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   بيان صحفي

 21/08/2016  :لتاريخا

 

 
 .نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجماليمتوسط  ألف درهم 361.4

 

  6201أبوظبي امار  الكتاب اإلحصائي السنوي إل"إحصاء أبوظبي" يصدر 

ار وقطاع من أهم إصداراته السنوية اليت ينتظرها صناع القر أبوظيب اليوم النسخة اإللكرتونية  –أصدر مركز اإلحصاء 
ستة أقسام هذا اإلصدار يتضمن ، حيث 2016الكتاب اإلحصائي إلمارة أبوظيب للعام األعمال والباحثون، وهو 

رئيسية، هي االقتصاد، الصناعة واألعمال، السكان والدميوغرافيا، التنمية االجتماعية، القوى العاملة، والزراعة والبيئة. 
 اليت اخلمس املاضية خالل السنوات اإلمارة يف الشاملة التنمية ملؤشرات ملةيقّدم صورة متكا وبذلك فإن هذا الكتاب

 .واجملاالت مجيع األنشطة يف اإلمارة شهدهتا اليت الكربى والتحوالت الشاملة التطورات تعكس
 

 كلمة المدير العام
شاد فيها هبذا اإلصدار املهم بطي أمحد حممد بن بطي القبيسي اليت أسعادة/ ر الكتاب كلمة املدير العام للمركز تصدّ 

، الذي واجلهود احلثيثة والطاقات الكبرية اليت بذلت يف مجع البيانات وضبط املؤشرات اإلحصائية اليت تضمنها الكتاب
 ودميوغرافياً وثقافياً وبيئياً. يسلط الضوء على مؤشرات ودالئل التنمية الشاملة يف أبوظيب، اقتصادياً واجتماعياً 

 
ي أن الكتاب يرصد بدقة خمتلف مؤشرات ودالئل التنمية الشاملة اليت شهدهتا اإلمارة خالل السنوات وأكد القبيس

املاضية، يف ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل هنيان رئيس الدولة حفظه اهلل، فضاًل عن 
بن زايد آل هنيان ويل عهد أبوظيب نائب القائد سمو الشيخ حممد ال صاحباملتابعة احلثيثة والتوجيهات السديدة من 

 األعلى للقوات املسلحة رئيس اجمللس التنفيذي إلمارة أبوظيب.
 

من حيث  يأيت متميزًاأبوظيب، يف مقدمة الكتاب، إىل أن هذا اإلصدار املهم  -كما أشار مدير عام مركز اإلحصاء
 دراستها ولحليل آثارها يف استشرا  املستقبل ورسم اخلطط مشول البيانات ودقتها ومتيز أساليب عرضها، للمساعدة يف

 .رؤية املركز "الريادة واالبتكار يف اإلحصاء"، ومبا ينسجم مع واالسرتاتيجيات املتكاملة، لحقيقاً للتنمية املستدامة
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 يأيت بوظيبالكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أأبوظيب ب –اهتمام مركز اإلحصاء أن  يف مقدمته وأضا  القبيسي
بأمهية البيانات اإلحصائية يف اختاذ القرارات الرشيدة ورسم السياسات السديدة، على كافة املستويات  هانطالقاً من إميان
أبوظيب من خالل إنتاج اإلحصاءات عالية  ةدعم خطوانسجامًا مع الرؤية الطموحة حلكومة أبوظيب و  اخلاصة والعامة،

  .تستخدمي البيانات من حيث الدقة والتوقيت ومالءمة االحتياجااجلودة، اليت تفي باحتياجات م
 

 احلكومية احمللية ويف ختام كلمته التمهيدية، وجه القبيسي الشكر إىل شركاء املركز االسرتاتيجيني، من الدوائر واهليئات
الشكر إىل شركات  احلثيثة جلمع البيانات وضبط املؤشرات، كما وجه سعادته جهودهم تظافر، على وشبه احلكومية
الكتاب اإلحصائي يتبوأ يف أن  أسهممع املركز من خالل املسوح امليدانية، مما لوعيهم وحسن تعاوهنم القطاع اخلاص 

  اإلصدار، وحيظى باهتمام شرائح اجملتمع كافة. معرباً عن أمله يف أن يليب هذا هذه املكانة املتميزةالسنوي إلمارة أبوظيب 
 تيجية التنمية املستدامة يف اإلمارة، وعلى كافة املستويات.كافة متطلبات اسرتا

 

 االقتصاد

ستة أقسام رئيسية، هي االقتصاد، الصناعة واألعمال،  2016يتضمن الكتاب اإلحصائي إلمارة أبوظيب للعام 
 السكان والدميوغرافيا، التنمية االجتماعية، القوى العاملة، والزراعة والبيئة. 

