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ــات اإلحصائيــة فــي إمــارة أبوظبــي،  مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي هــو المصــدر الرســمي للبيان
وقــد تــم إنشــاؤه فــي الثامــن والعشــرين مــن شــهر أبريــل عــام 2008  وفقــً للقانــون رقــم 
)7( ســنة2008 ، الــذي صــدر بمرســوم مــن صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان 
رئيــس الدولــة حفظــه اهلل. وبموجــب هــذا القانــون، فــإن المركــز مســئول عن تطويــر وتنظيم 
العمــل اإلحصائــي فــي إمــارة أبوظبــي وإنتــاج وتحليــل ونشــر جميــع اإلحصــاءات الرســمية 
المتعلقــة باإلمــارة، كمــا يقــوم بتنســيق عمليــة التكامــل والتناغــم لإلحصــاءات المنتجــة 
بواســطة الدوائــر والجهــات المحليــة األخــرى، وينســق أعمالــه مــع هــذه الجهــات فيمــا يتعلــق 

بالمفاهيــم والتعاريــف اإلحصائيــة.

وباعتبــاره الجهــة الرســمية الرئيســية المعنيــة بجمــع البيانــات اإلحصائيــة فــي إمــارة أبوظبــي، 
يتولــى المركــز مهــام إعــداد خطــط برامــج العمــل اإلحصائــي لخدمــة برامــج التنميــة، وإجــراء 
المســوح اإلحصائيــة المحليــة بمــا ال يتعــارض مــع مقتضيــات مصلحــة العمــل اإلحصائــي علــى 
مســتوى الدولــة، هــذا باإلضافــة إلــى جمــع وتصنيــف وتخزيــن وتحليــل ونشــر اإلحصــاءات 
والديموغرافيــة  واالجتماعيــة  الســكانية  بالمجــاالت  المتعلقــة  المســوح  ونتائــج  الرســمية 

واالقتصاديــة والبيئيــة والزراعيــة والثقافيــة، وغيرهــا
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صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهـيان
 رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة »حفظه اهلل«



الفريق أول سمو الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي - نائب القائد األعلى للقوات المسلحة 



يســّر مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي أن يقــّدم إنجــازًا جديــدًا مــن إنجازاتــه 
 ،»2013 اإلحصــاء  خــال  مــن  أبوظبــي  »استكشــف  المتواصلــة: 
الــذي يتضّمــن بـــيانات ومعلـــــومات عامــة تغطــــي معظـــم الجـــوانب 
إلمــارة  والثقافيــة  والبيئيــة  والديموغرافيــة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
اســتعراض  سهـــــولة  يحقــق  ومختصــر  ّــــط  مبسـ بشكــــــل  أبوظبــي 

دقيقــة.  ومؤشــرات  إحصــاءات  خــال  مــن  لإلمــارة  العامــة  المامــح 

وبمــا أن هــذا اإلصــدار يهــدف إلــى تعريــف القــارئ بإمــارة أبوظبــي، فإنــه 
لترســيخ مفاهيــم  المتواصلــة  الجهــود  مــن  العديــد  بذلــك يعكــس 
أكثــر  بيئــة  اإلمــارة والحفــاظ علــى  فــي  الشــاملة والمتوازنــة  التنميــة 
اســتدامة، فــي ظــل القيــادة الرشــيدة لصاحــب الســمو الشــيخ خليفــة 
بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، حاكــم إمــارة 
والتوجيهــات  الحثيثــة  المتابعــة  عــن  فضــًا  اهلل-  -حفظــه  أبوظبــي 
الســديدة مــن الفريــق أول ســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، ولــي 
عهــد أبوظبــي، نائــب القائــد األعلــى للقــوات المســّلحة، رئيــس المجلــس 

التنفيــذي إلمــارة أبوظبــي.

ويتطّلــع مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي مــن خــال هــذا اإلصــدار إلــى تزويــد 
القــّراء، بمعلومــات عامــة حــول الجوانــب المختلفــة للحيــاة االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والثقافيــة فــي إمــارة أبوظبــي بشــكل مبّســط، بعيــدًا 
عــن المصطلحــات والمفاهيــم الفنيــة المعّقــدة. ويمكــن الحصــول علــى 
مزيــد مــن المعلومــات والبيانــات التفصيليــة حــول اإلمــارة مــن خــال زيارة 
الموقــع اإللكترونــي للمركــز وتصّفــح اإلصــدارات المتخّصصــة المنشــورة 
علــى هــذا الموقــع، كمــا يمكــن التواصــل مــع المركــز أيضــً للحصــول 

علــى مزيــد مــن البيانــات اإلحصائيــة.

ويســّرني بهــذه المناســبة أن أشــيد بتعــاون شــركائنا االســتراتيجيين 
كافــة مــن الدوائــر والهيئــات الحكوميــة المحليــة التــي زّودت المركــز 
ــذي نأمــل  ــات اإلحصائيــة التــي تضّمنهــا هــذا اإلصــدار المهــم، ال بالبيان
أن يمّثــل مرجعــً رســميً موثوقــً بــه للتعريــف بإمــارة أبوظبــي مــن خــال 

بيانــات وإحصــاءات رســمية دقيقــة.

واهلل الموفق ،،     

بطي أحمد محمد بن بطي القبيسي
المدير العام 

ديسمبر 2013

تقديم 



الفصل

2013      
استكشف أبوظبي مــن خالل اإلحصاء



1/1 إمارة أبوظبي

تتكــّون دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن ســبع إمــارات هــي: أبوظبــي ودبــي والشــارقة ورأس 
الخيمــة وعجمــان وأم القيويــن والفجيــرة. اّتحــدت هــذه اإلمــارات فــي 2 ديســمبر 1971، واتخــذت مــن 
مدينــة أبوظبــي عاصمــة لهــا. وتعــّد إمــارة أبوظبــي كبــرى هــذه اإلمــارات، حيــث تشــّكل نحــو 87% مــن 

مســاحة الدولــة، كمــا يشــّكل ســكانها نحــو 34% مــن إجمالــي ســكان الدولــة .

ــة، كمــا تنتــج  ــي للدول ــج المحلــي اإلجمال ــر مــن 60% مــن مجمــوع النات ــارة أبوظبــي بأكث تســهم إم
إمــارة أبوظبــي أكثــر مــن 90% مــن إجمالــي النفــط فــي الدولــة، بينمــا تحتــل اإلمــارة المرتبــة السادســة 
عالميــً مــن حيــث حجــم االحتيــاط النفطــي المؤّكــد، الــذي يشــّكل نحــو 10% مــن مــوارد العالــم 
النفطيــة، كمــا يشــّكل إنتاجهــا أكثــر مــن 8% مــن إجمالــي إنتــاج منظمــة الــدول المصــّدرة للنفــط 
)أوبــك(، فــي حيــن تحتــل اإلمــارة المرتبــة الســابعة عالميــً مــن حيــث احتيــاط الغــاز الطبيعــي، وتمتلــك 
نحــو 5% مــن مــوارد العالــم مــن الغــاز الطبيعــي. وتحتــل أبوظبــي الترتيــب األول عالميــً مــن حيــث 
متوســط نصيــب الفــرد مــن الدخــل القومــي، كمــا تضــّم أبوظبــي خصوصــً ودولــة اإلمــارات عمومــً 
أعلــى نســبة أثريــاء فــي العالــم، وبنســبة تصــل إلــى 8.8% مــن إجمالــي عــدد الســكان المواطنيــن. 

وترّكــز رؤيــة أبوظبــي المســتقبلية علــى التحــّول إلــى وجهــة ســياحية ديناميكيــة مــن خــال تطويــر 
مشــروعات متميــزة تتســق مــع المناظــر الطبيعيــة المتنّوعــة التــي تمتــد جنوبــً إلــى واحــة ليــوا 
الشــهيرة التــي تضــّم مجموعــة مــن أكبــر الكثبــان الرمليــة فــي المنطقــة، وشــرقً إلــى مدينــة 
»العيــن« الخضــراء التــي توصــف بأنهــا »مدينــة الواحــات«، حيــث تعــد البيئــة الطبيعيــة مــن أهــم 

مــوارد أبوظبــي.
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2/1 لمحة تاريخية

تتمّيــز إمــارة أبوظبــي بامتــاك إرث عريــق، فمــن تاريــخ ضــارب فــي القــدم وتنــوع فــي البيئــات الطبيعية 
والحيــاة البريــة الحيوانيــة والنباتيــة، إلــى تــراث بشــري حيــوي مــن األدب والشــعر والصناعــات اليدويــة. 
وكانــت قديمــً جــزءًا اســتراتيجيً مهّمــً، غنيــً بالمــوارد، ذا حضــارة متعــّددة العناصــر، وقــد أثبتــت 
الحفريــات األثريــة أنهــا شــهدت حضــارة مزدهــرة، تعــود إلــى آالف الســنين قبــل الميــاد مــع حضــارات 
أخــرى عريقــة. وتاريخيــً فــإن أول ظهــور لإلنســان فــي إمــارة أبوظبــي يعــود إلــى ســنة 5500 قبــل 
الميــاد، أي قبــل أكثــر مــن 7500 عــام مــن اآلن، حيــث أثبتــت االكتشــافات األثريــة أن أول ســكان اإلمــارة 
وفــدوا إليهــا منــذ العصــر الحجــري األول، وأن بهــا مدافــن جماعيــة تعــود إلــى 3000 - 2500 ق.م علــى 
ــة باســتعمال  ــدء الكتاب ــد وب ــة العيــن، وأنهــا شــهدت اســتخدام الحدي ســفوح جبــل حفيــت بمدين

األبجديــة العربيــة، كمــا شــهدت عاقــات وثيقــة مــع اإلمبراطوريتيــن اآلشــورية والفارســية. 

ــة بنــي  ــل القــرن الســابع عشــر، باســتيطان قبيل ــث فيبــدأ منــذ أوائ ــخ إمــارة أبوظبــي الحدي أمــا تاري
يــاس منطقــة الظفــرة. وقــد ســيطروا علــى المناطــق الممتــدة مــن ســبخة مطــي شــماالً إلــى الربــع 
ــرة أبوظبــي، وأقــام بعــض أفــراد بنــي  ــً. وفــي عــام 1761 تــم اكتشــاف المــاء فــي جزي الخالــي جنوب
يــاس بهــا لصيــد األســماك والغــوص، وازدهــرت )مليــح( لتصبــح أول مســتوطنة ســاحلية لبنــي يــاس. 
وفــي تلــك الحقــب مــن التاريــخ كانــت الحيــاة فــي إمــارة أبوظبــي تعــّد ضربــً مــن ماحــم البطولــة 
والشــجاعة والصبــر فــي مواجهــة الصحــراء وقســوتها ونــدرة مياههــا. وقــد عــاش ســكان أبوظبــي 
ــل وجنــي ثمــار التمــور وصيــد  ــوا فــي رعــي اإلب القدامــى فــي واحتــي العيــن وليــوا، والظفــرة، وعمل

ــؤ، وكانــوا يرتحلــون حيــث يوجــد المــاء والــكأل.  األســماك والغــوص علــى اللؤل

بــدأ التنقيــب عــن النفــط فــي إمــارة أبوظبــي منــذ ثاثينيــات القــرن الماضــي. وتــم اكتشــاف النفط في 
أبوظبــي ألول مــرة عــام 1958 وتــّم تصديــر أول شــحنة منــه عــام 1962 وذلــك مــن حقــل أم شــيف، 
وكانــت أبوظبــي أولــى اإلمــارات التــي تصــّدر النفــط، حيــث كان نقلــة نوعيــة تبعتهــا تطــّورات تنمويــة 
كبــرى فــي شــتى المجــاالت. وأحَســَن الشــيخ زايــد -يرحمــه اهلل- توظيــف مداخيــل النفــط، لزيــادة رفــاه 
شــعبه فــي التعليــم وتطويــر البنيــة التحتيــة، وشــهدت أعــوام حكمــه تطــورًا غيــر مســبوق، تطــّورت 
خالهــا أبوظبــي لتصبــح موطنــا لواحــدا مــن أهــم المراكــز االقتصاديــة الواعــدة وفائقــة التقــّدم فــي 

العالم. 
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3/1 التوقيت المحلي

 يســبق توقيــت دولــة اإلمــارات التوقيــت العالمــي الموّحــد بأربــع ســاعات، وال يوجــد فيهــا توقيــت 
صيفــي، وبالتالــي عندمــا تكــون الســاعة 12:00 ظهــرًا فــي أبوظبــي، فإنهــا تكــون 3:00 صباحــً فــي 
نيويــورك و8:00 صباحــً فــي لنــدن، و10:00 صباحــً فــي جوهانســبرغ، و1:30 مســاًء فــي نيودلهــي، 

و6:00 مســاًء فــي ســيدني )وذلــك دون مراعــاة فــرق التوقيــت الصيفــي فــي هــذه البلــدان(. 

4/1 اللغة

اللغــة  المتحــدة. وتتمّتــع  العربيــة  اإلمــارات  لدولــة  الرســمية  الوطنيــة  اللغــة  العربيــة  اللغــة  تعــّد 
علــى  اإلرشــادية  اللوحــات  تتوافــر معظــم  لــذا  أبوظبــي،  فــي  النطــاق  بانتشــار واســع  اإلنجليزيــة 
الطرقــات والفتــات المتاجــر وقوائــم المطاعــم باللغتيــن. ويــزداد تــداول اللغــة العربيــة المكتوبــة 

والشــفهية فــي الشــوارع والفتــات المتاجــر كلمــا ابتعــدت خــارج المدينــة.

5/1 الّدين

يعــّد اإلســام الّديــن الرســمي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وُتمــارس شــعائره علــى نطــاق واســع. 
ويعــّد يــوم الجمعــة أحــد األيــام ذات الخصوصيــة الدينيــة فــي اإلســام الــذي يقــوم علــى شــهادة أن 
ــه إال اهلل وأن محمــدًا رســول اهلل. كمــا يجــب علــى المســلم الصــاة خمــس مــرات يوميــً تتفــاوت  ال إل
أوقاتهــا تبعــً لموقــع الشــمس. ويــؤذن للصــاة فــي توقيــت موّحــد عبــر مكّبــرات الصــوت مــن مــآذن 
الدســتور  األخــرى، ويضمــن  األديــان  الحريــة فــي ممارســة  أيضــً  اإلمــارات  المســاجد. وتكفــل دولــة 
اإلماراتــي الحريــات الدينيــة بمــا ينســجم مــع تقاليــد المجتمــع اإلماراتــي. وتبــدي أبوظبــي تســامحً 
واحترامــً كبيريــن إزاء األديــان األخــرى، حيــث تكفــل حريــة ممارســة الشــعائر الدينيــة فــي أرجــاء إمــارة 

أبوظبــي التــي يعيــش فيهــا العديــد مــن أتبــاع الديانــات األخــرى. 

وتأخــذ الحيــاة اليوميــة فــي مجتمــع أبوظبــي طابعــً إســاميً. والمجتمــع اإلماراتــي مجتمــع مترابــط 
يتمّســك بالقيــم األســرية والدينيــة واالجتماعيــة واألخاقيــة التــي تلعــب دورًا محوريــً فــي الحيــاة 
اإلماراتــي  المجتمــع  أفــراد  يهتــّم  للدولــة،  الرســمية  الديانــة  اإلســام،  بتعاليــم  والتزامــً  اليوميــة. 

بمختلــف شــرائح المجتمــع، بمــا فيهــا الفئــات األشــد احتياجــً كــذوي االحتياجــات الخاصــة. 
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المناطق في دولة اإلمارات العربية المتحدة

%86.7

%5.00

%3.33

%2.17

%1.50

%1.00

%0.33

أبو ظبي

دبي

الشارقة

رأس الخيمة

الفجيرة

أم القيوين

عجمان

6/1 العملة 

الدرهــم اإلماراتــي هــو العملــة الرســمية المســتخدمة فــي إمــارة أبوظبــي ودولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة، وتعــرف باالختصــارات التاليــة: )DH، Dhs، AED(. وتعــرف أقــل وحــدة مــن الدرهــم بالفلــس 
حيــث يســاوي الدرهــم الواحــد 100 فلــس. الدرهــم اإلماراتــي مرتبــط بالــدوالر األمريكــي بســعر صــرف 

ثابــت تقريبــً، حيــث يســاوي دوالر أمريكــي واحــد 3.671 درهــم إماراتــي.

7/1 العطات الرسمية

    -   يوما الجمعة والسبت من كل أسبوع. 
    -   يوم االتحاد الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة )2 ديسمبر(.

    -   عيد األضحى وعيد الفطر )التاريخ يختلف من عام إلى آخر(.
    -   رأس السنة الهجرية )التاريخ يختلف من عام إلى آخر(.

    -   ذكرى اإلسراء والمعراج.

8/1 الموقع والمساحة

تقــع إمــارة أبوظبــي فــي أقصــى غــرب دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وجنــوب غربهــا، علــى الخليــج 
العربــي بيــن خطــي عــرض 22°40 و25 درجــة شــماالً، وخطــي طــول 51 و55 درجــة شــرقً، ولهــا حــدود 
مشــتركة مــع المملكــة العربيــة الســعودية وســلطنة ُعمــان. وتبلــغ مســاحتها الكلّيــة 67,340 
كيلومتــرًا مربعــً، تمثــل نحــو 86.7% مــن المســاحة الكلّيــة للدولــة، حيــث تبلــغ الكثافــة الســكانية 
إلمــارة أبوظبــي 29.2 فردًا/كيلومتــر مربــع فــي عــام 2010 مــا يشــير إلــى أن اإلمــارة ال تــزال ضمــن 

المناطــق ذات الكثافــة الســكانية القليلــة. 

وتتضّمــن الميــاه الســاحلية إلمــارة أبوظبــي نحــو 200 جزيــرة، بمــا فيهــا جزيــرة داس التــي تقــع علــى 
بعــد 170 كيلومتــرًا شــمال غــرب مدينــة أبوظبــي، وجزيــرة مبــرز، وجزيــرة صيــر بنــي يــاس التــي تقــع 
علــى بعــد 180 كيلومتــرًا غــرب العاصمــة، ويمتــد الشــريط الســاحلي لإلمــارة إلــى أكثــر مــن 700 

كيلومتــر.
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9/1 المناخ

 تقــع إمــارة أبوظبــي فــي المنطقــة المداريــة الجافــة ويقطــع مــدار الســرطان الجــزء الجنوبــي منهــا، 
مــا يجعــل مناخهــا يتصــف بطبيعــة صحراويــة ذات درجــات حــرارة مرتفعــة نســبيا علــى مــدار الســنة 
وفــي فتــرات الصيــف بشــكل خــاص. ويّتصــف شــتاؤها بالــدفء بشــكل عــام وهبــوط فــي متوســط 
درجــات الحــرارة  إلــى مســتويات دنيــا مــن حيــن إلــى آخــر حيــث تتــراوح درجــة الحــرارة الصغــرى مــن 21 
إلــى 27 درجــة صيفــا ومــن 9 إلــى 15 درجــة شــتاء. كمــا ياحــظ الفــرق فــي درجــات الحــرارة بيــن المناطق 
اإلمــارة.  تضاريــس  فــي مجموعهــا  تشــّكل  التــي  والمرتفعــات،  الداخليــة  والصحراويــة  الســاحلية 
وتتمّيــز الســماء بأنهــا زرقــاء ومشمســة طــوال العــام، ومعــّدالت هطــول األمطــار قليلــة نســبيً، حيــث 
يبلــغ متوســط كميــة االمطــار الهاطلــة الســنوية نحــو 100 مليميتــر بشــكل عــام  وتهطــل االمطــار  

بصــورة فجائيــة علــى بعــض المناطــق الداخليــة صيفــا.

