس ــات، وتع ــا والفيروس ــة بالبكتيري ــروبات الملّوث ــة أو المش ــاول األغذي ــن تن ــة ع ــي الناجم الغذائ
األشــخاص الذيــن أصيبــوا بالتســمم الغذائــي هــي األعلــى، حيــث وصلــت نحــو 63% مــن إجمالــي عــدد 

ــم تليهــا التهــاب الكبــد الفيروســي )أ( بنســبة %14.  المصابيــن، ث

وفــي مــا يخــّص النفايــات، فقــد شــهدت اإلمــارة فــي عــام 2014 توليــد نفايــات بمتوســط يومــي يصــل 
ــات غيــر الخطــرة ســنويً. وكانــت نســبة  إلــى 27 ألــف طــن تقريبــا، أي نحــو 9.9 مليــون طــن مــن النفاي
نفايــات اإلنشــاءات والهــدم األعلــى مــن إجمالــي كميــات النفايــات الموّلــدة فــي اإلمــارة، حيــث بلغــت %46

الموقع والمساحة
تقــع إمــارة أبوظبــي فــي أقصــى غــرب وجنــوب غــرب دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، علــى طــول الســاحل 
40 22° و25° شــماالً، وخطــي طــول 51° وتقريبــً 56° شــرقً،  الجنوبــي للخليــج العربــي بيــن خطــي عــرض́ 
ــة  ــة لدول ــاحة الكلّي ــن المس ــو 87% م ــل نح ــً، تمّث ــرًا مربع ــة 67,340 كيلومت ــاحتها الكلّي ــغ مس وتبل
اإلمــارات العربيــة المتحــدة باســتثناء الجــزر، وتتضّمــن الميــاه الســاحلية إلمــارة أبوظبــي نحــو 200 جزيــرة، 

ويمتــد الشــريط الســاحلي لإلمــارة إلــى أكثــر مــن 700 كيلومتــر. 

تهيمــن علــى تضاريــس اإلمــارة أراٍض رملّيــة منخفضــة تتخّللهــا كثبــان رمليــة يتجــاوز ارتفاعهــا 300 متــر 
فــي بعــض المناطــق جنوبــً. وتحــّد اإلمــارة مــن الشــرق األطــراف الغربيــة لسلســلة جبــال الحجــر، ويعــّد 
جبــل حفيــت، الــذي يقــع جنــوب مدينــة العيــن، الجبــل األعلــى قّمــة فيهــا بارتفــاع يبلــغ نحــو 1,300 متــر.

1.2.6. مساحة دولة اإلمارات العربية المتحدة *

%كيلومتر مربعميل مربعاإلمارة

30,00077,700100المجموع

26,00067,34086.7أبوظبي

1,5003,8855.0دبي

1,0002,5903.3الشارقة

650.21,6842.2رأس الخيمة

449.81,1651.5الفجيرة

300.0777.01.0أم القيوين

100259.00.3عجمان

المصدر: وزارة االقتصاد

* باستثناء الجزر

الشكل 1.2.6. مساحة دولة اإلمارات العربية المتحدة *

المصدر: وزارة االقتصاد

* باستثناء الجزر

أبوظبي

دبي

الشارقة

رأس الخيمة

الفجيرة

أم القيوين

عجمان
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المناخ
تقــع إمــارة أبوظبــي فــي المنطقــة المداريــة الجافــة ويقطــع مــدار الســرطان الجــزء الجنوبــي منهــا، مــا 
ــرات  ــي فت ــنة وف ــدار الس ــى م ــة عل ــرارة عالي ــات ح ــة ذات درج ــة صحراوي ــف بطبيع ــا يتص ــل مناخه يجع
ــة  ــاع الرطوب ــف بارتف ــي الصي ــة ف ــرارة المرتفع ــات الح ــطات درج ــط متوس ــاص. وترتب ــكل خ ــف بش الصي
النســبية، وال ســّيما فــي المناطــق الســاحلية. ويّتصــف شــتاؤها بالــدفء بشــكل عــام وهبــوط درجــات 
الحــرارة إلــى مســتويات دنيــا مــن حيــن إلــى آخــر، كمــا ياحــظ الفــرق فــي درجــات الحــرارة بيــن المناطــق 

ــارة.  ــس اإلم ــة والمرتفعــات، التــي تشــّكل فــي مجموعهــا تضاري ــة الداخلي الســاحلية والصحراوي

وتعانــي إمــارة أبوظبــي قّلــة األمطــار، كمــا أن كمّياتهــا تتفــاوت بدرجــة كبيــرة مــن عــام إلــى آخــر. وتهــّب 
ــاح  ــة، وري ــم تكــن محّملــة بأترب ــاح موســمية شــمالية تســاعد علــى تلطيــف الجــو مــا ل ــة ري علــى الدول
جنوبيــة شــرقية قصيــرة األمــد ذات درجــات رطوبــة شــديدة. وتتغّيــر الريــاح غالبــً بيــن جنوبيــة أو جنوبيــة 
ــبب  ــاه بس ــر المي ــطات تبّخ ــادة متوس ــظ زي ــن الماح ــة. وم ــمالية غربي ــمالية وش ــة أو ش ــرقية وغربي ش
عوامــل عــّدة، هــي: درجــات الحــرارة العاليــة، وســرعة الريــاح العاليــة وقــوة هبوبهــا، وقّلــة األمطــار. يــزود 
ــى  ــة عل ــات المناخي ــات المحط ــي ببيان ــاء أبوظب ــز إحص ــزالزل مرك ــة وال ــاد الجوي ــي لألرص ــز الوطن المرك
مســتوى إمــارة أبوظبــي، ومــن ثــم يتــم معالجتهــا إحصائيــً لتمثــل أربــع مناطــق رئيســية باإلمــارة، هــي: 

أبوظبــي والعيــن والغربيــة والجــزر.

الشكل 2.2.6. متوسط درجات الحرارة العظمى والصغرى حسب المنطقة والشهر، 2014

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي.

درجات الحرارة الصغرى - ابوظبي
درجات الحرارة الصغرى - العين

درجات الحرارة الصغرى - الغربية
درجات الحرارة الصغرى - الجزر

درجات الحرارة العظمى - ابوظبي
درجات الحرارة العظمى - العين

درجات الحرارة العظمى - الغربية
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2.2.6. درجات الحرارة حسب الشهر - أبوظبي، 2014
)درجة مئوية(

درجة الحرارة الشهر
الصغرى

متوسط درجة  
الحرارة الصغرى

درجة الحرارة 
العظمى

متوسط درجة 
الحرارة العظمى

5.313.128.923.1يناير

5.414.332.924.4فبراير

7.717.738.028.9مارس

14.821.643.134.6أبريل

15.224.847.237.9مايو

20.526.647.439.3يونيو

23.829.348.441.1يوليو

24.230.049.041.5أغسطس

22.528.046.839.6سبتمبر

18.624.741.036.6أكتوبر

10.819.437.029.8نوفمبر

7.515.430.825.9ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، مركز اإلحصاء - أبوظبي

3.2.6. درجات الحرارة حسب الشهر - العين، 2014
)درجة مئوية(

درجة الحرارة الشهر
الصغرى

 متوسط درجة
 الحرارة الصغرى

درجة الحرارة 
العظمى

متوسط درجة 
الحرارة العظمى

5.711.430.822.8يناير

5.812.433.724.7فبراير

8.116.738.829.7مارس

11.922.044.137.1أبريل

15.224.648.240.5مايو

21.327.150.543.1يونيو

23.529.649.344.0يوليو

23.429.549.643.4أغسطس

20.827.447.140.9سبتمبر

18.824.043.136.8أكتوبر

10.917.536.929.9نوفمبر

9.113.433.026.3ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، مركز اإلحصاء - أبوظبي
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4.2.6. درجات الحرارة حسب الشهر - الغربية، 2014
)درجة مئوية(

درجة الحرارة الشهر
الصغرى

 متوسط درجة
 الحرارة الصغرى

درجة الحرارة 
العظمى

متوسط درجة 
الحرارة العظمى

4.612.429.622.6يناير

4.013.036.025.1فبراير

7.516.339.429.9مارس

13.721.844.437.3أبريل

16.225.048.841.2مايو

19.426.849.643.4يونيو

23.229.350.144.6يوليو

24.129.649.043.5أغسطس

23.227.247.441.2سبتمبر

18.124.142.137.4أكتوبر

11.218.337.830.6نوفمبر

4.914.131.126.0ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، مركز اإلحصاء - أبوظبي