 االقتصاد تطور األمر الذي أدى إىل العليا، القيادة اهتمامات من كبريًا  حيزًا أبوظيب إمارة يف ةقتصادياال التنمية احتلت
 الكبري يسلط االهتمام هلذا ونتيجة .اوعامليً  اإقليميً  االقتصاديات من للعديد املنافسة مقومات امتالكه خالل من احمللي

، مسامهة النفط يف الناتج احمللي ، مثل الناتج احمللي اإلمجايلصاديةموعة من أهم املؤشرات االقتجمالضوء على الكتاب 
اإلمجايل حسب األنشطة االقتصادية، حصة الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل، االستثمار األجنيب املباشر، والتكوين 

ظيب، صادرات النفط والغاز الرأمسايل حسب األنشطة االقتصادية، تعويضات العاملني، البيانات املالية حلكومة إمارة أبو 
واملنتجات النفطية، الصادرات غري النفطية، املعاد تصديره، الواردات، ومعدل التضخم، والعديد من املؤشرات حول 

 .األنشطة االقتصادية األخرى
 

 الناتج الامحلي اإلجامالي

ؤية طويلة املدى لتطوير السياسات ، اليت تساعد يف بناء ر املؤشرات االقتصاديةأهم الناتج احمللي اإلمجايل أحد  يعد
. ويتضمن الكتاب اإلحصائي ا دخدم مصلحة اإلمارة ورفاهية اجملتمعمباالقتصادية، واختاذ القرارات الصائبة واملقارنات، 

 النمو االقتصادي.الناتج احمللي اإلمجايل و مسامهة األنشطة والقطاعات يف  تفاصيل مهمة حول
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 قيمته حنو تبلغ ، والذي2014لناتج احمللي اإلمجايل إلمارة أبوظيب خالل عام اتضّمن الكتاب اإلحصائي كما ي
 ت، مبعّدال2013ة يف عام مليار درهم باألسعار اجلاري  931.8  بنحومليار درهم باألسعار اجلارية، مقارنة  960
 وصالبته.  ، ما يؤكد قوة اقتصاد اإلمارة2013يف عام  %2.4و، 2014يف عام % 3.0 امقدارهسنوية منو 
 

 361.4بلغ  2014خالل عام باألسعار اجلارية كما أشارت البيانات إىل أن نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل 
مليار  180بلغ إمجايل تكوين رأس املال الثابت و . ، حيث يعد هذا املعدل من بني أعلى املعدالت يف العاملألف درهم

 مليار درهم خالل العام نفسه. 224.8ات العاملني ، بينما بلغت تعويض2015درهم يف عام 
 

، بعد الزيادة اليت 2014خالل عام  %4.4باألسعار الثابتة منواً بنسبة إلمارة أبوظيب وقد حقق الناتج احمللي اإلمجايل 
 2014النمو خالل عام ارتفاع معدل يف اليت سامهت األنشطة  ومن، %4.5، اليت بلغت 2013حققها يف عام 

 %17.0 ،%18.2 منو واالتصاالت" ومبعّدالت و"املعلومات العقارية" و"األنشطة التأمني" وأنشطة املالية شطة"األن
 .التوايل على %12.0 و
 

 تنويع القاعد  االقتصادية

ة أمهية النفط بالنسبة القتصاد إمارة أبوظيب، فإن اإلمارة تتبىن اسرتاتيجية طموحة لتنويع القاعدة االقتصادي إىل جانب
ومصادر الدخل، نظراً ملا تتعرض له أسعار النفط يف األسواق العاملية من تقلبات كبرية. ومن واقع البيانات اليت تضمنها 

باألسعار ، فإن مسامهة النفط يف الناتج احمللي اإلمجايل إلمارة أبوظيب 2016الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظيب 
، ويف املقابل تشري بيانات الكتاب اإلحصائي السنوي إىل أن األنشطة 2014عام خالل  %50.9بلغت حنو اجلارية 

 2014يف الناتج احمللي اإلمجايل إلمارة أبوظيب عام  %49.1والقطاعات االقتصادية غري النفطية أسهمت بنحو 
لغت حنو ، حيث استطاعت هذه األنشطة والقطاعات غري النفطية أن لحقق معدالت منو كبرية بةباألسعار اجلاري

12.0% . 
 

 التجار  الخارجية السلعية

كبرية من الناتج  التجارة اخلارجية السلعية بقدر كبري من األمهية يف اقتصاد إمارة أبوظيب، حيث تشّكل نسبة تتمتع
الناتج احمللي اإلمجايل ىل إصايف التجارة السلعية نسبة  بلغتحيث  2014احمللي اإلمجايل لإلمارة، ففي عام 



 

4 

 

ا يعكس مدى قوة النشا  التجاري وتطّوره يف اإلمارة، وكذلك الدور احليوي الذي تلعبه التجارة اخلارجية مم، 25.8%
 .يف االقتصاد بوجه عام

