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 لمقّدمةا

 
 مارة أبو ظبي خالل السنوات األخيرة.حول الثقافة والترفيه والرعاية االجتماعية في إ تقّدم هذه النشرة إحصاءات

 

دار الكتبب الوطنيبة واإلعبالم والتبراث تشمل إحصاءات وتتناول اإلحصاءات الواردة في هذه النشرة مجاالت مختلفة، 

 واألنشطة الترفيهية والرعاية االجتماعية والشؤون اإلسالمية.  

 

افببة والتببراث إلحصبباءات دار الكتببب الوطنيببة، هيئببة أبببو ظبببي للثقويببتم جمببع البيانببات مببن مصببادر متنوعببة تشببمل 

المجلس الوطني لإلعالم وشركة أبو ظبي لإلعالم إلحصاءات اإلعبالم. أمبا بالنسببة إلحصباءات التبراث واألنشبطة و

الترفيهية فيتم الحصول عليها من كل من بلدية أبو ظبي وبلدية العبين وبلديبة الغربيبة ومتنبزه العبين للحيباة البريبة 

لببه هيئببة أبببو ظبببي للثقافبة والتببراث.  وفيمببا يتعلببق بكببل مبن إحصبباءات الرعايببة االجتماعيببة والشببؤون باإلضبافة إ

 اإلسالمية فتجمع بياناتها من وزارة تنمية المجتمع والهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف عله التوالي.

ت ومجموعبة الجبداول البواردة فبي هبذا تُجمع البيانات من هذه الجهبات بصبورة سبنوية، تبم تُحلّبل إلنتباش المؤشبرا

 اإلصدار.

يبدأ هذا اإلصدار بملخص شامل حول محتويات النشرة تم يسرد النقاط الرئيسبية حبول كبل موضبوع مبن المواضبيع 

الفرعية   وقد تمت إضافة مجموعة من المؤشبرات الخاصبة بالشبؤون اإلسبالمية مبن حيبث عبدد المرافبق واألئمبة 

 از أهم المعالم في هذا المجال.والمؤذنين سعياً إله إبر

تم تتعرض هذه النشرة مجموعة من الجداول التي تمنح القبار  بيانبات أكثبر تفصبيالً تغطبي المبواطنين والمنباطق 

 ونوع النشاط.

وأخيراً، تحتوي النشرة عله مجموعة من المالحظات التوضيحيّة الطالع القار  عله الجوانبب الفنيبة المسبتخدمة 

 نات.عند بناء البيا
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 الملخص التنفيذي

 
 أهم النتائج

 

  عما كانت عليه في عام 36.0بنسبة بلغت  2213ازداد عدد الكتب المتوفرة في دار الكتب الوطنية في عام %

2227. 

  من إجمالي الكتب.14.8تعّد الكتب الدينية األكثر توفراً في دار الكتب الوطنية وبنسبة بلغت % 

 17.6وبنسبة بلغت  2213اءًة في عام كتب "معارف عامة" هي األكثر قر.% 

  من 68.1الذكور أكثر من اإلناث اقباالً عله زيارة دار الكتب الوطنية، حيث بلغت نسبة الذكور المترددين %

 .2213% من إجمالي المستعيرين خالل عام 68.9إجمالي المترددين، و

  وبلغت نسبة منطقة أبو 2213راً في عام دا 112بلغ عدد دور الدعاية واإلعالن الجديدة في إمارة أبو ظبي ،

 %.2.7% والغربية 17.3% ومنطقة العين 82.2ظبي منها 

  كانت النسبة بين الذكور واإلناث وزائراً،  237,620في إمارة أبو ظبي  2014بلغ عدد زوّار المتاحف خالل عام

 .متقاربة

  من إجمالي زوّار61.5 تهاستقبل ما نسب 2211يعّد قصر العين من أكثر المتاحف استقباالً للزوّار، ففي عام % 

 .المتاحف

  بسبب األعداد الكبيرة من تشير البيانات إله أن عدد زوّار المتاحف يزداد خالل الربع األول واألخير في كل سنة

 السياح وزيارات طلبة المدارس، وينخفض خالل الربعين الثاني والثالث بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

 847.1إله  2013مليون درهم في عام  835.1من  ة المساعدات االجتماعية التي تمنح للمواطنينارتفعت قيم 

 % خالل تلك الفترة.1.4، بزيادة قدرها 2014مليون درهم في عام 

  2013طفل في عام  51إله  2012طفل في عام  68انخفض معّدل األطفال لكل حضانة من. 