5.2.6. درجات الحرارة حسب الشهر - الجزر، 2014
)درجة مئوية(

درجة الحرارة الشهر
الصغرى

 متوسط درجة
 الحرارة الصغرى

درجة الحرارة 
العظمى

متوسط درجة 
الحرارة العظمى

8.615.627.621.4يناير

9.016.233.022.4فبراير

11.618.938.626.9مارس

15.623.041.532.4أبريل

19.826.444.436.5مايو

22.728.243.837.8يونيو

24.230.646.739.6يوليو

24.831.247.939.5أغسطس

25.029.744.337.6سبتمبر

21.427.740.335.2أكتوبر

14.022.537.128.9نوفمبر

11.318.629.224.5ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، مركز اإلحصاء - أبوظبي

6.2.6. متوسط هطول األمطار حسب المنطقة والشهر، 2014
)مليمتر(

الجزرالغربيةالعينأبوظبيالشهر

7.14.33.24.9يناير

3.82.50.51.0فبراير

22.134.319.65.0مارس

4.86.83.42.5أبريل

0.10.30.00.2مايو

0.00.20.00.0يونيو

0.00.00.00.0يوليو

0.56.91.50.0أغسطس

0.09.90.00.0سبتمبر

0.02.40.61.7أكتوبر

0.11.30.00.3نوفمبر

0.10.00.91.6ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، مركز اإلحصاء - أبوظبي

الشكل 3.2.6. متوسط هطول األمطار حسب المنطقة والشهر، 2014

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي.
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7.2.6. هطول األمطار في أبوظبي والعين حسب الشهر، 2014
)مليمتر(

الشهر

 العين أبوظبي

أقوى الزخات 
في يوم واحد

المجموع 
الشهري

أقوى الزخات 
في يوم واحد

المجموع 
الشهري

10.428.414.638.8يناير

4.015.25.422.2فبراير

18.388.344.0309.0مارس

8.619.017.461.3أبريل

0.20.22.03.0مايو

0.00.01.41.4يونيو

0.00.00.00.0يوليو

2.02.017.261.9أغسطس

0.00.076.888.8سبتمبر

0.00.020.822.0أكتوبر

0.40.44.811.3نوفمبر

0.40.40.00.0ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، مركز اإلحصاء - أبوظبي

8.2.6. هطول األمطار في الغربية والجزر حسب الشهر، 2014
)مليمتر(

الشهر
الجزرالغربية

أقوى الزخات 
في يوم واحد

المجموع 
الشهري

أقوى الزخات 
في يوم واحد

المجموع 
الشهري

4.419.49.619.6يناير

1.22.71.03.8فبراير

60.0117.58.019.8مارس

6.620.24.010.2أبريل

0.00.00.60.6مايو

0.00.00.00.0يونيو

0.00.00.00.0يوليو

8.89.00.00.0أغسطس

0.00.00.00.0سبتمبر

1.83.46.66.6أكتوبر

0.00.01.21.2نوفمبر

4.45.24.06.4ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، مركز اإلحصاء - أبوظبي

9.2.6. متوسط الضغط الجوي حسب المنطقة والشهر، 2014
)هيكتوباسكال(

الجزرالغربيةالعينأبوظبيالشهر

1,0191,0191,0201,020يناير

1,0151,0151,0171,017فبراير

1,0131,0131,0141,014مارس

1,0111,0101,0121,011أبريل

1,0071,0061,0071,007مايو

1,0011,0011,0021,001يونيو

997.9998.5999.0998.5يوليو

999.91,0011,0011,000أغسطس

1,0041,0051,0051,005سبتمبر

1,0111,0121,0111,011أكتوبر

1,0161,0161,0161,017نوفمبر

1,0191,0191,0181,020ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، مركز اإلحصاء - أبوظبي

10.2.6. متوسط الرطوبة النسبية حسب المنطقة والشهر، 2014
)%(

الجزرالغربيةالعينأبوظبيالشهر

68.966.773.783.0يناير

65.057.466.473.6فبراير

61.650.555.069.3مارس

54.733.342.867.1أبريل

49.928.234.664.2مايو

54.729.036.664.1يونيو

55.233.838.267.7يوليو

53.136.645.869.2أغسطس

59.136.548.471.1سبتمبر

54.842.450.866.7أكتوبر

56.549.256.362.3نوفمبر

65.157.368.174.4ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، مركز اإلحصاء - أبوظبي



     281      I   2015 الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي I      280   الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي 2015

الشكل 4.2.6. متوسط الرطوبة النسبية حسب المنطقة والشهر، 2014

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي.

11.2.6. الرطوبة النسبية حسب الشهر - أبوظبي، 2014
)%(

 المتوسطالشهر
 الشهري

 متوسط الرطوبة
 الصغرى

متوسط الرطوبة 
العظمى

68.945.787.6يناير

65.040.086.3فبراير

61.635.286.1مارس

54.726.585.0أبريل

49.923.376.8مايو

54.727.380.4يونيو

55.228.279.0يوليو

53.127.175.6أغسطس

59.129.083.3سبتمبر

54.827.479.2أكتوبر

56.534.277.4نوفمبر

65.141.084.5ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، مركز اإلحصاء - أبوظبي

12.2.6. الرطوبة النسبية حسب الشهر - العين، 2014
)%(

 المتوسطالشهر
 الشهري

 متوسط الرطوبة
 الصغرى

متوسط الرطوبة 
العظمى

66.738.191.6يناير

57.430.484.7فبراير

50.523.881.5مارس

33.313.366.4أبريل

28.210.355.0مايو

29.08.858.0يونيو

33.812.363.6يوليو

36.615.760.8أغسطس

36.515.263.2سبتمبر

42.419.669.2أكتوبر

49.225.375.6نوفمبر

57.329.084.2ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، مركز اإلحصاء - أبوظبي

13.2.6. الرطوبة النسبية حسب الشهر - الغربية، 2014
)%(

 المتوسطالشهر
 الشهري

 متوسط الرطوبة
 الصغرى

متوسط الرطوبة 
العظمى

73.750.994.6يناير

66.443.889.4فبراير

55.028.683.9مارس

42.820.576.4أبريل

34.614.565.3مايو

36.615.068.5يونيو

38.215.966.6يوليو

45.821.672.5أغسطس

48.422.178.5سبتمبر

50.825.179.3أكتوبر

56.331.581.7نوفمبر

68.140.791.8ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، مركز اإلحصاء - أبوظبي
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14.2.6. الرطوبة النسبية حسب الشهر - الجزر، 2014
)%(

 المتوسطالشهر
 الشهري

 متوسط الرطوبة
 الصغرى

متوسط الرطوبة 
العظمى

83.066.592.6يناير

73.654.388.1فبراير

69.344.988.0مارس

67.138.088.4أبريل

64.232.987.4مايو

64.135.385.0يونيو

67.742.585.4يوليو

69.246.284.7أغسطس

71.149.685.1سبتمبر

66.744.982.1أكتوبر

62.345.277.6نوفمبر

74.457.486.5ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، مركز اإلحصاء - أبوظبي

15.2.6. متوسط سرعة الرياح حسب المنطقة والشهر، 2014
)عقدة*(

الجزرالغربيةالعينأبوظبيالشهر

5.75.05.68.1يناير

7.06.17.19.5فبراير

6.96.27.17.4مارس

11.910.912.315.1أبريل

12.611.612.513.8مايو

13.512.013.316.3يونيو

13.011.613.215.0يوليو

14.111.413.415.0أغسطس

11.910.710.913.0سبتمبر

11.810.310.412.2أكتوبر

12.09.911.515.4نوفمبر

10.48.611.415.9ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، مركز اإلحصاء - أبوظبي

* العقدة = 1.15 ميل في الساعة

16.2.6. سرعة الرياح حسب الشهر - أبوظبي، 2014
)عقدة*(

متوسط القيم القيمة العظمىالمتوسطالشهر
العظمى

5.723.111.9يناير

7.028.814.3فبراير

6.929.914.2مارس

11.966.727.1أبريل

12.647.527.0مايو

13.547.927.3يونيو

13.042.526.2يوليو

14.159.828.7أغسطس

11.939.625.7سبتمبر

11.836.024.5أكتوبر

12.044.624.1نوفمبر

10.435.621.6ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، مركز اإلحصاء - أبوظبي

* العقدة = 1.15 ميل في الساعة

17.2.6. سرعة الرياح حسب الشهر - العين، 2014
)عقدة*(

متوسط القيم القيمة العظمىالمتوسطالشهر
العظمى

5.035.011.3يناير

6.138.913.5فبراير

6.238.113.4مارس

10.982.827.3أبريل

11.673.129.6مايو

12.073.428.4يونيو

11.664.827.1يوليو

11.463.428.1أغسطس

10.767.726.7سبتمبر

10.353.625.2أكتوبر

9.949.022.7نوفمبر

8.642.820.0ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، مركز اإلحصاء - أبوظبي

* العقدة = 1.15 ميل في الساعة
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18.2.6. سرعة الرياح حسب الشهر - الغربية، 2014 
)عقدة*(

