
اإلحصاءات اإلجتماعية

دورية مستوى التفصيلوحدة القياسآلية الحسابالتعريف اسم المؤشر 
القياس

مصدر 
بياناته

إجمالي عدد المدارس الحكومية والخاصة التي إجمالي المدارس
تقدم الخدمة التعليمية.

إجمالي عدد المدارس الحكومية والمدارس 
عددالخاصة

1.  اإلقليم
2. قطاع التعليم

3.  مرحلة التعليم
4. المدارس الخاصة حسب 

المناهج

سجالت إداريةسنوي

إجمالي عدد الفصول في المدارس الحكومية إجمالي الفصول
والمدارس الخاصة.

إجمالي عدد الفصول في المدارس الحكومية 
عددوالمدارس الخاصة

1. اإلقليم
2. قطاع التعليم

3.  المرحلة التعليمية
4. النوع االجتماعي 

سجالت إداريةسنوي

متوسط حجم الفصل في المدارس الحكومية متوسط حجم الفصل
والخاصة

إجمالي عدد طالب المدارس الحكومية 
والمدارس الخاصة مقسوما على إجمالي عدد 
الفصول داخل المدارس الحكومية والمدارس 

الخاصة

طالب لكل 
فصل

1.  اإلقليم
2.  الصف

3. النوع االجتماعي
4.  قطاع التعليم

5.  المرحلة التعليمية

سجالت إداريةسنوي

إجمالي مراكز تعليم الكبار ومؤسسات التنمية إجمالي مراكز تعليم الكبار
األسرية

إجمالي عدد مراكز تعليم الكبار ومؤسسات 
1.  اإلقليمعددالتنمية األسرية

سجالت إداريةسنوي2.  نوع المركز

إجمالي مؤسسات التعليم 
عددإجمالي مؤسسات التعليم العاليإجمالي عدد مؤسسات التعليم العاليالعالي

1.  اإلقليم
2.  قطاع التعليم

3.  النوع
سجالت إداريةسنوي

إجمالي عدد المعلمين في التعليم الحكومي إجمالي عدد المعلمينإجمالي المعلمون
عددوالخاص

1. اإلقليم
2.  المرحلة التعليمية

3.  النوع االجتماعي
4. فئة الجنسية

5. قطاع التعليم

سجالت إداريةسنوي

عدد الطالب لكل معلمعدد الطالب لكل معلم
إجمالي عدد طالب التعليم الحكومي والخاص 

مقسوما على إجمالي عدد معلمي التعليم 
الحكومي والخاص

طالب لكل 
معلم

1. اإلقليم
2. المرحلة التعليمية

3. النوع االجتماعي
4.  قطاع التعليم

سجالت إداريةسنوي

إجمالي المعلمون في 
مراكز تعليم الكبار

إجمالي عدد المعلمين في مراكز تعليم الكبار 
ومؤسسة التنمية األسرية

إجمالي عدد المعلمين في مراكز تعليم الكبار 
سجالت إداريةسنويالنوع االجتماعي عددومؤسسة التنمية األسرية

إجمالي المحاضرون في 
عددإجمالي عدد المحاضرين في التعليم العاليإجمالي عدد المحاضرين في التعليم العاليالتعليم العالي

1. النوع االجتماعي
2. الرتبة األكاديمية

3.  فئة الجنسية
سجالت إداريةسنوي

إجمالي المعلمون في 
معهد التكنولوجيا 

التطبيقية 

إجمالي عدد المعلمين في معهد التكنولوجيا 
التطبيقية

إجمالي عدد المعلمين في معهد التكنولوجيا 
عددالتطبيقية

1. اإلقليم
2. فئة الجنسية

3. النوع االجتماعي
4. حسب المؤهل العلمي

سجالت إداريةسنوي

عددإجمالي عدد طالب المدارس الحكومية والخاصةاجمالي عدد الطالب المسجلين حاليا إجمالي الطالب

1. اإلقليم
2. النوع االجتماعي

3. قطاع التعليم
4. الصف
5. العمر

6.  المرحلة التعليمية
7. فئة الجنسية

سجالت إداريةسنوي

النسبة بين عدد الطالبات إلى عدد الطالب الذكورنسبة النوع بين الطالب

إجمالي عدد الطالبات اإلناث في التعليم 
الحكومي والخاص مقسوما على إجمالي عدد 
الطالب الذكور في التعليم الحكومي والخاص 