 حيث 2211في عام  جد العاملة ومراكز تحفيظ القرآن في اإلمارةحظه إقليم العين بأكبر نسبة من المساي ،

 % من مراكز تحفيظ القرآن.68.2% من المساجد العاملة و40.0بلغت حصتها 
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 النقاط الرئيسية

 
 دار الكتب الوطنية 

 

  مقارنبة 9.7ها ، وبزيبادة مقبدار2213كتاباً فبي عبام  449,028بلغ عدد الكتب المتوفرة في دار الكتب الوطنية %

 .2212بعام 

  أما األقل توافراً فكانت كتبب الفنبون 14.8تعّد الكتب الدينية األكثر توفراً في دار الكتب الوطنية وبنسبة بلغت ،%

 .2213% من إجمالي الكتب المتوافرة خالل عام 03.وبنسبة 

  كتابا. 38,114لتصل إله  2213و 2212% بين عامي 19.1ارتفعت كتب "القانون" بنسبة 

  17.6وبنسببب  2213أبببدا القببراء اهتمامبباً واضببحاً لكتببب "معببارف عامببة" و"الداب" باللغببة العربيببة فببي عببام %

 % عله التوالي.16.7و

 " وبنسبب  2213" و"معارف عامبة" باللغبات األجنبيبة فبي عبام  علوم تطبيقية أبدا القراء اهتماماً واضحاً لكتب

 % عله التوالي.11.2% و11.9

 2212مقارنبة بعبام  2213% فبي عبام 12.2توسط الشهري لعدد المستفيدين من قاعة الكبار بنسببة ارتفع الم 

 شخص. 11,289لتصل إله 

  بعد إغبال  قاعبات  2212مقارنة بعام  2213% في عام 81.3ارتفع عدد المستفيدين من قاعات األطفال بنسبة

 األطفال ألكثر من عامين.

 2213زائراً في عام  135,973ليصل إله  2212% مقارنة بعام 12.2ة بنسبة ارتفع عدد زوّار دار الكتب الوطني. 

  مسبتعيراً  30,437ليصبل إلبه  2213% مقارنبة بعبام 9.2ارتفع عدد المستعيرين في دار الكتب الوطنية بنسببة

 .2213في عام 

 مبن إجمبالي 68.1رددين يعتبر الذكور أكثر اقباالً عله زيارة دار الكتب الوطنية، حيث بلغت نسبة البذكور المتب %

 .2213% من إجمالي المستعيرين خالل عام 68.9المترددين، و
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التوزيع النسبي للمتردّدين والمستعيرين من دار الكتب الوطنية حسب الجنسية،  :1الشكل 

3112  

 

 

 أبو ظبي، هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة-المصدر: مركز اإلحصاء 

 

 

 

                      3112-3111، 3112دار الكتب الوطنية، عدد الكتب في  :3الشكل 
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 3112كتب دار الكتب الوطنية حسب الموضوع،  :2الشكل 

 

0.02.04.06.08.010.012.014.016.0

   

    

     

     

            

          

         

     

      

     

    

 

 بوظبي للسياحة والثقافةأبوظبي، هيئة أ -المصدر: مركز اإلحصاء 
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 أبوظبي، هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة -المصدر: مركز اإلحصاء 
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 3112 الكتب العربية المقروءة بدار الكتب الوطنية حسب الموضوع، :5الشكل 

 

 أبوظبي، هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة -در: مركز اإلحصاء المص

 

 

 اإلعالم

 

  2212محاضرة في عام  62% لتصل إله 11.8بنسبة ارتفع عدد المحاضرات الثقافية. 

  ًفبي % من إجمبالي المحاضبرات 22.6للمحاضرات الثقافية كانت المحاضرات األدبية بنسبة أكثر المواضيع طرحا

 .2212عام 

 حيبث تبم طبرح حبوالي 2212خبالل عبام المحاضرات الفكريبة ع يضاموكنوع جديد من ضرات الفكرية طرح المحا .