10/1 اكتشف العاصمة

تتكــّون إمــارة أبوظبــي مــن ثــاث مناطــق رئيســة: المنطقــة األولــى هــي منطقــة أبوظبــي التــي يقــع 
معظمهــا علــى ســاحل الخليــج العربــي وتقــع ضمنهــا مدينــة أبوظبــي. والمنطقــة الثانيــة هــي 
المنطقــة الشــرقية التــي تقــع ضمنهــا مدينــة العيــن. والمنطقــة الثالثــة هــي المنطقــة الغربيــة التــي 
تتشــّكل مــن 52 مدينــة وقريــة أهّمهــا بــدع زايــد أو مدينــة زايــد وتمتــاز بمســاحتها الواســعة التــي 

تحتــوي معظــم حقــول النفــط والغــاز ومصافيهــا فــي اإلمــارة.

 وتعــّد مدينــة أبوظبــي العاصمــة االتحاديــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وفيهــا رئاســة الــوزراء 
ورئاســة مجلــس الــوزراء والســفارات المعتمــدة لــدى دولــة اإلمــارات، كمــا تعــّد أبوظبــي عصب النشــاط 
الحكومــي ومركــزًا لعالــم األعمــال فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. وقــد تأّسســت عــام 1761م 
بوصفهــا مينــاًء لتجــارة اللؤلــؤ. وتحتــل مدينــة أبوظبــي مكانــة مهمــة جــدًا فــي الدولــة بوجــه خــاص 
وفــي المنطقــة بشــكل عــام، وقــد تحّولــت هــذه المدينــة وتطــّورت تركيبتهــا الســّكانية مــع الوقــت، 
وهــي اليــوم مدينــة عصريــة عالميــة، ويعــّد التصميــم المعمــاري لمبانــي مدينــة أبوظبــي الحديثــة 
األفضــل علــى صعيــد الشــرق األوســط، كمــا تتمّيــز المدينــة بنظافــة شــوارعها واتســاعها، وهدوئهــا، 

وكثــرة حدائقهــا وحداثــة أبنيتهــا، وكورنيشــها الســاحر، وأســواقها الزاخــرة، وشــطآنها الجميلــة. 

ــة  ــق ثاث ــرة أبوظبــي، وترتبــط باليابســة عــن طري ــة أبوظبــي علــى جزي يقــع الجــزء األهــم مــن مدين
كجزيــرة  أبوظبــي  اســتمرار  علــى  يحافــظ  وجودهمــا  فــإن  الجســور،  هــذه  قصــر  وبرغــم  جســور، 
منفصلــة، تحّدهــا ميــاه البحــر مــن الجهــات كافــة، ولذلــك فقــد كثــرت فيهــا الشــواطئ والمتنزهــات 
المطّلــة علــى البحــر. وتتوافــر مرافــق وتســهيات الحيــاة الحديثــة كافــة بالمدينــة ذات الواجهــة 
البحريــة والطبيعــة الخابــة المشمســة التــي تمتــد فيهــا المســاحات الخضــراء الشاســعة مــع الحدائق 

المتعــّددة والشــوارع العريضــة المّزينــة باألشــجار علــى الجانبيــن.

11/1 اكتشف العين

كانــت العيــن قديمــً واحــة حيويــة علــى طريــق القوافــل الممتــدة مــن اإلمــارات العربيــة المّتحــدة إلــى 
ســلطنة ُعمــان. ويمكــن اكتشــاف تاريــخ »مدينــة الواحــات«، وهــي المركــز التراثــي إلمــارة أبوظبــي 
وواحــدة مــن أقــدم التجّمعــات البشــرية فــي المنطقــة. وفــي العيــن عــدد مــن القــاع التاريخيــة 
ومتحــف العيــن الوطنــي، كمــا يوجــد فــي قلعــة الهيلــي مقابــر تعــود إلــى أكثــر مــن أربعــة آالف ســنة. 
وفــي العيــن العديــد مــن معالــم الجــذب الســياحية األخــرى، منهــا واحــة العيــن ومنتجــع ومنتــزه 
العيــن للحيــاة البريــة وســوق اإلبــل وهــو أحــد أقــدم األســواق القليلــة المتبّقيــة، ومغامــرات الــوادي 
وهــو عبــارة عــن منحــدرات مــن صنــع اإلنســان مخّصصــة لرياضــات ركــوب الطــوف، عنــد ســفح جبــل 
حفيــت، باإلضافــة إلــى حلبــة العيــن لســباقات الكارتينــج األكثــر تطــّورًا فــي العالــم لمــن تســتهويهم 
الســرعة. وللعائــات حّصتهــا مــن المــرح، حيــث بإمكانهــا أن تقصــد مدينــة ألعــاب الهيلــي وهــي مــن 

أقــدم مــدن الماهــي فــي منطقــة الخليــج العربــي.

12/1 اكتشف الغربية

المنطقــة الغربيــة، حيــث يلتقــي البحــر بالصحــراء، منطقــة تشــّكل أكثــر مــن ثلثــي إمــارة أبوظبــي، 
بحيــث يمتــّد شــريطها الســاحلي علــى مســافة مئــات الكيلومتــرات، ويتألّــف مــن شــواطئ وجــزر 
خّلابــة ومناظــر طبيعّيــة رائعــة يلــوح فــي حناياهــا تاريــخ المنطقــة العريــق مــن خــال مجموعــة 
متفّرقــة مــن الحصــون األثريــة. وتعــّد واحــة ليــوا التاريخيــة المدخــل إلــى الربــع الخالــي، أكبــر منبســط 
ــة، كمــا أّنهــا  ــة فيهــا أشــكاالً خّلاب ــم، وتّتخــذ المســاحات الرملي ــي متواصــل فــي العال صحــراوي رمل

تضــّم أضخــم الكثبــان فــي هــذا الجــزء مــن الصحــراء. 

وللتعــّرف عــن كثــب إلــى تــراث الغربيــة األصيــل، يمكــن زيــارة واحــد مــن المهرجانــات والفعاليــات 
المتعــددة التــي ُتنّظــم فيهــا علــى مــدار العــام، كمهرجــان »تــل مرعــب« فــي شــهر ينايــر، وهــو 
المهرجــان األهــّم فــي مجــال اجتيــاز الكثبــان الرمليــة لمحّبــي القيــادة الصحراويــة، و«مهرجــان الظفــرة 
ــة  ــل، ومهرجــان الغربّي ــم المخّصصــة لإلب ــل«، وهــو مســابقة الجمــال الوحيــدة فــي العال لمزاينــة اإلب
للرياضــات المائيــة فــي إبريــل، وهــو فعاليــة تمتــّد علــى مــدى عشــرة أّيــام وتجــذب محّبــي اإلثــارة 
ــج الشــراعي علــى المــاء  والمغامــرة مــن حــول العالــم للتنافــس فــي ســباقات قــوارب التّنيــن والتزلّ
وســباقات المراكــب الشــراعية والســباحة، و«مهرجــان ليــوا للرطــب« فــي شــهر يوليــو، الــذي ُيحتفــى 

ــة النفيســة. ــه بهــذه الثمــار الصحراوي خال
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استكشف أبوظبي مــن خالل اإلحصاء



1/2 السكان والتوزيع الجغرافي

ــرات الســكان فــي إمــارة أبوظبــي 2,334,563 نســمة فــي منتصــف عــام 2012، منهــم  بلغــت تقدي
1,662,051 ذكــورًا، و672,512 إناثــً، بينمــا بلــغ عــدد المواطنيــن 476,722 نســمة، أي مــا يعــادل 
20.4% مــن إجمالــي ســكان أبوظبــي. ويعيــش نحــو 253,740 نســمة مــن المواطنيــن )53.2%( فــي 
منطقــة أبوظبــي، ونحــو 194,158 نســمة )40.7%( فــي منطقــة العين، في حيــن يبلغ عدد مواطني 
المنطقــة الغربيــة 28,824 نســمة )6.0%(. وبالنســبة إلــى غيــر المواطنيــن بلــغ عددهــم 1,857,841 
نســمة، حيــث يشــّكلون نحــو 79.6% مــن إجمالــي عــدد ســكان اإلمــارة. ويعيــش 1,164,462 نســمة 

مــن غيــر المواطنيــن )62.7%( فــي منطقــة أبوظبــي.

وخــال الفتــرة مــن 1960 إلــى 2010 بلــغ متوســط معــّدل النمــو الســكاني فــي إمــارة أبوظبــي نحــو 
9.8%، حيــث يعــّد هــذا المعــّدل مــن بيــن أعلــى معــّدالت النمــو الســكاني فــي العالــم. وخــال تلــك 
الفتــرة )1960 – 2010( تضاعــف إجمالــي عــدد الســكان 99 مــرة وتضاعــف عــدد المواطنيــن 39 مــرة 
وغيــر المواطنيــن 173 مــرة. ويرجــع ســبب ارتفــاع نمــو الســكان للمواطنيــن فــي إمــارة أبوظبــي إلــى 
ارتفــاع معــّدالت الخصوبــة والتجنيــس، بينمــا تشــّكل تيــارات الهجــرة الخارجيــة العامــل الرئيــس فــي 

زيــادة إجمالــي عــدد الســكان. 

الشكل 1/2: تطور عدد السكان في إمارة أبوظبي حسب الجنسية

نقــات  قــد شــهدوا  أبوظبــي  إمــارة  أن ســكان  إلــى  والديموغرافيــة  الســكانية  البيانــات  وتشــير 
كمّيــة ونوعّيــة كبيــرة جــدًا خــال العقــود الخمســة الماضيــة، وأن اكتشــاف النفــط وبــروز الصناعــات 
ــع الجغرافــي  ــة التطــور والتحــول الديموغرافــي والتوزي ــة قــد ســّرع مــن عملي والخدمــات ذات العاق
للســكان فــي اإلمــارة. ومــن خــال قــراءة ســريعة لتطــورات عــدد الســكان خــال العقــود الخمســة 
الماضيــة ياحــظ أن هنــاك تغّيــرات كبيــرة فــي توزيــع الســكان حســب الريــف والحضــر، حيــث تقّلصــت 
ــى تطــّور البنيــة  ــى 65.5% عــام 2010، وهــذا مــرّده إل نســبة ســكان الحضــر مــن 78% عــام 1968 إل
التحتيــة والخدمــات ووســائل النقــل وقيــام بعــض المشــروعات الكبــرى فــي المناطــق الريفيــة التــي 
أصبحــت جاذبــة لشــريحة كبيــرة مــن المواطنيــن، كمــا اســتقطبت المناطــق الريفيــة المتاخمــة 
ــة الكبــرى تيــارات كبيــرة مــن الهجــرة الخارجيــة فــي ظــل انخفــاض تكاليــف الحيــاة  للمراكــز الحضري

واإليجــارات فــي تلــك المناطــق. 

ومــن خــال نظــرة تاريخيــة ســريعة، يمكــن ماحظــة تغّيــرات مهّمــة فــي التركيــب النوعــي فــي إمــارة 
أبوظبــي. ففــي عــام 2012 بلغــت نســبة الذكــور مــن إجمالــي الســكان نحــو 71.2%، مقابــل %28.8 
نســبة اإلنــاث، وبذلــك فــإن نســبة الذكــور إلــى اإلنــاث تعــادل 2.47:1. ويرتبــط هــذا التوزيــع بطبيعــة 
ــً  ــاء الوطنــي اجتماعي ــر البن ــم تتضــح دالالت علــى تأث ــة، بينمــا ل ــة االنتقائي الهجــرة الوافــدة الذكوري
بهــذا االختــال، إذ مــا زال المجتمــع المحلــي مجتمعــً متوازنــً مــن ناحيــة التوزيــع النوعــي، حيــث 
يشــّكل الذكــور 50.2% مــن إجمالــي عــدد المواطنيــن وتشــّكل اإلنــاث 49.8%، وهــي نســب متقاربــة 

ومتعادلــة إلــى حــّد كبيــر. 

وياحــظ مــن الهــرم الســكاني لعــام 2010 أن نســبة النــوع بيــن إجمالــي الســكان وصلــت إلــى 235 
ذكــرًا لــكل 100 أنثــى، وأن الســكان فــي الفئــة العمريــة 15 – 64 ســنة يشــّكلون 78.1% مــن إجمالــي 
الســكان وفــي الفئــة العمريــة 0 – 14 وفــي الفئــة العمريــة 65 فمــا فــوق 21.9%. وهــذه الخصائــص 
الوافــد غيــر الطبيعــي حيــث ترتفــع نســبة  العمريــة للســكان تعطــي صــورة واضحــة للمجتمــع 
الســكان فــي الفئــة الوســطى لتمّثــل أكثــر مــن ثاثــة أربــاع الســكان، بينمــا تنخفــض نســبة الســكان 
ــار الســن، مــا يعطــي صــورة للهــرم  ــة لكب ــك الفئــة العمري ــة لصغــار الســن وكذل فــي الفئــة العمري
الســكاني ذي القاعــدة الضّيقــة مــع اتســاع فــي الوســط، األمــر الــذي يؤكــد ظاهــرة انتقائيــة الهجــرة 

الوافــدة. 

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي.

1,967,659 1,373,177 1,112,716 920,171 713,702 553,668 420,455 196,539 66,713 35,382 19,908
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ــة للســكان المواطنيــن انخفاضــً تدريجيــً فــي نســبة  ــه تشــهد التركيبــة العمري وفــي الســياق ذات

صغــار الســن )دون 15 ســنة( وارتفاعــً فــي نســبة كبــار الســن )60 ســنة وأكثــر(. وفــي عــام 2010 

شــّكل صغــار الســن )دون 15 ســنة( 40.2% مــن الســكان المواطنيــن، بينمــا شــّكل كبــار الســن )60 

ســنة وأكثــر( 2.2% فقــط. 

2/2 المواليد والوفيات

ازداد عــدد المواليــد األحيــاء المقّيديــن فــي إحصــاءات التســجيل فــي اإلمــارة، حيــث بلــغ عــدد المواليــد 
األحيــاء 24,300 مولــود فــي عــام 2002، ثــم تزايــدت الحــاالت بشــكل ملحــوظ لتبلــغ 34,103 مواليــد 
فــي عــام 2012، وكانــت نســبة الزيــادة بيــن العاميــن بمــا يقــارب 40.3%. بلــغ معــّدل المواليــد الخــام 
1000 مــن  )لــكل  14.6 مولــود  إلــى  الســكان( وانخفــض  1000 مــن  )لــكل   2002 20.2 فــي عــام 
الســكان( فــي عــام 2012. بالنســبة إلــى المواطنيــن بلــغ معــّدل المواليــد الخــام 35.4 فــي عــام 2002 
وبلــغ 31.5 خــال عــام 2012. أمــا معــّدل المواليــد الخــام لغيــر المواطنيــن فقــد بلــغ 15.1 فــي عــام 

2002 وبلــغ 10.2 فــي عــام 2012.

بلــغ عــدد الوفيــات 2,612 حالــة فــي عــام 2002. بينمــا بلــغ 2,923 حالــة فــي عــام 2012. وقــد انخفــض 
ــكل 1000 مــن الســكان فــي عــام  ــاة ل ــة وف معــّدل الوفيــات الخــام فــي إمــارة أبوظبــي مــن 2.2 حال
2002 إلــى 1.3 حالــة وفــاة لــكل 1000 مــن الســكان خــال عــام 2012. بالنســبة إلــى المواطنيــن 
بلــغ معــّدل الوفيــات الخــام 2.1 فــي عــام 2002 وانخفــض ليبلــغ 2.0 خــال عــام 2012. وقــد انخفــض 
معــّدل الوفيــات الخــام لغيــر المواطنيــن مــن 1.9 حالــة لــكل 1000 مــن الســكان فــي عــام 2002 إلــى 

1.0 حالــة لــكل 1000 مــن الســكان خــال عــام 2012.
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3/2 متوسط العمر المتوقع عند الوالدة

ارتفــع متوســط العمــر المتوقــع عنــد الــوالدة مــا يقــارب ثاثــة أعــوام إلجمالــي إمــارة أبوظبــي فــي 
الفتــرة بيــن 2008 و2011، كمــا ارتفــع 2.4 بالنســبة إلــى الذكــور و2.1 بالنســبة إلــى اإلنــاث فــي إمــارة 

أبوظبــي خــال الفتــرة الزمنيــة نفســها.

يختلــف متوســط العمــر المتوقــع عنــد الــوالدة حســب الجنســية والنــوع والمنطقــة. وقــد وصــل 
بلــغ  بحيــث  77.6 ســنة،  إلــى   2011 عــام  أبوظبــي  إلمــارة  الــوالدة  عنــد  المتوقــع  العمــر  متوســط 
المتوســط بالنســبة إلــى الذكــور 77.1 ســنة، والمتوســط بالنســبة إلــى اإلنــاث 78.2 ســنة. وعنــد 
عــرض البيانــات حســب المنطقــة، ياحــظ أن المتوســط فــي منطقــة أبوظبــي وصــل إلــى 77.5 ســنة، 

فيمــا بلــغ متوســط منطقــة العيــن 77.9 ســنة، والمنطقــة الغربيــة 79.5 ســنة.

وصــل إجمالــي متوســط العمــر المتوقــع للمواطنيــن إلــى 76.5 ســنة ) 75.6 ســنة للذكــور، و77.5 
ســنة لإلنــاث ( مــا يشــير إلــى أنــه مــن المتوقــع أن تعيــش المواطنــات عاميــن أكثــر مــن المواطنيــن 
الذكــور فــي المتوســط. وبلــغ متوســط العمــر المتوقــع فــي منطقــة أبوظبــي 77.1 ســنة للذكــور، 
و76.7 ســنة لإلنــاث. وفــي منطقــة العيــن وصــل المتوســط إلــى 77.8 ســنة للذكــور، و79.2 ســنة 
لإلنــاث مــا يشــير إلــى أنــه مــن المتوقــع أن يعيــش ســكان العيــن عامــً أكثــر مــن ســكان أبوظبــي فــي 

المتوســط.

4/2 عقود الزواج

ــزواج خــال عــام 2002 مــا  ارتفعــت الزيجــات المســّجلة فــي إمــارة أبوظبــي، حيــث بلــغ عــدد عقــود ال

يعــادل 4,714 عقــدًا. ومــن ثــم ارتفــع الرقــم بشــكل ملحــوظ ليصــل إلــى 5,328 و5,708 عقــود زواج 

فــي عامــي 2006 و2011 علــى التوالــي. وفــي عــام 2012 بلــغ عــدد عقــود الــزواج 5,570 عقــدًا. 

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي، إمارة أبوظبي - دائرة القضاء.

الشكل 3/2: عقود الزواج 

5/2 متوسط العمر عند الزواج األول للمواطنين

بلــغ متوســط العمــر عنــد الــزواج األول فــي إمــارة أبوظبــي خــال عــام 2012 مــا يعــادل 27.9 ســنة  

للذكــور، و26.8 ســنة  لإلنــاث. وقــد ارتفــع متوســط العمــر بشــكل ملحــوظ منــذ عــام 2001 حتــى عــام 

2012. وبالنســبة إلــى المواطنيــن الذكــور، ارتفــع متوســط العمــر مــن 25.9 ســنة فــي عــام 2001 إلــى 

26.8 ســنة خــال عــام 2012. أمــا متوســط العمــر عنــد الــزواج األول للمواطنــات فارتفــع هــو اآلخــر مــن 

24.6 ســنة إلــى25.9 ســنة خــال الفتــرة نفســها.