مضروب في 100

طالبة لكل 
100 طالب

1.  المرحلة التعليمية
2.  قطاع التعليم

3. اإلقليم
4. فئة الجنسية

سجالت إداريةسنوي

نسبة الطالب في المدارس 
الخاصة

نسبة الطالب في المدارس الخاصة إلى إجمالي 
الطالب

إجمالي عدد الطالب المسجلين في المدارس 
الخاصة / إجمالي عدد الطالب المسجلين في 

المدارس الحكومية والمدارس الخاصة مضروبا 
في 100

سجالت إداريةسنوي1.  اإلقليمنسبة مئوية

نسبة الطالب المواطنين 
لغير المواطنين

نسبة الطالب المواطنين إلى الطالب غير 
المواطنين

إجمالي عدد الطالب المواطنين في التعليم 
الحكومي والخاص مقسوما على إجمالي عدد 
الطالب غير المواطنين في التعليم الحكومي 

والخاص مضروبا في 100

طالب مواطن 
لكل 100 
طالب غير 

مواطن

1.  اإلقليم
سجالت إداريةسنوي2.  المرحلة التعليمية

إجمالي الطالب ذوي اإلعاقة
إجمالي عدد الطالب الذين يعانون من إعاقات 

سمعية، بصرية، جسدية إدراكية ومسجلين في 
المدارس الحكومية والخاصة

إجمالي عدد الطالب الذين يعانون من إعاقات 
سمعية، بصرية، جسدية، إدراكية ومسجلين 

في المدارس الحكومية والخاصة
1. اإلقليمعدد

سجالت إداريةسنوي2.  نوع اإلعاقة

نسبة االلتحاق اإلجمالي 
بالتعليم

نسبة الطالب المسجلين في مراحل التعليم 
المختلفة بغض النظر عن أعمارهم للسكان الذين 

تتراوح أعمارهم بين 4 الى 17 سنة

إجمالي عدد الطالب الملتحقين في التعليم 
الحكومي والخاص مقسوما على إجمالي عدد 

السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 4 الى 17 
سنة مضروبًا في 100

1. المرحلة التعليميةنسبة
سجالت إداريةسنوي2.  النوع االجتماعي  

نسبة االلتحاق الصافي 
بالتعليم

نسبة الطالب المسجلين في مراحل التعليم 
والذين تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 17 سنة إلى 

السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 17 سنة

إجمالي عدد طالب التعليم الحكومي والخاص 
والذين تتراوح أعمارهم من 4 الى 17سنة 

مقسوما على إجمالي عدد السكان الذين تتراوح 
أعمارهم من 4 الى 17 سنة مضروبًا في 100

1. المرحلة التعليميةنسبة
سجالت إداريةسنوي2.  النوع االجتماعي 

نسبة االلتحاق بالتعليم 
في الفئة العمرية

نسبة مشاركة الطالب حسب أعمارهم المختلفة 
في مراحل التعليم

إجمالي عدد طالب التعليم الحكومي والخاص 
والذين تتراوح أعمارهم من 4 الى 17 سنة 

مقسوما على إجمالي عدد السكان الذين تتراوح 
أعمارهم من 4 الى 17 سنة مضروبا في 100

1. اإلقليمنسبة مئوية
سجالت إداريةسنوي2. النوع االجتماعي

نسبة إكمال المرحلة 
نسبة الطالب الذين انهوا دراستهم في الثانويةالثانوية

إجمالي عدد طالب التعليم الحكومي والخاص 
الذين انهوا دراستهم الثانوية مقسوما على 
إجمالي عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 17 