 % من إجمالي المحاضرات خالل تلك الفترة. 16.1

  ببوظبي منهبا أنسببة كانبت ، 2213دوراً فبي عبام  112بلغ عدد دور الدعاية واإلعالن الجديدة في إمارة أبوظبي

 %.17.3% والعين 82.2

 علبه التبوالي، وكانبت أعلبه نسببة  31و 32مكتبات بيع الكتب ودور نشر الكتب وتوزيعها الجديبدة  بلغ عدد دور

 لها في منطقة أبوظبي.

  من إجمالي البرامج المباشرة 2014% في عام 18.2الدينية لتصل إله نسبة البرامج ارتفاع. 

024681012141618

معارف عامة
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 التراث واألنشطة الترفيهية

 

 في  4,179,728إله  2013زائراً في عام  3,058,612عاليات الثقافية من ارتفع إجمالي عدد الزوّار للمواقع والف

 %.36.7بنسبة ، 2014عام 

  إله  2213في عام  10216من السكان إله المواقع والفعاليات الثقافية من  10222ارتفع مؤشر عدد الزوّار لكل

 .2211في عام  10173

  من إجمالي الزوّاربنسب متقاربة بين الذكور واإلناث راً، زائ 237,620بلغ عدد زوّار المتاحف في إمارة أبوظبي 

 .2014خالل عام 

  7.9%، تليها فئة "طالب وطالبات" بنسبة 90.2فئة "سياح" من أكثر الفئات زيارة للمتاحف بنسبة %. 

  من إجمالي 23.0متحف العين الوطني بنسبة  تالها ،% 61.5 في متحف قصر العينبلغت نسبة الزوّار %

 . 2211في عام  ارالزوّ 

 نسبة الزوار في هذين الشهرين حيث بلغت  ،يعّد شهري نوفمبر وديسمبر من أكثر األشهر استقطاباً للزوّار

 من إجمالي الزوّار.% 21.6حوالي 

 

 2014عدد زوّار المتاحف حسب الفئة والنوع، : 6الشكل 

 

    
     

           
    

 

 أبوظبي للسياحة والثقافةأبوظبي، هيئة  -المصدر: مركز اإلحصاء 
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 الرعاية االجتماعية

 

  2213جمعية خالل عام  11بلغ عدد جمعيات النفع العام. 

  وفئبة 26.2بنسببة  "المسبن"مبن اإلعانبات االجتماعيبة كانبت لفئبة كانت أعله نسبة للحباالت المسبتفيدة %

 ،%21.2المطلقات بنسبة 

  وفئبة  ،%32.2بنسببة  "المسبن"لفئبة للبذكور هبي ماعيبة من اإلعانبات االجتأعله نسبة للحاالت المستفيدة

 .2211% من إجمالي المساعدات للذكور في عام 26.7، وفئة "العجز الصحي" بنسبة 27.1"المعا " بنسبة 

  فئبة %34.9" بنسببة المطلقبات"هبي لفئبة لإلنباث من اإلعانات االجتماعية أعله نسبة للحاالت المستفيدة ،

  .2014عام  فين إجمالي الحاالت المستفيدة لإلناث م %23.6"المسنات" بنسبة 

 2014مليبون درهبم فبي عبام  847.1إلبه لتصبل  ارتفعت قيمة المساعدات االجتماعية التي تمنح للمبواطنين ،

 .2213مقارنة بعام % 1.4بزيادة قدرها 

  2013طفل في عام  51إله  2012طفل في عام  68انخفض معّدل األطفال لكل حضانة من. 

 

 ؤون اإلسالميةالش

 

 2211مسجد في عام  20681إله لتصل عدد المساجد العاملة رتفع ا. 

  2213% عن عام 1.1وبزيادة مقدارها  2211إماما في عام  1,166ارتفع عدد األئمة في المساجد ليصل إله. 

 مراكبز  تعتبر العين من أعله األقاليم مبن حيبث عبدد المرافبق اإلسبالمية المتواجبدة فيهبا، حيبث بلغبت نسببة

 .2211% في عام 12%، ونسبة المساجد العاملة 68.2تحفيظ القرآن 
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 الجداول اإلحصائية 