متوسط القيم القيمة العظمىالمتوسطالشهر
العظمى

5.629.212.0يناير

7.126.214.1فبراير

7.138.114.4مارس

12.377.029.9أبريل

12.555.132.2مايو

13.361.930.6يونيو

13.252.930.3يوليو

13.465.930.1أغسطس

10.941.425.8سبتمبر

10.452.624.6أكتوبر

11.553.624.4نوفمبر

11.445.722.9ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، مركز اإلحصاء - أبوظبي

* العقدة = 1.15 ميل في الساعة

19.2.6. سرعة الرياح حسب الشهر - الجزر، 2014
)عقدة*(

متوسط القيم القيمة العظمىالمتوسطالشهر
العظمى

8.129.714.1يناير

9.525.515.5فبراير

7.431.913.5مارس

15.169.528.0أبريل

13.855.826.7مايو

16.349.728.8يونيو

15.047.528.0يوليو

15.056.228.1أغسطس

13.041.024.3سبتمبر

12.250.622.2أكتوبر

15.450.826.6نوفمبر

15.943.926.0ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، مركز اإلحصاء - أبوظبي

* العقدة = 1.15 ميل في الساعة

20.2.6. المتوسط اليومي لعدد ساعات سطوع الشمس في أبوظبي والعين حسب الشهر، 2014 
)ساعة(

العينأبوظبيالشهر

7.09.0يناير

9.09.0فبراير

9.09.0مارس

10.310.5أبريل

10.911.0مايو

11.311.3يونيو

10.511.1يوليو

10.410.8أغسطس

10.110.4سبتمبر

9.79.8أكتوبر

8.89.2نوفمبر

8.38.9ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، مركز اإلحصاء - أبوظبي

21.2.6. متوسط المجموع اليومي لشدة اإلشعاع الشمسي حسب المنطقة والشهر، 2014
)وات/م2/ساعة(

الجزرالغربيةالعينأبوظبيالشهر

4,2813,8434,3193,565يناير

5,2854,6795,2544,555فبراير

6,0705,1795,8625,378مارس

7,0336,7736,8806,631أبريل

7,1846,9336,7226,671مايو

6,9746,8406,5276,900يونيو

6,4776,4916,1356,521يوليو

6,5616,5415,9756,012أغسطس

6,4516,4786,0335,500سبتمبر

5,7115,7025,5414,521أكتوبر

4,8054,9744,5684,103نوفمبر

4,4584,5684,2353,774ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، مركز اإلحصاء - أبوظبي
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الشكل 5.2.6. متوسط المجموع اليومي لشدة اإلشعاع الشمسي حسب المنطقة والشهر، 2014

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي.

22.2.6. المجموع اليومي لشدة اإلشعاع الشمسي حسب الشهر - أبوظبي، 2014
)وات/م2/ساعة(

القيمة العظمىالقيمة الصغرىالمتوسطالشهر

4,2811,1115,910يناير

5,2851,3916,905فبراير

6,070766.28,185مارس

7,0333,3477,940أبريل

7,1844,5578,397مايو

6,9745,3438,280يونيو

6,4774,5387,880يوليو

6,5614,9617,881أغسطس

6,4515,1318,220سبتمبر

5,7114,8776,670أكتوبر

4,8053,9205,582نوفمبر

4,4582,4265,555ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، مركز اإلحصاء - أبوظبي

23.2.6. المجموع اليومي لشدة اإلشعاع الشمسي حسب الشهر - العين، 2014
)وات/م2/ساعة(

القيمة العظمىالقيمة الصغرىالمتوسطالشهر

3,843725.26,480يناير

4,6791,0367,170فبراير

5,179854.18,057مارس

6,7732,2938,033أبريل

6,9333,9758,211مايو

6,8404,9978,364يونيو

6,4913,5628,090يوليو

6,5414,4237,527أغسطس

6,4784,6697,466سبتمبر

5,7024,0606,337أكتوبر

4,9743,4436,809نوفمبر

4,5683,4586,325ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، مركز اإلحصاء - أبوظبي

24.2.6. المجموع اليومي لشدة اإلشعاع الشمسي حسب الشهر - الغربية، 2014
)وات/م2/ساعة(

القيمة العظمىالقيمة الصغرىالمتوسطالشهر

4,319453.05,330يناير

5,254877.56,288فبراير

5,8621,1017,447مارس

6,8803,8927,908أبريل

6,7224,0618,226مايو

6,5274,6908,404يونيو

6,1351,4938,086يوليو

5,9751,1677,389أغسطس

6,0331,4107,078سبتمبر

5,5414,6166,271أكتوبر

4,5682,4365,570نوفمبر

4,2351,0734,657ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، مركز اإلحصاء - أبوظبي
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25.2.6. المجموع اليومي لشدة اإلشعاع الشمسي حسب الشهر - الجزر، 2014
)وات/م2/ساعة(

القيمة العظمىالقيمة الصغرىالمتوسطالشهر

3,565452.25,460يناير

4,555830.36,440فبراير

5,378708.97,274مارس

6,6313,8227,843أبريل

6,6714,1818,146مايو

6,9005,2938,044يونيو

6,5214,2477,714يوليو

6,0124,0567,454أغسطس

5,5002,0617,225سبتمبر

4,5211,7406,577أكتوبر

4,1031,0845,855نوفمبر

3,7741,1705,198ديسمبر

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل، مركز اإلحصاء - أبوظبي

إحصاءات الهواء 
ينتــج تلــّوث الهــواء مــن مصــادر ثابتــة مثــل محطــات الطاقــة والمصانــع ومصــادر أخــرى متحّركــة مثــل 
الشــاحنات والســيارات والحافــات، إذ تعمــل االنبعاثــات الناتجــة عــن هــذه المصــادر علــى تقليــل جــودة 
الهــواء ممــا يؤثــر ســلبً فــي صحــة اإلنســان وتــوازن النظــم اإليكولوجيــة. ومــن ملّوثــات الهــواء الرئيســة 
ــرة العالقــة، واألوزون األرضــي،  ــي أكســيد النيتروجيــن، واألغب ــت، وثان ــي أكســيد الكبري التــي ُتقــاس ثان

وأول أكســيد الكربــون.

ــى  وتعــّد جــودة الهــواء فــي إمــارة أبوظبــي بشــكل عــام جيــدة، إال أن القــراءات تختلــف مــن منطقــة إل
ــّجل  ــات تس ــن الطرق ــة م ــاس القريب ــات القي ــد أن محط ــا، فنج ــام فيه ــي تق ــطة الت ــب األنش ــرى حس أخ
معــّدالت تلــوث مرتفعــة نســبيً، وذلــك يرجــع إلــى انبعاثــات عــوادم الســيارات، وينطبــق ذلــك أيضــً علــى 
القياســات التــي ُترصــد بالقــرب مــن مواقــع األنشــطة الصناعيــة والنفطيــة، والتــي تســّجل أعلــى معــّدالت 

تلــّوث فــي اإلمــارة. 

وفــي عــام 2014 تــراوح المتوســط الســنوي لتركيــز األغبــرة العالقــة، التــي يبلــغ قطرهــا 10 ميكــرون فــي 
الهــواء مــا بيــن 67.8 و112.6 ميكروجرام/متــر مكعــب فــي المناطــق الحضريــة لإلمــارة، فــي حيــن تــراوح 
المتوســط الســنوي لتركيــز ثانــي أكســيد الكبريــت مــا بيــن 4.1 و 15.2 ميكروجــرام/ متــر مكعــب وهــو 

أقــل مــن الحــد األقصــى الســنوي المســموح بــه محليــً )60 ميكروجــرام/ متــر مكعــب(.

المتوسط السنوي لمؤشرات تلوث الهواء في المناطق الحضرية حسب المنطقة   .26.2.6
والمحطة، 2014

)ميكروجرام/ متر مكعب(

المؤشر 
)الحد األقصى المسموح (

ثاني أكسيد الكبريت 
) 60 ميكروجرام/متر 

مكعب(

ثاني أكسيد 
األغبرة العالقة - 10 األوزون األرضيالنيتروجين

ميكرون أو أقل

أبوظبي

5.627.894.382.5مدرسة خليفة

5.432.5103.967.8مدرسة بني ياس

9.234.7102.683.5مدينة خليفة

4.242.078.5112.6المقطع

العين

7.736.374.6105.4مدرسة العين

4.115.1101.592.8سويحان

94.2-4.328.4زاخر

6.418.4102.5100.6الطوية

الغربية

15.217.099.798.7 بدع زايد

المصدر: هيئة البيئة - أبوظبي.
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27.2.6. المتوسط السنوي لتركيز ثاني أكسيد الكبريت في الهواء المحيط حسب المنطقة * 
)ميكروجرام/ متر مكعب(