الشكل 1/2: متوسط العمر المتوقع عند الوالدة حسب الجنسية والنوع، 2011

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي.
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3 الفصل

2013      
استكشف أبوظبي مــن خالل اإلحصاء



لقــد شــهد ســوق العمــل المحلــي فــي إمــارة أبوظبــي خــال الحقــب والســنوات الماضيــة جملــة مــن 
التحــّوالت الكمّيــة والنوعّيــة الناتجــة مــن الطلــب المتزايــد علــى العمالــة الوافــدة خــال الطفــرات 
إلــى  باإلضافــة  الديموغرافــي،  التحــّول  عمليــة  وانعكســت  اإلمــارة.  شــهدتها  التــي  االقتصاديــة 
الموجــات الكبيــرة مــن الهجــرة الوافــدة إلــى إمــارة أبوظبــي، فــي تضاعــف حجــم القــوى العاملــة مــن 
124,274 فــردًا عــام 1975 إلــى 815,311 فــردًا عــام 2005 ثــم إلــى 1,628,712 فــردًا عــام 2012، 

يشــّكل المواطنــون منهــم 8.7% بالمقارنــة مــع 10.1% عــام 1975. 

أمــا بالنســبة إلــى المواطنيــن فياحــظ أن الزيــادة فــي أعــداد المواطنيــن المشــتغلين تســير علــى 
النمــط نفســه الخــاص بإجمالــي القــوى العاملــة، حيــث ارتفــع إجمالــي عــدد القــوى العاملــة المواطنــة 

مــن 85,838 فــردًا فــي عــام 2005 إلــى 142,171 فــردًا فــي عــام 2012 بمعــّدل زيــادة بلغــت %7.5. 

تشــمل القــوى العاملــة األفــراد المشــتغلين والعاطليــن عــن العمــل ممــن تبلــغ أعمارهــم 15 ســنة 
فأكثــر. وعلــى مســتوى المناطــق ترّكــزت أعلــى نســبة للمشــتغلين فــي أبوظبــي ثــم العيــن تليهــا 
الغربيــة مــا يعــادل 56.9% و27.5% و15.5% علــى التوالــي. وفيمــا يتعّلــق بالتركيــب العمــري للقــوى 
العاملــة لعــام 2012 تشــير البيانــات إلــى أن الفئــة العمريــة )25 - 29 ســنة ( شــّكلت الحصــة الكبــرى 

مــن إجمالــي القــوى العاملــة بنســبة %24.5.

جدول 1/3: إجمالي تقديرات القوى العاملة )15 سنة فأكثر( حسب الجنسية والنوع.

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي.

السنة

 الجنسية والنوع

اإلجماليغير مواطنينمواطنون

مجموع إناث ذكور مجموع إناث ذكور مجموع إناث ذكور 

      2005            68,551            17,287            85,838            628,993            100,480            729,473            697,544            117,767            815,311      

      2011            96,697            38,408            135,105            1,145,101            183,297            1,328,398            1,241,798            221,705            1,463,503      

      2012            97,154            45,017            142,171            1,271,431            215,110            1,486,541            1,368,586            260,126            1,628,712      

10.3      %      11.9      %      10.1      %      10.7      %      11.4      %      10.5      %      7.4      %      14.6      %      5.1      %      التغّير

1/3 المشتغلون

ارتفــع عــدد المشــتغلين مــن 786,738 فــي عــام 2005 إلــى 1,577,013 فــي عــام 2012 بمعــّدل 
زيــادة مقدارهــا 10.4%، بينمــا ارتفــع عــدد المشــتغلين مــن المواطنيــن مــن 75,518 فــي عــام 2005 
إلــى 122,915 فــي عــام 2012 بزيــادة مقدارهــا 7.2%. ولقــد أظهــرت أعلــى نســبة للمشــتغلين فــي 
منطقــة أبوظبــي حيــث بلغــت نســبتهم مــن إجمالــي المشــتغلين 57.1% . ونجــد أن إجمالــي عــدد 
الذكــور المشــتغلين 1,344,424 بينمــا بلــغ إجمالــي عــدد اإلنــاث المشــتغات 232,589. وبالنظــر إلــى 
توزيــع المشــتغلين حســب الحالــة العمليــة ياحــظ أن غالبيــة المشــتغلين فــي إمــارة أبوظبــي هــم 

عاملــون بأجــر ونســبتهم 97.0%. وأن 1.3% هــم مــن أصحــاب األعمــال.

أمــا فيمــا يتعّلــق بالتركيــب التعليمــي للمشــتغلين فتشــير البيانــات إلــى أن أكبــر شــريحة منهــم 
هــم حملــة الشــهادة االبتدائيــة بنســبة 20.2%، ثــم حملــة شــهادة المرحلــة األولــى مــن التعليــم 
الثانــوي بنســبة 17.3%، فــي حيــن شــّكلت أعلــى نســبة للمشــتغلين المواطنيــن من حملة شــهادة 
ــوي بنســبة 30.9%. وفيمــا يخــّص مؤشــرات المشــتغلين علــى  ــة الثانيــة مــن التعليــم الثان المرحل
حســب المهنــة الرئيســة تبّيــن تمركــز معظــم المشــتغلين فــي المهــن الحرفيــة والمهــن المرتبطــة 
بهــا بنســبة 26.1%، ثــم تأتــي فئــة العامليــن فــي المهــن األوليــة بنســبة 23.2%، تليهــا المهــن 
ــات إلــى أن مهــن االختصاصييــن شــّكلت  األخــرى. أمــا بالنســبة إلــى المواطنيــن، فقــد أشــارت البيان
الحصــة الكبــرى مــن المشــتغلين بنســبة 23.5%، أمــا بالنســبة إلــى غيــر المواطنيــن فيترّكــزون 

أكثــر فــي المهــن الحرفيــة والمرتبطــة بهــا بنســبة 27.7% والمهــن األوليــة بنســبة %24.6.

وأظهــرت البيانــات أن المشــتغلين فــي مجــال التشــييد كان لهــم النصيــب األكبــر مــن إجمالــي 
التــي  المعيشــية  األســر  فــي نشــاط  العاملــون  تاهــم  ثــم   ،%30.1 بلغــت  بنســبة  المشــتغلين 
تســتخدم أفــرادًا بنســبة 11.4%، فــي حيــن حصــل العاملــون فــي أنشــطة المنظمــات والهيئــات 
ــة القضائيــة الوطنيــة علــى أقــل نســبة مــن المشــتغلين، حيــث بلغــت %0.1  غيــر الخاضعــة للوالي
مــن إجمالــي المشــتغلين. وياحــظ أن أنشــطة اإلدارة العامــة والدفــاع؛ والضمــان االجتماعــي اإللزامــي 
إلــى  بالنســبة  أمــا   %65.5 بنســبة  المواطنيــن  العامليــن  مــن  الكبــرى  الحّصــة  علــى  تســتحوذ 

العامليــن غيــر المواطنيــن فيتركــزون أكثــر فــي مجــال التشــييد بنســبة %32.5. 

وياحــظ أن القطــاع الخــاص يحــوز أعلــى نســبة للمشــتغلين، حيــث بلغــت نحــو 65.1% مــن إجمالــي 
المشــتغلين، يليهــا القطــاع الحكومــي بنســبة 15.2%، وشــّكلت نســبة المواطنيــن العامليــن فــي 

القطــاع الحكومــي نحــو 86.4% فــي حيــن بلغــت نســبتهم فــي القطــاع الخــاص نحــو %5.7.
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المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي.

السنة

 الجنسية والجنس 

اإلجمالي غير مواطن مواطن

المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور 

      2005            60,911            14,607            75,518            617,039            94,181            711,220            677,950            108,788            786,738      

      2011            89,707            29349            119,056            1,132,731            170547            1,303,278            1,222,438            199,896            1,422,334      

      2012            90,043            32,872            122,915            1,254,381            199,717            1,454,098            1,344,424            232,589            1,577,013      

معدل
10.4      %      11.4      %      10.2      %      10.7      %      11.3      %      10.6      %      7.2      %      12.2      %      5.7      %       التغّير

2/3 معّدل اإلعالة جدول 2/3: المشتغلون )15 سنة فأكثر( حسب الجنسية والنوع.

عنــد الحديــث عــن معــّدل اإلعالــة يتبــادر إلــى الذهــن فــورًا اإلعالــة العمريــة التــي يحســب فيهــا كــم 
عــدد األشــخاص الذيــن يعيلهــم الفــرد البالــغ مــن العمــر 15 عامــً فأكثــر فــي المتوســط، بغــّض 
النظــر عــن كــون هــذا الشــخص مشــتغًا أم عاطــًا عــن العمــل أم خــارج قــوة العمــل، مــا يجعــل هــذا 
المؤشــر غيــر دقيــق. واألهــم مــن ذلــك أن يتــم حســاب عــدد األفــراد المعاليــن وهــم األفــراد خــارج قــوة 
العمــل )أقــل مــن 15 عامــً وأولئــك الذيــن تبلــغ أعمارهــم 65 فأكثــر( إلــى األفــراد داخــل قــوة العمــل 
)مشــتغلين + عاطليــن عــن العمــل(، وفيمــا يتعّلــق بإمــارة أبوظبــي مــن 2005 إلــى 2012 ياحــظ أن 
نســب اإلعالــة االقتصاديــة فــي تناقــص مســتمر بالنســبة إلــى إجمالــي الســكان حيــث كانــت فــي عــام 
2005 نحــو 71.7% أي أن كل 100 فــرد فــي القــوى العاملــة يعيــل نحــو 72 فــردًا مــن الذيــن هــم خــارج 
قــوة العمــل أو غيــر النشــيطين، وفــي المقابــل ياحــظ أن نســبة اإلعالــة االقتصاديــة للمواطنيــن 
أعلــى بكثيــر منهــا لغيــر المواطنيــن أو إجمالــي الســكان، حيــث بلغــت هــذه النســبة 308.1% فــي 
عــام 2005، أي أن كل 100 فــرد نشــيط يعيــل 308 غيــر نشــيطين، ثــم انخفضــت إلــى 236.8% فــي 
عــام 2011 ثــم ارتفعــت إلــى 240.3 فــي عــام 2012. أمــا غيــر المواطنيــن فقــد كانــت هــذه النســبة 
فــي حــدود 43.8% فــي عــام 2005 ثــم انخفضــت إلــى 28.5% ثــم عــاودت االرتفــاع قليــًا فــي عــام 

2012 حيــث بلغــت %30.7. 

جدول 1/3: معّدل اإلعالة االقتصادية حسب الجنسية والسنة.

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي.

الجملةغير مواطنينمواطنونالسنة

      2005            308.1            43.8                      71.7                

      2011            236.8            28.5                47.7          

      2012            240.3            30.7            49.0      
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4
2013      

استكشف أبوظبي مــن خالل اإلحصاء

الفصل



طــوال الحقــب والســنوات الســابقة ظــل االهتمــام بالتنميــة االجتماعيــة والبشــرية فــي مقّدمــة 
أولويــات القيــادة العليــا فــي أبوظبــي، األمــر الــذي انعكــس بشــكل مباشــر علــى تطــور قطاعــات 
التعليــم والصحــة واإلســكان والبنيــة األساســية والرعايــة االجتماعيــة وغيرهــا مــن متطلبــات تحقيــق 

الرفــاه والرخــاء االجتماعــي ألفــراد المجتمــع جميعهــم.

ومــن أهــم أســباب نجــاح مســيرة التنميــة الشــاملة فــي إمــارة أبوظبــي خــال الحقــب والعقــود 
الماضيــة انطاقهــا مــن االهتمــام قبــل أي شــيء باإلنســان، باعتبــاره وســيلة التنميــة وغايتهــا. 
ومــن هنــا فقــد أعطــت مســيرة التنميــة قضايــا التنميــة االجتماعيــة والبشــرية ومجاالتهــا اهتمامهــا 
األعظــم، واســتطاعت تحقيــق قفــزات نوعيــة كبــرى قلمــا تجــد لهــا نظيــرًا علــى مســتوى العالــم فــي 
مجــاالت التعليــم والصحــة وغيرهــا مــن مجــاالت التنميــة البشــرية واالجتماعيــة، فضــًا عــن المنجــزات 

الكبيــرة التــي تّمــت علــى مســتوى اســتكمال البنــى التحتيــة األساســية. 

 ففــي كل مــكان مــن ربــوع اإلمــارة، ارتفعــت معــّدالت معرفــة القــراءة والكتابــة، وانخفضــت معــّدالت 
وفيــات الرّضــع، كمــا أصبــح النــاس أطــول عمــرًا. وقــد تخّطــى الجهــد التنمــوي فــي أبوظبــي حــدود 
ســّد الحاجــات األساســية للفــرد إلــى االرتقــاء المّطــرد والنوعــي بالخدمــات المتاحــة للمواطــن فــي كل 
المجــاالت مــن تربيــة وتعليــم وتكويــن ورعايــة صحيــة وتغطيــة اجتماعيــة وتشــغيل وتوســيع أطــر 

وفضــاءات مشــاركته فــي مجهــود البنــاء التنمــوي. 

وتعــّد إمــارة أبوظبــي مــن بيــن أكثــر دول المنطقــة اهتمامــً بالرفــاه االجتماعــي مــن خــال توفيــر 
مختلــف الخدمــات العامــة التــي تســتهدف الحفــاظ علــى مســتوى متقــّدم مــن االســتقرار االجتماعــي 
واالقتصــادي، وقــد شــمل ذلــك توفيــر البنيــة التحتيــة والخدمــات البلديــة والخدمــات التعليميــة 

ــر وأفضلهــا. ــة وتطويرهــا وفــق أرقــى المعايي والصحي

ــة  ــة الســريعة التــي تحققــت فــي مجــال التنمي ــى بعــض اللمحــات اإلحصائي ــا اإلشــارة إل ويمكــن هن
البشــرية خــال العقــود األربعــة الماضيــة )1970 – 2010( ووضعــت إمــارة أبوظبــي فــي مقّدمــة دول 

المنطقــة وبفــارق كبيــر: 

1/4   التعليم

ــّم العثــور  ــى قــرون ســابقة وحضــارات قديمــة ت ــخ التعليــم التقليــدي فــي إمــارة أبوظبــي إل يرجــع تاري
علــى آثارهــا فــي مواقــع تاريخيــة عــّدة. كمــا بــدأت فــي حقــب الحقــة أنــواع مــن التعليــم التقليــدي منهــا 
التعليــم مــن خــال الكتاتيــب ومــدارس القــرآن والحلقــات العلميــة، ومــن ثــم تبعــه تعليــم شــبه نظامي 
حيــث تأّسســت أول مدرســة فــي أبوظبــي ســنة 1930. أمــا التعليــم النظامــي فقــد بــدأ بصــورة فعليــة 
فــي العــام الدراســي 1960-61 حينمــا افتتحــت ثــاث مــدارس التحــق بهــا 81 تلميــذًا مــن الذكــور فقــط 
قــام بتعليمهــم 6 مدرســين، وتــّم افتتــاح أول مدرســة للبنــات فــي اإلمــارة عــام 1963-64، بينمــا تــّم 

افتتــاح أول دار للحضانــة عــام 1968.

لقــد انخفــض معــّدل األمّيــة بيــن الســكان المواطنيــن )10 ســنوات فأكثــر( مــن 80.1% عــام 1970 إلــى 
6.1% عــام 2010، وانخفــض معــّدل األمّيــة بيــن اإلنــاث المواطنــات )10 ســنوات فأكثــر( مــن 89.9% عــام 
1970 إلــى 8.8% عــام 2010، بينمــا تضاعــف عــدد الطــاب 42 مــرة، مــن 6,972 طالبــً عــام 70-1969 
إلــى 291,512 طالبــً عــام 2009-10، وزاد عــدد المــدارس 20 مــرة، مــن 25 مدرســة عــام 1969-70 إلــى 

489 مدرســة عــام 10-2009. 

تســعى حكومــة أبوظبــي إلــى تحقيــق التنميــة المســتدامة لإلمــارة فــي شــّتى الجوانــب، وتحظــى 
الخدمــات التعليميــة بأهمّيــة كبيــرة فــي تحقيــق طموحــات اإلمــارة، ولــم تّدخــر جهــدًا فــي ســعيها إلــى 
ضمــان توفيــر البنيــة التحتيــة التعليميــة عاليــة المســتوى فــي كا القطاعيــن الحكومــي والخــاص. لقــد 
حقــق التعليــم قفــزات كمّيــة ونوعّيــة كبــرى، وانتشــارًا جغرافيــً واســعً غّطــى مناطــق اإلمــارة جميعهــا 
خــال فتــرة قصيــرة وشــمل اإلنــاث والذكــور الذيــن يتلقــون تعليمهــم فــي المــدارس الحكوميــة مجانــً، 
ليظهــر فيمــا بعــد التعليــم الخــاص فــي عــام 1973-74 متّممــً لجهــود القطــاع العام، وموّفــرًا التعليم 

ألكثــر مــن 56.0% مــن الطــاب الذيــن يدرســون فــي إمــارة أبوظبــي فــي 2010. 

بلــغ العــدد اإلجمالــي للمــدارس للعــام الدراســي 2011-12 فــي إمــارة أبوظبــي 451 مدرســة، منهــا 
268 مدرســة حكوميــة و183 مدرســة خاصــة. وارتفــع عــدد الطــاب الملتحقيــن فــي المراحــل التعليميــة 
جميعهــا مــن 228,433 طالبــً فــي العــام الدراســي 2001-02 إلــى 310,620 طالبــً فــي العــام الدراســي 
2011-12، بنســبة زيــادة بلغــت 36.0%. وبمعــّدل 23.0 طالــب لــكل فصــل، و14.0 طالــب لــكل معلــم، 
لــكل فصــل. وخــال األعــوام الماضيــة، ارتفعــت نســبة الطــاب الملتحقيــن بالتعليــم  و1.6 معلــم 

الخــاص مــن 39.9% خــال العــام الدراســي 2001-02 إلــى 59.8% فــي 12-2011.

