
وحدة آلية الحسابالتعريف اسم المؤشر 
دورية مستوى التفصيلالقياس

مصدر بياناتهالقياس

إجمالي السكان
عدد السكان المقيمين إقامة معتادة من 

التعداد بغض النظر عن فئة الجنسية أو الوضع 
القانوني

عددإجمالي المقيمين بصفة معتادة

1. اإلقليم
2.  النوع االجتماعي

3. فئة الجنسية
4. الفئة العمرية

5.  الحالة الزواجية
6. منطقة اإلقامة الصغيرة 

)حسب التقسيم االحصائي(
7. المناطق الريفية والحضرية 

كل خمس 
تعداد شاملسنوات

تقديرات إجمالي 
السكان

تقديرات إجمالي السكان المقيمين في منتصف 
العام

االستكمال األسي بين تقديرات السكان في 
نهاية العام لعامين متتالين. والسكان في 

نهاية العام يتم تقديره باستخدام طريقة 
مكونات الفوج

عدد

1. اإلقليم
2.  النوع االجتماعي

3. فئة الجنسية
4. الفئة العمرية

التقديرات سنوي
السكانية والتعداد

نسبة النوع االجتماعي 
للسكان

نسبة النوع االجتماعي: وهي عدد الذكور لكل 100 
أنثى، من تقديرات السكان المقيمين في منتصف العام

إجمالي الذكور مقسوما على إجمالي اإلناث
 مضروبا في 100

ذكر لكل 
التقديرات سنويفئة الجنسية100 أنثى

السكانية والتعداد

نسبة السكان 
المواطنين في إمارة  

أبوظبي

نسبة السكان المواطنين إلجمالي السكان من 
تقديرات السكان المقيمين في منتصف العام

)إجمالي المواطنين مقسوما على إجمالي 
السكان( مضروبا في 100

نسبة 
التقديرات سنوي_مئوية

السكانية والتعداد

الكثافة السكانية
عدد السكان المقيمين إقامة معتادة من 

التقديرات السكانية مقسومًا على مساحة 
األراضي بالكيلومتر المربع 

عدد السكان مقسوما على مساحة األرض 
بالكيلومتر المربع

شخص 
لكل 

كيلومتر 
مربع

التقديرات سنوياإلقليم
السكانية والتعداد

معدل النمو السكاني
متوسط معدل التغير السنوي في عدد 

السكان في سنة محددة، ويحسب عن طريق 
معدل النمو الهندسي الذي يتضاعف سنويا

متوسط معدل النمو السنوي في عدد السكان 
في سنة معينة، ويحسب عن طريق معدل 

النمو الهندسي الذي يتضاعف سنويا
معدل النمو السكاني مقسوما على عدد 

السنوات مضروبا في 100%

نسبة 
مئوية

1. اإلقليم
2.  النوع االجتماعي

3. فئة الجنسية
التقديرات سنوي

السكانية والتعداد

اإلسقاط السكاني
إسقاطات السكان )التقدير المستقبلي لعدد 

السكان( المقيمين بصفة معتادة في منتصف 
العام لجميع األعوام

منهجية مكون الفوج: حيث يتم إسقاط 
الخصوبة، والوفيات، والهجرة بشكل منفصل 

لفوج عمري بناء على افتراضات متفق عليها 
مع الجهات الحكومية. يتم تكبير أعمار السكان 

األساس في كل عام باستخدام إسقاطات 
المواليد والوفيات والهجرة الداخلية والهجرة 
الخارجية لمدة سنة، ويتم حساب المواليد مع 
معدالت الخصوبة، والوفيات مع معدالت البقاء 

على قيد الحياة، الهجرة الداخلية مع التراجع 
المتعدد، والهجرة الخارجية مع احتماالت فترات 

البقاء

عدد

1. الفئة العمرية
2.  فئة الجنسية

3. مكان اإلقامة
4. النوع االجتماعي

التقديرات سنوي
السكانية والتعداد

عدد المواليد
مجموع الوالدات الحية في السنة التقويمية: 

والوالدة الحية تعني عندما يظهر على الطفل 
دليل الحياة، مثل التنفس أو القلب النابض