2009201020132014موقع المحطة

أبوظبي

8.99.710.69.1وسط المدينة - مدرسة خديجة

5.98.35.75.6منطقة حضرية/ سكنية - مدرسة خليفة

6.89.74.75.0جانب الطريق - شارع حمدان

8.012.92.75.4منطقة حضرية/ سكنية - مدرسة بني ياس

8.46.65.47.5منطقة صناعية - مصفح

5.32.4--منطقة صناعية- المفرق

6.79.2--منطقة حضرية/ سكنية - مدينة خليفة أ

5.14.2--منطقة حضرية/ سكنية - المقطع

العين

2.95.18.07.7منطقة حضرية/ سكنية - مدرسة العين

4.16.29.18.7جانب الطريق - شارع العين

13.14.3--منطقة مرجعية - القوع

5.94.1--منطقة حضرية/ سكنية - سويحان

5.54.3--وسط المدينة - زاخر

9.96.4--منطقة حضرية/ سكنية - الطوية

الغربية

2.68.110.215.2منطقة حضرية/ سكنية - بدع زايد

13.011.4--شارع أبوظبي - طريف

19.217.6--منطقة صناعية - الرويس

6.66.14.910.2وسط المدينة - مدرسة غياثي

2.74.93.26.5منطقة مرجعية - واحة ليوا

8.211.1--منطقة صناعية مرجعية - حبشان

المصدر: هيئة البيئة - أبوظبي.
 * الحد األقصى السنوي المسموح به لمتوسط تركيز ثاني أكسيد الكبريت هو 60 ميكروجرام/ متر مكعب

مالحظة: يوجد تعديالت على البيانات التاريخية من قبل المصدر.

28.2.6. المتوسط السنوي لتركيز ثاني أكسيد النيتروجين في الهواء المحيط حسب المنطقة
)ميكروجرام/ متر مكعب(

2009201020132014موقع المحطة

أبوظبي

36.252.234.728.8وسط المدينة - مدرسة خديجة

41.740.032.127.8منطقة حضرية/ سكنية - مدرسة خليفة

49.347.956.747.7جانب الطريق - شارع حمدان

27.130.931.332.5منطقة حضرية/ سكنية - مدرسة بني ياس

53.859.349.353.3منطقة صناعية - مصفح

41.249.8--منطقة صناعية- المفرق

25.634.7--منطقة حضرية/ سكنية - مدينة خليفة أ

31.042.0--منطقة حضرية/ سكنية - المقطع

العين

29.329.336.3-منطقة حضرية/ سكنية - مدرسة العين

3.24.842.052.0جانب الطريق - شارع العين

3.86.5--منطقة مرجعية - القوع

10.115.1--منطقة حضرية/ سكنية - سويحان

29.028.4--وسط المدينة - زاخر

18.420.5--منطقة حضرية/ سكنية - الطوية

الغربية

15.717.619.817.0منطقة حضرية/ سكنية - بدع زايد

17.926.4--شارع أبوظبي - طريف

21.228.7--منطقة صناعية - الرويس

17.111.012.716.8وسط المدينة - مدرسة غياثي

3.03.52.74.6منطقة مرجعية - واحة ليوا

12.817.2--منطقة صناعية مرجعية - حبشان

المصدر: هيئة البيئة - أبوظبي.
مالحظة: يوجد تعديالت على البيانات التاريخية من قبل المصدر.
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29.2.6. المتوسط السنوي لتركيز األوزون األرضي في الهواء المحيط حسب المنطقة
)ميكروجرام/ متر مكعب(

2009201020132014موقع المحطة

أبوظبي

52.479.996.489.2وسط المدينة - مدرسة خديجة

49.564.771.194.3منطقة حضرية/ سكنية - مدرسة خليفة

48.581.872.5103.9منطقة حضرية/ سكنية - مدرسة بني ياس

116.1102.6--منطقة حضرية/ سكنية - مدينة خليفة أ

102.278.5--منطقة حضرية/ سكنية - المقطع

العين

39.419.947.774.6منطقة حضرية/ سكنية - مدرسة العين

111.398.5--منطقة مرجعية - القوع

106.2101.5--منطقة حضرية/ سكنية - سويحان

106.7102.5--منطقة حضرية/ سكنية - الطوية

الغربية

21.687.368.699.7منطقة حضرية/ سكنية - بدع زايد

101.2117.7--منطقة صناعية - الرويس

63.893.778.8100.5وسط المدينة - مدرسة غياثي

31.480.975.0104.1منطقة مرجعية - واحة ليوا

113.196.6--منطقة صناعية مرجعية - حبشان

المصدر: هيئة البيئة - أبوظبي.
مالحظة: يوجد تعديالت على البيانات التاريخية من قبل المصدر.

30.2.6. المتوسط السنوي لتركيز األغبرة العالقة )10 ميكرون ( في الهواء المحيط حسب المنطقة
)ميكروجرام/ متر مكعب(

2009201020132014موقع المحطة

أبوظبي

150.7121.8134.892.8وسط المدينة - مدرسة خديجة

100.674.3136.782.5منطقة حضرية/ سكنية - مدرسة خليفة

148.6143.1106.6123.5جانب الطريق - شارع حمدان

70.2189.3144.767.8منطقة حضرية/ سكنية - مدرسة بني ياس

203.3226.7163.7142.3منطقة صناعية - مصفح

196.7163.8--منطقة صناعية- المفرق

142.083.5--منطقة حضرية/ سكنية - مدينة خليفة أ

124.8112.6--منطقة حضرية/ سكنية - المقطع

العين

114.396.4115.0105.4منطقة حضرية/ سكنية - مدرسة العين

147.1151.3155.597.7جانب الطريق - شارع العين

145.895.5--منطقة مرجعية - القوع

135.792.8--منطقة حضرية/ سكنية - سويحان

79.894.2--وسط المدينة - زاخر

130.3100.6--منطقة حضرية/ سكنية - الطوية

الغربية

146.5102.3146.298.7منطقة حضرية/ سكنية - بدع زايد

104.1132.4--شارع أبوظبي - طريف

76.8121.9--منطقة صناعية - الرويس

143.6128.4143.995.7وسط المدينة - مدرسة غياثي

147.6153.0133.3110.9منطقة مرجعية - واحة ليوا

151.2106.0--منطقة صناعية مرجعية - حبشان

المصدر: هيئة البيئة - أبوظبي.
مالحظة: يوجد تعديالت على البيانات التاريخية من قبل المصدر.



     295      I   2015 الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي I      294   الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي 2015

31.2.6. المتوسط السنوي لتركيز أول أكسيد الكربون في الهواء المحيط حسب المنطقة
)مليجرام/ متر مكعب(

2009201020132014موقع المحطة

أبوظبي

1.31.20.91.1جانب الطريق - شارع حمدان

0.50.7--منطقة حضرية/ سكنية - المقطع

العين

1.80.91.20.9جانب الطريق - شارع العين

0.30.3--منطقة مرجعية - القوع

0.40.5--منطقة حضرية/ سكنية - سويحان

الغربية

0.40.3--شارع أبوظبي - طريف

0.30.3--منطقة صناعية - الرويس

المصدر: هيئة البيئة - أبوظبي.
مالحظة: يوجد تعديالت على البيانات التاريخية من قبل المصدر.

32.2.6. المتوسط السنوي لمستويات الضوضاء حسب المنطقة
)ديسيبل(

2009201020132014موقع المحطة

أبوظبي

-57.657.467.5وسط المدينة - مدرسة خديجة

52.353.058.442.8منطقة حضرية/ سكنية - مدرسة خليفة

65.566.668.365.7جانب الطريق - شارع حمدان

51.053.152.050.2منطقة حضرية/ سكنية - مدرسة بني ياس

49.648.369.060.7منطقة صناعية - مصفح

60.253.0--منطقة صناعية- المفرق

60.149.7--منطقة حضرية/ سكنية - مدينة خليفة أ

53.749.3--منطقة حضرية/ سكنية - المقطع

العين

62.148.955.851.5منطقة حضرية/ سكنية - مدرسة العين

49.761.664.162.0جانب الطريق - شارع العين

54.451.5--منطقة مرجعية - القوع

54.949.1--وسط المدينة - زاخر

56.751.7--منطقة حضرية/ سكنية - الطوية

الغربية

53.845.5-54.3منطقة حضرية/ سكنية - بدع زايد

65.861.1--شارع أبوظبي - طريف

55.653.2--منطقة صناعية - الرويس

50.750.661.354.8وسط المدينة - مدرسة غياثي

53.750.650.845.3منطقة مرجعية - واحة ليوا

59.755.1--منطقة صناعية مرجعية - حبشان

المصدر: هيئة البيئة - أبوظبي.
مالحظة: يوجد تعديالت على البيانات التاريخية من قبل المصدر.
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33.2.6. انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت - قطاع النفط والغاز
)طن(

2005201020132014قطاع العمل

262,539219,022217,925322,798المجموع

103,516153,500160,176265,845االستكشاف واإلنتاج

52,79041,77343,999*شركات عاملة مستقلة 

74.0196.5184.0**الخدمات المشتركة 

10,04012,31815,35612,376التسويق والتكرير

***148,743معالجة الغاز

240.0340.0423.0393.9البتروكيماويات

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك.