سنة مضروبا في 100

سجالت إداريةسنويالنوع االجتماعي نسبة مئوية

إجمالي الطالب في مراكز 
تعليم الكبار ومؤسسات 

التنمية األسرية

إجمالي عدد الطالب في مراكز تعليم الكبار 
ومؤسسات التنمية األسرية

إجمالي عدد الطالب في مراكز تعليم الكبار 
عددومؤسسات التنمية األسرية

1. اإلقليم
2. النوع االجتماعي

3. المرحلة
1.  اإلقليم

2.  التخصص
3.  العمر

4.  النوع االجتماعي
5.  فئة الجنسية

6.  قطاع التعليم
7.  المستوى التعليمي

8. منطقة الدراسة

سجالت إداريةسنوي

إجمالي طالب التعليم 
سجالت إداريةسنويعددإجمالي عدد طالب التعليم العاليإجمالي عدد الطالب في التعليم العاليالعالي

نسبة االلتحاق اإلجمالي 
في التعليم العالي

نسبة الطالب الملتحقين في التعليم العالي 
ألجمالي عدد السكان الذين تتناسب أعمارهم مع 

مرحلة التعليم العالي

إجمالي عدد الطالب في التعليم العالي 
مقسوما على إجمالي عدد السكان الذين 

تتناسب أعمارهم مع مرحلة التعليم العالي
سجالت إداريةسنويالنوع االجتماعي نسبة مئوية

نسبة االلتحاق الصافي في 
التعليم العالي

نسبة االلتحاق في التعليم العالي للطالب الذين 
تتوافق أعمارهم مع مرحلة التعليم العالي 

بالنسبة لعدد السكان الذين تتوافق أعمارهم 
أيضا مع مرحلة التعليم العالي

إجمالي عدد الطالب في التعليم العالي والذين 
تتناسب أعمارهم مع هذه الرحلة مقسوما على 

إجمالي عدد السكان الذين تتناسب أعمارهم 
مع مرحلة التعليم العالي( مضروبا في 100

سجالت إداريةسنويالنوع االجتماعي نسبة مئوية

إجمالي طالب معهد 
التكنولوجيا التطبيقية 

إجمالي عدد الطالب في معهد التكنولوجيا 
التطبيقية

إجمالي عدد الطالب في معهد التكنولوجيا 
عددالتطبيقية

1.  اإلقليم
2.  النوع االجتماعي

3. مجال الدراسة
سجالت إداريةسنوي

معدل األمية
عدد السكان األميين الذين أعمارهم 10 سنوات 
فأكثر إلجمالي عدد السكان الذين أعمارهم 10 

سنوات فأكثر.

إجمالي عدد السكان األميين الذين أعمارهم 
10 سنوات فأكثر مقسوما على إجمالي عدد 

السكان الذين أعمارهم 10 سنوات فأكثر 
مضروبا في 100

نسبة مئوية

1. اإلقليم
2.  النوع االجتماعي

3.  فئة الجنسية
4. الفئة العمرية

سجالت إداريةسنوي

معدل القرائية 

عدد السكان الذين يستطيعون القراءة والكتابة 
من السكان الذين أعمارهم 10 سنوات فأكثر 

إلجمالي عدد السكان الذين أعمارهم 10 سنوات 
فأكثر.

إجمالي عدد السكان الذين يستطيعون القراءة 
والكتابة من السكان الذين أعمارهم 10 سنوات 
فأكثر مقسوما على إجمالي عدد السكان الذين 

