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 مقّدمة
 

يتم و، نواحي الحياة مختلفدوراً أساسياً ومؤثراً في  والترفيه والرعاية االجتماعية إحصاءات الثقافةتؤدي 

 .لدعم واضعي السياسات في إطالق مختلف البرامج ومراقبتها وتقييمها هاتطوير

والموضرروعية عا الثقافة والترفيه والرعاية االجتماعية  بالشررفافية تتسررم إحصرراءات النشرررةتقدم هذه 

سة دة فيها وتتناول اإلحصاءات الوار، يأبوظب إمارة في لكل ما دار الكتب الوطنية، أهم المؤشرات الرئي

واإلعالم والتراث واألنشطة الترفيهية والرعاية االجتماعية، وتمت إضافة مجموعة ما المؤشرات الخاصة 

وإظهار أهم المعالم في هذا بالشررؤوا اإلسررالمية ما عدد المرافأل واألئمة والمؤ نيا سررعياً في إبرا  

وتوفر المالحظات . مجموعة ما الجداول التي تمنح القارئ بيانات أكثر تفصرررريالً  باإلضررررافة إل  الجانب.

التوضيحية في نهاية النشرة شرحا للمصطلحات والمفاهيم الفنية المستخدمة فيها، والتي ما المهم 

  .ت الواردة في النشرةاالطاّلع عليها في أثناء قراءة البيانات واإلحصاءا

تنمية و ارة  ،والسررررياحة الثقافةدائرة تعتمد هذه اإلحصررررائيات عل  بيانات مسررررتمدة ما كل ما  

الهيئة ، الظفرة منطقة بلدية، بلدية مدينة العيا، يأبوظببلدية مدينة ، لإلعالم يأبوظبشركة  المجتمع،

شؤوا اإلسالمية واألوقاف صاء العامة لل شكر وعظيم االمتناا لكافة  يأبو ظب. ويتوجه مركز اإلح بوافر ال

  هذه اإلحصاءات.تلك الجهات لتعاونها الدائم والمثمر بتزويد المركز بالبيانات الال مة إلصدار 
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 رئيسيةالالنقاط 

 دار الكتب الوطنية 

  الموضوعات مثل التاريخ والّديا تحتوي دار الكتب الوطنية عل  العديد ما الكتب حول مجموعة ما

 .والسياسة واالقتصاد واآلداب والعلوم البحتة وكتب األطفال

  مقارنة  %2.3 بنسرربة وبارتفاع، 2017كتاباً في عام ألف  380 حوالي عدد الكتب المتوافرة فيهابلغ

 . 2016بعام 

 2017-2010الوطنية،عدد الكتب في دار الكتب  :1الشكل 

 لسياحةوا الثقافةدائرة  ،يأبو ظب-المصدر  مركز اإلحصاء 

  28.0األكثر توافراً في دار الكتب الوطنية وبنسبة بلغت  معارف العامةال كتبتعّد%.  

  2017ما إجمالي الكتب المتوافرة خالل عام  %2.2وبنسبة األقل توافراً كتب الفنوا تعد.  
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 2017دار الكتب الوطنية حسب الموضوع، الكتب في  :2الشكل 

 

 لسياحةوا الثقافةدائرة ، يأبو ظب-المصدر  مركز اإلحصاء 
 

  ًفقد ، 2017 " سررررواء باللغة العربية أو األجنبية في عاماآلدابكتب "بأبدى القراء اهتماماً واضررررحا

 .%26.05واألجنبية  %63.1بلغت نسبة الكتب المقروءة لهذا الموضوع باللغة العربية 

 ما إجمالي الكتب المقروءة باللغة العربية ما  "لعلوم التطبيقيةانسرررربة القراء لكتب " نخفضررررتا

 .2017في عام  %9.8إل   2016في عام  23.7%

 ية ما  انخفض تب الوطن عام  94,718عدد  وّار دار الك عام  55,015إل   2016 ائراً في   ائراً في 

 .%41.9بلغت  بنسبة انخفاض 2017

  مسررررتعيراً في عام  14,335إل   2016مسررررتعيراً في عام  13,699عدد المسررررتعيريا ما  ارتفع

 .%4.6 بنسبة بلغتو، 2017
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 اإلعالم

  2017برنامجا لعام  43بلغ إجمالي عدد البرامج اإلعالمية. 

  2017ما إجمالي البرامج اإل اعية المنتجة في عام  %44.2بلغت نسبة البرامج اإلخبارية. 

 2017، البرامج اإلذاعية حسب نوع البرنامج :3الشكل 

 

 التراث واألنشطة الترفيهية

 2017 خالل  ائر الف 505.3 حوالي المتاحف  وار عدد إجمالي بلغ. 

  تليها فئة "طالب وطالبات" بنسررربة %93.0ما أكثر الفئات  يارة للمتاحف بنسررربة  يعد السررريا ،

5.7%. 