 * ضمن االستكشاف واإلنتاج.

 ** قطاع عمل جديد.

34.2.6. انبعاثات أكاسيد النيتروجين - قطاع النفط والغاز
)طن(

2005201020132014قطاع العمل

56,22558,90166,59756,708المجموع

16,65529,28832,46036,771االستكشاف واإلنتاج

2,3362,3702,324*شركات عاملة مستقلة 

802.01,4651,394**الخدمات المشتركة

17,79523,43026,70711,199التسويق والتكرير

***20,263معالجة الغاز

1,5123,0453,5955,019البتروكيماويات

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك.

 * ضمن االستكشاف واإلنتاج.

 ** قطاع عمل جديد. 

35.2.6. انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة - قطاع النفط والغاز
)طن(

2005201020132014قطاع العمل

64,91562,17072,45368,886المجموع

47,49051,46460,29658,768االستكشاف واإلنتاج

1,1661,1381,058*شركات عاملة مستقلة * *

8,2227,80810,1678,004التسويق والتكرير

***8,503معالجة الغاز

700.01,732851.71,056البتروكيماويات

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك.

 * ضمن االستكشاف واإلنتاج.

** يشمل قطاع الخدمات المشتركة ابتداًء من عام 2012 .

36.2.6. االنبعاثات الكلية لملوثات الهواء - قطاع النفط والغاز
)طن(

2005201020132014الملوث

383,679340,093356,975448,392المجموع 

262,539219,022217,925322,798ثاني أكسيد الكبريت 

56,22558,90166,59756,708أكاسيد النيتروجين

64,91562,17072,45368,886المركبات العضوية المتطايرة 

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك.

الشكل 6.2.6. االنبعاثات الكلية لملوثات الهواء - قطاع النفط والغاز

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - مركز اإلحصاء - أبوظبي.

ثاني أكسيد الكبريتأكاسيد النيتروجينالمركبات العضوية المتطايرة

ن
ط
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37.2.6. نصيب الفرد من االنبعاثات الكلية الملوثة للهواء - قطاع النفط والغاز
)طن(

2005201020132014الملوث

0.280.160.150.17المجموع 

0.190.100.090.12ثاني أكسيد الكبريت 

0.040.030.030.02أكاسيد النيتروجين 

0.050.030.030.03المركبات العضوية المتطايرة 

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك ، مركز اإلحصاء - أبوظبي.

38.2.6. انبعاثات ثاني أكسيد الكربون - قطاع النفط والغاز   
)مليون طن(

2006201020132014قطاع العمل

23.023.026.630.0المجموع

16.015.016.317.7االستكشاف واإلنتاج *

1.01.01.11.0شركات عاملة مستقلة * *

5.04.06.06.3التسويق والتكرير

1.03.03.35.0البتروكيماويات

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك.

*ضمن االستكشاف واإلنتاج. 

** يشمل قطاع الخدمات المشتركة

39.2.6. نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون- قطاع النفط والغاز  
)طن(

2006201020132014قطاع العمل

15.411.010.611.4المجموع

10.77.26.56.7االستكشاف واإلنتاج

0.70.50.40.4شركات عاملة مستقلة

3.31.92.42.4التسويق والتكرير

0.71.41.31.9البتروكيماويات

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - مركز اإلحصاء - أبوظبي

40.2.6. انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت - قطاع إنتاج الماء والكهرباء
)طن(

2005201020132014المصدر

1,141.14,240.01,274.01,150.1المجموع

841.02,314.0430.5401.2الشركة العربية للطاقة

108.0372.8245.0268.0شركة الشويهات سي إم إس للطاقة

173.8215.876.554.8شركة اإلمارات سي إم إس للطاقة

15.621.020.723.1شركة الخليج توتال تراكتبل للطاقة 

1,309.7265.0237.0-شركة الطويلة - آسيا للطاقة

2.36.761.221.2محطة المرفأ للطاقة والتحلية

---0.3محطة مدينة زايد للطاقة

175.2144.7--شركة الرويس للطاقة

المصدر: هيئة مياه وكهرباء أبوظبي.

41.2.6. انبعاثات أكاسيد النيتروجين - قطاع إنتاج الماء والكهرباء
)طن(

2005201020132014المصدر

25,161.313,481.113,391.411,035.0المجموع

18,510.04,759.03,800.52,921.1الشركة العربية للطاقة

889.02,927.12,385.02,098.0شركة الشويهات سي إم إس للطاقة

831.2545.8547.9247.5شركة اإلمارات سي إم إس للطاقة

1,958.02,724.02,333.01,868.4شركة الخليج توتال تراكتبل للطاقة 

2,368.02,350.82,042.02,319.0شركة الطويلة - آسيا للطاقة

526.3174.4634.5321.0محطة المرفأ للطاقة والتحلية

---78.8محطة مدينة زايد للطاقة

1,648.51,260.1--شركة الرويس للطاقة

المصدر: هيئة مياه وكهرباء أبوظبي.
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أكاسيد النيتروجين

42.2.6. انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة - قطاع إنتاج الماء والكهرباء
)طن(

2005201020132014المصدر

167.1189.0219.8237.2المجموع

143.3189.0190.1212.1شركة الخليج توتال تراكتبل للطاقة 

29.725.0-20.7محطة المرفأ للطاقة والتحلية

---3.1محطة مدينة زايد للطاقة

المصدر: هيئة مياه وكهرباء أبوظبي.

43.2.6. االنبعاثات الكلية لملوثات الهواء - قطاع إنتاج الماء والكهرباء
)طن(

2005201020132014الملوث

26,469.417,910.115,356.612,422.3المجموع

1,141.14,240.01,745.41,150.1ثاني أكسيد الكبريت 

25,161.313,481.113,391.411,035.0أكاسيد النيتروجين 

167.1189.0219.8237.2المركبات العضوية المتطايرة 

المصدر: هيئة مياه وكهرباء أبوظبي.

الشكل 7.2.6. االنبعاثات الكلية لملوثات الهواء - قطاع إنتاج الماء والكهرباء

المصدر:  مركز اإلحصاء أبوظبي.

ثاني أكسيد الكبريتالمركبات العضوية المتطايرة

ن
ط

44.2.6. انبعاثات ثاني أكسيد الكربون - قطاع إنتاج الماء والكهرباء
)مليون طن(

2005201020132014المصدر

19.827.129.630.0المجموع

7.38.07.16.7الشركة العربية للطاقة

2.35.34.95.0شركة الشويهات سي إم إس للطاقة

2.72.52.52.8شركة اإلمارات سي إم إس للطاقة

3.04.14.14.5شركة الخليج توتال تراكتبل للطاقة 

4.07.27.98.3شركة الطويلة - آسيا للطاقة

0.50.00.00.0محطة المرفأ للطاقة والتحلية

---0.1محطة مدينة زايد للطاقة

3.02.6--شركة الرويس للطاقة

المصدر: هيئة مياه وكهرباء أبوظبي.

45.2.6. انبعاثات أخرى - قطاع إنتاج الماء والكهرباء
)طن(

2005201020132014الملوث

3,505.75,236.37,375.46,933.6أول أكسيد الكربون

0.020.020.020.02الرصاص 

69.979.079.599.2الميثان 

18,526.74,821.922.124.7أكسيد النيتروز

المصدر: هيئة مياه وكهرباء أبوظبي.
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المياه 
أدى النمــو المتســارع لاقتصــاد والزراعــة والتزايــد الســكاني الكبيــر فــي إمــارة أبوظبــي إلــى زيــادة كبيــرة 
ــر  ــاه غي ــوارد المي ــى م ــاد عل ــّدل االعتم ــغ مع ــث بل ــة، حي ــا المختلف ــن مصادره ــاه م ــتهاك المي ــي اس ف
التقليديــة مثــل الميــاه المحــّاة وميــاه الصــرف الصحــي المعالجــة المعــاد اســتخدامها فــي ازديــاد، وذلــك 

لمــلء اختــال التــوازن بيــن العــرض والطلــب.

واحتلــت منطقــة أبوظبــي المرتبــة األولــى فــي إنتــاج ميــاه الصــرف الصحــي المعالجــة بنســبة بلغــت 
74% مــن إجمالــي ميــاه الصــرف الصحــي المعالجــة لإلمــارة فــي عــام 2014، فــي حيــن كانــت المنطقــة 

الغربيــة األقــل إنتاجــا فــي هــذا الّصــدد، بإنتــاج بلــغ 4% فقــط مــن إجمالــي الميــاه المعالجــة.

