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 مقّدمة
 

لدعم واضااا    هاويتم تطوير، نواح  الحياة  ختلفدوراً أسااااساااياً و ؤيراً ف  تؤدي إحصااااءات الثقافة 

 .السياسات ف  إطالق  ختلف البرا ج و راقبتها وتقييمها

والموضااوعية عا الثقافة والترفيه والرعاية االجتماعية  بالشاافافية تتساام إحصاااءات النشاارةتقدم هذه 

سة دة فيها اإلحصاءات الوار وتتناولأبوظب ،  إ ارة ف  لكل  ا دار الكتب الوطنية، أهم المؤشرات الرئي

واإلعالم والتراث واألنشطة الترفيهية والرعاية االجتماعية، وتمت إضافة  جموعة  ا المؤشرات الخاصة 

 بالشااؤوا اإلسااال ية  ا عدد المرافأل واألئمة والمؤ نيا ساا ياً ف  إبراا وإظهار أهم الم الم ف  هذا

وتوفر المالحظات .  جموعة  ا الجداول الت  تمنح القارئ بيانات أكثر تفصاااايالً  باإلضااااافة إل  الجانب.

التوضيحية ف  نهاية النشرة شرحا للمصطلحات والمفاهيم الفنية المستخد ة فيها، والت   ا المهم 

  .االطاّلع عليها ف  أيناء قراءة البيانات واإلحصاءات الواردة ف  النشرة

تنمية واارة ، لثقافة والسااااياحةدائرة امد هذه اإلحصااااائيات عل  بيانات  سااااتمدة  ا كل  ا  ت ت

 ،بلدية  دينة ال يا، أبوظب بلدية  دينة ، لإلعالم أبوظب شااركة ، المجلس الوطن  لإلعالمالمجتمع، 

ويتوجه  .واألوقافالهيئة ال ا ة للشاااؤوا اإلساااال ية ،  نتزه ال يا للحياة البرية، بلدية المنطقة الغربية

 ركز اإلحصاااااء أبوظب  بوافر الشااااكر وعظيم اال تناا لكافة تل  الجهات لت اونها الدائم والمثمر بتزويد 

  هذه اإلحصاءات.المركز بالبيانات الالا ة إلصدار 
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 رئيسيةالنقاط ال
 

 دار الكتب الوطنية 

 الموضوعات  ثل التاريخ والّديا  تحتوي دار الكتب الوطنية عل  ال ديد  ا الكتب حول  جموعة  ا

 .والسياسة واالقتصاد واآلداب وال لوم البحتة وكتب األطفال

  قارنة ب ام  %3.7 بنساااابة وبارتفاع، 2016كتاباً ف  عام  387,713عدد الكتب المتوافرة فيها بلغ 

2015 . 

 2016-2010الوطنية،عدد الكتب في دار الكتب  :1الشكل 

 دائرة الثقافة والسياحة ، أبوظب -المصدر   ركز اإلحصاء 

  56.63األكثر توافراً ف  دار الكتب الوطنية وبنسبة بلغت  م ارف ال ا ةال كتبت ّد% ، 

  2016 ا إجمال  الكتب المتوافرة خالل عام  %0.69وبنسبة األقل توافراً كتب الفنوا ت د.  
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 2016دار الكتب الوطنية حسب الموضوع، الكتب في  :2الشكل 

 
 دائرة الثقافة والسياحة أبوظب ،  -المصدر   ركز اإلحصاء 

 

  بلغت فقد ، سااااواء باللغة ال ربية أو األجنبية" غاتالل"كانت كتب  2016أكثر المواضاااايع قراءة ل ام

 ا إجمال  الكتب  %54.5واألجنبية  %39.0هذا الموضاااوع باللغة ال ربية بنسااابة الكتب المقروءة 

 .المقروءة لكل  نهما

  فيما انخفض عدد المترددوا بنساااابة ، 2016ف  عام  %34.9بنساااابة عدد المساااات يريا ارتفع

32.3%. 

 

 اإلعالم

  2016 ا إجمال  البرا ج اإل اعية المنتجة ف  عام  %50بلغت نسبة البرا ج اإلخبارية. 

  ف   %8.3إل   2015ف  عام  %3.4 ا  المنتجة  حلياالدينية  نساااابة البرا ج اإل اعيةارتف ت

 .2016عام 

 

 التراث واألنشطة الترفيهية

 2016 خالل اائر ألف 245 حوال  المتاحف اوار عدد إجمال  بلغ. 

  2016ف  عام  ا إجمال  الزوار  %51.4الذكور اوار المتاحف شكّل. 

  تليها فئة "طالب  ا إجمال  الزوار %92.8بنسااابة و ا أكثر الفئات ايارة للمتاحف  ي د السااايا ،

  .%6.1بنسبة بفارق واضح و وطالبات"
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  ،ستقباالً للزوّار صر ال يا  ا أكثر المتاحف ا سبة بلغت ي ّد ق المتاحف جمال  اوار  ا ا %54.9وبن

 .2016ف  عام 

  20.0وبنسبة ف  استقبال الزوار يأت   تحف ال يا الوطن  ف  المرتبة الثانية%. 