 دار الكتب الوطنية  .1

 3112-3111التوزيع النسبي للكتب في دار الكتب الوطنية حسب الموضوع،  :1.1جدول 
 

 2013 2012 2011 2010 الموضوع 

 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع

 14.8 15.1 15.5 15.5 دين

 13.0 12.9 13.0 13.3 تاري 

 14.6 14.1 14.4 14.3 آداب

 13.3 13.4 13.6 14.1 سياسة

 5.7 5.6 5.4 5.3 اقتصاد

 5.3 3.9 3.7 3.7 قانون

 3.0 3.2 3.2 3.3 فنون

 7.7 7.8 7.6 7.5 علوم بحتة

 8.5 9.2 9.1 8.8 علوم تطبيقية

 6.3 6.6 6.5 6.4 أطفال

 7.8 8.3 8.0 8.0 معارف عامة

 449,028 409,256 393,587 375,923 إجمالي عدد الكتب

 أبوظبي، هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة -المصدر: مركز اإلحصاء 
 
 
 

 

 3112- 3111التوزيع النسبي للكتب المقروءة حسب الموضوع ولغة الكتاب،  :3.1جدول 

  2011 2012 2013 

 أجنبي عربي أجنبي عربي أجنبي عربي الموضوع

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع

 14.0 17.6 9.4 8.6 9.6 8.4 معارف عامة

 2.7 5.9 7.4 7.8 6.7 6.5 فلسفة وعلم نفس

 2.3 8.9 11.0 10.1 11.9 11.0 ديانات

 11.6 13.9 10.3 11.8 11.2 14.3 اجتماعيات

 10.6 11.9 10.2 9.0 9.1 10.3 لغات

 12.2 5.2 8.5 6.3 12.6 8.8 علوم بحتة

 15.9 4.7 9.6 9.9 11.1 8.2 علوم تطبيقية

 10.6 3.2 10.1 10.7 7.5 6.3 فنون

 9.3 16.7 10.0 11.9 10.0 13.8 آداب

 10.9 12.0 13.5 13.8 10.4 12.3 جغرافيا وتاري 

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

 أبوظبي، هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة  -ز اإلحصاء المصدر: مرك
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 3112-3116المستفيدين من قاعات الكبار واألطفال،  المتوسط الشهري لعدد :2.1جدول 

 القاعات  نوع  

 اإلجمالي األطفال الكبار السنة

2006 7,768 1,089 8,857 

2007 5,086 1,290 6,376 

2008 9,222 2,059 11,281 

2009 9,345 1,520 10,865 

2010* 19 0 19 

2011* 1,082 0 1,082 

2012 10,246 248 10,494 

2013 11,289 457 11,746 

 
 إلعادة تأهيل المبنه 2211وبداية عام  2212أغلقت المكتبة خالل عام  *:

 أبوظبي، هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة-المصدر: مركز اإلحصاء 
 

 
للمتردّدين والمستعيرين من دار الكتب الوطنية حسب النوع  التوزيع النسبي :4.1جدول 

3112 ،3111-3112 

 2013 2012 2011 2009 البيان 

 68.5 72.3 0.0 58.1 % ذكور

 31.5 27.7 0.0 41.9 % إناث

 135,973 122,962 9,741 132,859 المترددون

 68.9 68.9 0.0 65.0 % ذكور

 31.1 31.1 0.0 35.0 % إناث

 30,437 27,885 357 22,332 رونالمستعي

 
  إلعادة تأهيل المبنه 2211بداية عام أغلقت المكتبة خالل  *:

 أبوظبي، هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة-المصدر: مركز اإلحصاء 
 

 
 

التوزيع النسبي للمتردّدين والمستعيرين من دار الكتب الوطنية حسب النوع  :5.1جدول 

 3112والجنسية، 

 المجموع أجنبي عربي خليجي طنموا البيان 

 100.0 8.7 12.1 4.8 74.4 % ذكور

 100.0 5.0 3.7 14.5 75.7 % إناث

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

 100.0 18.6 11.8 5.4 64.1 % ذكور

 100.0 19.0 9.2 19.8 51.9 % إناث

 30,437 5,697 3,339 3,018 18,365 المستعيرون

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

 3113-3111، 3112التوزيع النسبي للمحاضرات الثقافية حسب الموضوع،  :1.3جدول 

 2012 2011 2010 2007 موضوع المحاضرة 

 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع

 19.4 14.8 15.5 33.9 علمي

 8.1 13.0 13.8 12.3 ديني

 22.6 27.8 34.5 32.3 أدبي

 19.4 25.9 20.7 9.2 اقتصادي/سياسي

 14.5 18.5 15.5 12.3 تقني

 16.1 0.0 0.0 0.0 فكري

 62 54 58 65 المجموع

 أبوظبي، هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة -المصدر: مركز اإلحصاء 