ارتفــع عــدد الطــاب الملتحقيــن بمؤسســات التعليــم العالــي مــن 26,851 طالبــً فــي عــام 08-2007 
إلــى 41,921 طالبــً فــي عــام 2011-12، بنســبة زيــادة بلغــت 56.1% خــال هــذه الفتــرة. شــهد العــام 
الدراســي 2011-12 تخريــج 7,249 طالبــً مــن التعليــم العالــي، 3,332 طالبــً منهــم مــن الجامعــات 
خريجــي  عــدد  زاد  حيــث  الخاصــة،  والمؤسســات  الجامعــات  مــن  و3,917  الحكوميــة  والمؤسســات 
مؤسســات التعليــم العالــي الخاصــة زيــادة ملحوظــة مــن عــام 2007-08 إلــى عــام 2011-12 بنســبة 

زيــادة بلغــت %168.8.
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جدول 1/4: مؤشرات الخدمات التعليمية في إمارة أبوظبي

      2011-12            2010-11            2009-10            2008-09            2007-08            2006-07            2005-06      البيان

المجموع:

      451            480            489            474            479            496            495      المدارس 

      13,501            13,528            12,038            11,750            11,657            11,580            11,328      الفصول

      310,620            306,497            291,512            275,758            258,005            257,472            250,909      الطاب 

      22,184            22,218            20,372            20,239            19,408            19,007            18,712      المعلمون

التعليم الحكومي:

      268            299            305            301            305            315            322      المدارس 

      5,448            5,618            5,272            5,285            5,253            5,409            5,492      الفصول

      124,997            125,949            126,492            118,066            119,965            125,729            127,136      الطاب 

      10,451            11,384            10,854            10,518            10,245            10,269            10,436      المعلمون

التعليم الخاص:

      183            181            184            173            174            181            173      المدارس 

      8,053            7,910            6,766            6,465            6,404            6,171            5,836      الفصول

      185,623            180,548            165,020            157,692            138,040            131,743            123,773      الطاب 

      11,733            10,834            9,518            9,721            9,163            8,738            8,276      المعلمون

الت العامة: المعدَّ

      23.0                    22.7                    24.2            23.5                22.1                    22.2                    22.1          طالب لكل فصل

          14.0                        13.8                    14.3            13.6                13.3                          13.5                      13.4      طالب لكل معلم

                    1.6                                        1.6                                    1.7                                1.7                                1.7                                    1.6                                    1.7                معلم لكل فصل

نسبة الطاب 
الملتحقين 

بالتعليم الخاص 
إلى إجمالي 
الطاب )%(

      49.3                51.2                    53.5                    57.2                56.6            58.9                59.8          

 المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي، مجلس أبوظبي للتعليم.

جدول 2/4: مؤشرات التعليم العالي في إمارة أبوظبي

المصدر: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، جامعة زايد، كليات التقنية العليا.

      2011-12            2010-11            2009-10            2008-09            2007-08      البيان

مؤسسات التعليم العالي

      8            9            9            9      -جامعات

      15            15            13            12      -كليات جامعية

      5            7            7            4      -معاهد

الطالب 

      22,431            21,710            19,221            17,998            17,235      حكومي

      19,490            19,213            15,323            11,253            9,616      خاص

الخريجون

      3,332            3,200            3,588            3,268            3,251      حكومي

      3,917            3,177            2,919            2,178            1,457      خاص
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2/4 الصحة

تحتــل إمــارة أبوظبــي مراكــز متقدمــة علــى مســتوى العالــم مــن حيــث الجهــود التــي تبذلهــا لتوفيــر 
الحيــاة الكريمــة لمواطنيهــا، وقــد شــهدت اإلمــارة خــال الســنوات الماضيــة تطــورًا كبيــرًا فــي الخدمــات 
الصحيــة فــي القطاعيــن الحكومــي والخــاص. أمــا بالنســبة إلــى القطــاع الحكومــي فقــد تطــّورت 
ــة الصحيــة األوليــة بصــورة كفلــت توفيرهــا فــي أنحــاء اإلمــارة جميعهــا، وتقــوم هــذه  خدمــات الرعاي
المراكــز بتقديــم خدمــات العــاج األساســي وخدمــات طــب األســنان والتوعيــة الصحيــة، أمــا بالنســبة 
ــة خدمــات الطــب الوقائــي برنامــج مراقبــة األمــراض الســارية  إلــى الصحــة والوقايــة فقــد شــملت مظّل
ومكافحتهــا، وذلــك عــن طريــق التطعيــم والتطهيــر الكيميائــي ومراقبــة المخالطيــن والكشــف 
الباكــر عــن األمــراض والتوعيــة والتثقيــف الصحــي بالتعــاون مــع األجهــزة المعنيــة جميعهــا فــي اإلمارة. 

ــم تكــن البنيــة األساســية للخدمــات الصحيــة تتعــّدى مستشــفيين فقــط  ــه ل ــى أن وتجــدر اإلشــارة إل
ونحــو 600 ســرير فــي كل مــن مدينتــي أبوظبــي والعيــن عــام 1975. أمــا فــي عــام 2010 فقــد بلــغ 
عــدد المستشــفيات الحكوميــة 12 مستشــفى تضــّم 2,582 ســريرًا، باإلضافــة إلــى مستشــفيين 
المستشــفيات  فــي  األطبــاء  عــدد  زاد  بينمــا  عســكريين، و429 مركــزًا صحيــً )حكومــي وخــاص(، 
الحكوميــة ليصــل إلــى 2,026 طبيبــً عــام 2010، كمــا شــهدت الخدمــات التخّصصيــة تطــورًا كبيــرًا 
انعكــس علــى مســتويات األداء فــي األقســام جميعهــا. كمــا أن القطــاع الخــاص أخــذ فــي النمــو 
خصوصــً مــع نمــو نظــام التأميــن الصحــي الــذي يســهم فــي التخفيــف عــن كاهــل الحكومــة، حيــث 

يوجــد فــي إمــارة أبوظبــي حاليــً 19 مستشــفى خاصــً و239 عيــادة.

إن إمــارة أبوظبــي تمّكنــت مــن إرســاء دعائــم شــبكة الرعايــة الصحيــة حيــث شــملت المواطنيــن كافــة 
ــارة، حيــث  ــة لإلم ــة كاف ــه تحّســن فــي المؤشــرات الصحي ــذي صاحب ــر ال فــي مختلــف أرجــاء البــاد، األم
انخفــض معــّدل الوفيــات الخــام ليصــل إلــى أقــل مــن 1.5 لــكل ألــف مــن الســكان مقارنــة بنحــو 4.5 
ــى  ــوالدة بالنســبة إل ــه فــي ارتفــاع متوســط العمــر المتوقــع عنــد ال ــك كّل عــام 1975 وقــد ســاهم ذل
المواطــن ليصــل إلــى 77.6 ســنة فــي عــام 2011، وهــو مــن بيــن أعلــى المعــّدالت العالميــة، مقارنــة 

بنحــو 49.3 ســنة فقــط فــي عــام 1970.

ووفقــً إلعــادة تصنيــف مستشــفيات جراحــة اليــوم الواحــد إلــى فئــة المراكــز الصحيــة، انخفــض عــدد 
المستشــفيات مــن 37 فــي عــام 2008 إلــى 35 فــي عــام 2011. ومــع ذلــك، فقــد ارتفــع عــدد األســّرة فــي 
ــى 3,659 فــي عــام 2011. وكذلــك ارتفــع عــدد المراكــز  المستشــفيات مــن 2,132 فــي عــام 2006 إل
الصحيــة مــن 389 فــي عــام 2007 إلــى 494 فــي عــام 2011. فــي حيــن ارتفــع عــدد العيــادات مــن 188 

فــي عــام 2007 إلــى 265 فــي عــام 2011.

وقــد شــهد نظــام الرعايــة الصحيــة الحكوميــة فــي أبوظبــي زيــادة مّطــردة فــي عــدد األطبــاء وأطبــاء 
األســنان والممرضــات، حيــث زاد عــدد األطبــاء مــن 1,563 طبيبــً فــي عــام 2002 إلــى 1,966 طبيبــً 
فــي عــام 2011. وظلــت نســبة األطبــاء لــكل 1000 مــن الســكان متقاربــة بيــن 2002 و2011 مــا يعنــي 
نمــوًا مّطــردًا وفقــً الحتياجــات الســكان، وزاد عــدد الممرضــات والمســاعدين مــن 2,878 فــي عــام 2002 
إلــى 5,328 عــام 2011 بنســبة زيــادة بلغــت 85.1%. وفيمــا يتعّلــق بالــكادر الطبــي، فقــد بلــغ معــّدل 
األطبــاء للســكان 231 طبيبــً لــكل 100,000 مــن الســكان فــي عــام 2011، وبالنســبة إلــى أطبــاء 
األســنان بلــغ المّعــدل 41 طبيبــً لــكل 100,000 مــن الســكان فــي العــام نفســه، وبالنســبة إلــى 

الممرضــات بلــغ المعــّدل 495 ممرضــة لــكل 100,000 مــن الســكان فــي عــام 2011.

جدول 3/4: ملخص اإلحصاءات الصحية في القطاعين الحكومي والخاص

جدول 4/4: اإلحصاءات الصحية الحكومية 

المصدر: هيئة الصحة - أبوظبي

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي؛ هيئة الصحة – أبوظبي. 

      2011            2010            2009            2008            2007      البيان 

      35            33            39            37            33      المستشفيات

ة المستشفيات        n/a            3,546            3,621            3,579            3,659      أِسرَّ

      494            429            365            386            389      المراكز الصحية

      265            239            207            196            188      العيادات

      427            408            405            369            358      الصيدليات

      1,966            2,026            1,822            2,786            1,662      األطباء

      5,328            5,222            5,846            4,976            4,976      الممرضات 

      n/a            312            237            242            231      األطباء )لكل 100,000 من السكان(

      n/a            49            45            45            41      أطباء األسنان )لكل 100,000 من السكان(

      n/a            406            446            418            495      الممرضون )لكل 100,000 من السكان(

      n/a            209            198            182            173      األِسّرة )لكل 100,000 من السكان(

      2011            2010            2009            2008            2007       البيان

      12            12            12            12            12      عدد المستشفيات

      2,610            2,582            2,652            2,596            2,439      عدد األسّرة

                    1.2                                        1.3                                        1.5                                        1.5                                        1.5                    عدد األسّرة لكل ألف من السكان

      1,966            2,026            1,822            2,786            1,662      عدد األطباء

                1.0                                1.0                                1.0                                    1.6                                        1.1                    عدد األطباء لكل 1000 من السكان

      5,328            5,222            5,846            4,976            4,976      الممرضون والمساعدون

عدد الممرضين والمساعدين لكل ألف من 
                2.7                                2.7                                    3.2                                    2.9                                    3.2                    السكان
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3/4 الرعاية االجتماعية

تعــّد دولــة اإلمــارات مــن بيــن أكثــر بلــدان المنطقــة اهتمامً بتحقيق الرفــاه االجتماعي مــن خال توفير 
العديــد مــن الخدمــات العامــة التــي تهــدف إلــى المحافظــة علــى مســتوى متقــّدم مــن االســتقرارين 
ــب الخدمــات  ــى جان ــر البنيــة التحتيــة وتطويرهــا، إل ــك توفي االجتماعــي واالقتصــادي. وقــد شــمل ذل
البلديــة والتعليــم والصحــة. وانطاقــً مــن األهمّيــة التــي توليهــا إمــارة أبوظبــي لعمليــة التنميــة 
االجتماعيــة تــّم إنشــاء مراكــز ووحــدات التنميــة االجتماعيــة فــي مــدن اإلمــارة وقراهــا كافــة والتــي 
ــد مــن المهــام كمنــح المســاعدات االجتماعيــة للفئــات المســتحقة والتوعيــة  بدورهــا تقــوم بالعدي
واإلرشــاد االجتماعــي ورفــع مســتوى التربيــة االجتماعيــة وإقامــة مؤسســات رعايــة األســرة والطفولــة 
وغيرهــا. وقــد عمــدت دولــة اإلمــارات بشــكل عــام إلــى توفيــر الضمــان االجتماعــي الــذي يســاعد علــى 
حفــظ التماســك المجتمعــي واألمــن االجتماعــي وتحســين معيشــة النــاس وتعزيــز قــدرات المعوزيــن 
منهــم، وأصــدرت القانــون االتحــادي رقــم 13 لســنة 1972 كأول قانــون للضمــان االجتماعــي الــذي 
هــدف إلــى تقديــم إعانــة اجتماعيــة ماديــة ألفــراد مــن المجتمــع ممــن تعوقهــم ظــروف معّينــة مــن 
كســب عيشــهم ليضمــن لهــم حيــاة كريمــة أســوة بغيرهــم مــن أفــراد المجتمــع، وقــد حــّدد القانــون 

الفئــات المســتحقة للمســاعدة وكذلــك مقــدار اإلعانــة لتلــك الفئــات.

وقــد تــا هــذا القانــون عــدد كبيــر مــن القوانيــن والتشــريعات فــي مجــال الرعايــة االجتماعيــة، حيــث 
تــّم إصــدار قانــون المعاشــات والتأمينــات االجتماعيــة عــام 1999 لتخطــو دولــة اإلمــارات عميقــً باتجــاه 
تحقيــق مزيــد مــن التنميــة لمــا يوفــره القانــون مــن االســتقرار االجتماعــي للمواطنيــن، ويظلــل األجيــال 

المتعاقبــة بالرعايــة واألمــان، ويضمــن لهــم الحيــاة الكريمــة. 

ويقــوم نظــام المســاعدات االجتماعيــة فــي الدولــة علــى فلســفة تنطلــق مــن ضــرورة رعايــة األفــراد 
واألســر خــال أزماتهــم، ثــم إعادتهــم أعضــاء عامليــن منتجيــن يســهمون فــي النشــاطين االجتماعــي 
واالقتصــادي فــي الدولــة. وتبــرز الرعايــة االجتماعيــة عبــر أوجــه عــّدة منهــا المســاعدات االجتماعيــة 
المقّدمــة واإلغاثــة الداخليــة والخارجيــة ورعايــة المعّوقيــن واألحــداث الجانحيــن ودور الحضانــة ورعايــة 
المســنين والجمعيــات ذات النفــع العــام والجمعيــات التعاونيــة ومراكــز التنميــة االجتماعيــة التــي 
أنشــئت علــى أســس مــن القيــم الدينيــة واألخاقيــة والوطنيــة التــي تضمــن االســتقرار لــكل فــرد فــي 
الدولــة. مــن جانــب آخــر ينظــر إلــى المؤسســة علــى أنهــا وحــدة اجتماعيــة تقــام بطريقــة مقصــودة 

لتحقيــق أهــداف محــّددة وتتخــذ طابعــً بنائيــً يائــم تحقيــق هــذه األهــداف.

رخــاء  تعزيــز  خــال  مــن  اإلمــارة  تطويــر  فــي  أبوظبــي  فــي  االجتماعيــة  الرعايــة  تســهم سياســات 
المســاعدات  مــن  المســتفيدين  عــدد  ارتفــع  حيــث  أرضهــا،  علــى  كافــة  والمقيميــن  مواطنيهــا 
االجتماعيــة مــن 9,105 مســتفيدين فــي عــام 2002 إلــى 12,563 مســتفيدًا فــي عــام 2012، بنســبة 

زيــادة 38.0% خــال هــذه الفتــرة.

وارتفــع عــدد دور الحضانــة العاملــة تحــت إشــراف وزارة الشــؤون االجتماعيــة مــن 31 دار حضانــة خــال 
عــام 2005 إلــى 83 دار حضانــة فــي عــام 2011. وكذلــك ارتفــع عــدد األطفــال الملتحقين بــدور الحضانة 
مــن 2,275 طفــًا فــي عــام 2005 إلــى 7,058 طفــًا فــي عــام 2011، بمعــّدل 85.0 طفــل لــكل حضانــة. 

جدول 5/4: عدد الحاالت المستفيدة من اإلعانات االجتماعية للمواطنين حسب نوع الحالة

المصدر: وزارة الشؤون االجتماعية.

      2012            2011            2010            2009            2008            2007            2006            2005      نوع الحالة

      12,563            11,748            11,814            10,861            10,421            9,761            8,404            7,208      المجموع

      3,609            3,112            3,249            3,077            2,988            2,881            2,687            2,486      المسن

      317            359            386            364            378            381            364            351      اليتيم

      1,418            679            1,181            1,244            1,200            1,025            843            796       المعّوق

      23            13                  14                    16            18            19            21            32      مجهول األبوين

      1,180            673            1,131            1,005            949            915            877            953      العجز الصحي

      291            1,070            698            569            484            461            459            230      العجز المادي

      767            720            687            560            506            485            503            584      األرامل

      6            19            18            19            22                  29                  39            45      الهجران

      3,026            3,379            2,781            2,440            2,422            2,298            2,134            1,352      المطلقات

      381            351            386            438            477            504            238            86      غير متزوجات

      1,332            1,231            1,177            1,037            875            644            160            92      المتزوجة من أجنبي

      106            100            93            79            79            84            67            61      أسر المسجونين

      0            0            0            0            9            19      -      52      الطلبة المتزوجون

      58            24            13            13                  14                    16            12            88      استثناءات

من ال عمل له لسبب 
      49            18      ------خارج عن إرادته

اإلســكان يمّثــل عامــة فارقــة فــي رقــي الشــعوب ونهضتهــا، حيــث إنــه مــن متطلبــات االســتقرار فــي 
حيــاة األفــراد والمجتمعــات، فقــد أولــت إمــارة أبوظبــي، ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بشــكل عــام، 
اهتمامهــا البالــغ بتوفيــر المســكن المائــم لألفــراد جميعهــم فيهــا كعامــل مــن عوامــل االســتقرار 
والرقــي، وأصبــح اإلســكان بذلــك مــن أهــم دوافــع تطــّور صناعــة البنــاء التــي هــي أكبــر قطاعــات 
العمــل وأكثرهــا تــداوالً. ولهــذه الغايــة، تــّم إنشــاء برنامــج الشــيخ زايــد لإلســكان بهــدف توفيــر 
المســكن المائــم لألســرة اإلماراتيــة المســتحقة، وذلــك بتقديــم خدمــات المســاعدات اإلســكانية 
جميعهــا بنوعيهــا )المنــح والقــروض( ومــن خــال توفيــر خيــارات متعــددة )بنــاء مســكن أو شــراؤه أو 

صيانتــه أو توســعته( وفــق السياســات والمعاييــر المعتمــدة.

كمــا تــّم إنشــاء صنــدوق الــزواج بنــاًء علــى القانــون االتحــادي رقــم )47( لســنة 1992، مكّمــًا ومتكامــًا 
مــع السياســة االجتماعيــة، حيــث يهــدف الصنــدوق إلــى تقديــم الدعــم المــادي والتوعــوي للمقبليــن 
لتحقيــق  القائمــة علــى أســس ســليمة  اإلماراتيــة  األســرة  فــي تكويــن  الــزواج والمســاهمة  علــى 

التماســك واالســتقرار.
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4/4 العمل الخيري

التضامــن والتكافــل االجتماعــي ســمتان أصيلتــان مــن ســمات المجتمــع اإلماراتــي. وقــد شــهدت 
الجمعيــات والمؤسســات والهيئــات والمراكــز االجتماعيــة والخيريــة وذات النفــع العــام فــي إمــارة 
حيــث  واســعً،  وانتشــارًا  ملحوظــً  تطــورًا  عــام  بشــكل  اإلمــارات  ودولــة  خــاص  بشــكل  أبوظبــي 
غطــت شــرائح المجتمــع وفئاتــه جميعهــا كمــا تمــّددت جغرافيــً لتصــل إلــى المــدن والقــرى واألريــاف 
جميعهــا. فباإلضافــة إلــى برنامــج الشــيخ زايــد لإلســكان، وصنــدوق الــزواج، ومؤسســة زايــد لألعمــال 
الخيريــة واإلنســانية، ومؤسســة خليفــة بــن زايــد آل نهيــان لألعمــال اإلنســانية، وهيئــة الهــال األحمــر، 
ــاك أيضــً  ــة اإلنســانية وذوي االحتياجــات الخاصــة وشــؤون القّصــر، هن ــا للرعاي ــد العلي ومؤسســة زاي
الجمعيــات ذات النفــع العــام التــي وصــل عددهــا إلــى 120 جمعيــة لهــا 68 فرعــا ًداخــل الدولــة، 
باإلضافــة إلــى عــدد كبيــر مــن الجمعيــات التعاونيــة ومراكــز التنميــة االجتماعيــة المنتشــرة فــي أرجــاء 

الدولــة كافــة.