أعمارهم 10 سنوات فأكثر مضروبا في 100

نسبة مئوية

1. اإلقليم
2.  النوع االجتماعي

3.  فئة الجنسية
4. الفئة العمرية

سجالت إداريةسنوي

معدل إعادة الصف معدل إعادة الصف

إجمالي عدد الطالب المعيدين في التعليم 
الحكومي والخاص مقسوما على إجمالي عدد 

طالب السنة السابقة في التعليم الحكومي 
والخاص 

نسبة 

1.  اإلقليم
2. قطاع التعليم
3. فئة الجنسية

4. النوع االجتماعي
5.الصف

سجالت إداريةسنوي

نسبة المرفعين إلى 
نسبة االنتقال الى المرحلة الثانويةالمرحلة الثانوية

إجمالي عدد الطالب المقيدين في الصف العاشر 
في المدارس الحكومة والخاصة في السنة 

الحالية مقسوما على إجمالي عدد الطالب الذين 
كانوا مقيدين في الصف التاسع في السنة 

السابقة في المدارس الحكومة والخاصة مضروبا 
في 100

سجالت إداريةسنويالنوع االجتماعي نسبة مئوية

معدل التسرب
عدد الطالب غير المسجلين في صف معين 

من التعليم في عام دراسي معين إلى الطالب 
المسجلين في الصف السابق 

إجمالي عدد الطالب غير المسجلين في سنة 
دراسية معينة مقسوما على إجمالي عدد 

الطالب المسجلين في السنة السابقة مضروبا 
في 100

نسبة مئوية

1. اإلقليم
2.  النوع االجتماعي

3. فئة الجنسية
4. الصف

5.  قطاع التعليم

سجالت إداريةسنوي

إجمالي عدد السكان الذين أعمارهم 10 سنوات إجمالي التحصيل العلمي
فأكثر حسب مستوى التحصيل العلمي

إجمالي عدد السكان الذين أعمارهم من 10 
سنوات فأكثر حسب مستوى التحصيل العلمي 

من التعداد أو المسوح األسرية
طالب

1.  العمر
2.  النوع االجتماعي

3.  فئة الجنسية
مسح بالعينةسنوي

إجمالي عدد الطالب الذين انهوا دراستهم في إجمالي الخريجين
مرحلة التعليم العالي

إجمالي عدد الطالب الذين انهوا دراستهم في 
عددمرحلة التعليم العالي

1.  النوع االجتماعي
2. فئة الجنسية

3. قطاع التعليم
سجالت إداريةسنوي

إجمالي خريجي الدراسات 
العليا

إجمالي عدد الطالب الذين انهوا دراستهم في 
مرحلة الدراسات العليا

اجمالي عدد الطالب الذين انهوا دراستهم في 
مرحلة الدراسات العليا أو اجمالي عدد األشخاص 

الذين انهوا دراستهم في مرحلة الدراسات 
العليا من السجل أو التعداد

عدد
1.  النوع االجتماعي

2.  مجال الدراسة
3. فئة الجنسية

سجالت إداريةسنوي

إجمالي حملة درجة 
الدكتوراه

إجمالي عدد الطالب الذين انهوا دراستهم في 
مرحلة الدكتوراه

إجمالي عدد الطالب الذين انهوا دراستهم في 
مرحلة الدكتوراه أو إجمالي عدد الطالب الذين 

انهوا دراستهم في مرحلة الدكتوراه من السجل 
أو التعداد

عدد
1.  النوع االجتماعي

2. مجال الدراسة
3. فئة الجنسية

سجالت إداريةسنوي

إجمالي خريجو معهد 
التكنولوجيا التطبيقية 

إجمالي عدد الطالب الذين انهوا دراستهم في 
معهد التكنولوجيا التطبيقية

إجمالي عدد الطالب الذين انهوا دراستهم في 
1. اإلقليمعددمعهد التكنولوجيا التطبيقية

سجالت إداريةسنوي2.  النوع االجتماعي 

مجموع عدد المستشفيات في سنة معينة في عدد المستشفيات في إمارة أبوظبيعدد المستشفيات
1. اإلقليمعددإمارة أبوظبي

سجالت إداريةسنوي2. القطاع الصحي

عدد المراكز الصحية العامة والخاصة في إمارة عدد المراكز الصحية
أبوظبي

مجموع عدد المراكز الصحية في سنة معينة 
1. اإلقليمعددفي إمارة أبوظبي

سجالت إداريةسنوي2. القطاع الصحي

مجموع عدد العيادات الحكومية والخاصة في إمارة عدد العيادات
أبوظبي

مجموع عدد العيادات في سنة معينة في إمارة 
1. اإلقليمعددأبوظبي

سجالت إداريةسنوي2. القطاع الصحي

مجموع عدد الصيدليات في سنة معينة في عدد الصيدليات في إمارة أبوظبيعدد الصيدليات
1.  اإلقليمعددإمارة أبوظبي

سجالت إداريةسنوي2.  القطاع الصحي

مجموع عدد األسّرة بالمستشفيات في سنة عدد األسّرة في المستشفيات في إمارة أبوظبيعدد األسّرة بالمستشفيات
1.  اإلقليمعددمعينة في إمارة أبوظبي