 
مليار درهم  108.0 بنحومليار درهم، مقارنة  119.3بلغت قيمة الواردات السلعية إلمارة أبوظيب  2015ويف عام 
ة تسجيل، وإذاعة الصوت والصورة ولوازمها" أهم الواردات، حيث مثّلت . وكانت "آالت، وأجهز 2014خالل عام 
من اإلمجايل. واحتلت الواليات املتحدة األمريكية املرتبة األوىل بني الدول املوّردة، حيث بلغت قيمة واردات  27.1%

خالل عام افذ إمارة أبوظيب عرب منمليار درهم. وبلغت قيمة إمجايل الصادرات السلعية غري النفطية  18.5اإلمارة منها 
مليار درهم، واحتلت اململكة العربية السعودية املرتبة األوىل بني الدول املصّدر إليها، حيث  30.8ما يعادل  2015

 .2015مليار درهم خالل عام    9.0استوردت من إمارة أبوظيب سلعاً غري نفطية بقيمة 
 

مقارنة  2015ار درهم خالل عام ملي 52.1سيوية عرب موانئ أبوظيب فيما بلغت قيمة الواردات السلعية من الدول اآل
. وبلغت قيمة الصادرات السلعية غري النفطية للدول اآلسيوية عرب موانئ 2014مليار درهم خالل عام  47.9 بنحو

مليار  15.0، بينما بلغت قيمة املعاد تصديره إىل الدول اآلسيوية 2014مليار درهم خالل عام  20.9إمارة أبوظيب 
 .درهم خالل العام نفسه

 
 

 اإلحصاءات الامالية

ما  2014خالل عام أسهم  أن نشا  املالية والتأمني أشار الكتاب اإلحصائي إىلاإلحصاءات املالية،  ويف جمال
 . 2013خالل عام  % 6.4 معمن الناتج احمللي اإلمجايل، باملقارنة  % 7.2يعادل 

، كما بلغت نسبة مسامهة قيمة األسهم املتداولة من 2015لعام  مليار درهم 60.2املتداولة كما بلغت قيمة األسهم 
 املالية لألوراق أبوظيب سوق يف لألسهم السوقية القيمة اخنفضتبينما  ،2014لعام  %15.1الناتج احمللي اإلمجايل 

 .شركة 68 إىل درجةامل الشركات عدد ارتفاع من بالرغم ،2014 بعام باملقارنة ،%1.6 بنسبة 2015 عام خالل
 

 والتعويضات  األجور

 هذه اإلحصاءات عن تعرب أجور وتعويضات العاملني، حيث اإلحصائي أيًضا، مؤشرات مهمة حول تضّمن الكتاب
 العاملني تعويضات ارتفعت وقد .أبوظيب يف إمارة االقتصادية األنشطة كافة  يف العاملون عليه حصل الذي الدخل حجم
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. 2015 عام يف درهم مليون 224,799 إىل 2014 عام خالل درهم مليون 211,986 من اجلارية باألسعار
 املالية األنشطة"و" واالتصاالت املعلومات" هي 2015 عام خالل النمو يف رئيسي بشكل املسامهة األنشطة وكانت
 .التوايل على % 12.3 و %10.5 لغتببسنوية  منو ومبعدالت ،"التأمني وأنشطة

 

 جنبياأل االستثامار

 أبوظيب حكومة أبوظيب، حيث تقوم إمارة يف املباشر األجنيب االستثمار إمجايل يف منواً  الكتاب اإلحصائي أظهرت
يف بلوغ االستثمار  األمر الذي أسهميف االقتصاد،  املستثمر ثقة لتعزيز املناسب املناخ خلق شأهنا من عديدة خبطوات
 . 2013 عام هناية يف درهم مليار 71.9 كان  أن بعد ،2014 عام ةهناي يف درهم مليار 81.1 املباشر األجنيب
 بلغت مباشرة أجنبية استثمارات ت هذه األنشطةاستقطب ، حيث"التأمني وأنشطة املالية األنشطة" إىل النمو هذا ويعزى
 . 2013 عام هناية يف درهم مليار 10.1 مع باملقارنة ،2014 عام هناية يف درهم مليار 12.7 قيمتها
 
 عام يف املباشر األجنيب االستثمار رصيد إمجايل من %19.1 نسبته مبا( التحويلية الصناعات نشا ) ساهم وقد

 اخلام النفط تشمل اليت( االستخراجية الصناعات نشا ) أما. 2013 عام يف %18.1 نسبة مع مقارنة 2014
 بلغت استثمارات بقيمة مقارنة 2014 عام يف درهم مليون 7,045 وبواقع % 8.7 بنسبة أسهم فقد الطبيعي والغاز

 .2013 عام يف املباشر األجنيب االستثمار رصيد إمجايل من %10.1 يعادل مباو  ،درهم مليون 7,267
 

