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نبذة عن المركز

إن أي قــراءة فــي واقــع وآفــاق اقتصــاد إمــارة أبوظبــي تؤكــد أن هــذا
االقتصــاد الــذي قطــع أشــواطًا بعيــدة فــي نمــو التطــور والتنــوع
فــي فتــرة قصيــرة ،يتحــرك مــن قــوة إلــى قــوة ،فــي ظــل إدارة
حكيمــة ،تســتفيد مــن تجــارب الماضــي فــي ســعيها إلــى
تحقيــق االســتغالل األمثــل للفــرص المتاحــة .وقــد انعكــس
ذلــك مــن خــال مــا شــهده اقتصــاد أبوظبــي فــي
الســنوات الماضيــة مــن إقامــة وتبنــي مشــاريع كبــرى
جســدت رؤيــة عمليــة وقــراءة دقيقــة لآلفــاق ،مــا جعــل
مــن االقتصــاد المحلــي محطــً ألنظــار المســتثمرين
مــن مختلــف أنحــاء العالــم ،ومركــزا مهمــً للمــال
واألعمــال علــى مســتوى المنطقــة.

االقــتـــــصــــاد واألعـــمـــــــال

تأســس مركــز اإلحصــاء  -أبوظبــي فــي
عــام  2009كهيئــة حكوميــة مســتقلة،
ويمثــــــل الجهـــــة المختصـــــة المعنــــية
بجمــع البيانــات اإلحصائيــــة المتعلـــــقة
بالسكــــان والديموغرافيــا واالقتصــاد
والعمـــل والخدمــات االجتماعيــة والبيئة
والثقافــة ،إلنتــاج اإلحصــاءات الرســمية
إلمــــــــارة أبوظبــــي وفقـــــــا للمعاييــر
والمنهجيــات الدوليــة.

االستثمار األجنبي

االقتـصــاد
اســتحوذت التنميــة واإلصــاح االقتصــادي فــي إمــارة أبوظبــي علــى حيــز كبيــر مــن اهتمامــات القيــادة السياســية
والخطــط الحكوميــة مــن أجــل تحقيــق الرقــي والتطــور واللحــاق بالعالــم المتقــدم .ونتيجــة لهــذا االهتمــام
وصلــت التنميــة فــي اإلمــارة إلــى مراحــل متقدمــة جــدا وتطــور االقتصــاد الوطنــي حتــى وصــل إلــى مســتويات
عالميــة مــن خــال امتالكــه مقومــات المنافســة للعديــد مــن االقتصــادات إقليميــا وعالميــا.

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 المســتثمرين
بشــأن فــرص األعمــال فــي اإلمــارة.

إجمالي رصيد االستثمار األجنبي المباشر حسب مجموعة الدول ( 2016مليون درهم)
المؤشرات االقتصادية لعام 2018

931,035

14.4%

797,278

الناتج المحلي اإلجمالي
باألسعار الجارية (مليون
درهم)

معدل نمو الناتج المحلي
اإلجمالي باألسعار الجارية

الناتج المحلي اإلجمالي
بأسعار عام  2007الثابتة
(مليون درهم)

286.0

334.0

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

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

42,456

6,716

دول أوربية

دول أمريكا الشمالية

2,866

12,582

مجلس التعاون
لدولة الخليج
العربية

دول آسيوية آخرى

52
دول أمريكا الجنوبية

8

157,318

40.4%

إجمالي تكوين رأس المال الثابت
(مليون درهم)

مساهمة النفط في الناتج المحلى
اإلجمالي باألسعار الجارية ()%

الناتج المحلي اإلجمالي باالسعار الجارية حسب القطاعات المالية وغير المالية 2018

77,922

781,805

مؤسسات القطاع المالي

مؤسسات القطاع غير المالي

مالحظة :بيانات  2018تقديرات أولية

دول افريقية آخرى

8,034
الدول العربية اآلخرى

مجموعة دول آخرى* 28,174
*تشمل المبيعات العقارية لغير المقيمين

إجمالي رصيد االستثمار األجنبي (مليون درهم)
2013

2014

2015

2016

إجمالي االستثمار األجنبي

264,123

298,758

353,101

459,531

االستثمار األجنبي المباشر

71,931

81,112

88,095

100,887

استثمارات الحافظة
االستثمارات األخرى

57,125
135,066

57,283
160,364

87,895
177,111

131,354
227,290

الصناعة واألعمال
تميــزت إمــارة أبوظبــي خــال الســنوات األخيــرة بتجربــة اســتثمارية جعلتهــا مقصــد للشــركات العالميــة الكبــرى
حيــث تبنــت الحكومــة 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.