عددمجموع عدد المواليد األحياء المسجلين

1. اإلقليم
2. النوع االجتماعي

3.  فئة الجنسية
4.  الفئة العمرية لألم

سجالت إداريةسنوي

عدد والدات الذكور الحية لكل 100 والدة حية من نسبة النوع عند الميالد
اإلناث 

مجموع عدد المواليد األحياء من الذكور مقسوما 
على مجموع المواليد األحياء من اإلناث مضروبا 

في 100

مولود ذكر 
لكل 100 

انثى

1. اإلقليم
سجالت إداريةسنوي2.  فئة الجنسية

متوسط عمر األم عند 
الوالدة األولى

متوسط   عمر اإلناث الالتي أنجبن للمرة األولى في 
السنة التقويمية 

مجموع أعمار األمهات الوالدات ألول مرة “مقسوما 
1. اإلقليمسنةعلى العدد الكلي لألمهات الوالدات ألول مرة 

سجالت إداريةسنوي2. فئة الجنسية

عدد المواليد األحياء لكل 1000 امرأة تتراوح معدل الخصوبة العام
أعمارهن بين 15 و49 عاما 

مجموع عدد المواليد األحياء مقسوما على 
مجموع عدد اإلناث الذين تتراوح أعمارهم بين 

)49-15 سنة( لكل 1000 من السكان

مولود لكل 
1000 المرآة

1. اإلقليم
سجالت إداريةسنوي2. فئة الجنسية

مجموع عدد المواليد األحياء مقسوما على عدد المواليد لكل 1000 من السكان معدل المواليد الخام
مجموع السكان الكلي مضروبا في 1000

مولود لكل 
1000 من 

السكان

1. اإلقليم
سجالت إداريةسنوي2. فئة الجنسية

معدل الخصوبة 
العمرية  

معدل الخصوبة في عمر معين يقاس بعدد 
الوالدات المسجلة للنساء في عمر أو فئة عمرية 
محددة لكل 1000 امرأة في نفس الفئة العمرية

مجموع عدد المواليد األحياء للنساء في فئة 
عمرية معينة مقسوما على عدد النساء الكلي 

في تلك الفئة العمرية مضروبا في 1000 في 
سنة تقويمية واحدة

مولود لكل 
1000 امرأة

1. اإلقليم
سجالت إداريةسنوي2. فئة الجنسية

معدل الخصوبة الكلي 
هو متوسط   عدد األطفال الذين تنجبهم 

المرأة الواحدة طوال حياتها، إذا ظلت معدالت 
الخصوبة العمرية الحالية ثابتة 

مجموع معدالت الخصوبة العمرية مضروبا في 
1. اإلقليمعددعرض الفئة العمرية )5 سنوات(

سجالت إداريةسنوي2. فئة الجنسية

إجمالي الوفيات تحت 
سن الخامسة

عدد وفيات األطفال تحت عمر الخامسة خالل عام 
معين

مجموع عدد وفيات األطفال )من سن 0-5 
عددسنوات(

1.  اإلقليم
2.  النوع االجتماعي

3.  فئة الجنسية
سجالت إداريةسنوي

عدد وفيات االطفال الرضع )أقل من عمر 12 إجمالي وفيات الرضع
شهرا( خالل عام معين

مجموع عدد وفيات الرضع )أقل من عمر 12 
عددشهرا( خالل عام معين

1.  اإلقليم
2.  النوع االجتماعي

3.  فئة الجنسية
سجالت إداريةسنوي

معدل الوفيات تحت 5 
سنوات

عدد وفيات األطفال تحت عمر الخامسة خالل عام 
معّين لكل 1000 مولود حي خالل نفس العام 

مجموع عدد وفيات األطفال )أقل من 5 سنوات( 
مقسوما على مجموع عدد المواليد األحياء 

مضروبا في 1000

 حالة وفاة 
لكل 1000 
والدة حية

1.  اإلقليم
2.  النوع االجتماعي

3.  فئة الجنسية
سجالت إداريةسنوي

إجمالي الوفيات

مجموع حاالت الوفاة في سنة تقويمية: والوفاة 
تعني توقف دائم لجميع جوانب حياة الفرد في 