 أبوظيب إمارة املباشرة يف األجنبية االستثمارات إمجايل من %3.5 نسبته ما التعاون جملس دول وشكلت استثمارات
 نسبة مع مقارنة 2014 عام يف درهم مليون 2,820 حنو استثماراهتا جمموع غبل حيث الدول، جمموعات حسب
 األجنبية االستثمارات قيمة جمموع بلغ فيما. 2013 عام يف درهم مليون 1,614 استثمارات وقيمة % 2.2 مسامهة
 الدول تاستثمارا أما. التوايل على 2014و 2013 لألعوام درهم مليون 6,643و 6,637 العربية الدول لباقي
 .2014 عام يف درهم مليون 32,980 إىل 2013 عام يف درهم مليون 26,684 من ارتفعت فقد األوربية
 

 الصناعة واألعامال

درهم يف  مليار 189إىل  2013درهم يف عام  مليار 183ارتفع اإلنتاج اإلمجايل لنشا  الصناعات التحويلية من 
 .%3.2، ومبعدل منو سنوي بلغ 2014عام 
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مقارنة بعام  %5.0زيادة بنسبة  2015منشأة عام  168عدد املنشآت الفندقية إىل  ارتفعا  السياحة ويف نش
، وزاد %4.9، كما زاد عدد الغر  الفندقية بنسبة %17.5زاد عدد النزالء بنحو نفسها وخالل الفرتة ، 2014

 .2015 ليلة عام 3.0قامة ، وبلغ متوسط مدة اإل%75.4بنحو نقطة مئوية واحدة ليصل إىل معدل اإلشغال 
مليون مسافر  19.9باملقارنة مع  2015مليون مسافر خالل عام  23.3ويف نشا  النقل بلغ عدد املسافرين جوًا  

 .2014خالل عام 
  .رخصة 84,620 يف إمارة أبوظيب بلغ عدد الرخص التجارية املسجلة 2015ويف عام 

 
 
 الصناعة التحويلية 

من الناتج احمللي اإلمجايل غري النفطي  %11.6من الناتج احمللي اإلمجايل، و  %5.7ة حنو شكلت الصناعات التحويلي
 .2014 عام %12.6 حوايل التحويلية الصناعات لنشا  املضافة القيمة وارتفعت. 2014يف عام 

 

 البناء والتشييد 

 خالل %9.2 مع باملقارنة 2014 معا خالل اإلمجايل احمللي الناتج من %9.6 بنسبة" والبناء التشييد" نشا  ساهم
 الصادرة( وجتارية سكنية سكنية،) السكنية املباين رخص عدد أن إىل البناء رخص إحصاءات تشري، حيث 2013 عام
 خالل السكنية غري لألبنية رخصة 1,323 إصدار مت ذلك، إىل وباإلضافة. رخصة 5,067 بلغ 2015 عام خالل
 إمجايل من %10.0 اجلديدة األبنية رخص شكلت، بينما 2014 عام يف رخصة 1,668 مع باملقارنة 2015 عام
 . 2015 عام خالل الصادرة الرخص عدد

 النقل 

 أولت حكومة أبوظيب نشا  النقل اهتماماً متزايداً، حيث إنه يعّد العجلة احملرّكة للتنمية االقتصادية يف اإلمارة. 
ألف  213 بنحو ألف رحلة، مقارنة 195ما يعادل  2015عام حركة الطائرات خالل  بلغتاجلوي ويف قطاع النقل 
مليون  23حوايل  2015بلغ عدد املسافرين خالل عام بينما ، %8.7 مقداره باخنفاض ،2014رحلة خالل عام 

 .2014مقارنة بعام  %17.1 مسافر، بزيادة مقدارها
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 الفنادق

 %5.0 بزيادة منشأة 168 إىل 2015 عام يف ارتفع يةالفندق املنشآت عددأن  تشري بيانات الكتاب اإلحصائي إىل
 على %4.9 حنو بزيادة ،2015 عام يف غرفة ألف 29 حنو إىل الغر  عدد زيادة إىل أّدى ما ،2014 عام على
 العام على %17.0 نسبتها بزيادة نزيل، مليون 4.1 يعادل ما 2015 عام يف النزالء عدد بلغ وقد. السابق العام
 عدد زاد أخرى جهة من. 2015 عام يف %75.4 ليصبح بنحو نقطة مئوية واحدة اإلشغال معّدل عوارتف. السابق
 .السابق العام على %17.0 بنسبة 2015 عام اإلقامة ليايل

 

 والوفيات الامواليد

 38,818 يعادل ما 2015 عام خالل أبوظيب إمارة يف املواليد عدد وعلى صعيد اإلحصاءات االجتماعية، بلغ
 ذاته العام خالل املسّجلة الوفيات عدد بلغ كما  ،أنثى مولود 18,874 و ذكر، مولود 19,944 منهم مولود،
 إناث. 971 و ذكور 2,193 منهم وفاة، 3,164