سجالت إداريةسنوي2. القطاع الصحي

معدل األسّرة 
بالمستشفيات لكل 
10,000 من السكان

معدل عدد األسّرة بالمستشفيات في إمارة 
أبوظبي في سنة معينة لكل 10,000 من السكان

مجموع عدد األسّرة بالمستشفيات في سنة 
معينة مقسوما على مجموع السكان في 

منتصف تلك السنة في إمارة أبوظبي مضروبا 
في 10,000

سرير لكل 
10,000 من 

السكان

1. اإلقليم
سجالت إداريةسنوي2. القطاع الصحي

مجموع عدد األطباء في سنة معينة في إمارة عدد األطباء في إمارة أبوظبيعدد األطباء
1.  اإلقليمعددأبوظبي

سجالت إداريةسنوي2. القطاع الصحي

نسبة األطباء حسب 
مجموع عدد األطباء في القطاع لمجموع األطباء نسبة األطباء القطاع الصحي إلى إجمالي األطباءالقطاع

1. اإلقليمنسبة مئويةمضروبا في  100
سجالت إداريةسنوي2.  القطاع الصحي

معدل األطباء لكل 10,000 
معدل عدد األطباء لكل 10,000 من السكانمن السكان

مجموع عدد األطباء في سنة معينة مقسوما 
على عدد السكان في منتصف تلك السنة في 

إمارة أبوظبي مضروبا في 10,000 

طبيب لكل 
10,000من 

السكان

1.  اإلقليم
سجالت إداريةسنوي2.  القطاع الصحي

مجموع عدد الممرضين والقابالت في سنة مجموع الممرضين والقابالت في إمارة أبوظبيعدد الممرضين والقابالت
1. اإلقليمعددمعينة 

سجالت إداريةسنوي2.  القطاع الصحي

معدل الممرضين والقابالت 
لكل 10,000 من السكان

معدل عدد الممرضين والقابالت لكل 10,000 من 
السكان

مجموع عدد الممرضين والقابالت في سنة 
معينة مقسوما على عدد السكان في منتصف 

تلك السنة مضروبا في  10,000 
سجالت إداريةسنوي1.  اإلقليممعدل

النسبة المئوية لعدد 
أطباء األسنان حسب 

القطاع

نسبة أطباء األسنان في القطاع من مجموع أطباء 
األسنان

عدد أطباء األسنان في القطاع لمجموع أطباء 
1. االقليمنسبة مئويةاألسنان مضروبا في 100

سجالت إداريةسنوي2. القطاع الصحي

معدل أطباء األسنان لكل 
عدد أطباء األسنان لكل 10,000 من السكان10,000 من السكان

مجموع عدد أطباء األسنان في سنة معينة 
مقسوما على عدد السكان في منتصف تلك 
السنة في إمارة أبوظبي مضروبا في 10,000 

طبيب 
أسنان لكل 
10,000من 

السكان

سجالت إداريةسنوي1. اإلقليم

مجموع عدد الصيادلة في سنة معينة في إمارة مجموع عدد الصيادلة في إمارة أبوظبيعدد الصيادلة 
1. اإلقليمعددأبوظبي 

سجالت إداريةسنوي2. القطاع الصحي

نسبة الصيادلة حسب 
القطاع

نسبة الصيادلة في قطاع معين الى مجموع 
الصيادلة في إمارة أبوظبي

عدد الصيادلة في القطاع في سنة معينة 
مقسوما على مجموع الصيادلة في تلك السنة 

في إمارة أبوظبي مضروبا في 100
1.  اإلقليمنسبة مئوية

سجالت إداريةسنوي2. القطاع الصحي

معدل الصيادلة لكل 
عدد الصيادلة لكل 10,000 من السكان10,000 من السكان

مجموع عدد الصيادلة في سنة معينة مقسوما 
على عدد السكان في إمارة أبوظبي في 
منتصف تلك السنة مضروبا في  10,000 

صيدلي لكل 
10,000من 

السكان
سجالت إداريةسنوي1. اإلقليم

التوزيع النسبي لبطاقات 
التأمين الصحي

التوزيع النسبي لبطاقات التأمين الصحي حسب 
نوع التأمين

مجموع عدد بطاقات التأمين الصحي حسب نوع 
التأمين الصحي في سنة معينة مقسوما على 
مجموع بطاقات التأمين الصحي في تلك السنة 