 جمالي الزوار في ما ا %49.2وبنسرربة بلغت ما أكثر المتاحف اسررتقباالً للزوّار،  اللوفر متحف عدّ ي

 بأنه تم افتتاحه بشهر نوفمبر لذات العام. علماً  ،2017عام 

  29.9وبنسبة في استقبال الزوار العيا في المرتبة الثانية قصر يأتي متحف%. 

 خفض ، وينكل سررررنة ماخالل الربع األول واألخير  عدد  وّار المتاحف يزدادشررررير البيانات إل  أا ت

 .خالل الربعيا الثاني والثالث

 في ديسررمبر  %40.3نسرربة الزوار  أكثر األشررهر اسررتقطاباً للزوّار، حيث بلغتديسررمبر  يعّد شررهر

 الزوّار.ما إجمالي  2017
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 الرعاية االجتماعية

  منها  ،2016عا العام  جمعيات 5وبزيادة ، 2017جمعية خالل عام  65بلغ عدد جمعيات النفع العام

 .خدمات عامة وثقافية وجمعيتاا خدمات انسانيةت اجمعي 3

 2017مليوا درهم في عام  884.7 قيمة المساعدات االجتماعية التي تمنح للمواطنيا بلغت. 

 بنسرربة "المسررا"، فئة هي ما مسرراعدات الرعاية االجتماعية يا كانت أعل  نسرربة للمسررتفيد

 .2017في عام  المستفيدياما إجمالي  35.3%

  2017خالل عام يا المستفيدما إجمالي  %11.0" أصحاب الهمم" فئةبلغت نسبة.  

 2017 ،)%( المساعدة سبب حسب االجتماعية اإلعانات من نوستفيدملا :4الشكل 

 

 المجتمع تنمية و ارة أبوظبي، - اإلحصاء مركز  المصدر
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 الشؤون اإلسالمية

  52.1  لمسرررراجد العاملةللمرافأل اإلسررررالمية في منطقة العيا  اكانت أعل  نسرررربة%) ،

  (.%57.1 ومراكز تحفيظ القرآا ( %70.8 المساجد تحت اإلنشاء 

  73.6وبنسبة  يأبوظبمنطقة  جلت فيس   لحمالت الحج والعمرةأعل  نسبة% . 

   شير البيانات إل ساجد العاملة ما   ديادات سجداً في عام  2,109عدد الم صل إل   2016م لت

  .%1.4 بنسبة وبزيادة 2017في عام ا مسجد 2,139

 2017في مسجداً  264إل   2016في مسجداً  249ما المساجد تحت اإلنشاء  عدد ا داد . 

 2017-2015 ،المنطقةعدد المساجد العاملة حسب  :5الشكل 

 

 واألوقاف اإلسالمية للشؤوا العامة الهيئة ،يأبو ظب- اإلحصاء مركز  المصدر
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 الحظات التوضيحيّةالم
 

 المالحظات المتعلقة بالجداول

 قد ال يتفأل مجموع األرقام المذكورة مع المجموع الكلّي نظراً إل  التقريب.

 مصادر البيانات 

 مصادر البيانات الرئيسة هي 

 والسياحةثقافة دائرة ال 

  تنمية المجتمعو ارة 

 لإلعالم يأبو ظب 

 بلدية أبوظبي 

  بلدية العيا 

 بلدية منطقة الظفرة 

 الهيئة العامة للشؤوا اإلسالمية واألوقاف 

 فيستخدم هذه البيانات الستخراج المؤشرات بإسقاطها عل  عدد السكاا.   يأبو ظب –أما مركز االحصاء 

 ضمان الجودة

 الخارجي ما خالل مقارنتها يتم تقييم البيانات ما خالل التأكد ما االتساق الداخلي لمتغيراتها، وكذلك االتساق

 بالبيانات المتوفرة عا السنوات السابقة.

  التالي واإلصدار إضافية معلومات

لمزيد ما المعلومات عا إحصرراءات الثقافة والترفيه والرعاية االجتماعية، والمزيد ما اإلصرردارات الرسررمية، يرج  

ما المتوقع نشررر اإلصرردار المقبل في و ،http://www.scad.ae يأبو ظب – يارة الموقع اإللكتروني لمركز اإلحصرراء 

 .2019نوفمبر 

 إخالء المسؤولية وشروط االستخدام

صادرة الرسمية االحصاءات تعتبر  الوصول يتا  التي أو الموقع هذا عل  والموجودة يأبو ظب – االحصاء مركز ما ال

 استنساخ للمستخدميا ويجو   لك، لغير اإلشارة عند إال والتأليف النشر حقوق بموجب محمية خالله، ما إليها

 إ ا عل  الحصرررول دوا الوسرررائل بمختلف جزئياً  أو كلياً ( إلخ والجداول، النشررررات  لك في بما  الموقع محتويات

 .المركز عا صدورهاتوثيأل  شريطة اإلحصاء، مركز ما خاص

 

http://www.scad.ae/