 
 13.9 و 10.0 و 30.6 السكان وإلمجايل املواطنني، ولغري للمواطنني، اخلام املواليد معّدل بلغ 2015 عام وخالل
 املواطنني وغري للمواطنني 2015 عام اخلام الوفيات معّدل وبلغ. التوايل على السكان من شخص 1000 لكل مولود
 .التوايل على السكان من 1000 لكل وفاة حالة 1.1 و 0.9 و 2.1 السكان وإلمجايل

 

 التعليم

 تّدخر ومل ة،بارز  إجنازات حّققت ويف جمال التعليم، تشري بيانات الكتاب اإلحصائي السنوي إىل أن إمارة أبوظيب قد
 تعليم ومراكز املعاهد أو والكليّات املدارس من املستوى عالية التعليمية البنية التحتية توفري ضمان إىل سعيها يف جهداً 
التعليم  إحصاءات مسلطًا الضوء على واخلاص، احلكومي القطاعني كال  يف املؤّهلني واجلامعات واملعّلمني الكبار
 منها مدرسة، 444 أبوظيب إمارة يف للمدارس اإلمجايل العدد بلغ حيث، 15 – 2014 الدراسي للعام التفصيلية
 املدارس هذه وضّمت. دراسي فصل 16,004 على اشتملت كما  خاصة، مدرسة 188و حكومية مدرسة 256

 وعدد 14.9 إىل معلم لكل الطالب عدد ووصل. إدارياً  10,171و معلماً  23,571و طالباً، 351,501
 من %63.7 التحق حني يف ،%36.3 احلكومي بالتعليم امللتحقني نسبة بلغتكما .22.0 إىل صلف لكل الطالب
 يف مجيعها التعليم مراحل يف الذكور الطالب من 100 كل  إىل اإلناث نسبة بلغتبينما  اخلاص، بالتعليم الطالب
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 152,720 الثانوية املرحلة حىت هامجيع التعليم مبراحل امللتحقني املواطنني الطالب عدد وصلفيما  .95.9 اإلمارة
 .الطالب عدد إمجايل من %43.4 بنسبة طالباً 
 
 التعليم من األوىل احللقة يف %96.6 املدارس مستوى على الصايف االلتحاق نسبة بلغت 15-2014 عام يفو 
وقد  .%97.4 نويةالثا املرحلة إىل االنتقال نسب وبلغت. الثانوية املرحلة يف %58.9و الثانية احللقة يف %83.5و

 العام خالل %4.6 بنسبة زيادة مسّجالً  طالباً، 19,049 إىل الثانوية املدارس إىل املنتقلني الطالب ارتفع عدد
 .15-2014 الدراسي

 
 منهم املواطنني نسبة تبلغ طالباً  10,549 واملنازل الكبار وتعليم األمّية حمو مبراكز امللتحقني الطالب عدد بلغكما 
 . مواطناً  163 منهم معلماً  245 املعلمني عدد انوك ،%75.8

 اجلامعات من منهم طالباً  5,107 العايل، التعليم من طالباً  10,921 ختريج 14-2013 الدراسي العام وشهد
 وبلغ. %69.7 منهم املواطنني نسبة وبلغت اخلاصة، واملؤسسات اجلامعات من 5,814و احلكومية واملؤسسات
 .املواطنني من 37,292 منهم 50,809 العايل بالتعليم امللتحقني عدد إمجايل
 

 الصحة 

 أشكال يف ذلك ويتجّلى. املاضية السنوات مدى على كبرياً   ولحوالً  توسعاً  أبوظيب يف الصحية اخلدمات كما شهدت
 ال اإلمارة نبأ يثبت مما الفرتة، هذه خالل األخرى الصحية واملرافق املستشفيات عدد يف ةالكبري  الزيادة منها عديدة
 زيادة إىل 2014 عام بيانات الصحية، حيث تشري الرعاية جمال يف الدولية املعايري أرقى تطبيق إىل جاهدة تسعى تزال
 املستشفيات يف األسرّة عدد وارتفع ،طبيباً  2,508  إىل العدد وصل حيث األطباء يف املستشفيات احلكومية، عدد يف

 4,187 إىل واخلاصة املستشفيات احلكومية مجيع يف لألسرّة الكلي اجملموع لليص ،سريراً   2,507 إىل احلكومية
 .اً سرير 
 الصحي، ومنتجات التأمني التأمني شركات انتشار إىل اإلمارة يف الصحي التمويل مستويات بزيادة االهتمام أدى وقد
 1,539,298 إىل ارتفعو  ،1,044,734 يعادل ما 2010 عام خالل املعزز بالتأمني املشمولني عدد بلغ حيث
 .2014 عام خالل
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 االجتاماعية الرعاية

 دور عدد يف حني ارتفع، 2014 عام يف درهم مليون 859.5 املقّدمة االجتماعية اإلمجالية للمساعدات بلغت القيمة
 األطفال عدد ووصل حضانة، دار 150 إىل أبوظيب إمارة يف االجتماعية الشؤون وزارة إشرا  لحت تعمل اليت احلضانة
 .حضانة لكل موظفني 7.14و احلضانة، دور يف موظف لكل طفالأ  5.3مبعّدل حضانة لكل طفل 78.4 إىل
 