أي وقت بعد الوالدة بما في ذلك توقف القلب، 
توقف التنفس، ويرتبط هذا التعريف بالمواليد 

أحياء ويستثني فئة المواليد أموات وجميع 
الحاالت األخرى من فقدان الجنين، أي اإلجهاض 

التلقائي واإلجهاض المتعمد

عددمجموع عدد الوفيات

1. اإلقليم
2. فئة العمر

3.  النوع االجتماعي
4.  فئة الجنسية

سجالت إداريةسنوي

عدد حاالت الوفاة خالل سنة تقويمية لكل 1000 معدل الوفيات الخام
من السكان في منتصف تلك السنة

مجموع عدد الوفيات مقسوما على مجموع 
السكان في منتصف العام مضروبا في 1000

حالة وفاة 
لكل 

1000 من 
السكان

1. اإلقليم
2.  فئة الجنسية

3.  النوع االجتماعي
سجالت إداريةسنوي

عدد األطفال الذين ولدوا أموات بعد 24 أسبوعا إجمالي المواليد األموات
من الحمل 

مجموع عدد المواليد األموات )مدة حمل 24 
 عدد أسبوع(

1.  اإلقليم
2.  النوع االجتماعي

3.  فئة الجنسية
سجالت إداريةسنوي

عدد المواليد األموات في سنة تقويمية معينة نسبة المواليد األموات
لكل 1000 مولود حي خالل العام نفسه

مجموع عدد المواليد األموات مقسوما على 
مجموع عدد المواليد األحياء مضروبا في 1000

حالة وفاة 
لكل 

1000 من 
السكان

1. اإلقليم
2.  فئة الجنسية

3.  النوع االجتماعي
سجالت إداريةسنوي

معدل الوفيات العمرية 
عدد حاالت الوفاة حسب الفئات العمرية خالل 

سنة تقويمية لكل 1000 من السكان في 
منتصف نفس السنة 

مجموع عدد الوفيات في عمر معين مقسوما 
على مجموع عدد السكان في نفس العمر في 

نفس العام مضروبا في 1000

حالة وفاة 
لكل 

1000 من 
السكان

1. فئة الجنسية
سجالت إداريةسنوي2.  الفئة العمرية

معدل وفيات األطفال 
حديثي الوالدة 

عدد وفيات الرّضع الذين تبلغ أعمارهم 28 يومًا 
أو أقل لكل 1000 مولود حي خالل سنة تقويمية

مجموع عدد وفيات الرضع الذين تبلغ أعمارهم 
28 يوما أو أقل في سنة معينة مقسوما على 

مجموع عدد المواليد األحياء في منتصف نفس 
العام مضروبا في 1000

حالة وفاة 
لكل 1000 
مولود حي 

سجالت إداريةسنوي_

إجمالي الوفيات حديثي 
الوالدة

عدد الوفيات خالل 28 يوما أو أقل من والدة 
الطفل

مجموع عدد وفيات الرضع الذين أعمارهم 28 
سجالت إداريةسنوي_عدديوما أو أقل في سنة معينة

معدل وفيات الرضع 
)أقل من سنه واحده(

عدد حاالت الوفاة لألطفال الرضع اي قبل إتمام 
السنة األولى من العمر لكل 1000 مولود حي 

خالل سنة تقويمية

مجموع عدد وفيات الرضع الذين تقل أعمارهم 
عن سنة واحدة مقسوما على مجموع عدد 

المواليد األحياء في سنة تقوميه مضروبا في 
1000

حالة وفاة 
لكل 1000 
مولود حي 

سجالت إداريةسنوي_

احتمال البقاء على قيد 
الحياة الى عمر 60 سنه 

للسكان في عمر 15 
سنه 

احتمال البقاء على قيد الحياة للسكان من عمر 
15 الى 60 سنة: نسبة السكان البالغين من ال 
عمر15 عاما الذين من المتوقع أن ال يموتوا قبل 

بلوغ عمر الستين 

في جداول الحياة االفتراضية، عدد األفراد في 
سن l60( 60( مقسوما على عدد األفراد في سن 
l15( 15(، ويتم حساب جداول الحياة باستخدام 