79,224

11,249

3,867

عدد الرخص التجارية
المجددة

عدد الرخص التجارية
الجديدة المسجلة

عدد الرخص التجارية الملغاة

160,081

21,411,801

10,678,560

حركة الطائرات عبر مطارات
إمارة أبوظبي

عدد المسافرين جوا

قادمون

10,729,209
مغادرون

4,032
عابرون

6,800,585

274,522

168

إنتاج المنتجات البتروكيماوية
(طن متري)

المبيعات المحلية للمنتجات
البتروكيماوية (طن متري)

عدد المنشآت الفندقية

13

173

عدد مشتركي خطوط االنترنت الثابتة
لكل  100من السكان

عدد مشتركي خطوط الهاتف المتحرك
لكل  100من السكان

اإلنتاج اإلجمالي لنشاط البناء والتشييد (مليون درهم)
2011

167,529

2012

161,491

2013

169,741

2014

185,893

2015

194,626

2016

186,907

2017

186,051

ويعتب ــر موض ــوع الس ــكان م ــن أه ــم أس ــباب
نجـــاح مســـيرة التنميـــة الشـــاملة فـــي إمـــارة
أبوظبـــي خـــال الحقـــب والعقـــود الماضيـــة
انطالقــا مــن االهتمــام قبــل أي شــيء باإلنســان
المواط ــن ،باعتب ــاره وس ــيلة التنمي ــة وغايته ــا.
وم ــن هن ــا فق ــد أعط ــت مس ــيرة التنمي ــة قضاي ــا
الس ــكان ومج ــاالت التنمي ــة البش ــرية اهتمامه ــا
األعظــم ،واســتطاعت عبــر جهــود جــادة فــي هــذه
المجـــاالت التنميـــة البشـــرية واالجتماعيـــة ،فضـــا
عـــن المنجـــزات الكبيـــرة التـــي تمـــت علـــى مســـتوى
اســـتكمال البنـــى التحتيـــة األساســـية.

السكان والتنمية االجتماعية

2018

اســتحوذ موضــوع الســكان علــى اهتمــام متزايــد مــن قبــل
القي ــادة العلي ــا إلم ــارة أبوظبي،لم ــا ل ــه م ــن تأثي ــر مباش ــر
ف ــي جوان ــب التنمي ــة المختلف ــة ،حي ــث تنب ــع أهمي ــة
موضـــوع الســـكان مـــن ارتباطـــه المباشـــر بجميـــع
األنشـــطة االجتماعيـــة واالقتصاديـــة الهادفـــة إلـــى
تحقيــق التنميــة المســتدامة .كمــا يعــد موضــوع
الس ــكان م ــن الموضوع ــات المهم ــة الت ــي تق ــدم
رؤيـــة متوازنـــة تمهـــد الســـبيل إلنجـــاح خطـــط
وبرامـــج التنميـــة اآلنيـــة والمســـتقبلية ،وذلـــك
انطالقـــا مـــن منظـــور اســـتراتيجي يلبـــي
حاجــات األجيــال الحاليــة ،ويحافــظ علــى حقــوق
ومطالـــب األجيـــال المقبلـــة.

اإلحصاءات االجتماعية

السكان والديموغرافيا
اســتحوذ موضــوع الســكان والتنميــة البشــرية علــى اهتمــام متزايــد مــن قبــل القيــادة العليــا لمــا لــه مــن تأثيــر مباشــر علــى
جوانــب التنميــة المختلفــة .وتعتبــر إحصــاءات الســكان والديموغرافيــا مــن أهــم أســباب نجــاح مســيرة التنميــة الشــاملة
فــي إمــارة أبوظبــي علــى مــدار الحقــب والعقــود الماضيــة انطالقــً مــن االهتمــام قبــل أي شــيء باإلنســان باعتبــاره وســيلة
التنميــة وغايتهــا.

تســعى حكومــة أبوظبــي إلــى تحقيــق التنميــة المســتدامة لإلمــارة فــي شــتى الجوانــب ،وتحظــى الخدمــات التعلميــة بأهميــة
كبيــرة فــي تحقيــق طموحــات اإلمــارة.