في إمارة أبوظبي مضروبا في 100

سجالت إداريةسنوي1.  نوع التأميننسبة مئوية

النسبة المئوية للمواليد 
الذين يعانون من نقص 

الوزن

النسبة المئوية للمواليد األحياء الذين تقل 
اوزانهم عن 2,500 غرام 

مجموع عدد المواليد األحياء الذين تقل أوزانهم 
عن 2500 غرام في سنة معينة مقسوما على 

مجموع عدد المواليد األحياء في تلك السنة في 
إمارة أبوظبي مضروبا في 100

نسبة مئوية
1.  النوع االجتماعي

2.  اإلقليم
3. فئة الجنسية

سجالت إداريةسنوي

النسبة المئوية لألطفال 
دون سن الخامسة الذين 

يعانون من نقص الوزن

نسبة األطفال دون سن الخامسة الذين يتم 
تصنيفهم ناقصي وزن 

مجموع عدد األطفال دون سن 5 سنوات الذين 
تقل أوزانهم بانحرافين معياريين عن وسيط 

الوزن لنفس الفئة العمرية في سنة معينة 
مقسوما على عدد األطفال دون سن الخامسة 
في تلك السنة في إمارة أبوظبي مضروبا في 

100

نسبة مئوية
1. النوع االجتماعي

2.  اإلقليم
3. فئة الجنسية

غير 
مسح بالعينةمنتظمة

النسبة المئوية لألطفال 
دون سن الخامسة قصار 

القامة
نسبة األطفال قصار القامة دون سن الخامسة 

مجموع عدد األطفال دون سن الخامسة الذين 
يبلغ طولهم أقل من انحرافين معياريين من 

متوسط الطول لألطفال دون سن الخامسة في 
سنة معينة مقسوما على عدد األطفال دون 

سن الخامسة في تلك السنة في إمارة أبوظبي 
مضروبا في 100

نسبة مئوية
1.  النوع االجتماعي

2. اإلقليم
3. فئة الجنسية

غير 
مسح بالعينةمنتظم

النسبة المئوية النتشار 
نقص التغذية بين 

السكان

النسبة المئوية للسكان الذين يعانون من نقص 
التغذية

نسبة األشخاص الذين معدل استهالكهم 
للغذاء ال يكفي لتلبية احتياجات الطاقة الغذائية 
)ناقصي التغذية( في سنة معينة مقسوما على 