 MortPak برنامج

1.  النوع االجتماعياحتمال
مشتق )حساب سنوي2. فئة الجنسية  

رياضي(

احتمال البقاء على قيد 
الحياة إلى عمر 65 سنه

احتمال بقاء مواليد نفس السنة على قيد 
الحياة إلى عمر 65 سنة

في جداول الحياة االفتراضية للسكان، عدد 
األفراد في سن l65( 65( مقسوما على عدد 

األفراد عند سن l0( 0(، يتم حساب جداول الحياة 
. MortPak باستخدام برنامج

1. النوع االجتماعياحتمال 
مشتق )حساب سنوي2. فئة الجنسية  

رياضي(

متوسط العمر المتوقع 
عند الميالد

متوسط عدد السنوات المتوقع أن يعيشها 
الفرد منذ ميالده حتى وفاته، بافتراض تعرضه 

لمعدالت الوفاة العمرية السائدة في وقت محدد

مجموع عدد السنوات التي يعيشها الفوج، 
الذين يموتون في أعمار مختلفة )T0( مقسوما 
على عدد األفراد عند سن l0( 0(.   يتم حساب 

. MortPak جداول الحياة باستخدام برنامج

سنة
1.  اإلقليم

2.  النوع االجتماعي
3. فئة الجنسية  

مشتق )حساب سنوي
رياضي(

عدد عقود الزواج المسجلة في دائرة القضاء - إجمالي عقود الزواج
أبو ظبي في سنة تقويمية

عدد عقود الزواج المسجلة قانونيا في واحدة 
عددمن محاكم إمارة أبوظبي في سنة تقويمية.

1. اإلقليم
2.  النوع االجتماعي

3. فئة الجنسية
سجالت إداريةسنوي

وسيط العمر عند 
الزواج االول

وسيط العمر عند الزواج األول هو مقياس للعمر 
الذي يتزوج فيه األفراد للمرة األولى حيث تمثل 

هذه اإلحصائية: العمر األوسط الذي يتساوى 
فيه السكان الذين تزوجوا في عمر أقل من هذا 

العمر مع السكان الذين تزوجوا في عمر أكبر 
من هذا العمر

حساب وسيط العمر للمتزوجين ألول مرة وذلك 
سنةعند عقد الزواج لكل من الزوج والزوجة

1.  اإلقليم
2.  النوع االجتماعي

3.  فئة الجنسية
سجالت إداريةسنوي

معدل الزواج الخام
عدد الزيجات )وليس عدد المتزوجين( لكل 

1000 من السكان في منتصف العام خالل تلك 
السنة

عدد حاالت الزواج خالل العام مقسوما على عدد 
السكان المقدر في منتصف ذلك العام( مضروبا 

في 1000

حالة زواج 
لكل 

1000 من 
السكان

1.  اإلقليم
2.  النوع االجتماعي

3.  فئة الجنسية
سجالت إداريةسنوي

معدل الزواج المنقح 
للمواطنين

عدد حاالت الزواج للمواطنين )وليس عدد 
المتزوجين( لكل 1000 مواطن من السكان غير 
المتزوجين )الذين لم يسبق لهم الزواج، األرامل 
والمطلقون( الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر

)عدد حاالت الزواج خالل العام مقسوما على عدد 
السكان المقدر الذين لم يسبق لهم الزواج أو 
المطلقون أو األرامل الذين تتراوح أعمارهم 15 

سنة فأكثر في منتصف هذا العام( مضروبا في 
1000

حالة زواج 
لكل 

1000 من 
السكان

1.  اإلقليم
سجالت إداريةسنوي2. النوع االجتماعي

معدل الزواج العام

إجمالي عدد الزيجات )وليس عدد السكان 
المتزوجين( لكل 1000 من السكان الذين تبلغ 
أعمارهم 15 سنة فأكثر في تلك المنطقة في 

السنة المحددة من الزمن

)عدد حاالت الزواج خالل العام مقسوما على عدد 
السكان المقدر في منتصف ذلك العام الذين 

تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر( مضروبا في 1000

حالة زواج 
لكل 

1000 من 
السكان

1.  اإلقليم
2. النوع االجتماعي

3.  فئة الجنسية
سجالت إداريةسنوي

عدد حاالت الطالق المسجلة قانونيا في محاكم إجمالي حاالت الطالق
عددمجموع حاالت الطالقإمارة أبوظبي في السنة التقويمية 

1. اإلقليم
2.  النوع االجتماعي

3.  فئة الجنسية  
سجالت إداريةسنوي

معدل الطالق الخام 

معدل الطالق الخام هو عدد حاالت الطالق 
)وليس عدد المطلقين( لكل 1000 من السكان 
في تلك المنطقة / البلد في سنة / فترة زمنية 

محددة 

عدد حاالت الطالق خالل العام مقسوما على عدد 
السكان المقدر في منتصف ذلك العام( مضروبا 

في 1000

حالة طالق 
لكل 

1000 من 
السكان

1. اإلقليم
2. النوع االجتماعي
3.  فئة الجنسية  

سجالت إداريةسنوي

معدل الطالق المنقح 
للمواطنين 

عدد حاالت طالق المواطنين )وليس عدد 
المطلقين( لكل 1000 من السكان المواطنين 

المتزوجين الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر

عدد حاالت الطالق للمواطنين خالل العام 
مقسوما على عدد السكان المقدر للمواطنين 
المتزوجون والذين أعمارهم 15 سنة فأكثر في 

منتصف هذا العام مضروبا في 1000

حالة طالق 
لكل 

1000 من 
السكان

1.  اإلقليم
سجالت إداريةسنوي2.  النوع االجتماعي

معدل الطالق العام 
إجمالي عدد حاالت الطالق )وليس عدد 

المطلقين( لكل 1000 من السكان الذين 
أعمارهم 15 فأكثر في منتصف العام

عدد حاالت الطالق خالل العام مقسوما على عدد 
السكان المقدر في منتصف ذلك العام والذين 

تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر( مضروبا في 1000 

حالة طالق 
لكل 

1000 من 
السكان

1.  اإلقليم
2.  النوع االجتماعي

3.  فئة الجنسية  
سجالت إداريةسنوي

مدة الزواج

الفترة الزمنية بين التاريخ )باليوم والشهر 
والسنة( الذي تزوج فيه الطرفان والتاريخ )باليوم 

والشهر والسنة( الذي تطلق فيها الطرفان 
ويحسب العمر بالسنوات الكاملة

يطرح تاريخ الزواج من تاريخ الطالق ويعرض 
1.  اإلقليمسنةبعدد السنوات 

سجالت إداريةسنوي2.  فئة الجنسية  

صافي الهجرة

الفرق بين الهجرة إلى إمارة أبو ظبي والهجرة 
من إمارة أبو ظبي خالل العام )صافي الهجرة 

تكون نتيجته سالبة عندما يتجاوز عدد 
المهاجرين عدد القادمين(

الفرق بين الهجرة إلى إمارة أبو ظبي والهجرة 
من إمارة أبو ظبي خالل العام )الهجرة الداخلة 

-الهجرة الخارجة(
عدد

1.  الفئة العمرية
2.  النوع االجتماعي

3.  فئة الجنسية
التقديرات سنوي

السكانية والتعداد

إجمالي عدد األشخاص الذين يصلون إلى إمارة إجمالي القادمين
عددمجموع الوافدين حسب السجل اإلداريأبوظبي من خالل الموانئ والمراكز الحدودية

1. عبر المنافذ
2. الفئة العمرية

3.  النوع االجتماعي
4. فئة الجنسية

سجالت إداريةسنوي

إجمالي عدد األشخاص الذين يغادرون إمارة إجمالي المغادرين
عددمجموع المغادرين حسب السجل اإلداريأبوظبي من خالل الموانئ والمراكز الحدودية

1. عبر المنافذ
2.  الفئة العمرية

3.  النوع االجتماعي
4. فئة الجنسية

سجالت إداريةسنوي

إجمالي عدد تأشيرات اإلقامة الصادرة من إمارة إجمالي التأشيرات
1. حالة التأشيرةعددمجموع التأشيرات حسب السجل اإلداريأبوظبي

سجالت إداريةسنوي2.  نوع التأشيرة
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السكان والديموغرافيا