 %32.2و مواطنني % 67.8 منهم طالباً  2,320 واخلاصة احلكومية الرعاية مراكز يف املسّجلني الطالب عدد وبلغ
  .2015 لعام املواطنني غري من
 

 والتراث الثقافة 

 الطبيعية املواقع من بعدد لحظى أبوظيب ب اإلحصائي ايضا اإلحصاءات الثقافية والرتاثية، خاصة أن إمارةيتضمن الكتا
 .العاملي والرتاث إثراء الثقافة يف وقيمة فريدة مسامهة متّثل اليت واألثرية
 

 عام يف كتاباً   373,831 ىلإ الوطنية الكتب دار يف الكتب عدد ارتفع أبوظيب إمارةيف  ةالثقافي احلركة ثراءيف مؤشر إل
  .مستعرياً  10,153و زائراً  140,000 إىل واملستعريين الزّوار وعدد ،2015
 عام يف زائراً  246,666 إىل 2014 عام يف زائرا 237,620 من أبوظيب إمارة يف املتاحف زّوار عدد وارتفع
2015. 

 

 العااملة القوى

 %81.3 بلغت فأكثر سنة 15 السكان إمجايل من العاملة القوى نسبة أنّ  العاملة القوى إحصاءات تقديرات أظهرت
، مقابل %21.4 العاملة القوى إمجايل من اإلناث نسبة بلغت حني يف ،2015 العام من األخري الربعخالل 
 .%47.3 بلغ االقتصادية اإلعالة معدل أنّ  إىل البيانات تشري وكما للذكور. 78.4%
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 العااملة القوى تركيبة

 تركزت املناطق مستوى وعلى. فأكثر سنة 15 أعمارهم تبلغ ممن واملتعطلني املشتغلني األفراد العاملة القوى وتشمل
 %22.7و %62.7 بلغت بنسب الغربية وتليها العني منطقة مث أبوظيب منطقة يف العاملة للقوى نسبة أعلى
 .التوايل على %14.6و
 
( عاماً  34- 30) العمرية الفئة أن إىل البيانات فتشري 2015 لعام ةالعامل للقوى العمري بالرتكيب يتعلق فيماأما 

 . % 21.4 بنسبة العاملة القوى إمجايل من األكرب احلصة على حصلت
 

 مث ظيب أبو منطقة وتلتها الغربية يف معدل أعلى أن جند املنطقة حسب على املنقح االقتصادية املشاركة ملعدل وبالنظر
 .التوايل على منهم لكل %76.1و %81.0و %92.0 العني منطقة
 

 الامشتغلون

 أبوظيب إقليم يف كانت  للمشتغلني نسبة أعلى أن العاملة القوى إحصاءات حول 2015عام  تقديرات كما تشري
 .%62.9 املشتغلني إمجايل من نسبتهم بلغت حيث
 
 بأجر عاملون هم ظيب أبو إمارة يف شتغلنيامل غالبية أن لنا فيتضح العملية احلالة حسب املشتغلني لتوزيع نظرنا ما وإذا

 .األعمال أصحاب من هم %1.3 وأن ،% 98.2 ونسبتهم
 
 ابتدائي من أقل التعليمي مستواهم املشتغلني من نسبة أعلى أن إىل البيانات فتشري التعليمي بالتحصيل يتعلق فيما أما
. أما بالنسبة للمواطنني فقد % 20.9 بنسبة ثانويال التعليم من األوىل املرحلة شهادة محلة مث ،24.3% بلغت بنسبة
 . % 33.2 بنسبةو  املشتغلني من نسبة أعلى البكالوريوس شهادة محلة شكل
 

 بنسبة األولية املهن يف يعملون املشتغلني من نسبة أعلى أن تبني الرئيسية املهنة حسب املشتغلني بتوزيع يتعلق وفيما
 . %16.0 نسبةب االختصاصيون يأيت مث ،%22.7 بلغت
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 غري للمشتغلني بالنسبة وأما اختصاصيون، منهم % 36.4 أن إىل البيانات أشارت فقد للمواطنني، بالنسبة أما
 .% 24.6 بنسبة األولية املهن يف فيرتكزون املواطنني

 
 تاله مث ،%19.5 بلغت بنسبة املشتغلني إمجايل من األكرب النصيب له كان  التشييد نشا  أن البيانات كما ظهرت

 .%19.0 بنسبة أفراداً  تستخدم اليت املعيشية األسر نشا 
 %61.0 حوايل بلغت حيث للمشتغلني نسبة أعلى على حيوز اخلاص القطاع حبسب بيانات الكتاب اإلحصائي، فإن