2018-2017
التعليم الحكومي

2,908,173
مجموع السكان في إمارة أبوظبي (تقديرات منتصف السنة )2016

 135,865الطالب

التعليم الخاص

إناث 1,050,555

ذكور 1,857,618

 242,054الطالب

 75.4توقع الحياة عند الميالد للمواطنين الذكور
(بالسنوات) 2018

 81.4توقع الحياة عند الميالد للمواطنات
(بالسنوات) 2018

 27.7وسيط العمر عند الزواج للمواطنين الذكور
(بالسنوات) 2018
 5.6المعدل السنوي لنمو السكان ()2016-2010

 24.6وسيط العمر عند الزواج للمواطنات
(بالسنوات) 2018
 13.7معدل المواليد الخام (مولود لكل
 1000من السكان) 2018
 1.2معدل الوفيات الخام (حالة وفاة لكل
 1000من السكان) 2018

 49.9معدل الخصوبة العام (مولود لكل 1000
من النساء في فئة  49-15سنة) 2018

 255المدارس

 11,293المعلمون

 197المدارس

 18,193المعلمون

معدل األمية 2018
6.6%
2.2%

معدل األمية بين السكان
( 10سنوات فأكثر)
معدل األمية بين المواطنين الذكور

القوى العاملة 2018

6.2%

معــدل األميــة بيــن المواطنيــن
اإلنــاث

الصحة 2018
61

74.9%

عقود الزواج
53.4%
2005
5,552

2006
5,328

2007
5,477

2008
5,863

2009
5,911

2010
5,848

2011
5,708

2012
5,570

2013
6,236

2014
6,442

2015
6,037

2016
5,892

2017
5,703

2018
5,467

5.2%
25.6%

نسبة المشتغلين من إجمالي
السكان ( 15سنة فأكثر)
معدل اإلعالة االقتصادية
معدل البطالة
نســبة اإلنــاث مــن إجمالــي القــوى
العاملــة

عدد المستشفيات

9,753

عدد األطباء

6,025

أسرة المستشفيات

27,650

الممرضات

837

الصيدليات

715

العيادات

اإلحصاءات االجتماعية
الكتب المتوفرة بدار الكتب الوطنية حسب الموضوع 2018

 38,774جغرافيا وتاريخ

20,950

لغات

 11,393فنون

52,454

آداب

 22,037علوم تطبيقية
وعلوم بحتة

9,335

فلسفة وعلم نفس

 11,033القانون

33,310

اجتماعيات

24,578

التكنولوجيا

 8,169العلوم السياسية

عدد الزوار للحدائق العامة وحدائق الحيوان والمتاحف 2018

 578,978حديقة الحيوانات
 152,282حديقة ألعاب هيلي
 2,101,098الحدائق العامة
 29,307متحف العين الوطني

 135,977متحف قصر العين
 3,387متحف دلما
 38,026متحف قلعة الجاهلي
 18,657متحف قصر المويجعي

 1,000,733متحف اللوفر أبوظبي

وفــي ظــل مــا تشــهده إمــارة أبوظبــي مــن تنميــة اقتصاديــة كبيــرة
ومتســارعة وتوســع عمرانــي شاســع ونمــو ســكاني ،حيــث تعتبــر
اإلمــارة رائــدة فــي انتــاج البتــرول والغــاز ،يشــهد قطــاع الطاقــة والميــاه
تنميــة شــاملة لتلبيــة الطلــب المتنامــي علــى الكهربــاء وتحليــة الميــاه .كمــا
تســعى إمــارة أبوظبــي إلــى اســتدامة المــوارد الطبيعيــة وخفــض اســتهالك
الطاقــة األحفوريــة أحــد المســببات الرئيســية للتغيــر المناخــي والتوجــه إلــى
انتــاج الطاقــة مــن مصــادر متجــددة أقــل ضــررًا علــى البيئــة.