 

 

شر والدعاية واإلعالن ودور يع الكتب ودور النبالتوزيع النسبي للمطابع ومكتبات  :3.3جدول 

 حسب اإلقليم 3112الصادرة في عام السينما 

 إقليم الغربية إقليم العين إقليم أبوظبي إمارة أبوظبي نوع العمل 

 0.0 3161 7.68 21 المطابع

 0.0 9362 8763 21 مكتبات بيع الكتب 

 0.0 3.63 7162 22 دور نشر الكتب وتوزيعها

دور نشر الصحف والمجالت 

 0.0 0.0 31161 1 وتوزيعها

 968 3861 7161 220 دور الدعاية واإلعالن

 0.0 0.0 0.0 0 دور السينما 

 أبوظبي، المجلس الوطني لإلعالم -: مركز اإلحصاء المصدر

 

 
ث من شبكة أبوظبي اإلذاعية، تبالتوزيع النسبي للبرامج المباشرة والتي  :2.3جدول 

3111-3114 

 1022 1022 2012 2011 2010 أنواع البرامج

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع

 18.8 6.8 7.9 24.4 11.6 دينية

 6.3 2.3 2.6 2.4 18.6 تقافية

 37.5 45.5 52.6 29.3 39.5 إخبارية

 21.9 15.9 26.3 7.3 16.3 منوعات

 3.1 2.3 5.3 34.1 7.0 خدمات وأركان

 12.5 18.2 5.3 0.0 0.0 رياضة

 0.0 9.1 0.0 2.4 7.0 أخرا

 32 38 38 40 40  المجموع

 أبوظبي، المجلس الوطني لإلعالم -المصدر: مركز اإلحصاء 
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 التراث واألنشطة الترفيهية .2

من السكان( لحديقة الحيوانات والمتاحف والحدائق  10111)لكل  الزوارعدد  :1.2جدول 

 3114-3111العامة، 

 1022 1022 2012 2011 2010 البيان 

 1.5 518 .53 511 574 ة الحيوانحديق

 21 28 311 357 389 مدينة ألعاب الهيلي

 3111 9.. 711 31. 47. الحدائق العامة

 93 91 91 37 91 متحف العين

 44 52 59 12 12 متحف قصر العين

 3 3 3 3 3 متحف دلما 

 31 31 8 31 . متحف قلعة الجاهلي 

 1,573 1,246 1,446 1,256 1,381 إجمالي الزوّار 

 
أبوظبي، بلدية مدينة أبوظبي، بلدية المنطقة الغربية، المؤسسة العامة لحديقة الحيوان واألحياء المائية بالعين،  -المصدر: مركز اإلحصاء 

 حديقة ألعاب الهيليو هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة

 
 
 

 3114 -3111التوزيع النسبي لزوّار المتاحف حسب الفئة والنوع،  :3.2جدول 

  2011 2012 1022 2014 

 إناث               ذكور               إناث               ذكور               إناث               ذكور               إناث               ذكور               الفئة 

 56.6 43.4 55.2 44.8 56.7 43.3 51.1 48.9 طالب وطالبات

 81.6 18.4 79.7 20.3 71.5 28.5 70.8 29.2 معلمون ومعلمات

 27.1 72.9 31.9 68.1 42.4 57.6 33.5 66.5 وفود رسمية

 48.6 51.4 47.7 52.3 46.4 53.6 44.3 55.7 سياح

 أبوظبي، هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة -المصدر: مركز اإلحصاء 

 
 

 3114-3111تحف، التوزيع النسبي لزوّار المتاحف حسب الشهر والم :2.2جدول 

 1022 1022 2012 2011 2010 الشهر

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع

 11.6 10.9 11.0 9.3 10.1 يناير

 11.8 9.8 11.3 11.1 10.9 فبراير

 12.0 11.1 11.1 11.2 12.5 مارس

 9.6 8.5 9.4 9.1 9.1 إبريل 

 6.9 6.3 6.5 6.4 6.8 مايو 

 2.7 3.8 3.7 3.5 3.7 يونيو

 2.2 1.3 2.7 4.8 4.7 يوليو

 4.0 5.0 3.9 2.2 2.0 أغسطس

 3.6 3.6 3.5 4.2 5.0 سبتمبر

 9.9 11.4 9.6 7.2 8.7 أكتوبر

 12.6 14.8 13.7 13.3 13.6 نوفمبر

 13.0 13.5 13.6 17.7 12.9 ديسمبر

 237,620 196,762 163,584 146,110 127,197 إجمالي الزوار

 أبوظبي، هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة -اء المصدر: مركز اإلحص
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 3114التوزيع النسبي لزوّار المتاحف حسب الشهر والمتحف،  :4.2جدول 