ومــن الصــروح االجتماعيــة الشــامخة فــي إمــارة أبوظبــي توجــد مؤسســة زايــد لألعمــال الخيريــة 
واإلنســانية التــي تأّسســت فــي 5 أغســطس 1992، وتســعى إلــى تعزيــز دورهــا فــي مجــال االعمــال 
الخيريــة واإلنســانية لتحســين مســتوى حيــاة المســتهدفين مــن خدماتهــا. وتســهم مؤسســة زايــد 
لألعمــال الخيريــة واإلنســانية فــي إنشــاء المشــروعات اإلنســانية والخيريــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة ودعمهــا وتشــجيع المؤسســات ومراكــز البحــوث والدراســات فــي مختلــف المجــاالت تحقيقــً 
لدفــع عجلــة التنميــة والتقــّدم والرخــاء والمســاهمة فــي تعزيــز مســيرة الحضــارة بالمحافظــة علــى 
التعاليــم والقيــم اإلســامية وأصالــة التــراث وتقديــم المســاعدات التــي مــن شــأنها رفــع معانــاة 

اإلنســان وتســهم فــي رقيــه وتحســين أوضاعــه االجتماعيــة والثقافيــة والصحيــة.

ومــن الصــروح الكبــرى فــي مجــال العمــل الخيــري واإلنســاني هنــاك مؤسســة خليفــة بــن زايــد آل 
ــي الصحــة  ــان لألعمــال اإلنســانية التــي تأّسســت عــام 2007، وتتركــز اســتراتيجيتها فــي مجال نهي
والتعليــم محليــً وإقليميــً وعالميــً. وتتضّمــن اســتراتيجيتها التعليميــة دعــم مشــروعات التعليــم 
ــة  ــة وحماي المهنــي فــي دول المنطقــة، كمــا تشــمل االحتياجــات الصحيــة المتعلقــة بســوء التغذي
األطفــال ورعايتهــم، إضافــة إلــى توفيــر الميــاه اآلمنــة عالميــً. باإلضافــة إلــى دعــم المجتمعــات الفقيــرة 

والمحتاجــة فــي توفيــر البنــى التحتيــة األساســية مثــل المــدارس والمستشــفيات وغيرهــا. 

وهنــاك العديــد مــن المنظمــات والجمعيــات والهيئــات األخــرى الفاعلــة فــي مجــال العمــل الخيــري 
العربيــة  اإلمــارات  لدولــة  األحمــر  الهــال  هيئــة  أهّمهــا  وخارجيــً،  داخليــً  واالجتماعــي  واإلنســاني 
المتحــدة التــي تأّسســت فــي عــام 1983. ومنــذ ذلــك التاريــخ حتــى اآلن تلعــب الهيئــة دورًا مهمــً فــي 

العمــل اإلنســاني والخيــري محليــً ودوليــً لتلبيــة حاجــات الضعفــاء والمنكوبيــن. 

5/4 ذوو االحتياجات الخاصة

ــة فــي  ــة خاصــة لضمــان مشــاركة ذوي االحتياجــات الخاصــة بصــورة فّعال ــارة أبوظبــي أهمّي ــي إم تول
تنميــة المجتمــع حيــث توّفــر لهــم أرقــى المســتويات المعيشــية وحقوقــً وفرصــً متســاوية مــع 
أقرانهــم مــن غيــر ذوي االحتياجــات الخاصــة. تقــّدم مختلــف مراكــز رعايــة ذوي االحتياجــات الخاصــة 
وتأهيلهــم المنتشــرة فــي ربــوع اإلمــارة برامــج ومبــادرات متنوعــة لتمكيــن هــذه الفئــة مــن تحقيــق 

كامــل قدراتهــم وإمكاناتهــم فــي شــّتى مجــاالت الحيــاة.

وفــي إطــار االهتمــام بهــذه الشــريحة مــن المجتمــع، صــدر فــي عــام 1981 قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
96 الخــاص بإنشــاء مراكــز لرعايــة ذوي االحياجــات الخاصــة وتأهيلهــم فــي الدولــة، وذلــك لتوفيــر 
الرعايــة الطبيــة والنفســية االجتماعيــة لهــم وإتاحــة فــرص التعليــم واكتســاب المعرفــة الطبيــة 
والنفســية االجتماعيــة لهــم، وتوســيع مجــاالت التدريــب والتأهيــل المهنــي لــذوي االحتياجــات الخاصــة 
االحتياجــات  مركــزا ذوي  ألحــق   05-2004 عــام  مــن  وبــدءًا  االجتماعــي.  االندمــاج  مــن  وتمكينهــم 
ــة اإلنســانية وذوي االحتياجــات الخاصــة  ــد العليــا للرعاي الخاصــة فــي أبوظبــي والعيــن بمؤسســة زاي

وشــؤون القّصــر.

6/4 حقوق اإلنسان 

تولــي إمــارة أبوظبــي ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بشــكل عــام اهتمامــً كبيــرًا بمواطنيهــا 
وبالمقيميــن علــى أراضيهــا مــن الجنســيات واألعــراق والديانــات كافــة، وتحــرص علــى ســّن القوانيــن 
والتشــريعات االتحاديــة والمحليــة التــي تحفــظ كرامــة األفــراد وتصونهــا وتعمــل الجهــات الحكوميــة 
كافــة علــى توفيــر الخدمــات والمعلومــات التــي يحتــاج إليهــا المواطــن والمقيــم فــي حياتــه اليوميــة، 
فضــًا عــن توفيــر الحمايــة الازمــة فــي حــاالت الضــرورة. وتنظــر دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بعيــن 
المصــدر  باعتبارهــا  اإلســامية  للشــريعة  وفقــً  اإلنســان  حقــوق  إلــى مفهــوم  واالهتمــام  االعتبــار 
الرئيــس للتشــريع فــي الدولــة، وتســتدل باإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان الــذي أصدرتــه الجمعيــة 
أن  الدولــة علــى  1948. وينــّص دســتور  عــام  العاشــر مــن ديســمبر  فــي  المتحــدة  لألمــم  العامــة 
الجميــع، بصــرف النظــر عــن أعراقهــم وجنســياتهم ومعتقداتهــم الدينيــة ومكاناتهــم االجتماعيــة، 

متســاوون أمــام القانــون.
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7/4 النظام القضائي

ــي يشــمل القضــاء  ــة المتحــدة ضمــن إطــار ثنائ ــة اإلمــارات العربي ــي فــي دول يعمــل النظــام القضائ
ــة وضــع قوانينهــا المحليــة التــي تضمــن  ــى كل إمــارة مهّم المحلــي والقضــاء االتحــادي، حيــث تتولّ
تســيير حيــاة قاطنيهــا وحفــظ حقوقهــم. وتنّظــم المواد الدســتورية من المادة 94 إلــى 109 العاقة 
ــرك بيــان تفصياتهــا  ــة لهــذه العاقــة، بينمــا ت ــن النظاميــن، حيــث تشــرح األصــول الكلّي بيــن هذي
للقضــاء المحلــي مــن دون أن يخالــف المبــادئ الكلّيــة التــي وضعهــا الدســتور أو يتعــارض معهــا.

8/4 الثقافة والتراث

ــى وجــود مــاٍض  ــى مختلــف الحقــب والعصــور القديمــة إل ــة التــي تعــود إل تشــير المكتشــفات األثري
ثقافــي وتراثــي مشــّرف إلمــارة أبوظبــي، التــي كانــت منــذ عصــور مــا قبــل التاريــخ محطــة التقــاء 
ثقافــات متنّوعــة بســبب هجــرة القبائــل إليهــا، وباعتبارهــا ممــرًا للقوافــل التجاريــة، األمــر الــذي أّدى 
إلــى ازدهــار تــراث ثقافــي غنــي ال تــزال آثــاره باقيــة فــي العــادات والتقاليــد المحليــة، حيــث تطــّورت على 
أيــدي الســكان المحلييــن أشــكال وصــور متنّوعــة مــن األنشــطة الثقافيــة علــى مــدى آالف الســنين.

وتســتمد الحيــاة الثقافيــة فــي إمــارة أبوظبــي جذورهــا مــن تاريــخ طويــل مــن األعمــال األدبيــة، وركــوب 
الجمــال والخيــل، والصيــد بالصقــور، واألعمــال الفنيــة التقليديــة والتبــادل الثقافــي الناجــم عــن 
التجــارة. وعلــى مــّر العصــور، شــهدت هــذه الثقافــة تغّيــرات جذريــة مــع تطــّور نمــط الحيــاة، وتمّكنــت 
مــن الجمــع بنجــاح بيــن األصالــة والمعاصــرة، ولكــن مــا زالــت القيــم البدويــة المحليــة والتــراث والثقافــة 
التحتيــة  وبنيتهــا  اإلمــارة  تمّيــز منظــر  التــي  والمدنيــة  الحداثــة  برغــم  اليــوم،  تزدهــر  التقليديــة 

ومرافقهــا، ونمــط الحيــاة المتطــّور والمتنــّوع فيهــا.

تتمّيــز إمــارة أبوظبــي بامتــاك إرث ثقافــي وتراثــي عريــق، فمــن تاريــخ ضــارب فــي القــدم وتنــّوع فــي 
البيئــات الطبيعيــة والحيــاة البريــة الحيوانيــة والنباتيــة، إلــى تــراث بشــري حيــوي مــن األدب والشــعر، 
والصناعــات اليدويــة. وكانــت قديمــً جــزءًا اســتراتيجيً مهّمــً، غنيــً بالمــوارد، ذا حضــارة متعــّددة 
العناصــر، وقــد أثبتــت الحفريــات األثريــة أنهــا شــهدت حضــارة مزدهــرة، تعــود إلــى آالف الســنين قبــل 

الميــاد مــع حضــارات أخــرى عريقــة. 

بعــد اكتشــاف النفــط شــهدت إمــارة أبوظبــي تحــوالً غيــر مســبوق فــي مناحــي الحيــاة جميعهــا، 
وأّدت الطفــرة االقتصاديــة إلــى تدفــق أعــداد هائلــة مــن األجانــب مــن أنحــاء العالــم كافــة للعمــل 
والعيــش فــي اإلمــارة، مــا جعــل التقاليــد المحليــة والتــراث الثقافــي عرضــة لتأثيــرات خارجيــة جّمــة، 
غيــر أن القيــادة العليــا فــي إمــارة أبوظبــي ســرعان مــا أدركــت أهمّيــة حمايــة تــراث اإلمــارة الفريــد، 
فــي خضــّم هــذه التحــّوالت، ونقلــه إلــى األجيــال الصاعــدة، األمــر الــذي أســهم فــي حمايــة هــذا اإلرث 
الثقافــي العظيــم. وقــد تــّم إعــان اســتراتيجيات ومبــادرات طموحــة عــّدة، لتقديــم المــوارد الثقافيــة 
وحفظهــا وإدارتهــا، مثــل اســتراتيجية إدارة تــراث إمــارة أبوظبــي وتشــكيل هيئــة أبوظبــي للســياحة 

والثقافــة وتطويــر جزيــرة الســعديات كمركــز ثقافــي لإلمــارة وغيرهــا مــن المبــادرات. وتفتخــر أبوظبــي 
والحــرف  الشــعبية  والمعتقــدات  والقصــص  الشــعر  يتضّمــن  غنــي،  ثقافــي  بفسيفســاء  اليــوم، 

ــة. ــة والنســج والرقصــات والرياضــات التقليدي اليدوي

لقــد شــهدت الســاحة المحليــة خــال الفتــرة الماضيــة العديــد مــن مشــروعات تطويــر البنيــة التحتيــة 
ــر المتاحــف وتفعيــل دورهــا فــي هــذه الطفــرة الثقافيــة،  الثقافيــة وتنويعهــا، ومــن ضمنهــا تطوي
فــي إطــار رؤيــة مســتقبلية تجعــل مــن اإلمــارة قبلــة ثقافيــة تجمــع بيــن الغــرب والشــرق، بعــد أن بــات 
المشــهد الثقافــي اليــوم يشــّكل قضيــة محوريــة فــي الرؤيــة المســتقبلية لعالــم يمــوج بالكثيــر 
مــن المتغّيــرات والتطــورات والمفاهيــم الحديثــة واألدوات التــي لهــا آثــار مباشــرة علــى المســارات 
الثقافيــة، وال وجــود فيــه إال لمــن يملــك قــدرات ثقافيــة ذاتيــة قويــة تعــّزز بقــاء هويتــه. وفــي هــذا 
االتجــاه، تتحــّرك إمــارة أبوظبــي مــن خــال مضمــار ثقافــي مــزدوج يجمــع بيــن إحيــاء المــوروث الثقافــي 
المحلــي واســتيراد اإلبــداع العالمــي المتطــور، لتتحــّول بذلــك أبوظبــي إلــى مركــز ثقافــي فريــد مــن 

نوعــه فــي المنطقــة.

وفــي خضــم التحــّول الكبيــر فــي مســيرة التنميــة الشــاملة التــي تشــهدها إمــارة أبوظبــي، أصبــح 
الجانــب الثقافــي يأخــذ حّيــزًا متناميــً، كمــا نــال هــذا الجانــب اهتمامــً كبيــرًا وعلــى أعلــى المســتويات 
تمّثــل فــي تعزيــز جهــود هيئــة أبوظبــي للســياحة والثقافــة، التــي اســتطاعت خــال الفتــرة القصيــرة 
ليــس  الرائــدة،  التراثيــة والثقافيــة  التــي أعقبــت تأسيســها أن تطلــق العديــد مــن المشــروعات 
ــى  ــدؤوب إل ــم. وفــي إطــار ســعيها ال ــل وعلــى مســتوى العال علــى المســتوى اإلقليمــي فحســب، ب
مــة، تبــذل إمــارة أبوظبــي جهــودًا جبــارة، مــن خــال  زيــادة الوعــي العــام بهــذه المــوارد الثقافيــة القيِّ
مجموعــة متنوعــة ومتناغمــة مــن الفعاليــات والبرامــج الثقافيــة التــي تقــام فــي أنحــاء اإلمــارة كافــة 
ســنويً. وترّكــز هــذه البرامــج علــى إبــداء التقديــر واالهتمــام بالماضــي الثقافــي الزاهــر لإلمــارة، وكذلك 

مــة. االعتــزاز بمواردهــا التراثيــة القيِّ

وتقــوم أبوظبــي حاليــً بتطويــر جزيــرة الســعديات باعتبارهــا المركــز الثقافــي األول لإلمــارة. وتضــّم 
المشــروعات قيمــة ثقافيــة كبيــرة مثــل  تلــك  العديــد مــن  الجزيــرة مشــروعات عماقــة. ويحمــل 
المتحــف البحــري ومتحــف الشــيخ زايــد الوطنــي ومتحــف جوجنهايــم للفــن الحديــث ومتحــف اللوفــر 
أبوظبــي للفنــون الكاســيكية ومركــز الفنــون األدائيــة وفــرع أبوظبــي لجامعــة نيويــورك إلــى جانــب 
مركــز للفروســية. ولعــّل ذلــك كّلــه، باإلضافــة إلــى »معــرض أبوظبــي الدولــي للكتــاب« و«جائزة الشــيخ 
زايــد للكتــاب«، التــي تعــّد األكبــر عالميــً، و«معــرض فــن أبوظبــي« و«مهرجــان أبوظبــي للموســيقى 
الكاســيكية« و«مهرجــان أبوظبــي الســينمائي« و«مســابقة أفــام مــن اإلمــارات« و«معــرض أبوظبــي 
الّدولــي للصيــد والفروســّية« و«مهرجــان مزاينــة الظفــرة لإلبــل« و«مهرجــان مزاينــة الرطــب« وغيرهــا 
مــن األنشــطة والفعاليــات التــي تقودهــا هيئــة أبوظبــي للســياحة والثقافــة تعطــي مؤشــرًا واضحــً 

علــى مســتوى الطموحــات الثقافيــة إلمــارة أبوظبــي. 
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جدول 6/4: الكتب المتوافرة بدار الكتب الوطنية حسب الموضوع

موضوعات 
      2012            2011            2010            2009            2008            2007            2006            2005      الكتب

      409,256            393,587            375,923            366,758            340,681            330,102            308,750            240,220      المجموع

      61,980            60,911            58,112            57,116            52,500            51,200            50,300            35,500      دين

      52,816            51,125            49,830            48,350            44,600            43,832            42,200            34,200      تاريخ

      57,620            56,590            53,814            52,012            50,980            49,650            48,900            41,800      آداب 

      54,988            53,490            52,840            52,623            52,260            52,100            51,400            38,000      سياسة 

      22,752            21,316            19,960            19,600            14,229            13,600            12,200            9,700      اقتصاد 

      15,813            14,703            13,818            13,230            13,100            12,220            11,140            7,800      قانون 

      12,918            12,690            12,314            11,712            11,200            10,500            9,200            7,000      فنون 

      31,922            29,916            28,265            26,400            26,400            25,600            24,250            17,300      علوم بحتة

علوم 
      37,585            35,906            33,162            32,432            24,800            22,300            21,360            18,000      تطبيقية 

      26,965            25,600            23,890            23,661            23,612            22,800            22,000            15,200      أطفال 

      33,897            31,340            29,918            29,622            27,000            26,300            15,800            15,720      معارف عامة 

المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.

ارتفــع عــدد الكتــب المتوافــرة فــي دار الكتــب الوطنيــة مــن 181,796 كتابــً خــال عــام 2002 إلــى 
ــة أبوظبــي  ــة التــي نّظمتهــا هيئ ــغ عــدد المحاضــرات الثقافي ــً خــال عــام 2012. وبل 409,256 كتاب
للســياحة والثقافــة 62 محاضــرة فــي عــام 2012. وتضاعــف عــدد المتاحــف خــال عــام 2009 إلــى أربعــة 
متاحــف. وبلــغ العــدد اإلجمالــي لــزّوار متاحــف اإلمــارة خــال عــام 2012 مــا يعــادل 163,584 زائــرًا، ومــن 

الماحــظ ارتفــاع عــدد الــزّوار خــال عــام 2012 وبنســبة 12% مقارنــة بالعــام 2011.

جدول 4/ 8: زوار حديقة الحيوانات والمتاحف والحدائق العامة.

* افتتح عام 2009.
المصدر: بلدية مدينة أبوظبي، بلدية المنطقة الغربية، متنزه العين للحياة البرية، هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.

      2012            2011            2010            2009            2008      البيان

      3,375,656            2,713,982            2,718,175            3,178,865            3,670,443      المجموع

      971,338            930,086            955,930            761,715            728,691      حديقة الحيوانات 

      303,751            318,995            338,073            205,942            263,711      حديقة ألعاب هيلي

      1,936,983            1,318,791            1,295,057            2,075,024            2,545,267      الحدائق العامة

      45,661            39,670            38,634            38,195            56,693      متحف العين الوطني

      98,621            84,041            77,119            82,776            72,281      متحف قصر العين

      2,231            1,650            1,918            1,804            3,800      متحف دلما

      17,071            20,749            11,444            13,409      -متحف قلعة الجاهلي*

جدول 7/4: محاضرات الموسم الثقافي حسب موضوع المحاضرة

المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.