 نياملواطن وشكل املشتغلني، إمجايل من %12.4 نسبة على احلكومي القطاع استحوذ حني يف املشتغلني، إمجايل من
 القطاع يف نسبتهم بلغت حني يف املشتغلني، املواطنني إمجايل من %76.6 حوايل احلكومي القطاع يف املشتغلني
 .%5.8 حوايل اخلاص
 من %24.6 أن حني يف ،%73.5 بنسبة متزوجون ظيب أبو إمارة يف املشتغلني غالبية أن البيانات أظهرت كما

 . الزواج هلم يسبق مل املشتغلني

 

 ةالزراع 

واختاذ  ، مما يتيح االستفادة منها للتخطيطعن النشا  الزراعي كمّية ونوعية  بياناتالكتاب اإلحصائي السنوي  تضّمن
ويضّم  املستقبلية. واالسرتاتيجيات القرارات ورسم السياسات، وذلك بوضع املاضي كقاعدة للتطور، لرسم األهدا 

املساحة احملصولية وكمّيات اإلنتاج  احة األراضي الزراعية ومؤشراتالكتاب بني طّياته بيانات عن أعداد املزارع ومس
 الزراعي وقيمه. 

 
،  دومناً  749,869مبساحة إمجالية ، 2015عام حيازة  24,018 حيث بلغ عدد احليازات الزراعية يف إمارة أبوظيب

األكرب منها يف  رأس، يرتكز العدد ونملي 3كما بلغ العدد الكّلي للثروة احليوانية من الضأن واملاعز يف إمارة أبوظيب 
فقد بلغ العدد الكّلي هلا  من إمجايل الضأن واملاعز يف اإلمارة، أما اجلمال %63.8منطقة العني، حيث احتوت على 

  إمجايل عدد اجلمال. من %54.5رأساً ترّكز معظمها يف منطقة العني أيضاً بنسبة  383,887
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 اإلنتاج النباتي 

 ،%6 بنسبة احلقلية احملاصيل تليها للزراعة، الصاحلة املساحة من %36 املثمرة باألشجار املزروعة ساحةامل شغلتكما 
 عام يف للزراعة الصاحلة املساحة إمجايل من %3 نسبته ما شغلت حيث اخلضراوات مبحاصيل املزروعة املساحة وأخرياً 
2015. 

 

 الثرو  الحيوانية والسامكية

 بنسبة اجلمال تليها احليوانية الثروة أعداد جمموع من %88 حنو اإلمارة مستوى على ملاعزوا الضأن نسبة بلغتكما 
 ، 2015 عام أبوظيب إمارة يف التقليدية احليازات يف احليوانية الثروة جمموع من % 1 بنسبة األبقار وأخرياً  ،11%
 املناطق مواطين غذاء يف األساسي عنصروال األمساك، من السكان احتياجات لتلبية أساسياً  مصدراً  السواحل وتعدّ 

 بقيمة طن 5.235 املصطادة األمساك كمية  بلغت فقد االقتصادية، الثروات أهم من السمكية الثروة وتعدّ  الساحلية،
 .2015 عام خال درهم مليون 128.3 بلغت إمجالية

 البيئة

بلغ متوسط  2015يف عام ح الكتاب أنه كما يتناول الكتاب اإلحصائي السنوي إحصاءات البيئة واملناخ، حيث أوض
درجة  35.0درجة احلرارة العظمى  درجة مئوية، يف حني كان متوسط 22.8درجة احلرارة الصغرى إلمارة أبوظيب 

  مليمرت عام 78.4إىل  2014مليمرت عام  38.5من  اخنفضمئوية. أما متوسط هطول األمطار السنوي فقد 
. وكان متوسط %77بلغ متوسط احلد األقصى هلا  ، بينما%29لرطوبة النسبية . وبلغ متوسط احلد األدىن ل 2015

وات/مرت  8,900القيم العظمى لشّدة اإلشعاع الشمسي اليومي  هيكتوباسكال، وجتاوزت 1,010الضغط اجلوي 
 مربع/ساعة خالل شهور الصيف.

 
، وتراوح 2015م عاخالل ها املسموح هبا ما يتعّلق بنوعية اهلواء فقد ظّلت تركيزات ملوثات اهلواء ضمن حدوديوف

ميكروجرام/مرت مكعب  144.0و  101.9 ما بني، ميكرون 10اليت يبلغ قطرها املعّدل السنوي لرتكيز األغربة العالقة 
 يف املناطق احلضرية لإلمارة.
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 الامياه

إىل أدى وظيب والتزايد السكاين الكبري النمو املتسارع لالقتصاد والزراعة يف إمارة أبأن  أشار الكتاب اإلحصائي إىلكما 
معّدل االعتماد على موارد املياه غري التقليدية مثل املياه احملالّة ومياه  ، حيث زاداستهالك املياه يف مصاحبةزيادة 
 الصحي املعاجلة املعاد استخدامها يف ازدياد، وذلك مللء اختالل التوازن بني العرض والطلب. الصر 
 