46.2.6. إجمالي موارد المياه غير التقليدية حسب النوع
)مليون متر مكعب(

2005201020132014النوع

770.0999.31,236.31,318.0المجموع

667.0873.01,082.51,126.3استهالك المياه المحالة

مياه الصرف الصحي المعالجة المعاد 
103.0126.3153.8191.7استخدامها

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي.

47.2.6. كمية مياه الصرف الصحي المعالجة حسب المنطقة
)مليون متر مكعب(

2005201020132014المنطقة

148.3246.5283.0312.9المجموع

113.9183.0209.4231.3أبوظبي

33.054.859.167.6العين

1.48.814.514.0الغربية

المصدر: شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي.

48.2.6. كمية مياه الصرف الصحي المعالجة المعاد استخدامها حسب المنطقة
)مليون متر مكعب(

2005201020132014المنطقة

103.0126.3153.8191.7المجموع

69.765.586.5115.6أبوظبي

31.952.058.066.0العين

1.48.89.310.1الغربية

المصدر: شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي.

49.2.6. إجمالي طاقة محطات معالجة مياه الصرف الصحي حسب المنطقة
)مليون متر مكعب(

2005201020132014المنطقة

135.8437.0470.5466.8المجموع

95.9360.3344.4369.9أبوظبي

29.465.4112.781.7العين

10.511.313.415.2الغربية

المصدر: شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي.

50.2.6. إجمالي طاقة محطات المعالجة التقليدية للصرف الصحي حسب المنطقة
)مليون متر مكعب(

2005201020132014المنطقة

134.4414.4469.3461.6المجموع

95.9343.8343.8365.4أبوظبي

29.259.5112.381.3العين

9.311.113.114.9الغربية

المصدر: شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي.

51.2.6. إجمالي طاقة محطات المعالجة غير التقليدية للصرف الصحي حسب المنطقة
)مليون متر مكعب(

2005201020132014المنطقة

1.422.61.25.2المجموع

16.40.64.6-أبوظبي

0.25.90.40.4العين

1.20.30.30.3الغربية

المصدر: شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي.
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52.2.6. كمية النفايات الصلبة غير الخطرة الناشئة حسب نشاط المصدر والمنطقة، 2014
)طن(

الغربيةالعين أبوظبيالمجموعالمصدر

9,918,2376,729,7061,429,9011,758,630المجموع 

27,17418,4383,9184,818المتوسط اليومي 

4,587,3012,436,958780,6231,369,720نفايات اإلنشاءات والهدم

3,297,1473,290,3992,1244,624نفايات صناعية وتجارية

561,99152,785295,022214,184نفايات زراعية

1,298,955787,279342,999168,677نفايات بلدية 

172,843162,2859,1331,425أخرى*

المصدر: مركز إدارة النفايات - أبوظبي, أدنوك. 

*  تشمل النفايات الصلبة من معالجة مياه الصرف الصحي ونفايات قطاع النفط والغاز.

الشكل 8.2.6. التوزيع النسبي لكمية النفايات الصلبة غير الخطرة الناشئة حسب المنطقة، 2014

الشكل 9.2.6. عدد حاالت التسمم في كل 100,000 فرد حسب نوع التسمم الغذائي

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي.

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي.

النفايات
ويشــير  والبشــرية.  االقتصاديــة  التنميتيــن  زيــادة  مــع  ومعالجتهــا  النفايــات  بــإدارة  االهتمــام  يــزداد 
مصطلــح إدارة النفايــات إلــى عمليــات الجمــع والنقــل والفــرز والمعالجــة والتخّلــص مــن النفايــات الناتجــة 
مــن النشــاطات البشــرية واالقتصاديــة بهــدف تقليــل آثارهــا علــى البيئــة والصحــة والمظهــر الحضــاري.

بلــغ إجمالــي كمّيــة النفايــات المولـّـدة فــي إمــارة أبوظبــي نحــو 9.9 مليــون طــن فــي عــام 2014 أي بمعــّدل 
27 ألــف طــن يوميــًا، وشــّكلت نفايــات اإلنشــاءات والهــدم نســبة %46 

أبوظبي

العين

الغربية

53.2.6. عدد حاالت التسمم الغذائي واألمراض المنقولة عن طريق الغذاء حسب النوع

2010201120122013النوع 

1,2591,3562,1071,949المجموع

---90تسمم السالمونيال

4716671,1471,237أنواع أخرى من التسمم الغذائي

335394443248حمى التيفويد

193138279271التهاب الكبد الفيروسي أ

558210394الجيارديا

---51الزحار الباسيلي

----الزحار البكتيري

---12الباراتيفويد

527513599داء البروسيالت

----أخرى

المصدر: هيئة الصحة - أبوظبي.

الصحة والسالمة 
 

يعّد مجاال السالمة الغذائية والصحة والسالمة المهنية من أهم المجاالت التي توليها حكومة إمارة 
طريق  عن  منقولة  بأمراض  شخص   2,000 حوالي  أصيب   2013 عام  وخالل  كبيرًا.  اهتمامًا  أبوظبي 
الغذاء وحاالت تسّمم غذائي ناجمة عن تناول األغذية أو المشروبات الملّوثة بالبكتيريا والفيروسات ، 
وتعد نسبة األشخاص الذين أصيبوا بالتسمم الغذائي هي األعلى ، حيث وصلت نحو 63% من إجمالي 

عدد األشخاص ، ثم تليها التهاب الكبد الفيروسي أ بنسبة %14. 

الغذائي  التسمم  حاالت  إجمالي  وقل  حالة   24 الغذائي  التسمم  حاالت  من  الوفيات  عدد  بلغ  وقد 
المهنية  والسالمة  الصحة  مجال  وفي  حالة.   1,949 إلى  الغذاء  طريق  عن  منقولة  بأمراض  واإلصابة 
سجل قطاع النفط والغاز نحو  8 حاالت وفاة في 2014 مقارنًة ب 11 حالة في 2013 .  وفي قطاع الماء 

والكهرباء فقد تم تسجيل 9 حاالت وفاة في 2014 مقارنًة ب حالة وفاة واحدة فقط في عام 2013.
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54.2.6.عدد حوادث الصحة والسالمة المهنية - قطاع النفط والغاز

2005201020132014البيان

64118حوادث الوفيات

114332-الوفيات غير القابلة للتسجيل

--00حوادث العجز

53666660الحوادث المهدرة للوقت

--123144الحاالت المعالجة طبيا

--4158حالة يوم عمل محدود

----حوادث السفر

497589--حدوث األمراض المهنية

--171177حوادث المرور على الطرق

--30,186-حاالت على وشك الحدوث

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك.

55.2.6. معدل اإلصابات والحوادث المسجلة لكل مليون ساعة عمل - قطاع النفط والغاز

2005201020132014البيان

171.0355.0710.4533.9عدد ساعات العمل )مليون ساعة(

0.30.20.10.1معدل تكرار اإلصابات المهدرة للوقت

--1.30.8معدل تكرار الحاالت المسجلة

معدل حوادث الوفاة )لكل 100 مليون 
3.51.11.61.5ساعة عمل(

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك.

56.2.6.عدد حوادث الصحة والسالمة المهنية - قطاع إنتاج الماء والكهرباء

2005201020132014البيان

1619حوادث الوفيات

0000الوفيات غير القابلة للتسجيل

0100حوادث العجز

9222030 الحوادث المهدرة للوقت

54722422الحاالت المعالجة طبيا

0162حالة يوم عمل محدود

0000حوادث السفر

0498الحوادث الخطيرة المسجلة

0000حدوث األمراض المهنية

44370حوادث المرور على الطرق

475961,8131,587حاالت على وشك الحدوث

المصدر: هيئة مياه وكهرباء أبوظبي.

57.2.6. معدل اإلصابات والحوادث المسجلة لكل مليون ساعة عمل - قطاع إنتاج الماء والكهرباء

2005201020132014البيان

9.942.182.972.3عدد ساعات العمل )مليون ساعه(

0.90.50.20.4معدل تكرار اإلصابات المهدرة للوقت

2.117.14.112.0معدل شدة اإلصابة المهدرة للوقت

0.111.30.30.8معدل تكرار الحاالت المسجلة *

المصدر: هيئة مياه وكهرباء أبوظبي

*يشمل معدل حوادث الوفاة حتى عام 2013 
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3.6. الطاقة والمياه

النفط والغاز  
إلى  باإلضافة  الطبيعي،  والغاز  الخام  النفط  واستخدام  إنتاج  عن  إحصائية  بيانات  القسم  هذا  يوفر 
بيانات عن اإلنتاج المحلي ومبيعات المنتجات البترولية المكررة. ويعكس ذلك النجاح والمكانة المميزة 

التي وصلت إليها إمارة أبوظبي في جميع أنحاء العالم في مجال النفط والغاز. 