موضوع 
      2012            2011            2010            2009            2008            2007            2006            2005      المحاضرة

      62            54            58            62            51            65            81            72      المجموع

      12            8            9            9            8            22            32            26      علمي

      10      -------فكري 

      5            7            8                  14                    10            8            13            10      ديني

            14                    15            20            18                  14                    21            16            6      أدبي

اقتصادي/ 
      12                  14                    12            12            11            6                  14                    13      سياسي

      9            10            9            9            8            8            6            17      فني
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استكشف أبوظبي مــن خالل اإلحصاء

الفصل



فــي  االقتصــادي  واإلصــاح  التنميــة  تســتحوذ 
إمــارة أبوظبــي علــى حيــز كبيــر مــن اهتمامــات 
مــن  الحكوميــة  والخطــط  السياســية  القيــادة 
أجــل تحقيــق الرقــي والتطــّور واللحــاق بالعالــم 
وصلــت  االهتمــام  لهــذا  ونتيجــة  المتقــّدم. 
التنميــة فــي اإلمــارة إلــى مراحــل متقّدمــة جــدًا 
إلــى  وصــل  حتــى  الوطنــي  االقتصــاد  وتطــّور 
مســتويات عالميــة مــن خــال امتاكــه مقّومــات 
إقليميــً  االقتصــادات  مــن  للعديــد  المنافســة 

وعالميــً. 

بالنجــاح  قــوي  سياســي  التــزام  ظــل  وفــي 
والنهــوض االقتصــادي فــي المحــاور واالتجاهــات 
جميعهــا، والسياســات االقتصاديــة الرشــيدة فــي 
هــذا االتجــاه، وبفضــل بيئــة األعمــال والفوائــض 
الماليــة والبنيــة التحتيــة المتطــّورة واالســتقرارين 
المحلــي  االقتصــاد  أصبــح  واألمنــي،  السياســي 
التــي  االقتصــادات  مــن  واحــدًا  أبوظبــي  إلمــارة 
متزايــدًا  وحّيــزًا  متمّيــزًا  موقعــً  تأخــذ  بــدأت 
التحــوالت  ظــل  فــي  خاصــة  المنطقــة،  فــي 
االســتراتيجية واإلصاحــات الكبيــرة التــي حظــي 
بهــا هــذا االقتصــاد خــال العقــد الماضــي، بــدءًا 
ــة الحكومــة المحليــة وتقليــص  مــن إعــادة هيكل
دورهــا فــي االقتصــاد، إلــى السياســات االقتصادية 
الراميــة إلــى تنويــع مصــادر الدخــل، وهــي تتحــّرك 
توّجهــات  خــال  ومــن  بقــوة،  المســتقبل  نحــو 
اســتراتيجية كبــرى لتحقيــق تحــّول جــذري فــي 

المحلــي. االقتصــاد  بنيــة 

أبوظبــي  إلمــارة  المحلــي  االقتصــاد  واســتطاع 
أن يحقــق موقعــً رياديــً ضمــن قوائــم تصنيــف 
كافــة  االســتثماري  والمنــاخ  والتنافســية  األداء 
األكثــر تمّيــزًا نتيجــة السياســات الرشــيدة للقيــادة 
جاذبــة  بيئــة  إيجــاد  فــي  تســهم  التــي  العليــا 
لاســتثمارات العالميــة وقــادرة علــى اســتقطاب 
ــف  ــة ومــن مختل الشــركات مــن التخّصصــات كاف

أنحــاء العالــم. 

1/5 الناتج المحلي اإلجمالي

يعــّد الناتــج المحلــي اإلجمالــي واحــدًا مــن أهم المؤشــرات االقتصاديــة التي تعّبر عــن األداء االقتصادي 
لبلــد مــا، فهــو عبــارة عــن مجمــوع إجمالــي القيمــة المضافــة مــن جانــب المنتجيــن المقيميــن فــي 
ــات غيــر مشــمولة فــي قيمــة  ــب علــى المنتجــات وناقــص أي إعان ــد أي ضرائ االقتصــاد جميعهــم زائ
المنتجــات. ويتــم حســابه دون اقتطــاع قيمــة إهــاك األصــول المصّنعــة أو إجــراء أي خصــوم بســبب 
نضــوب المــوارد الطبيعيــة وتدهورهــا. وقــد ظّلــت إمــارة أبوظبــي طــوال الســنوات الماضيــة تســهم 

بنحــو 60% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي للدولــة. 

وقــد حافــظ اقتصــاد إمــارة أبوظبــي علــى معــّدالت نمــو قويــة فــي العقــد المنتهــي فــي عــام 2012، 
حيــث شــهد خــال تلــك الفتــرة حركــة تنمويــة كبيــرة أســهمت فــي زيــادة الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
إلمــارة أبوظبــي مــن 195,356 مليــون درهــم فــي عــام 2002 إلــى 911,591 مليــون درهــم فــي عــام 

2012، بمتوســط معــّدل نمــو ســنوي مقــداره %18.

وخــال الســنوات العشــر التــي تنتهــي فــي عــام 2012، شــهدت مختلــف األنشــطة االقتصاديــة غيــر 
النفطيــة نمــوًا كبيــرًا حيــث ارتفعــت القيمــة المضافــة لألنشــطة غيــر النفطيــة باألســعار الجاريــة مــن 
109,631 مليــون درهــم فــي عــام 2002 إلــى 396,744 مليــون درهــم فــي عــام 2012. وتأتــي أكبــر 
المســاهمات فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي غيــر النفطــي )باألســعار الجاريــة( فــي عــام 2012 مــن 
نشــاط البنــاء والتشــييد بنســبة 22.1%، والصناعــة التحويليــة بنســبة 13.4%، والعقــارات بنســبة 
10.1%. وزادت القيمــة المضافــة باألســعار الجاريــة للقطــاع النفطــي خمســة أضعــاف خــال العقــد 
المنتهــي فــي عــام 2012، حيــث ارتفعــت مــن 85,725 مليــون درهــم فــي عــام 2002 إلــى 514,847 
مليــون درهــم فــي عــام 2012. وُيعــزى ذلــك إلــى زيــادة فــي حجــم اإلنتــاج مصحوبــة بزيــادة كبيــرة فــي 

أســعار النفــط والغــاز.

يشــير الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الثابتــة إلــى مــا تــّم إنتاجــه مــن الســلع والخدمــات مــن حيــث 
الحجــم ويقــاس باألســعار الثابتــة. وقــد ارتفــع الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الثابتــة بنســبة 
83.1% مــن 370,252 مليــون درهــم فــي عــام 2002 إلــى 678,049 مليــون درهــم فــي عــام 2012. 
وكنتيجــة لجهــود التنميــة التــي بذلتهــا إمــارة أبوظبــي ارتفعــت مســاهمة األنشــطة غيــر النفطيــة 
فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الثابتــة مــن 40.5% فــي عــام 2002 إلــى 48.0% فــي عــام 

.2012
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جدول 1/5: الناتج المحلي اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية

   2012   *      2011            2010            2009            2008            2002      النشاط االقتصادي 

      911,591            846,684            639,952            535,311            705,159            195,356      المجموع

      396,744            361,947            322,715            296,305            292,386            109,631      مجموع القطاع غير النفطي

      5,316            5,136            4,556            4,698            4,539            5,023      الزراعة والحراجة وصيد األسماك

الصناعات االستخراجية )تشمل النفط الخام 
      514,847            484,737            317,237            239,006            412,774            85,725      والغاز الطبيعي(

      53,359            47,967            35,813            29,990            39,118            17,897      الصناعات التحويلية

      20,905            18,996            16,536            14,678            14,064            3,886      الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات

      87,692            83,516            82,781            79,310            65,655            16,215      التشييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصاح المركبات ذات 
      32,153            28,086            28,524            28,084            32,282            14,731      المحركات والدراجات 

      33,156            29,238            21,236            15,401            16,737            4,582      النقل والتخزين

      9,451            8,477            7,548            6,283            6,762            2,412      خدمات اإلقامة والطعام

      19,822            19,337            19,038            24,022            23,261            7,220      المعلومات واالتصاالت

      34,735            32,885            29,332            30,154            29,575            11,984      األنشطة المالية وأنشطة التأمين

      39,897            34,693            27,555            23,830            21,350            6,673      األنشطة العقارية

      22,001            19,160            18,032            17,385            18,113            5,949      األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

      11,076            9,643            7,935            9,695            8,249            3,955      أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

      34,846            33,506            30,662            20,559            18,653            9,464      اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي اإلجباري

      10,416            9,058            6,986            7,499            7,229            3,730      التعليم

      6,260            5,644            3,670            3,722            3,717            1,501      أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية

الفنون والترفيه والترويح وأنشطة الخدمات 
      2,684            2,483            3,414            2,068            1,589            869      األخرى

      2,019            1,787            1,572            1,503            1,309            801      أنشطة األسر المعيشية كصاحب عمل

      29,043-            27,665-            22,475-            22,575-            19,815-            7,262-      الخدمات المصرفية المحتسبة

*تقديرات أولية.
المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي.

 ) مليون درهم (

2/5 نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

إن األداء االقتصــادي علــى مــدى الســنوات الماضيــة يحكــي قصــة نجــاح أبوظبــي فــي تســخير المــوارد 
الطبيعيــة لخدمــة عمليــة تنميــة مســتديمة تضمــن تمتــع المواطنيــن بواحــد مــن أعلــى مســتويات 
القطاعــات  مختلــف  شــهدت  الماضيــة،  والســنوات  الحقــب  مــدى  وعلــى  العالــم.  فــي  المعيشــة 
االقتصاديــة فــي إمــارة أبوظبــي نمــوًا متواصــًا انعكــس بشــكل مباشــر فــي رفاهيــة المجتمــع، حيــث 
ارتفــع متوســط نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاريــة خــال العقــد الماضــي 
بنســبة 152%، مــن 155 ألــف درهــم فــي 2002 إلــى 390.5 ألــف درهــم فــي عــام 2012، مــا يجعــل 

مواطنــي إمــارة أبوظبــي ضمــن أعلــى مســتويات المعيشــة فــي العالــم.

جــدول 2/5: نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي حســب القطــاع )نفطــي - غيــر 
نفطــي( باألســعار الجاريــة 

*تقديرات أولية
المصدر: مركز اإلحصاء  أبوظبي.

السنة
نصيب الفرد من الناتج 

المحلي اإلجمالي

)ألف درهم(

نصيب الفرد من الناتج 
المحلي النفطي

)ألف درهم(

نصيب الفرد من الناتج 
المحلي غير النفطي

)ألف درهم(

      2002            155.0            64.1            90.9      

      2003            176.3            79.7            96.6      

      2004            221.4            112.3            109.1      

      2005            279.0            156.8            122.2      

      2006            336.8            199.4            137.4      

      2007            346.4            195.3            151.1      

      2008            415.8            243.4            172.4      

      2009            293.1            130.8            162.2      

      2010            325.2            161.2            164.0      

      2011            391.7            224.2            167.4      

   2012             390.5                220.5            169.9      

ويعــود الفضــل فــي هــذا اإلنجــاز االقتصــادي إلــى حزمــة السياســات االقتصاديــة التــي انتهجتهــا 

ــة، حيــث أصبحــت القطاعــات  ــع القاعــدة االقتصادي ــع مصــادر الدخــل بتنوي ــى تنوي اإلمــارة، وترمــي إل

غيــر النفطيــة تســهم بالقســط األكبــر فــي قيمــة هــذا المعــّدل. كمــا أن النمــو االقتصــادي الباهــر 

الــذي شــهدته إمــارة أبوظبــي خــال الســنوات الماضيــة تمّيــز بالنمــو الســريع لاقتصــاد غيــر النفطــي، 

حيــث تمّيــزت وتيــرة تقليــص اعتمــاد االقتصــاد المحلــي علــى النفــط بأنــه األكبــر ديناميكيــة واألســرع 

تطــورًا علــى مســتوى المنطقــة.

 ) ألف درهم (
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3/5 تكوين رأس المال الثابت

لقــد تمّيــزت مســارات التنميــة االقتصاديــة فــي إمــارة أبوظبــي خــال الســنوات الماضيــة بتوجيــه 
اســتثمارات ضخمــة نحــو أنشــطة ســلعية وخدميــة وصــوالً إلــى تنويــع مصــادر الدخــل القومــي وإيجــاد 
قاعــدة إنتاجيــة تكــون دعامــة فــي عمليــات التمويــل. كمــا نجحــت حكومــة أبوظبــي فــي توســيع 
قاعــدة المشــاركة للقطــاع الخــاص فــي العمليــات التنمويــة اإلنتاجيــة، وتوفيــر الخدمــات التي تســاهم 
فــي نمــو النشــاط االقتصــادي وذلــك إلعطــاء الــدور المناســب الــذي يمكــن أن يقــوم بــه القطــاع الخــاص 
فــي المرحلــة التــي تتطلــب دعمــه وفقــً للتوّجهــات الحاليــة. كمــا أن الخطــط واالســتراتيجيات التــي 
تبّنتهــا إمــارة أبوظبــي مؤخــرًا، خاصــة رؤيــة أبوظبــي 2030، فإنهــا ترســم دورًا متعاظمــً لاســتثمارات 

المحليــة واألجنبيــة فــي مشــروعات التنميــة المســتقبلية بمختلــف أحجامهــا وأنواعهــا.

ــة  ــز علــى التنميــة االقتصادي ــة التــي ترّك ــّم إطــاق عــدد مــن المبــادرات المهّم وضمــن هــذا اإلطــار، ت
وتدعــم أنشــطة االســتثمار الخــاص المحلــي واألجنبــي. وتتمّثــل أهــم مامــح رؤيــة أبوظبــي 2030 
فــي تعظيــم فعالّيــة األداء االقتصــادي مــن خــال التوظيــف األمثــل للمــوارد الماديــة المتاحــة لتحقيــق 
اإلنتاجيــة  اإلنتاجــي وزيــادة  التنــّوع  المحلــي لمصلحــة  التــوازن الهيكلــي فــي قطاعــات االقتصــاد 
وترقيــة الخدمــات وجودتهــا، وبنــاء أداء البنــى المؤسســية والقانونيــة واإلجرائيــة المنظمــة للحركــة 
االقتصاديــة ورفــع مســتواها ترســيخً لانفتــاح والشــفافية، ودفــع القطــاع الخــاص إلــى موقــع متقــّدم 
ــة كلهــا، وتســهيل  فــي قيــادة التنميــة الشــاملة وتمكينــه مــن اإلســهام فــي األنشــطة االقتصادي

شــراكات القطــاع الخــاص المحلــي مــع األجنبــي وتحفيزهــا.

وقــد ظهــر تأثيــر كل تلــك التطــورات فــي زيــادة إجمالــي رأس المــال الثابــت الــذي ارتفــع مــن 36,024 
مليــون درهــم فــي عــام 2002 إلــى 172,707 مليــون درهــم باألســعار الجاريــة فــي عــام 2012. وزادت 
ــة  ــى القيمــة المضافــة باألســعار الجاري ــر النفطيــة إل ــت لألنشــطة غي ــن رأس المــال الثاب نســبة تكوي
مــن 27.3% إلــى 37.1% خــال الفتــرة نفســها. وحققــت األنشــطة العقاريــة والتعليميــة نمــوًا كبيــرًا 

بنســبة 5,193% و2,666% علــى التوالــي خــال الفتــرة المرجعيــة.

جدول 3/5: إجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية 

*تقديرات أولية.
المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي.

   2012   *      2011            2010            2009            2008            2002      النشاط االقتصادي

      172,707            164,033            142,852            155,505            104,426            36,024      المجموع

      570            548            486            501            482            526      الزراعة والحراجة وصيد األسماك

الصناعات االستخراجية )تشمل النفط 
      25,578            24,673            33,716            33,930            18,562            6,055      الخام والغاز الطبيعي(

      30,774            28,278            28,740            25,609            18,923            5,842      الصناعات التحويلية

الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة 
      13,941            12,674            12,634            16,253            15,968            4,061      النفايات

      4,292            3,998            4,541            4,713            4,871            1,520      التشييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصاح المركبات 
      1,747            1,606            1,205            1,591            1,496            844      ذات المحركات والدراجات 

      22,083            18,911            11,253            10,448            9,557            4,256      النقل والتخزين

      347            320            505            1,456            346            2,254      خدمات اإلقامة والطعام

      6,560            6,360            1,979            1,724            707            675      المعلومات واالتصاالت

      3,668            3,477            5,687            3,603            1,366            332      األنشطة المالية وأنشطة التأمين

      23,107            20,093            9,446            12,776            2,774            437      األنشطة العقارية

      284            247            309            1,293            576            250      األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

      1,176            1,094            416            2,009            2,944            712      أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي 
      26,724            31,440            26,842            37,215            21,366            7,314      اإلجباري

      9,662            8,329            3,181            997            1,242            349      التعليم

أنشطة الصحة البشرية والخدمة 
      1,957            1,764            1,592            1,279            3,154            582      االجتماعية

الفنون والترفيه والترويح وأنشطة 
      235            221            317            108            93            15      الخدمات األخرى

) مليون درهم (
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4/5 بيئة األعمال

العديــد  هنــاك  القائمــة،  األعمــال  ببيئــة  يتصــل  فيمــا 
مجملهــا  فــي  تشــّكل  التــي  والعوامــل  المقّومــات  مــن 
المكّونــات األساســية لبيئــة جيــدة تســهم بشــكل فّعــال 
فــي بنــاء قاعــدة اقتصاديــة عريضــة ومتنّوعــة. ويمكــن 
القــول إن هــذه البيئــة خدمــت إمــارة أبوظبــي إلــى حــّد 
بعيــد، وإن التقــّدم واالزدهــار الحالييــن همــا إلــى حــّد كبيــر 

نتــاج هــذه البيئــة.

الخطــط  مــن  العديــد  أبوظبــي  حكومــة  وضعــت  وقــد 
تعــّزز  أن  شــأنها  مــن  التــي  الظــروف  لتهيئــة  والبرامــج 
العديــد  تســاهم  حيــث  باالقتصــاد،  المســتثمرين  ثقــة 
ــز تصــور  ــع بهــا اإلمــارة فــي تعزي مــن العوامــل التــي تتمّت
المســتثمرين بشــأن فــرص األعمــال فــي أبوظبــي. فهنــاك 
عــدد مــن المميــزات التــي جعلــت مــن المنــاخ االســتثماري 
فــي إمــارة أبوظبــي مناخــً مثاليــً، منها: الموقــع الجغرافي 
والمــوارد  المتطــورة،  التحتيــة  والبنيــة  االســتراتيجي، 
الدوليــة  االتفاقيــات  مــن  والعديــد  المؤّهلــة،  البشــرية 
انســياب  تســهل  التــي  والدوليــة  واإلقليميــة  الثنائيــة 
الــدول،  هــذه  وبيــن  بينهــا  والبضائــع  األمــوال  رؤوس 
ومناطــق حــرة ومــدن صناعيــة تحّفــز االســتثمارين األجنبــي 
ال  حيــث  الضرائــب  ومحدوديــة  وتشــجعهما،  والمحلــي 
تفــرض اإلمــارة ضرائــب أو تفــرض بعــض الضرائــب ولكــن 
بنســبة متدنيــة جــدًا، ووجــود مصــادر رخيصــة للطاقــة، 
حيــث يعــّد النفــط المحــّرك الرئيــس للنمــو االقتصــادي، 
واســتغال أمثــل للفوائــض الماليــة الناتجــة مــن مبيعــات 
النفــط، كمــا يتوافــر فــي إمــارة أبوظبــي شــبكة متطــّورة 
مــن المؤسســات الماليــة الازمة لتســهيل انســياب رؤوس 
واألجانــب. المواطنيــن  المســتثمرين  ولخدمــة  األمــوال 

جدول 5/ 4: المؤشرات العامة لبيئة األعمال

المصدر: دائرة التنمية االقتصادية.

المصدر: دائرة التنمية االقتصادية.