عدد السكان في منتصف تلك السنة في إمارة 
أبوظبي مضروبا في 100

نسبة مئوية

1.  النوع االجتماعي
2.  الفئة العمرية
3. فئة الجنسية

4. اإلقليم

غير 
مسح بالعينةمنتظم

معدل السمنة بين السكان في إمارة أبوظبيمعدل السمنة

نسبة األشخاص )الذين يعانون من السمنة 
المفرطة( من مؤشر كتلة الجسم )BMI( لديهم 

أعلى من 30.0 في سنة معينة مقسوما على 
عدد السكان في منتصف تلك السنة في إمارة 

أبوظبي مضروبا في 100

نسبة مئوية

1.  النوع االجتماعي
2.  الفئة العمرية

3.فئة الجنسية
4.  اإلقليم

غير 
مسح بالعينةمنتظم

عدد حاالت الوفاة حسب 
السبب

عدد حاالت الوفاة حسب سبب الوفاة في إمارة 
أبوظبي

مجموع عدد حاالت الوفاة حسب سبب الوفاة في 
عددسنة معينة في إمارة أبوظبي

1.النوع االجتماعي
2. الفئة العمرية
3. فئة الجنسية

سجالت إداريةسنوي

معدل الوفاة حسب سبب 
الوفاة

عدد حاالت الوفاة حسب سبب الوفاة لكل 100,000 
من السكان في إمارة أبوظبي

مجموع عدد حاالت الوفاة لكل سبب من أسباب 
الوفاة خالل سنة معينة مقسوما على مجموع 

السكان في منتصف تلك السنة في إمارة 
أبوظبي مضروبا في  100,000

وفاة لكل 
100,000من 

السكان

1. النوع االجتماعي
2.  الفئة العمرية
3. فئة الجنسية

سجالت إداريةسنوي

معدل وفيات السرطان 
لكل 100,000 من السكان

معدل عدد حاالت الوفاة بسبب مرض السرطان 
لكل 100,000 من السكان

مجموع عدد حاالت الوفاة بسبب مرض السرطان 
خالل سنة معينة مقسوما على مجموع السكان 

في منتصف السنة في إمارة أبوظبي مضروبا 
في 100,000 

وفاة لكل 
100,000من 

السكان

1. النوع االجتماعي
سجالت إداريةسنوي2. فئة الجنسية

عدد حاالت اإلدخال في 
المستشفيات

عدد حاالت اإلدخال لمختلف المستشفيات في إمارة 
أبوظبي

مجموع عدد حاالت اإلدخال للمستشفيات في 
عددسنة معينة في إمارة أبوظبي

1. اإلقليم
2. فئة الجنسية

3.القطاع
سجالت إداريةسنوي

مجموع عدد حاالت الخروج في سنة معينة في عدد حاالت الخروج من مختلف المستشفيات عدد المراجعين
عددإمارة أبوظبي

1. اإلقليم
2. فئة الجنسية

3.القطاع
سجالت إداريةسنوي

عدد حاالت التطعيم 
والتحصين

مجموع حاالت التطعيم والتحصين في إمارة 
أبوظبي

مجموع عدد حاالت التطعيم والتحصين في 
عددسنة معينة في إمارة أبوظبي

1.  اإلقليم
2. فئة الجنسية
3. الفئة العمرية

4.  النوع االجتماعي

غير 
سجالت إداريةمنتظم

عدد حاالت التبرع بالدم 
لبنك الدم

عدد حاالت التبرع بالدم لبنك الدم في إمارة 
أبوظبي

مجموع عدد حاالت التبرع لبنك الدم في سنة 
1. فئة الجنسيةعددمعينة في إمارة أبوظبي

سجالت إداريةسنوي2. فصيلة الدم

مجموع عدد مستهلكي التبغ في سنة معينة عدد مستهلكي التبغ عدد مستهلكي التبغ
عددفي إمارة أبوظبي

1. النوع االجتماعي
2.  اإلقليم

3.  الفئة العمرية
4. فئة الجنسية

غير 
مسح بالعينةمنتظم

نسبة مستهلكي التبغ نسبة مستهلكي التبغ

مجموع عدد مستهلكي التبغ من فئة عمرية 
محددة في سنة معينة مقسوما على عدد 

السكان في نفس الفئة العمرية في منتصف 
تلك السنة في إمارة أبوظبي مضروبا في 100

نسبة مئوية

1.  النوع االجتماعي
2.  اإلقليم

3.  الفئة العمرية
4. فئة الجنسية

غير 
مسح بالعينةمنتظم

عدد حاالت اإلصابة باألمراض 
المعدية

مجموع عدد اإلصابات باألمراض المعدية في إمارة 
أبوظبي

مجموع عدد حاالت اإلصابة باألمراض المعدية في 
عددسنة معينة في إمارة أبوظبي

1. الفئة العمرية
2.  اإلقليم

3. فئة الجنسية
4. النوع االجتماعي

5. نوع المرض

سجالت إداريةسنوي

التوزيع النسبي لألمراض 
المعدية

التوزيع النسبي لحاالت اإلصابة باألمراض المعدية 
من مجموع حاالت اإلصابة في إمارة أبوظبي

مجموع عدد حاالت اإلصابة بمرض معدي في 
سنة معينة مقسوما على مجموع عدد حاالت 
اإلصابة باألمراض المعدية في تلك السنة في 