 الصر  مياه إمجايل من %76 بلغت بنسبة املعاجلة الصحي الصر  مياه إنتاج يف األوىل املرتبة بوظيبأ منطقة واحتلت
 %4 بلغ بإنتاج الّصدد، هذا يف إنتاجا األقل الغربية املنطقة كانت  حني يف ،2015 عام يف لإلمارة املعاجلة الصحي
 .املعاجلة املياه إمجايل من فقط

 النفايات

 طن ألف 23 مبعّدل أي طن، مليون 8.4 حنو 2015 لعام أبوظيب إمارة يف املوّلدة النفايات ةكميّ   إمجايل بلغكما 
 اإلمارة، يف النفايات كمية  إمجايل من %40 حنو شكلت حيث نسبة أعلى والتجارة الصناعة نفايات وشّكلت يومياً 
 .%34 بنسبة واهلدم اإلنشاءات نفايات تليها
 

 الكهرباء والامياه

 عام عن % 6.7 بنسبة ارتفع أي ساعة/وا  جيجا 62,248 يقارب ما 2015 عام الكهرباء اجإنتبلغ كما 
 أي ،2015 عام بريطاين جالون مليون 257,262 أبوظيب إمارة يف املتوافرة احملاّلة املياه كمّية  وكانت ،2014
 .2014 عام عن %1.6 بنسبة ارتفعت
 

 الطاقة الامتجدد 

 عام يف ساعة/ وات ميجا 264,014 إىل لتصل املولدة الطاقة كمية  يفاملستمر أظهرت اإلحصاءات التزايد  كما
 الكهرباء من والوارد % 0.4 بنسبة الكهرباء من الصادر زاد كما  ،2014 العام عن % 0.5 بلغ بنمو 2015
 .نفسها الفرتة خالل % 0.7 بنسبة
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 أبوظبي –امعلوامات عن امركز اإلحصاء 

ملصدر الرمسي للبيانات اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، وقد مت إنشاؤه يف الثامن والعشرين من أبوظيب هو ا -مركز اإلحصاء 
، الذي صدر مبرسوم من صاحب السمو الشيخ خليفة  2008سنة (7)وفقًا للقانون رقم   2008شهر أبريل عام 

ل عن تطوير وتنظيم العمل . ومبوجب هذا القانون، فإن املركز مسئو -حفظه اهلل-بن زايد آل هنيان رئيس الدولة 
اإلحصائي يف إمارة أبوظيب وإنتاج ولحليل ونشر مجيع اإلحصاءات الرمسية املتعلقة باإلمارة، كما يقوم املركز بتنسيق 
عملية التكامل والتناغم لإلحصاءات املنتجة بواسطة الدوائر واجلهات احمللية األخرى، والعمل مع هذه اجلهات فيما 

 اهيم والتعاريف اإلحصائية. يتعلق بتوحيد املف
وباعتباره اجلهة الرمسية املعنية جبمع ونشر البيانات اإلحصائية يف إمارة أبوظيب، يتوىل املركز مهام إعداد خطط برامج 
العمل اإلحصائي خلدمة برامج التنمية، وإجراء املسوح اإلحصائية امليدانية مبا ال يتعارض مع مقتضيات مصلحة العمل 

 لى مستوى الدولة، هذا باإلضافة إىل مجع وتصنيف وختزين ولحليل ونشر اإلحصاءات الرمسية ونتائج اإلحصائي ع
املسوح املتعلقة باجملاالت السكانية واالجتماعية والدميوغرافية واالقتصادية والبيئية والزراعية والثقافية، وغريها، وذلك وفق 

اللية املهنية، احليادية، املوضوعية، الثقة، السرية اإلحصائية، فضاًل عن معايري عاملية ومبادئ أساسية مهمة تتعلق باالستق
 مالءمة الكلفة وجودة اإلحصاءات. 
أبوظيب يلعب دورا حموريا يف دفع مسري التنمية الشاملة يف اإلمارة، وذلك بتوفري  -ومن هذا املنطلق، فإن مركز اإلحصاء 

والربامج والسياسات املعتمدة على احلقائق األرقام احلديثة والدقيقة. املعلومات اإلحصائية املطلوبة لصياغة اخلطط 
ويسعى املركز ألن يكون ركيزًة أساسية تسهم إسهاما فعااًل يف خدمة متخذي القرار ورامسي السياسات، وإنارًة درب 

ها، وذلك يف إطار عمله  التطور والنمو يف اجملتمع، سواء للجمهور أو جمتمع األعمال والباحثني ووسائل اإلعالم وغري 
كمصدر رئيسي جلمع البيانات اإلحصائية وفق معايري وأساليب وتقنيات حديثة، ومن مث دراستها ولحليلها واستخراج 

 املؤشرات اليت ختدم أهدا  التنمية.
 

 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على:
 بلقيس فوزي سزر

Mob: 0507769511 

T: 028100417 
 bfsezer@scad.ae: Email 
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