      2012            2011            2010            2009            2008      المؤشرات

      7,689            8,539            9,023            10,333            9,070      عدد الرخص التجارية الجديدة المسّجلة 

      66,906            68,043            67,821            64,482            60,752      عدد الرخص التجارية المجّددة 

      2,477            2,550            2,268            1,583            1,854      عدد الرخص التجارية الملغاة 

شكل 1/5: المؤشرات العامة لبيئة األعمال 

2009 200820102012 2011

 عدد الرخص
التجارية المجددة

 عدد الرخص التجارية
الجديدة

60,75264,48267,82168,04366,906

7,689 8,539 9,023 10,333 9,070

ــة األعمــال مــن أجــل  ــر الدعــم الكامــل والمســتمر لبيئ ــارة أبوظبــي علــى توفي وتحــرص حكومــة إم
بنــاء منــاخ جــاذب لاســتثمار، حيــث جــاء بنــاء بيئــة أعمــال منفتحــة وفاعلــة فــي االقتصــاد العالمــي 
علــى قائمــة أولويــات مجــاالت السياســة االقتصاديــة الســبع بالرؤيــة االقتصاديــة إلمــارة أبوظبــي 2030. 
كمــا أن اقتصــاد اإلمــارة بمــا يمتلكــه مــن سياســات اقتصاديــة متنّوعــة وبيئــة أعمــال تنافســية أثبــت 
ــه مــن معّوقــات وصعوبــات، فتتخــذ الحكومــة العديــد مــن  قدرتــه علــى مواجهــة مــا قــد يتعــّرض ل
اإلجــراءات واإلصاحــات الهادفــة إلــى تحســين بيئــة األعمــال وتعزيــز االســتثمارات، كمــا وتســهم فــي 
مواجهــة التحّديــات االقتصاديــة واالجتماعيــة، والمضــي قدمــً نحــو تحقيــق أهــداف التنميــة والتقــّدم.
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5/5 االستثمار األجنبي

يمثــل االســتثمار بشــقيه المحلــي واألجنبــي أهمّيــة بالغــة فــي الدفــع بالحركــة االقتصاديــة وتحقيــق 
تنميــة مســتدامة وزيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة. وخــال الســنوات الماضيــة قامــت إمــارة أبوظبــي بوضــع 
ــد مــن خطــط التنميــة الشــاملة وبرامجهــا مــن أجــل تشــجيع االســتثمار فــي شــّتى المجــاالت  العدي
وتحفيــز المّدخــرات الوطنيــة لاســتثمار فــي اســتغال المــوارد والثــروات الوطنيــة، حيــث عملــت علــى 
إقامــة الهيــاكل واألجهــزة والبنيــة التحتيــة الازمــة التــي تســّهل النشــاط االقتصــادي وتعــّززه بصفــة 
عامــة وتشــّجع رجــال األعمــال والمســتثمرين علــى ارتيــاد مجــاالت اســتثمارية تســهم فــي دفــع عمليــة 
التنميــة وتنويــع القاعــدة االقتصاديــة وتحقيــق ميــزة نســبية عاليــة فــي جــودة اإلنتــاج والمنافســة فــي 

األســواق العالميــة. 

خــال  العالمــي  االقتصــاد  شــهدها  التــي  الضخمــة  والجغرافيــة  الهيكليــة  التحــّوالت  ظــل  وفــي 
الســنوات الماضيــة، ومــع تزايــد تشــابك المصالــح االقتصاديــة بيــن دول العالــم، التــي تجــاوزت الحــدود 
الجغرافيــة بمــا فــي ذلــك حركــة رؤوس األمــوال ومصــادر الطاقــة وانفتــاح األســواق المختلفــة، اّتجهــت 
أبوظبــي بقــوة نحــو اإلصــاح االقتصــادي وإعــادة الهيكلــة وزيــادة فاعليــة القطــاع الخــاص، وجعــل 

ــر تطــورًا وشــفافية.  الحكومــة بمؤسســاتها وأجهزتهــا أكث

وقــد ارتفعــت قيمــة االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة مــن 38,855 مليــون درهــم فــي نهايــة عــام 
2008 إلــى 52,232 مليــون درهــم فــي نهايــة عــام 2011. وُتعــزى هــذه الزيــادة إلــى »نشــاط العقــارات 
ــذي اســتقطب اســتثمارات  ــر المقيميــن(، ال ــة لغي وخدمــات األعمــال« )بمــا يشــمل المبيعــات العقاري
أجنبيــة مباشــرة بلغــت قيمتهــا 22,057 مليــون درهــم فــي نهايــة عــام 2011، مقارنــة بـــ )12,620( 
مليــون درهــم فــي نهايــة عــام 2008. وشــّكلت الصناعــات التحويليــة ثانــي أعلــى نســبة مســاهمة 

ــة عــام 2011. ــي االســتثمار األجنبــي المباشــر بنســبة 17.6% فــي نهاي مــن إجمال

وبلغــت قيمــة اســتثمارات الــدول العربيــة )باســتثناء دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة( 
مــا يعــادل 4,822 مليــون درهــم أو 9.2% مــن إجمالــي االســتثمار األجنبــي المباشــر فــي نهايــة عــام 
2011 مقارنــة بـــ )2,690( مليــون درهــم أو 6.9% فــي نهايــة عــام 2008. وســّجلت الــدول األوروبيــة 
أعلــى نســبة مســاهمة مــن إجمالــي االســتثمار األجنبــي المباشــر فــي إمــارة أبوظبــي، حيــث ارتفعــت 
مــن 9,459 مليــون درهــم فــي نهايــة عــام 2008 إلــى 13,664 مليــون درهــم فــي نهايــة عــام 2011 

أو بنســبة %44.5.

المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي.

الشكل 2/5: إجمالي رصيد االستثمار األجنبي المباشر في إمارة أبوظبي

2011

52,232

179,662

3,874

مليون درهم

أبوظبي

االستثمار األجنبي المباشر استثمارات الحافظة االستثمارات األخرى

20086,612

194,275
38,855

2009
7,610

186,739
43,171

2010

48,446

160,943

3,123
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جــدول 5/5: االســتثمار األجنبــي المباشــر حســب النشــاط االقتصــادي كنســبة مــن الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاريــة

      2011            2010            2009            2008      النشاط االقتصادي

      52,232            48,446            43,171            38,855      المجموع

      1,886            2,643            3,436            3,296      الصناعات االستخراجية 

      9,180            7,259            4,692            3,533      الصناعات التحويلية 

      6,423            6,140            5,886            5,182      الكهرباء والغاز والمياه 

      3,958            3,000            1,886            1,087      التشييد والبناء

      148            140            392            282      تجارة الجملة والتجزئة وخدمات اإلصاح 

      9            7            4            4      المطاعم والفنادق

      2,195            1,872            3,419            3,218      النقل والتخزين واالتصاالت 

      6,134            8,336            6,422            9,568      المؤسسات المالية والتأمين

      22,057            18,964            16,965            12,620      العقارات وخدمات األعمال*

      19            19            22            7      التعليم 

      193            28                  29                  26      الصحة 

      30            38            19            32      الخدمات االجتماعية والشخصية

)مليون درهم(

ماحظة: األرقام المبّينة قد ال تساوي المجموع بسبب التقريب.
*تشمل المبيعات العقارية لغير المقيمين.

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي.

جدول 6/5: االستثمار األجنبي المباشر حسب مجموعة الدول

ماحظة: األرقام المبّينة قد ال تساوي المجموع بسبب التقريب.
المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي.

      2011            2010            2009            2008      مجموعة الدول 

      52,232            48,446            43171            38,855      المجموع

      2,240            1,768            3,786            5,736      مجلس التعاون لدول الخليج العربية

      4,822            6,614            2,900            2,690      الدول العربية األخرى

      4,156            4,144            6,241            986      دول آسيوية أخرى

      1            1            224            81      دول أفريقية أخرى 

      13,664            13,030            9,877            9,459      دول أوروبية

      1,251            1,128            2,059            1,517      دول أمريكا الشمالية 

      422                  14                    226            227      دول أمريكا الجنوبية

      25,675            21,746            17,859            18,158      مجموعة دول أخرى

)مليون درهم(
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6/5 التجارة الخارجية

تــؤدي التجــارة الخارجيــة إلــى االســتخدام األمثــل والتخّصــص الكــفء للمــوارد االقتصاديــة مــن خــال 
توجيــه عنصــر العمــل ورأس المــال المحلييــن إلــى فــروع القطاعــات االقتصاديــة وأنشــطتها التــي 
تتمتــع بميــزة نســبية وقــدرات تنافســية، وتمكيــن إمــارة أبوظبــي مــن الحصــول علــى كمّيــات أكبــر 
مــن الــواردات بمختلــف أنواعهــا فــي مقابــل مــا تصــّدره مــن ســلع وخدمــات، وتشــجيع االســتثمارين 
المحلــي واألجنبــي وزيادتهمــا، وتطبيــق األســاليب الحديثــة فــي إنتــاج الســلع التصديريــة، األمــر الــذي 
يــؤّدي فــي مجملــه إلــى تعزيــز القاعــدة االقتصاديــة وزيــادة كبيــرة ومســتمرة فــي معــّدل النمــو. 
وتشــير بيانــات التجــارة الخارجيــة الســلعية إلمــارة أبوظبــي وأهمّيتهــا النســبية فــي الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي إلــى اتجاهــات انفتــاح اإلمــارة علــى العالــم الخارجــي، خاصــة أن الميــزان التجــاري هــو مــن 
الدعائــم الرئيســة للمركــز المالــي إلمــارة أبوظبــي الــذي يتمّيــز بوجــود فائــض بشــكل دائــم ومســتمر. 

وتحتــل التجــارة الخارجيــة فــي إمــارة أبوظبــي مركــزًا مهمــً ألنهــا تلعــب دورًا رئيســً فــي موازنــة 
العــرض والطلــب عــن طريــق تبــادل الفائــض مــن الســلع المحليــة )خاصــة النفــط( بمجموعــة مــن 
الســلع التــي تحتــاج إليهــا اإلمــارة. وبمــا أن اقتصــاد أبوظبــي ظــل لفتــرة طويلــة يتمّيــز بعــدم التنــّوع 
فــي إنتاجــه الســلعي، حيــث يكــون االعتمــاد بشــكل كبيــر علــى عائــدات النفــط، يّتصــف الطلــب علــى 
ــارة فــي ســّد احتياجاتهــا مــن معظــم الســلع  ــّوع الشــديد، حيــث تعتمــد اإلم ــة بالتن الســلع األجنبي
علــى االســتيراد مــن الخــارج. وتلعــب الــواردات دورًا مهمــً فــي اقتصــاد إمــارة أبوظبــي، إذ إن الظــروف 
االقتصاديــة والســكانية التــي تعيشــها اإلمــارة والجهــود المبذولــة فــي التنميــة الشــاملة فيهــا قــد 
انعكســت فــي النمــو الكبيــر فــي معــّدالت االســتيراد مــن الســلع االســتهاكية والســلع اإلنتاجيــة 

ــة المختلفــة لعمليــة التنميــة.  التــي تحتــاج إليهــا القطاعــات االقتصادي

بلــغ إجمالــي التجــارة الخارجيــة غيــر النفطيــة إلمــارة أبوظبــي 149.1 مليــار درهــم فــي عــام 2012، 
مقابــل 24.3 مليــار درهــم فــي عــام 2002، وقــد تزايــد النمــو فــي حركــة التجــارة الخارجيــة خــال عــام 
2012 بنســبة 513.8% مقارنــة بعــام 2002. وخــال هــذه الفتــرة بلغــت الزيــادة فــي الصــادرات 14.5 

مليــار درهــم بنســبة 1539.5% وفــي المعــاد تصديــره )1203.1%(، وفــي الــواردات )%435.3(.

شــهدت صــادرات أبوظبــي غيــر النفطيــة نمــوًا ملحوظــً خــال الســنوات العشــر األخيــرة، حيــث زادت 
قيمــة الصــادرات بمقــدار 14472 مليــون درهــم عّمــا كانــت عليــه فــي عــام 2002 وهــذه الزيــادة 
تفاوتــت مــن ســنة إلــى أخــرى وقــد ســّجلت هــذه الزيــادة أعلــى مســاهمة لهــا فــي عــام 2012 بقيمــة 
3933.6 مليــون درهــم بنســبة 27.2% مــن قيمــة الزيــادة الكلّيــة خــال الفتــرة مــن 2002 إلــى 2012 
قابلهــا زيــادة فــي كمّيــة الصــادرات غيــر النفطيــة بمقــدار 1935.8 ألــف طــن مــن مجمــل الزيــادة التــي 

بلغــت 2966.7 ألــف طــن وبنســبة 65.3% خــال الفتــرة 2012-2002 .

جدول الصادرات غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي لألاعوام 2002 - 2012
القيمة بالمليون درهم والكمية باأللف طن

المصدر: دائرة المالية – إدارة الجمارك.

التغير في الكميةالقيمةالسنة
القيمة

التغير في 
الكمية

المساهمة في 
تغير القيمة %

المساهمة في 
تغير الكمية %

مجموع 
14471.62966.7100100التغير

20029405000.00.0

20031,832724892.3223.76.27.5

20042,651837819.1112.95.73.8

20053,186872535.035.03.71.2

20064,5878701400.32.0-9.70.1-

20075,8051,2561218.7386.28.413.0

20086,2521,377446.7120.33.14.1

20099,5011,2673248.8109.7-22.43.7-

201011,6111,4042110.0137.414.64.6

201111,4781,531132.8-127.0-0.94.3

201215,4123,4673933.61395.827.265.3
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المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي.

كمــا يوّضــح الشــكل البيانــي حركــة المعــاد تصديــره مــن خــال منافــذ إمــارة أبوظبــي الجمركيــة 
خــال الســنوات العشــر الماضيــة فبلغــت الزيــادة فــي قيمــة المعــاد تصديــره 13613.4 مليــون درهــم، 
وقــد ســّجلت أعلــى زيــادة فــي قيمــة المعــاد تصديــره فــي عــام 2012 فبلغــت 3177.9 مليــون درهــم 
مشــّكلة 23.3% مــن قيمــة الزيــادة خــال الســنوات العشــر المشــار إليهــا وحققــت زيــادة فــي الكمّيــة 
بمقــدار 43.8 ألــف طــن بنســبة 22.2% مــن مجمــل الزيــادة فــي الكمّيــات للفتــرة المذكــورة كمــا 
ســّجلت أعلــى زيــادة فــي الكمّيــة فــي عــام 2005 بنســبة 66.3% مــن إجمالــي الزيــادة فــي الكمّيــة.

شــكل 3/5: المعــاد تصديــره مــن التجــارة الســلعّية غيــر النفطّيـــة عبــــر 
ــارة أبوظبــي ــذ إمــ منافــ

المصدر: دائرة المالية – إدارة الجمارك.

أمــا الــواردات فحققــت زيــادة فــي القيمــة بمقــدار 96745.6 مليــون درهــم موّزعــة علــى الســنوات 
العشــر بنســب متفاوتــة بلغــت مداهــا األعلــى في عــام 2011 بقيمة 29800.3 مليون درهم مشــّكلة 
30.8% مــن إجمالــي الزيــادة خــال الســنوات العشــر وقابلهــا أيضــً أعلــى نســبة زيــادة فــي الكمّيــات 
بلغــت 27.2%، وقــد ســّجلت الــواردات قيمــة عاليــة تأتــي فــي المرتبــة الثانيــة بقيمــة 26936.1 مليــون 
درهــم فــي عــام 2008 وبنســبة 27.8% مــن قيمــة إجمالــي الزيــادة فــي الفتــرة المذكــورة قابلهــا 
زيــادة فــي الكمّيــة بنســبة 19.8% مــن إجمالــي الزيــادة فــي الكمّيــة للفتــرة نفســها. والمتتّبــع لحركــة 
النمــو فــي كل مــن القيمــة والكمّيــة زيــادة أو نقصانــً يستشــعر مــدى قــوة األســعار وتغّيراتهــا فــي 

التأثيــر فــي هذيــن المتغّيريــن )القيمــة والكمّيــة(. 

جدول الواردات عبر منافذ إمارة أبوظبي لألاعوام 2002 - 2012
القيمة بالمليون درهم والكمية باأللف طن

التغير في الكميةالقيمةالسنة
القيمة

التغير في 
الكمية

المساهمة 
في تغير 
القيمة %

المساهمة 
في تغير 
الكمية %

مجموع 
96945.612776.8100.0100.0التغير

200222,2264,414

200326,6734,912497.6497.64.63.9

200433,1155,725813.0813.06.76.4

200535,2146,147422.4422.42.23.3

200645,6987,5181371.41371.410.810.7

200763,3418,8801361.91361.918.210.7

200890,22711,4072527.0252727.819.8

200993,87212,016608.2608.23.74.8

201086,57412,763747.1747.1-7.55.8

2011116,37416,2363473.73473.730.827.2

2012118,97217,191954.5954.52.77.5

-16.0

27.7

66.3

14.2
21.723.3

16.8 18.0

4.6 4.14.76.66.3
22.2

4.7

-2.3

-27.7

-7.7

11.3

4.3

5

71 70

اء
صــــ

إلح
ل ا

ـال
 خـ

ن
مـــ

ي 
ظبــ

ـو
 أبـ

ف
ش

ك
ـــت

س
ا

ل
ص

لف
ا

اد
ــــــ

صــــ
قت

اإل



7/5 اإلحصاءات المالية

يعــّد قطــاع المؤسســات الماليــة نشــاطً 
الشــاملة  التنميــة  فــي  يســهم  مهمــً 
القتصــاد إمــارة أبوظبــي. وقــد ســاهمت 
اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  فــي  الزيــادة 
إلمــارة أبوظبــي فــي ارتفــاع فــي الطلــب 
علــى قطــاع المؤسســات الماليــة لتوفيــر 
مــوارد ماليــة للمشــروعات واالســتثمارات 
األخــرى.  االقتصاديــة  األنشــطة  فــي 
الغالــب  فــي  الماليــة  الوســاطة  ترتبــط 
كمــا  أبوظبــي،  فــي  المســّجلة  بالبنــوك 
الماليــة  المؤسســات  أيضــً  هنــاك  أن 
غيــر المصرفيــة األخــرى، مثــل الشــركات 
واالئتمــان.  التمويــل  القابضــة، وشــركات 
وتعــّد المصــارف المســّجلة فــي أبوظبــي 
فــي معظمهــا شــركات تابعــة أو فروعــً 
لبنــوك فــي الخــارج وقــد بلــغ عددهــا فــي 
إمــارة أبوظبــي فــي 31 ديســمبر 2012 مــا 
يعــادل 51 مصرفــً، فــي حيــن بلــغ عــدد 
البنــوك التــي تتخــذ أبوظبــي مقــرًا لهــا 

بنــوك. ســبعة 

لقطــاع  المضافــة  القيمــة  وارتفعــت 
 11,984 مــن  الماليــة  المؤسســات 
إلــى   2002 عــام  فــي  درهــم  مليــون 
 2012 عــام  فــي  درهــم  مليــون   34,735
 .%11.6 مقــداره  نمــو ســنوي  بمتوســط 
القيمــة  فــي  الكبيــرة  للزيــادة  ونتيجــة 
المضافــة للقطــاع غيــر المالــي، انخفضــت 
مســاهمة قطــاع المؤسســات الماليــة مــن 
االقتصاديــة  لألنشــطة  المضافــة  القيمــة 
غيــر النفطيــة إلــى حــّد مــا خــال الفتــرة 

لمرجعيــة. ا

جــدول 9/5: الناتــج المحلــي اإلجمالــي موزعــً حســب القطاعــات الماليــة وغيــر 
الماليــة باألســعار الجاريــة

*تقديرات أولية.
المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي.