إمارة أبوظبي مضروبا في 100 

نسبة مئوية

1. الفئة العمرية
2. اإلقليم

3. فئة الجنسية
4. النوع االجتماعي

5. نوع المرض

سجالت إداريةسنوي

معدل اإلصابة باألمراض 
المعدية

معدل حاالت اإلصابة باألمراض المعدية لكل 
100,000 من السكان

مجموع عدد حاالت اإلصابة باألمراض المعدية في 
سنة معينة مقسوما على عدد السكان في 

منتصف تلك السنة في إمارة أبوظبي مضروبا 
في 100,000  

اصابة لكل 
100000 من 

السكان

1.  الفئة العمرية
2.  اإلقليم

3.   فئة الجنسية
4.  النوع االجتماعي

5. نوع المرض

سجالت إداريةسنوي

عدد حاالت المساعدات 
االجتماعية

عدد حاالت المساعدة االجتماعية المقدمة 
للمواطنين في إمارة أبوظبي

مجموع حاالت المساعدة االجتماعية المقدمة 
1. نوع المساعدةعددللمواطنين في سنة معينة 

سجالت إداريةسنوي 2. النوع االجتماعي

عدد المستفيدين من 
المساعدات االجتماعية 

عدد المواطنين المستفيدين من المساعدات 
االجتماعية في إمارة أبوظبي

إجمالي عدد المواطنين المستفيدين من 
المساعدات االجتماعية المقدمة في سنة معينة 

في إمارة أبوظبي
1. سبب المساعدةعدد

سجالت إداريةسنوي 2. النوع االجتماعي

قيمة المساعدات 
االجتماعية

المبالغ المدفوعة )بالدرهم اإلماراتي( للمساعدات 
االجتماعية في إمارة أبوظبي

إجمالي القيمة المالية التي تم دفعها 
للمستفيدين من المساعدات االجتماعية في 

سنة معينة في إمارة أبوظبي
سجالت إداريةسنوي شهر درهم اماراتي

عدد الجمعيات ذات النفع العام المسجلة في إمارة جمعيات النفع العام 
أبوظبي

إجمالي عدد الجمعيات ذات النفع العام 
سجالت إداريةسنوي نشاط الجمعيةعددالمسجلة في سنة معينة في إمارة أبوظبي

عدد األطفال الملتحقين بالحضانات العاملة في عدد األطفال في الحضانات
إمارة أبوظبي

إجمالي عدد األطفال الملتحقين بالحضانات 
عددالعاملة في سنة معينة في إمارة أبوظبي

1. االقليم
2. النوع االجتماعي

3.  فئة الجنسية 
سجالت إداريةسنوي 

متوسط عدد األطفال في الحضانة الواحدة عدد األطفال لكل حضانة
والعاملة في إمارة أبوظبي 

إجمالي عدد األطفال الملتحقين في جميع 
الحضانات مقسوما على إجمالي عدد الحضانات 

العاملة في سنة معينة في إمارة أبوظبي

طفل لكل 
حضانة

سجالت إداريةسنوي 1. االقليم

عدد األطفال لكل عامل 
في الحضانة 

متوسط عدد األطفال لكل عامل في الحضانات 
العاملة في إمارة أبوظبي 

إجمالي عدد األطفال الملتحقين في جميع 
الحضانات مقسوما على إجمالي عدد العاملين 
في الحضانات العاملة في سنة معينة في إمارة 

أبوظبي

طفل لكل 
سجالت إداريةسنوي _موظف

عدد المواقع على القائمة 
المبدئية للتراث العالمي

عدد المواقع في إمارة أبوظبي التي تم تقيمها 
ضمن قائمة التراث العالمي من قبل منظمة األمم 

المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(

مجموع عدد المواقع في إمارة أبوظبي التي تم 
تقيمها ضمن قائمة التراث العالمي من قبل 

منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
)اليونسكو( في سنة معينة

سنوي _عدد
سجالت إدارية

معدل عدد زوار المتاحف 
لكل 1000 من السكان 

معدل عدد الزوار لكل 1000 من السكان في إمارة 
أبوظبي

مجموع عدد الزوار للمتاحف في إمارة أبوظبي 
في سنة معينة مقسوما على مجموع عدد 

السكان في منتصف تلك السنة مضروبا في 
1000

زائر لكل 1000 
سنوي _من السكان

سجالت إدارية

م
لي

تع
ال

حة
ص

ال
ية

اع
تم

الج
ة ا

عاي
الر

ث
ترا

و ال
ة 

اف
ثق

ال