الــــزراعــــة والــبـيـــئـــة

 31,610ديانات

 128,370معارف عامة

علــى الرغــم مــن الصعوبــات الطبيعيــة والتحديــات المناخيــة
التــي تواجــه القطــاع الزراعــي فــي إمــارة أبوظبــي ،فقــد أصبــح
القطــاع الزراعــي يمثــل إحــدى الصــور المشــرقة للتقــدم
الحضــاري واالقتصــادي فــي اإلمــارة ،واحتلــت إمــارة أبوظبي
مكانــة عالميــة متميــزة وأصبحــت تجربتهــا الرائــدة
فــي هــذا القطــاع نموذجــا يحتــذى بــه فــي التغلــب
علــى قســوة الطبيعــة وقهــر رمــال الصحــراء وتحويــل
كثبانهــا إلــى ســاحات خضــراء ومــزارع منتجــة .تطــورت
الزراعــة فــي إمــارة أبوظبــي بصــورة هائلــة باعتبارهــا
ضــرورة لتنويــع مجــاالت اإلنتــاج ،حيــث تــم حشــد كافــة
اإلمكانيــات والمــوارد لتنميــة هــذا القطــاع بكافــة جوانبــه
النباتيــة والحيوانيــة بهــدف توفيــر متطلبــات األمــن
الغذائــي وزيــادة الرقعــة الخضــراء فــي البــاد.

الطقس والمناخ

الزراعة والبيئة
تعــد حمايــة البيئــة ومواردهــا الطبيعيــة هدفــً أساســيا لتحقيــق التنميــة الشــاملة والنمــو المســتدام .ويتضــح ذلــك مــن االهتمــام المتزايــد
بنمــو القطــاع الزراعــي متمثــا بالمســاحات الخضــراء الواســعة مــن الغابــات والمــزارع والحدائــق والتــي باتــت تنتشــر بصــورة متزايــدة ومســتمرة
وســط االراضــي الصحراويــة .كمــا يشــهد قطاعــات الطاقــة والميــاه تنميــة الشــاملة ،حيــث تقــود إمــارة أبوظبــي الجهــود العالميــة الراميــة نحــو
خفــض االعتمــاد علــى مصــادر الطاقــة التقليديــة التــي تمثــل المصــدر األساســي لزيــادة انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون فــي الغــاف الجــوي
وظاهــرة االحتبــاس الحــراري والتغيــرات المناخيــة.

 34.8متوسط درجة الحرارة
العظمى (درجة مئوية)

80.2

 23.0متوسط درجة الحرارة
الصغرى (درجة مئوية)

 1,009.3متوسط الضغط الجوي
(هيكتوباسكال)

متوسط األمطار الهاطلة
(مليمتر)

 72.2متوسط الرطوبة النسبية
العظمى ()%
 25.6متوسط الرطوبة النسبية
الصغرى ()%

المؤشرات الزراعية
أبوظبي

89,679
العين

مساحة الحيازات الزراعية (دونم)

749,868

المصدر :هيئة أبوظبي للزراعة
والسالمة الغذائية

452,503

أعداد الثروة الحيوانية* 2018

أبقار

40,326

جمال

405,160

ضأن وماعز
3,154,263

المصدر :هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية،

الظفرة

207,686

الكهرباء والمياه المحالة
كمية الطلب على الكهرباء (ميجاوات/ساعة)
2013

49,266,569

2016

2014

52,841,037
58,735,825

2017

2014

2018

60,807,264

2015

كمية األسماك المصطادة (طن)
2018
2017

4,740

7,491,182

24,018

2016

قيمة السلع الزراعية المصدرة
(ألف درهم)

عدد الحيازات الزراعية (الحيازات
النباتية)

4,439

2015

5,235

2014

4,290

2013

3,862

2012

4,399

2018
100,363

3,416,999

كمية إنتاج الخضراوات (طن)

قيمة السلع الزراعية المعاد
تصديرها (ألف درهم)

18,269

101.7%

عدد البيوت المحمية

الرقم القياسي ألسعار
المنتجين الزراعيين

المصدر :هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية ،مركز اإلحصاء  -أبوظبي

المصدر :هيئة البيئة  -أبوظبي

(مليون جالون بريطاني)

59,286,141
60,158,705

2015

4,892

كمية المياه المحالة الموزعة
2013

241,681
252,870
252,628

المصدر :دائرة الطاقة

2016
2017
2018

245,246
242,259
237,982

المصدر :دائرة الطاقة

النفط والغاز
2018

النفط والغاز

المصدر :شركة بترول أبوظبي الوطنية  -أدنوك

1,097,616

802,223

اإلنتاج السنوي للنفط الخام
(ألف برميل)

المبيعات الخارجية السنوية من
النفط الخام (ألف برميل)

2,987,621

25,232

اإلنتاج السنوي للغاز الطبيعي
(مليون قدم مكعب)

إجمالي صادرات منتجات الغاز
(ألف طن متري)