 نة  اخالل الربع األول واألخير عدد اوّار المتاحف  يزداد ثان  ، وينكل ساااا خفض خالل الرب يا ال

 .والثالث

 ف  ديساامبر  %13.7نساابة الزوار  أكثر األشااهر اسااتقطاباً للزوّار، حيث بلغتديساامبر  ي ّد شااهر

  ا إجمال  الزوّار. 2016

 

 الرعاية االجتماعية

  2016جم ية خالل عام  60ال ام بلغ عدد جم يات النفع. 

 2016 ليوا درهم ف  عام  854.1 للمواطنيا نحت قيمة المساعدات االجتماعية الت   بلغت. 

 سا"،  ا  سااعدات الرعاية االجتماعية أعل  نسابة للحاالت المساتفيدة  كانت ه  حاالت "الم

 .2016ف  عام  المستفيدة ا إجمال  الحاالت  %29.5بنسبة 

  2016 ا إجمال  الحاالت خالل عام  %22.7المستفيدة حاالت "الطالق" بلغت نسبة.  

 2016 المساعدة، سبب حسب االجتماعية اإلعانات من ستفيدينمال :3الشكل 

 

 المجتمع تنمية واارة ،أبوظب - اإلحصاء  ركز  المصدر

 الشؤون اإلسالمية

  ا إجمال  المساجد ال ا لة  %54.8وبنسبة ال يا،  إقليمف   مساجد ال ا لةللأعل  نسبة 

  .2016اإل ارة ل ام ف  
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  74.7وبنسبة  أبوظب  إقليم سجلت ف  لحمالت الحج وال مرةأعل  نسبة% . 

   2016ف  عام ا  سجد 2,109ارتفع عدد المساجد ال ا لة لتصل إل. 

  إ ا اً  1,211ليصلوا إل   2016ف  عام  %7.5بنسبة األئمة الذيا يقو وا بالخطابة ارتفع عدد. 

 
 2016-2014العاملة حسب اإلقليم،المساجد  :4الشكل 

 

 واألوقاف اإلسال ية للشؤوا ال ا ة الهيئة ،أبوظب - اإلحصاء  ركز  المصدر
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 الحظات التوضيحيّةالم
 

 المستخدمة المصطلحات

تحتوي هذه النشاارة عل  ب ض المصااطلحات اإلحصااائية الخاصااة بالثقافة والترفيه والرعاية االجتماعية، الت  ي ّد 

  التالية المصطلحات شملات الواردة ف  هذه النشر. وتضرورياً عند تحليل اإلحصاء استخدا ها

 المحاضرات الثقافية

، بحيث تتناول ال ديد  ا المجاالت ال لمية والدينية الثقافة والسياحة دائرة جموعة  ا المحاضرات تنظّمها 

 ة/االقتصادية والتقنية والفكرية.والفنية والسياسي

 مصادر البيانات 

  صادر البيانات الرئيسة ه  

  لثقافة والسياحةادائرة 

  تنمية المجتمعواارة 

 المجلس الوطن  لإلعالم 

 شركة أبوظب  لإلعالم 

 نتزه ال يا للحياة البرية  

  دينة أل اب الهيل  

 الهيئة ال ا ة للشؤوا اإلسال ية واألوقاف 

  

 

 ضمان الجودة:

التأكد  ا االتساق الداخل  لمتغيراتها، وكذل  االتساق الخارج   ا خالل  قارنتها يتم تقييم البيانات  ا خالل 

 بالبيانات المتوفرة عا السنوات السابقة.

  التالي واإلصدار إضافية معلومات

لمزيد  ا الم لو ات عا إحصاااءات الثقافة والترفيه والرعاية االجتماعية، والمزيد  ا اإلصاادارات الرساامية، يرج  

 ا المتوقع نشاار اإلصاادار المقبل ف  و ،http://www.scad.aeأبوظب   –ايارة الموقع اإللكترون  لمركز اإلحصاااء 

 .2018نوفمبر 

 إخالء المسؤولية وشروط االستخدام

صاءات ت تبر سمية االح صادرة الر صاء  ركز  ا ال صول يتا  الت  أو الموقع هذا عل  والموجودة أبوظب  – االح  الو

 استنساخ للمستخد يا ويجوا  ل ، لغير اإلشارة عند إال والتأليف النشر حقوق بموجب  حمية خالله،  ا إليها

 إ ا عل  الحصاااول دوا الوساااائل بمختلف جزئياً  أو كلياً ( إلخ والجداول، النشااارات  ل  ف  بما) الموقع  حتويات

 .المركز عا صدورهاتوييأل  شريطة اإلحصاء،  ركز  ا خاص

 

http://www.scad.ae/