أحد  اإلمارة  أصبحت   1958 عام  أبوظبي  إمارة  في  مرة  ألول  تجارية  بكمّيات  النفط  اكُتشف  أن  منذ 
األمد  طويلة  سياسة  أبوظبي  حكومة  تبنت  وقد  العالم.  مستوى  على  للنفط  الرئيسين  المنتجين 
لتنويع قاعدة األنشطة االقتصادية وزيادة مساهمة األنشطة غير النفطية في اإلمارة. ويعّد هذا التنويع 

هو الضمانة الحقيقية للتنمية المستدامة.

بلغ اإلنتاج السنوي للنفط الخام 1,002,179 ألف برميل لعام 2014، ما يمثل ارتفاع بنسبة 0.5%عن 
عام 2013، في حين زاد إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 1.6% ليصبح 2,799,202 مليون قدم مكعب عام 

2014، بينما بلغ إنتاج المنتجات البترولية المكّررة 21,657 ألف طن متري عام 2014.

1.3.6. إنتاج وصادرات النفط الخام
)ألف برميل(

2005201020132014البيان

اإلنتاج 

818,330825,291996,9281,002,179اإلنتاج السنوي

2,2422,2612,7312,746المتوسط اليومي

الصادرات 

749,080744,525920,687808,131الصادرات السنوية

2,0522,0402,5222,214المتوسط اليومي

1,9622,7512,491-مجموع اآلبار المنتجة للنفط

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك

مالحظة: اإلنتاج ال يتضمن المكثفات

2.3.6. أسعار خامات النفط حسب نوع الخام           
)دوالر للبرميل(

2005201020132014نوع الخام

53.179.2110.199.3خام مربان

52.578.7109.5108.6خام أم الشيف

53.179.0109.9109.2خام زاكم السفلي

49.077.3107.196.9خام زاكم العلوي

51.978.5109.2103.5متوسط السعر

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك

5.3.6. أسعار منتجات الغاز الطبيعي المسال
)دوالر / طن متري(

2005201020132014نوع المنتج

283565889853 غاز طبيعي مسال 

388698898786 بروبان  

392705901804 بوتان 

464708947851 بنتان )+(

75146190139 أخرى )كبريت(

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك

3.3.6. إنتاج الغاز الطبيعي
)مليون قدم مكعب(

2005201020132014البيان

    اإلنتاج

2,069,5502,174,0572,756,2072,799,202اإلنتاج السنوي

5,6705,9567,5517,669اإلنتاج اليومي

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك

4.3.6. إنتاج وصادرات منتجات الغاز الطبيعي المسال
)ألف طن متري(

نوع المنتج
20132014

الصادراتاإلنتاجالصادراتاإلنتاج

20,00316,81821,75419,821المجموع

5,5315,4416,0505,856غاز طبيعي مسال

4,8853,6725,1464,509بروبان 

4,4473,3754,6274,089بوتان

3,0242,1433,3522,876 بنتان)+(

2,1172,1872,5792,490أخرى )كبريت(

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك

مالحظة: ال يتضمن المكثفات
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6.3.6. اإلنتاج والمبيعات المحلية للمنتجات البترولية المكررة  
)ألف طن متري(

2005201020132014البيان

اإلنتاج

17,98619,22321,51621,657كمية اإلنتاج السنوي

49.2852.6758.9559.33المتوسط اليومي

المبيعات المحلية

3,47310,09110,98510,653كمية المبيعات المحلية السنوية

9.5227.6530.1029.18المتوسط اليومي

الصادرات

11,0358,28810,0038,658كمية الصادرات السنوية

30.222.727.423.7المتوسط اليومي

مدخالت النفط الخام و المكثفات  
427470449-)ألف برميل/ يومي(

الطاقة التصميمية للتكرير )ألف 
480505505505برميل/ يومي(

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك

الشكل 1.3.6. أسعار منتجات الغاز الطبيعي المسال

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك

7.3.6. إنتاج المشتقات البترولية المكررة    
)ألف طن متري(

2005201020132014نوع المنتج

17,98619,22321,51621,657المجموع

488579591618غاز البترول المسال

1,4292,2843,0562,371بنزين خال من الرصاص

4,6694,8134,9125,048نفتا

5,4945,6846,8666,162وقود طائرات / كيروسين

4,2174,7754,4774,482زيت الغاز / ديزل

زيت الوقود الثقيل /  بقايا زيوت 
1,6891,0481,5642,927ثقيلة

395049-الكبريت

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك

الشكل 2.3.6. إنتاج المشتقات البترولية المكررة، 2014

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك

غاز البترول المسال

بنزين خال من الرصاص

نفتا

وقود طائرات / كيروسين

زيت الغاز / ديزل

زيت الوقود الثقيل /  بقايا زيوت ثقيلة

الكبريت

%2.9%0.23

%10.9

%23.3%20.7

%13.5

%28.5

غاز طبيعي مسال

بوتانبروبان   )+( بنتان 

أخرى )كبريت(
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9.3.6. صادرات المنتجات البترولية المكررة
)ألف طن متري(

2005201020132014نوع المنتج

11,0358,28810,0038,658المجموع

4,6284,2694,8334,850نفتا

3,9683,2193,7892,523وقود طائرات / كيروسين

1,783679964713زيت الغاز / ديزل

زيت الوقود الثقيل /  بقايا زيوت 
656121417572ثقيلة

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك

 * صادرات بقايا زيوت ثقيلة فقط

8.3.6. المبيعات المحلية من المنتجات البترولية المكررة    
)ألف طن متري(

نوع المنتج
20132014

اإلمارات األخرىإمارة أبوظبياإلمارات األخرىإمارة أبوظبي

8,5892,3968,6611,991المجموع

-187-168غاز البترول المسال

-2,681-3,027بنزين خال من الرصاص

2,1398472,572675وقود طائرات / كيروسين

3,2424043,220344زيت الغاز / ديزل

زيت الوقود الثقيل /  بقايا زيوت 
131,1450973ثقيلة

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك

 

10.3.6. أسعار صادرات المنتجات البترولية المكررة
)دوالر / طن متري(

2005201020132014نوع المنتج

479707915862نفتا

484720977933وقود طائرات / كيروسين

447676933889زيت الغاز / ديزل

زيت الوقود الثقيل /  بقايا زيوت 
263474647632ثقيلة

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك
* أسعار صادرات بقايا زيوت ثقيلة فقط

الشكل 3.3.6. أسعار صادرات المنتجات البترولية المكررة

زيت الوقود الثقيل /  بقايا زيوت ثقيلةزيت الغاز / ديزلوقود طائرات / كيروسيننفتا

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك
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الكهرباء والمياه 
يحتــوي هــذا القســم مــن الكتــاب اإلحصائــي علــى إحصــاءات الكهربــاء والميــاه المحــّلاة، منهــا: اإلنتــاج 
ــات الوقــود المســتخدم فــي اإلنتــاج وخطــوط النقــل فــي كل مــن  واالســتهاك والقــدرة اإلنتاجيــة وكمّي
منطقــة أبوظبــي ومنطقــة العيــن والمنطقــة الغربيــة. ويلعــب قطــاع الكهربــاء والميــاه دورًا أساســيً 
فــي خطــط النمــو االقتصــادي لإلمــارة حيــث يعمــل القطــاع علــى توفيــر الخدمــات الضروريــة لدعــم عمليــة 

النمــو االقتصــادي واالجتماعــي فــي اإلمــارة. 

شــهد قطــاع الكهربــاء والميــاه تطــّورًا ملحوظــً وذلــك بعــد صــدور قانــون إنشــاء هيئــة ميــاه وكهربــاء 
أبوظبــي فــي مــارس 1998، وهــي جهــة إشــرافية عليــا تشــرف علــى تطويــر نشــاط الكهربــاء والميــاه 

وتنظيمــه وتقــوم بتنفيــذ السياســات الحكوميــة فــي هــذا الشــأن. 

ونتيجــة الطلــب المتزايــد والتوّســعين العمرانــي والصناعــي اللذيــن تشــهدهما اإلمــارة، بلــغ إنتــاج 
ــام 2013،  ــن ع ــبة 12.3 % ع ــع بنس ــاعة أي ارتف ــا واط/س ــارب 58,354 جيج ــا يق ــام 2014 م ــاء ع الكهرب
ــي عــام  ــون بريطان ــارة أبوظبــي 253,264 مليــون جال ــرة فــي إم ــاه المحــّلاة المتواف ــة المي ــت كمّي وكان

2014، أي ارتفعــت بنســبة 3.5% عــن عــام 2013.