 دلما الجاهلي قصر العين العين الوطني الشهر

 6.0 10.5 12.2 11.3 يناير

 10.7 13.1 11.8 11.1 فبراير

 10.3 13.2 11.4 12.9 مارس

 8.2 11.4 9.2 9.5 إبريل 

 20.2 5.1 7.1 6.8 ايو م

 4.5 2.2 2.8 2.6 يونيو

 5.6 1.6 2.2 2.3 يوليو

 4.2 3.0 3.9 4.8 أغسطس

 2.6 2.9 3.7 3.9 سبتمبر

 7.7 9.9 9.6 11.0 أكتوبر

 6.2 13.2 12.3 13.5 نوفمبر

 13.8 13.9 13.8 10.4 ديسمبر

 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع

 2,960 33,919 146,039 54,702 إجمالي الزوار

 أبوظبي، هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة -المصدر: مركز اإلحصاء 

 

 الرعاية االجتماعية  .4

 3112-3111التوزيع النسبي لجمعيات النفع العام حسب نوع النشاط،  :1.4جدول 

 1022 2012 2011 2010 نوع النشاط

 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع

 5.6 5.7 5.9 4.0 نسائية

 14.8 15.1 15.7 16.0 مهنية

 5.6 5.7 5.9 8.0 فنون شعبية

 31.5 32.1 31.4 30.0 خدمات عامة وتقافية

 9.3 7.5 7.8 8.0 خدمات إنسانية

 9.3 9.4 7.8 8.0 مسارح

 24.1 24.5 25.5 26.0 جاليات

 54 53 51 50 المجموع

 تنمية المجتمعوزارة وأبوظبي،  -: مركز اإلحصاء المصدر
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حسب من االعانات االجتماعية التوزيع النسبي لعدد الحاالت المستفيدة  :3.4جدول

 2014-3111سبب المساعدة، 

 2014 2013 2012 2011 2010 نوع الحالة

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع

 26.0 27.5 28.7 26.5 27.5 المسن

 2.5 2.7 2.5 3.1 3.3 اليتيم

 13.4 12.2 11.3 5.8 10.0 المعا  

 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 مجهول األبوين

 9.3 9.5 9.4 5.7 9.6 العجز الصحي

 1.9 2.0 2.3 9.1 5.9 العجز المادي

 6.4 6.2 6.1 6.1 5.8 األرامل 

 0.1 0.1 0.0 0.2 0.2 الهجران

 25.2 24.4 24.1 28.8 23.5 المطلقات

 2.3 2.7 3.0 3.0 3.3 البنات غير المتزوجات

 10.9 10.8 10.6 10.5 10.0 المتزوجة من أجنبي

 1.1 0.8 0.8 0.9 0.8 أسر المسجونين

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الطلبة المتزوجون

 0.4 0.4 0.5 0.2 0.1 استثناءات

من ال عمل له لسبب 
 خارش عن إرادته

0.0 0.0 0.4 0.5 0.2 

 13,140 12,787 12,563 11,748 11,814 الحاالت المستفيدة

 تنمية المجتمعوزارة وأبوظبي،  -المصدر: مركز اإلحصاء 

 

 

 3114التوزيع النسبي لعدد الحاالت، حسب سبب المساعدة والنوع، : 2.4جدول 

 

 إناث ذكور  نوع الحالة

 100.0 100.0 المجموع

 23.6 32.0 المسن

 1.9 4.1 اليتيم

 8.0 27.4 المعا  

 0.2 0.3 مجهول األبوين

 2.6 26.7 العجز صحي

 0.0 6.9 العجز مادي

 8.9 - الترمل

 0.1 - الهجران

 34.9 - لمطلقةا

 3.2 - البنات غير المتزوجات

 15.1 - المتزوجة من أجنبي 

 0.7 2.0 أسر المسجونين

 0.6 0.0 استثناءات

 0.0 0.7 من ال عمل له لسبب خارش عن إرادته

 9,477 3,663 المجموع

 تنمية المجتمعأبوظبي، وزارة  -المصدر: مركز اإلحصاء 
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 )مليون درهم( 2014-3111 قيمة المساعدات االجتماعية حسب الشهر، :4.4ول جد

 1022 1022 2012 2011 2010 الشهر

 69.5 69.3 65.7 54.9 51.7 يناير 

 69.6 69.2 66.0 55.1 51.8 فبراير

 69.8 69.5 66.2 55.2 51.8 مارس

 70.1 69.6 66.5 55.2 51.9 أبريل

 70.3 69.4 66.9 55.2 51.9 مايو

 70.7 70.0 67.1 55.2 52.1 يونيو

 71.1 70.1 67.4 54.9 52.1 يوليو

 71.1 69.6 67.6 55.0 52.4 أغسطس

 71.3 69.9 68.0 54.8 52.7 سبتمبر

 71.4 69.6 68.0 56.4 53.1 أكتوبر

 71.3 69.5 68.1 56.7 53.7 نوفمبر

 70.9 69.4 69.0 56.8 55.1 ديسمبر

 847.1 835.1 806.5 665.5 630.3 المجموع

 
 تنمية المجتمعوزارة وأبوظبي،  -مركز اإلحصاء المصدر: 

 
 

 
 3112 - 3111الحضانات والمشتغلون واألطفال في الحضانات*،  :5.4جدول 

 

 2013 2012 2011 2010 المعّدل

 7 10 11 13 عدد المشتغلين في الحضانات/الحضانات

 51 68 85 94 /الحضاناتعدد األطفال

 7 7 8 7 عدد األطفال/المشتغلين في الحضانات

 وزارة تنمية المجتمعالعاملة تحت إشراف  *
 تنمية المجتمعوزارة وأبوظبي،  - المصدر: مركز اإلحصاء

 
 
 

، 3112 توزيع األطفال في الحضانات حسب الجنسية والنوع والسن :6.4جدول 

3111-3113 

 2012 2011 2010 2007 البيان

 100.0 100.0 100.0 100.0 %حسب الجنسية

 36.3 34.0 28.0 21.0 مواطنون

 63.7 66.0 72.0 79.0 غير مواطنين

 100.0 100.0 100.0 100.0 %حسب النوع

 46.4 48.0 52.0 47.0 إناث

 53.6 52.0 48.0 53.0 ذكور

 100.0 100.0 100.0 100.0 % حسب الفئة

 16.4 15.0 9.0 9.0 رضيع

 83.6 85.0 91.0 91.0 غير رضيع

 7,100 7,058 6,225 3,681 المجموع

 تنمية المجتمعالعاملة تحت إشراف وزارة  *
 تنمية المجتمعزارة وأبوظبي، و -المصدر: مركز اإلحصاء 
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 الشؤون اإلسالمية .5

 
 3114و 3113، 3111 عدد المرافق اإلسالمية، :1.5جدول 

 1022 2012 2010 البيان

 2,684 2,667 2,164 العاملة المساجد

 59 75 61 المساجد تحت اإلنشاء

 44 39 34 مراكز تحفيظ القرآن

 71 0 0 حمالت الحج والعمرة

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

 

 

 3114و 3113، 3111عدد الوعاظ واألئمة والمؤذنين،  :3.5جدول 

 2014 2012 2010 البيان

 17 24 20 الوعاظ

 11 14 14 الواعظات

 1,166 1,116 839 األئمة 

 1079 997 861 األئمة الذين يقومون بالخطابة

 563 596 471 المؤذنين

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

 

 

 3114اإلقليم،  التوزيع النسبي للمرافق اإلسالمية حسب :2.5جدول 

 المجموع إقليم الغربية إقليم العين  إقليم أبوظبي البيان

 100.0 34.8 40.0 25.2 المساجد العاملة

 100.0 16.9 33.9 49.2 المساجد تحت اإلنشاء

 100.0 4.5 68.2 27.3 نآمراكز تحفيظ القر

 100.0 0.0 25.4 74.6 حمالت الحج والعمرة

 وظبي، الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقافأب -المصدر: مركز اإلحصاء 

 

 

 