11.3.6. إحصاءات الطاقة الكهربائية
)ميجاوات / ساعة(

2005201020132014البيان

الطاقة الكهربائية المولدة عن 
25,423,72341,712,18951,936,81358,342,545طريق الشركات

139146,59427,98211,802المحول من شركتي إيمال وتكرير

25,423,86241,858,78351,964,79558,354,347اإلجمالي

الطاقة الكهربائية المصدرة من 
2,685,6432,698,2265,513,310-إمارة أبوظبي

الطاقة الكهربائية المستهلكة في 
25,423,86239,173,14049,266,56952,841,037إمارة أبوظبي *

نصيب الفرد من الكهرباء 
18.518.719.7719.89المستهلكة  

7,2429,24710,91712,571قدرة توليد الكهرباء )ميجاوات(

المصدر: شركة أبوظبي للماء والكهرباء 

* االستهالك يشمل االستهالك الداخلي للمحطات باإلضافة إلى المفقود عبر الشبكة 

12.3.6. استهالك الكهرباء حسب المنطقة
)ميجاوات / ساعة(

2005201020132014المنطقة

25,423,86239,173,14049,266,56952,841,037االستهالك الكلي*

16,158,41124,850,01030,560,31232,575,456أبوظبي

6,849,1319,081,3809,736,97610,390,745العين

2,416,3205,241,7508,969,2819,874,836المنطقة الغربية

المصدر: شركة أبوظبي للماء والكهرباء

* االستهالك يشمل االستهالك الداخلي للمحطات باإلضافة إلى المفقود عبر الشبكة 

الشكل 4.3.6. استهالك الكهرباء حسب المنطقة

المصدر: شركة أبوظبي للماء والكهرباء 

المنطقة الغربيةالعينأبوظبي
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14.3.6. التوزيع النسبي الستهالك الكهرباء حسب المنطقة والقطاع، 2014
)%(

المنطقة العينأبوظبيالقطاع
المجموعالغربية

63.729.76.6100.0المنزلي

83.713.03.3100.0التجاري

48.315.935.8100.0الحكومي

8.565.426.2100.0الزراعة

69.09.521.5100.0الصناعة

83.96.29.9100.0أخرى

المصدر: شركة أبوظبي للتوزيع، شركة العين للتوزيع 

13.3.6. التوزيع النسبي الستهالك الكهرباء حسب القطاع 
)%(

2007201020132014القطاع

100.0100.0100.0100.0المجموع

45.335.929.929.4المنزلي

29.232.130.030.2التجاري

17.416.124.124.7الحكومي

7.18.25.65.4الزراعة

0.27.29.710.0الصناعة

0.80.60.70.4أخرى

المصدر: شركة أبوظبي للتوزيع، شركة العين للتوزيع 

مالحظة: تم أخذ قراءة العداد بشكل تراكمي من عام 2008 الى عام 2011 للمنطقة الغربية ) المرفأ(

15.3.6. استهالك الوقود في نشاط الكهرباء والمياه

2005201020132014البيان

356,621450,850565,062618,009غاز طبيعي )مليون قدم مكعب(

7,924134,93516نفط خام )ألف جالون بريطاني(

3,36881,2025,3726,708زيت الغاز )ألف جالون بريطاني( 

--825زيت الوقود )ألف جالون بريطاني(

المصدر: شركة أبوظبي للماء والكهرباء 

16.3.6. استهالك الوقود في نشاط الكهرباء والمياه
)بليون وحدة حرارية بريطانية(

2005201020132014البيان

372,818502,487588,794634,974المجموع

370,973467,126587,905633,862غاز طبيعي  

1,28721,9180.10.9نفط خام  

55713,4398891,110زيت الغاز  

--14زيت الوقود  

المصدر: شركة أبوظبي للماء والكهرباء 

17.3.6. إنتاج واستهالك المياه المحالة والطاقة اإلنتاجية المخطط لبلوغها  
)مليون جالون بريطاني(

2005201020132014البيان

163,241211,793244,666253,264كمية المياه المحالة المتوفرة

140,100183,561198,048203,238اإلنتاج

23,14128,23246,61850,026اإلمداد من محطة الفجيرة

146,727192,028238,123248,085االستهالك

402526652680االستهالك اليومي

متوسط حصة الفرد من االستهالك 
293251262256اليومي )جالون(

الطاقة التصميمية للمياه المحالة 
652815916916)مليون جالون/يوم(

المصدر: شركة أبوظبي للماء والكهرباء 
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المنزلي

الشكل 5.3.6. استهالك وكمية المياه المحالة المتوفرة

المصدر: شركة أبوظبي للماء والكهرباء.

18.3.6. استهالك المياه المحالة حسب المنطقة
)مليون جالون بريطاني(

2005201020132014المنطقة

146,727192,028238,123248,085االستهالك الكلي

91,048116,369144,501150,312أبوظبي

35,44951,07964,48764,704العين

20,23024,58029,13433,069المنطقة الغربية

المصدر: شركة أبوظبي للماء والكهرباء 

الشكل 6.3.6. استهالك المياه المحالة حسب المنطقة، 2014

المصدر: شركة أبوظبي للماء والكهرباء.

19.3.6. التوزيع النسبي الستهالك المياه المحالة حسب القطاع
)%(

2007201020132014القطاع

100.0100.0100.0100المجموع

54.855.251.949.6المنزلي

13.015.514.014.7التجاري

26.922.426.228.0الحكومي

3.34.05.24.9الزراعة

0.11.51.82.0الصناعة

2.01.40.90.7أخرى

المصدر: شركة أبوظبي للتوزيع، شركة العين للتوزيع

الشكل 7.3.6. استهالك المياه المحالة حسب القطاع، 2014

التجاري

الزراعة

الصناعة

أخرى

المصدر: شركة أبوظبي للماء والكهرباء.
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20.3.6. التوزيع النسبي الستهالك المياه المحالة حسب المنطقة والقطاع، 2014
)%(

المنطقة العينأبوظبيالقطاع
المجموعالغربية

54.733.611.7100.0المنزلي

79.011.39.7100.0التجاري

60.922.716.5100.0الحكومي

26.270.63.3100.0الزراعة

80.912.76.4100.0الصناعة

47.044.78.4100.0أخرى

المصدر: شركة أبوظبي للتوزيع، شركة العين للتوزيع

  

21.3.6. خطوط نقل المياه والكهرباء حسب المنطقة، 2014
)كيلومتر(

المنطقة الغربيةالعينأبوظبيالمنطقة

2,335.61,344.12,593.5أطوال خطوط نقل الكهرباء

973.91,482.6930.9أطوال خطوط أنابيب نقل المياه

المصدر: شركة أبوظبي للنقل والتحكم ) ترانسكو (

الطاقة المتجددة 
ــا الحالــي وقــد أولــت حكومــة إمــارة أبوظبــي اهتمامــا  تلعــب الطاقــة المتجــددة دورًا مهمــا فــي عصرن
متزايــدا بالطاقــة المتجــددة فــي الفتــرة الســابقة وذلــك فــي إطــار جهودهــا لتنويــع مصــادر الطاقــة فــي 
ــي  ــدر والت ــادرة مص ــي مب ــددة وه ــة المتج ــال الطاق ــي مج ــة ف ــادرة طموح ــت مب ــث أطلق ــي، حي أبوظب
تلعــب دورًا حيويــً فــي تعزيــز الموقــع الريــادي إلمــارة أبوظبــي فــي مجــال الطاقــة المتجــددة، بمــا يســهم 
ــون فــي الغــاف الجــوي وظاهــرة االحتبــاس الحــراري والتغيــرات  ــات ثانــي أكســيد الكرب تخفيــض انبعاث

المناخيــة، ودعــم مســيرة التنويــع االقتصــادي وتطويــر المــوارد البشــرية.

ــًدا مســتمًرا فــي كميــة الطاقــة  وقــد أظهــرت اإلحصــاءات فــي مجــال الطاقــة الكهربائيــة أن هنــاك تزاي
المولــدة لتصــل إلــى 262,667 ميجــا وات /ســاعة فــي عــام 2014 بنمــو بلــغ 449% عــن العــام 2013، 
كمــا زاد الصــادر مــن  الكهربــاء بنســبة 431% والــوارد مــن الكهربــاء  بنســبة 45% خــال الفتــرة نفســها، 

حيــث تعــود هــذه الزيــادة الــى بــدء تشــغيل محطــة شــمس فــي أواخــر عــام 2013.

22.3.6. إحصاءات الطاقة المتجددة
)ميجاوات / ساعة(

2014 *2013 *20112012البيان

17,98618,58647,823262,667كمية الكهرباء المولدة 

11,29117,13143,754232,228الصادر من الكهرباء 

10,66818,38334,90350,605الوارد من الكهرباء 

1111111111القدرة المركبة للتوليد )ميجا وات(

المصدر: شركة أبوظبي لطاقة المستقبل)مصدر(

*تتضمن بيانات عام 2013 و 2014 انتاج محطة شمس

المصدر: شركة أبوظبي لطاقة المستقبل)مصدر(

الشكل 8.3.6. إحصاءات الطاقة المتجددة
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