 3114التوزيع النسبي للوعاظ واألئمة والمؤذنين حسب اإلقليم،  :4.5جدول 

 المجموع إقليم الغربية إقليم العين  إقليم أبوظبي البيان

 100.0 11.8 17.6 70.6 الوعاظ

 100.0 9.1 18.2 72.7 الواعظات

 100.0 11.6 44.3 44.2 األئمة 

 100.0 16.0 40.4 43.6 األئمة الذين يقومون بالخطابة

 100.0 11.7 44.0 44.2 المؤذنين

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

 
 قائمة المصطلحات المستخدمة

خاصبة بالثقافبة والترفيبه والرعايبة االجتماعيبة، التبي يعبّد تحتوي هذه النشرة عله بعض المصطلحات اإلحصائية ال

 استخدامها ضرورياً عند تحليل اإلحصاءات الواردة في هذه النشر. وتشمل المصطلحات التالية:

 دور الحضانة 

 .بشكل مؤقت في أتناء غياب الوالدينمكان ُيعتنه فيه باألطفال 

 القاعات الرئيسة 

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

 المحاضرات الثقافية 

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

 والدينية والفنية والسياسية/االقتصادية والتقنية والفكرية.

 مصادر البيانات 

وزارة تنميببة المجتمببع هيئببة أبببوظبي للثقافببة والتببراث وصببادر متعببددة شببملت كببالً مببن تببم تجميببع البيانببات مببن م

والمجلس الوطني لإلعالم وشركة أببوظبي لإلعبالم وبلديبة مدينبة أببوظبي وبلديبة مدينبة العبين وبلديبة المنطقبة 

 الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف. والغربية ومنتزه العين للحياة البرية، 

 

 حظات المتعلقة بالجداولالمال

 قد ال يتفق مجموع األرقام المذكورة مع المجموع الكلّي نظراً إله التقريب.

 الرموز المستخدمة

 ال ينطبق. -

 معلومات إضافية واإلصدار التالي 

جبه لمزيد من المعلومات عن إحصاءات الثقافة والترفيه والرعاية االجتماعيبة، والمزيبد مبن اإلصبدارات الرسبمية، ير

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

 .2216من المتوقع نشر اإلصدار المقبل في ديسمبر 

 

 إخالء المسؤولية وشروط االستخدام

لجهبات الحكوميبة واألفبراد ومختلبف أبوظبي بتشغيل هذا الموقع اإللكتروني لتلبية احتياجبات ا -يقوم مركز اإلحصاء

أببوظبي مسبؤوال عبن أيبة خسبائر أو أضبرار تلحبق  -فئات المجتمبع ومؤسسبات األعمبال، وال يعتببر مركبز اإلحصباء

http://www.scad.ae/
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بالمستخدمين جراء سوء اسبتخدام اإلحصباءات المقدمبة علبه الموقبع بحسبن نيبة مبن قببل المركبز  وعليبه فب ن 

ي وقبت محبدد أو أليبة أغبراض بعينهبا تقبع علبه عباتق مسبتخدمي مسؤولية استخدام اإلحصاءات الرسمية في أ

البيان.، ويقر مستخدم البيان بأنه يعفي وُيْخلِي مسؤولية المركز من االلتزامبات القانونيبة المتعلقبة باألخطباء التبي 

ائر قد تحدث خارش نطا  سيطرة المركز أو بدون علمه كما يتنازل عن حقه في الحصول عله تعويضات مقابل الخس

 لذلك الخطأ. واألضرار التي قد تلحقه نتيجة

 

أبوظبي والموجودة علبه هبذا الموقبع أو التبي يتباح الوصبول  –تعتبر االحصاءات الرسمية الصادرة من مركز االحصاء 

إليها من خالله، محمية بموجب حقو  النشر والتأليف إال عند اإلشارة لغير ذلبك، ويجبوز للمسبتخدمين استنسبا  

لموقع( بما في ذلبك النشبرات والجبداول، إلب  )كليباً أو جزئيباً بمختلبف الوسبائل دون الحصبول علبه إذن محتويات ا

 خاص من مركز اإلحصاء، شريطة اإلقرار بصدورها عن المركز، وذلك ب يضاح ما يلي:

  

لصبفحة أو أبوظبي، وسبنة النشبر، واسبم المنبتج، ورقبم الفهرسبة، فتبرة اإلسبناد ورقبم ا -المصدر: مركز اإلحصاء 

 الصفحات.

 