المجموعالسنة
مؤسسات 
القطاع غير 

المالي

 مؤسسات 
القطاع المالي

 اإلدارة العامة 
والدفاع

الخدمات 
المنزلية

ناقص: 
الخدمات 

المصرفية 
المحتسبة

      2002            195,356            180,368            11,984            9,464            801            7,262      

      2003            228,220            212,634            13,222            9,762            843            8,241      

      2004            291,135            274,006            15,292            10,045            880            9,088      

      2005            383,430            365,641            17,988            10,324            913            11,436      

      2006            492,249            473,188            21,119            10,675            922            13,654      

      2007            545,367            521,724            27,294            11,571            1,011            16,233      

      2008            705,159            675,438            29,575            18,653            1,309            19,815      

      2009            535,311            505,671            30,154            20,559            1,503            22,575      

      2010            639,952            600,861            29,332            30,662            1,572            22,475      

      2011            846,684            806,170            32,885            33,506            1,787            27,665      

*   2012         911,591            869,034            34,735            34,846            2,019            29,043      

)مليون درهم(
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جــدول 10/5: معــّدالت النمــو الســنوي للناتــج المحلــي اإلجمالــي حســب القطاعــات المالية 
وغيــر الماليــة باألســعار الجارية

(%)

*تقديرات أولية.
المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي.

المجموعالسنة
مؤسسات 
القطاع غير 

المالي

 مؤسسات 
القطاع المالي

 اإلدارة العامة 
والدفاع

الخدمات 
المنزلية

ناقص: 
الخدمات 

المصرفية 
المحتسبة

      2002                          5.2                              5.5                12.6                3.6                          5.1                          23.6          

      2003                      16.8                          17.9                    10.3                              3.1                                        5.2                                    13.5                

      2004            27.6                      28.9                          15.7                          2.9                                4.4                          10.3          

      2005            31.7            33.4                17.6                          2.8                                3.7                      25.8      

      2006                28.4                    29.4                          17.4                                3.4                                1.0                      19.4      

      2007                10.8                    10.3                29.2                      8.4                                9.7                          18.9          

      2008                29.3                          29.5                                8.4                      61.2                29.4                    22.1          

      2009            -24.1            -25.1                      2.0                              10.2                    14.8            13.9      

      2010            19.5                18.8                -2.7            49.1                4.6                -0.4      

      2011            32.3            34.2                12.1                    9.3                13.7                23.1          

*   2012             7.7                          7.8                          5.6                          4.0                          13.0                    5.0          

ــي حســب القطاعــات الماليــة  ــج المحلــي اإلجمال ــع النســبي للنات جــدول 11/5: التوزي
وغيــر الماليــة باألســعار الجاريــة

*تقديرات أولية.
المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي.

المجموعالسنة
مؤسسات 
القطاع غير 

المالي

 مؤسسات 
القطاع المالي

 اإلدارة العامة 
والدفاع

الخدمات 
المنزلية

ناقص: 
الخدمات 

المصرفية 
المحتسبة

      2002            100            92.3                    6.1                    4.8                          0.4                                    3.7                

      2003            100            93.2            5.8                          4.3                                        0.4                              3.6          

      2004            100            94.1                          5.3                                        3.5                                        0.3                                        3.1                    

      2005            100            95.4                4.7                          2.7                              0.2                              3.0                

      2006            100            96.1                          4.3                                        2.2                                  0.2                              2.8                

      2007            100            95.7              5.0                       2.1                                  0.2                              3.0                

      2008            100            95.8                          4.2                                    2.6                              0.2                              2.8                

      2009            100            94.5                5.6                          3.8                                    0.3                                        4.2                    

      2010            100            93.9                4.6                4.8                    0.2                                  3.5                    

      2011            100            95.2                      3.9                                4.0                              0.2                                  3.3                    

*   2012         100            95.3                      3.8                                3.8                              0.2                                  3.2                    

(%)
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8/5 مالية الحكومة العامة

ارتفعــت إيــرادات حكومــة أبوظبــي بنســبة 167.3% فــي عــام 2012 مقارنــة بعــام 2005. وُيعــزى 
ــرادات  ــة، واإلي ــرادات الضريبي ــة واإلي ــدات البترولي ــرادات كل مــن العائ ــى النمــو فــي إي هــذا االرتفــاع إل
الرأســمالية، واإليــرادات الجاريــة للدوائــر بنســبة 179.1% و285.9% و54.3% علــى التوالــي. وّســعت 
ــادة اإلنفــاق الرأســمالي  الحكومــة مــن مشــاركة القطــاع العــام فــي التنميــة اإلنتاجيــة عــن طريــق زي
بشــكل كبيــر منــذ عــام 2005. وقــد ازدادت حّصــة اإلنفــاق الرأســمالي كنســبة مئويــة مــن إجمالــي 
ــى 48.5% فــي عــام 2012. وســاهمت البنــود الفرعيــة  اإلنفــاق العــام مــن 22.4% فــي عــام 2005 إل
مثــل التحويــات الرأســمالية، واإلنفــاق الرأســمالي علــى الســلع والخدمــات، واإلنفــاق التطويــري علــى 
 .2012 عــام  فــي  النفقــات  إجمالــي  مــن  و%6.4   %17.0  ،%25.1 بنســب  الحكوميــة  المشــروعات 
خــال الفتــرة المرجعيــة 2005-2012، انخفــض اإلنفــاق الجــاري كنســبة مئويــة مــن اإلنفــاق العــام 
مــن 77.6% فــي عــام 2005 إلــى 51.5% فــي عــام 2012 حيــث اســتبدلت الحكومــة هــذا النــوع مــن 
اإلنفــاق وبــدأت فــي اإلنفــاق علــى إنشــاء بنيــة تحتيــة حديثــة فــي اإلمــارة. وســاهمت البنــود الفرعيــة 
مثــل التحويــات الجاريــة، والرواتــب واألجــور والســلع والخدمــات بنســب 32.2% و10.3% و9.0% مــن 

ــة بـــ )47.0%( و15.4% و15.2% فــي عــام 2005. ــة فــي عــام 2012 مقارن ــي النفقــات الجاري إجمال

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي.

الشكل 4/5: التوزيع النسبي إليرادات حكومة أبوظبي

جدول 12/5: التوزيع النسبي إليرادات حكومة أبوظبي

جدول 13/5: التوزيع النسبي للنفقات العامة لحكومة أبوظبي

*تقديرات أولية.
المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي.

*تقديرات أولية.
المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي.

   2012   *      2011            2010            2009            2008            2007            2006            2005      البيان

      100            100            100            100            100            100            100            100      المجموع

العائدات البترولية واإليرادات 
      89.7            90.6            82.6            89.2            92.0            91.6            92.3            85.9      الضريبية

          6.7                              6.5                              7.3                    8.1                6.4                          6.5                          5.8                    11.6              اإليرادات الجارية للدوائر

                3.7                                2.9                                    10.1                                    2.7                                    1.6                          1.9            1.9                      2.5                اإليرادات الرأسمالية

   2012   *      2011            2010            2009            2008            2007            2006            2005      البيان

      100            100            100            100            100            100            100            100      المجموع

      51.5            49.1            48.5            60.8                64.3                76.2            80.8            77.6      النفقات الجارية

          10.3                    10.8                11.3            9.8                             11.4                             13.4                14.1                          15.4                األجور والرواتب

      9.0                             11.4                                       9.6                         11.2                   10.8                12.5                      14.2                          15.2          السلع والخدمات

      32.2                26.8                27.6            39.8                42.1                50.3            52.5            47.0      التحويات الجارية

      48.5            50.9            51.5            39.2            35.7            23.8                19.2                22.4      النفقات الرأسمالية

اإلنفاق التطويري على 
 المشروعات
 الحكومية

      12.8            8.7            4.8                          7.2                                    10.9                          9.1                          9.7                      6.4      

 اإلنفاق الرأسمالي على السلع 
      17.0            17.8                17.7                              0.4                                  0.2                                  0.7                                        0.4                                    1.0                والخدمات

      25.1            23.4                24.8                27.9                28.3                18.3                          10.1                          8.6      التحويات الرأسمالية

(%)

(%)

3.7%

89.7%

6.7%
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جدول 14/5: التوزيع النسبي للنفقات العامة لحكومة أبوظبي حسب النوع

* تقديرات أولية.
المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي.

9/5 األجور والتعويضات

فــي  35,050 مليــون درهــم  الجاريــة مــن  باألســعار  العامليــن  اإلجماليــة لتعويضــات  القيمــة  زادت 
عــام 2002 إلــى 164,128 مليــون درهــم فــي عــام 2012، بمتوســط نمــو ســنوي مقــداره %16.9. 
وقــد ُســجل أعلــى معــّدل نمــو )31.7%( خــال هــذه الفتــرة فــي عــام 2008، ثــم عــام 2010 بنســبة 
28.8%. وكانــت األنشــطة االقتصاديــة الرئيســة المســاهمة فــي نمــو تعويضــات العامليــن خــال فتــرة 
الســنوات العشــر المنتهيــة فــي عــام 2012 هــي صحــة اإلنســان والعمــل االجتماعــي، والعقــارات، 

والنقــل والتخزيــن بمتوســط زيــادة ســنوي بلــغ 33.9% و28% و25.9% علــى التوالــي.

   2012*         2011            2010            2009            2008            2007            2006            2005      البيان

      100            100            100            100            100            100            100            100      إجمالي النفقات

          0.     25             26.8                25.4            27.6            26.3            31.9                0.     25         23.7      مصروفات الدوائر المتكررة

      6.4                      9.7                          9.1                    10.8                          6.9                                4.0                          7.7                          11.8                مصروفات التطوير 

المساهمة في نفقات 
 الحكومة
 االتحادية

      42.4            40.0            35.8            31.8            27.5            32.2            30.9            30.3      

      32.2            25.7            23.0            24.7            28.0                21.2                    21.0                    18.2          المساعدات والقروض

              6.1                              6.9                          10.3                    9.3                          7.0                      7.1                          6.3                                    3.9                مدفوعات رأسمالية

(%)
جدول 15/5: جدول 1.1 تعويضات العاملين حسب النشاط االقتصادي 

باألسعار الجارية

   2012*          2011            2010            2009            2008            2002      النشاط االقتصادي

      164,128            150,427            138,576            107,618            95,068            35,050      المجموع

      1,637            1,571            1,394            1,437            1,379            1,526      الزراعة والحراجة وصيد األسماك

الصناعات االستخراجية )تشمل النفط الخام 
      10,800            9,293            8,265            7,991            7,154            2,187      والغاز الطبيعي(

      13,548            12,086            11,044            10,220            7,572            2,719      الصناعات التحويلية

الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة 
      2,286            2,157            2,176            1,878            1,193            725      النفايات

      27,729            25,493            23,638            16,169            14,924            4,286      التشييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصاح المركبات ذات 
      9,930            8,874            8,281            6,603            8,953            3,158      المحركات النارية

      7,946            7,361            6,934            5,106            4,879            944      النقل والتخزين

      3,699            3,425            3,172            2,038            1,993            613      خدمات اإلقامة والطعام

      5,234            4,924            4,740            4,185            2,849            652      المعلومات واالتصاالت

      8,319            7,998            7,743            5,525            4,877            1,825      األنشطة المالية وأنشطة التأمين

      2,122            1,895            1,692            1,965            1,088            255      األنشطة العقارية

      11,245            9,943            9,449            5,963            7,101            1,907      األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

      4,385            4,043            3,388            3,764            2,407            889      أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي 
      34,846            33,506            30,662            20,559            18,653            9,464      اإلجباري

      8,855            7,695            6,334            6,043            5,428            2,080      التعليم

      8,304            7,220            6,883            5,638            2,373            728      أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية

الفنون والترفيه والترويح وأنشطة الخدمات 
      1,223            1,155            1,210            1,033            935            290      األخرى

      2,019            1,787            1,572            1,503            1,309            801      أنشطة األسر المعيشية كصاحب عمل

* تقديرات أولية.
المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي.

)مليون درهم(
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10/5 األسعار

تعــّد اإلحصــاءات الســعرية بشــكل عــام والرقــم القياســي ألســعار المســتهلك بشــكل خــاص مــن أهــم 
ــة، حيــث  ــرات االقتصادي المؤشــرات اإلحصائيــة الســعرية التــي تســتخدم فــي قيــاس التطــورات والتغّي
يســتخدم الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك لمقارنــة أســعار ســلة مــن الســلع والخدمــات بيــن فترتين 
زمنيتيــن مختلفتيــن. تســّمى الفتــرة التــي نريــد معرفــة التغّيــر فــي أســعارها فتــرة المقارنــة، وتســّمى 
الفتــرة التــي نقــارن بهــا فتــرة األســاس. ومــن خــال الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك يمكننــا حســاب 
التضخــم الســنوي فــي أســعار المســتهلك. حيــث يعــّرف التضخــم الســنوي لســنة مــا بأنــه معــّدل 
االرتفــاع فــي المســتوى العــام ألســعار المســتهلك فــي تلــك الســنة مقارنــة بأســعار الســنة الســابقة لهــا.

التضخــم وهــو الزيــادة المفرطــة والمســتمرة فــي أســعار الســلع والخدمــات، حيــث تشــّكل معــّدالت 
التضخــم التــي تتجــاوز 5% خطــورة مباشــرة علــى األوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة. وظّلــت حكومــة 
أبوظبــي ترصــد تطــّورات األســعار القياســية ألســعار المســتهلك ومعــّدالت التضخــم بشــكل ســنوي 
منــذ عــام 1977، بينمــا بــدأ مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي تجميــع هــذه المؤشــرات ونشــرها شــهريً منــذ 

عــام 2008.

ألســعار  القياســي  الرقــم  بحســاب  أبوظبــي   - اإلحصــاء  مركــز  فــي  واألســعار  الدخــل  قســم  يقــوم 
المســتهلك علــى مســتوى مجموعــات اإلنفــاق حســب مســتوى رفــاه األســرة ونوعهــا. ومــن الجديــر 
بالذكــر أن مركــز اإلحصــاء يعتمــد التوصيــات العالميــة وأفضــل الممارســات الدوليــة فــي تركيــب الرقــم 

المســتهلك وحســابه. القياســي ألســعار 

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي.

شكل 5/5: معّدالت التضخم السنوية في إمارة أبوظبي

لقــد شــهدت إمــارة أبوظبــي طــوال العقــود الثاثــة الماضيــة حالــة مــن االســتقرار النســبي فــي 
التحديــد  فــي ســنوات معــدودة، وعلــى وجــه  التضخــم  فــي معــّدالت  قفــزات  تخّللتهــا  األســعار، 
مطلــع الثمانينيــات بســبب حــرب الخليــج األولــى، وعامــي 2007 و2008 فــي ظــل النمــو االقتصــادي 
ــب المحلــي  ــه مــن ارتفــاع فــي الطل ــا صاحب ــن العاميــن، وم ــارة خــال هذي ــذي شــهدته اإلم القــوي ال
علــى الســلع والخدمــات وزيــادة اإلنفــاق الحكومــي، إذ إن ارتفــاع األســعار يعــّد ظاهــرة حتمّيــة فــي 
االقتصــادات ســريعة النمــو حينمــا يتخّلــف العــرض عــن مجــاراة الطلــب، خاصــة بالنســبة إلــى القطــاع 
العقــاري، حيــث شــّكلت اإليجــارات أكبــر مصــدر لزيــادة األســعار خــال هذيــن العاميــن، كمــا أن االرتفــاع 

ــة جميعهــا.  ــى ارتفــاع تكلفــة األعمــال علــى نطــاق األنشــطة االقتصادي ــؤّدي إل فــي اإليجــارات ي

لقــد تــّم تطويــر الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك حســب مســتوى رفــاه األســرة مــن قبــل قســم 
الدخــل واألســعار فــي مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي، وذلــك إلظهــار أثــر التغّيــر فــي أســعار المســتهلك 
علــى مختلــف شــرائح المجتمــع. حيــث تــّم تقســيم المجتمــع إلــى خمــس شــرائح تمّثــل خمســة 
مســتويات معيشــية، وذلــك باالعتمــاد علــى متوســط اإلنفــاق الســنوي للفــرد الــذي بــدوره يعكــس 
مســتوى دخــل الفــرد. وتمّثــل كل شــريحة مــن هــذه الشــرائح نمــط اســتهاك األســر التــي تنتمــي 
إلــى الشــريحة. وقــد تــّم تســمية الشــريحة األولــى: مســتوى رفــاه الطبقــة الدنيــا، والثانيــة: مســتوى 
رفــاه الطبقــة تحــت المتوســطة، والثالثــة: مســتوى رفــاه الطبقــة المتوســطة، والرابعــة: مســتوى رفــاه 

الطبقــة فــوق المتوســطة، والشــريحة الخامســة: مســتوى رفــاه الطبقــة العليــا. 
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المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي.

شكل 6/5: األرقام القياسية ألسعار المستهلك حسب مستوى رفاه األسرة 
لعام 2012 )2007=100(

العليــاجميع األسر

الدنيا

وتكمــن أهمّيــة هــذا الرقــم مــن خــال إظهــار نســبة تأثــر كل شــريحة عندمــا تتغّيــر أســعار ســلعة/
خدمــة أو مجموعــة مــن الســلع والخدمــات مــن خــال حســاب نســب التضخــم لــكل شــريحة. وعليــه 
يمكــن مــن خــال هــذا الرقــم تحديــد الســلع التــي يمكــن رفــع أســعارها دون التأثير/التأثيــر القليــل 
فــي شــرائح معّينــة وعــادة مــا تكــون الشــريحة الدنيــا. أي يمّكننــا الرقــم مــن اســتهداف شــرائح 
بعينهــا عنــد التفكيــر برفــع أســعار ســلع معّينــة دون التأثير/التأثيــر الضئيــل فــي الشــرائح األخــرى.

جــدول 16/5: األرقــام القياســية الشــهرية ألســعار المســتهلك حســب نــوع 
)100=2007(  2012 لعــام  األســرة 

الشهر
نوع األسرة

جميع األسرجماعيةغير مواطنينمواطنون

      122.0            121.7            122.5            121.6      يناير

      121.9            121.3            122.3            121.6      فبراير

      122.2            121.5            122.7            122.0      مارس

      122.5            122.5            123.0            122.1      إبريل

      122.8            123.0            123.3            122.3      مايو

      123.0            123.8            123.5            122.5      يونيو

      123.4            124.3            123.9            122.8      يوليو

      123.3            124.4            123.8            122.6      أغسطس

      123.7            124.4            124.2            123.1      سبتمبر

      123.7            124.6            124.3            123.1      أكتوبر

      123.6            124.5            124.1            123.0      نوفمبر

      123.3            123.7            123.8            122.7      ديسمبر

      122.9            123.3            123.5            122.5      المعّدل

شــكل 7/5: األرقــام القياســية ألســعار المســتهلك حســب نــوع األســرة 
لعــام 2012 )2007=100(

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي.

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي.
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6
2013      

استكشف أبوظبي مــن خالل اإلحصاء

الفصل



1/6 النفط والغاز

بــدأت أولــى المحــاوالت للتنقيــب عــن النفــط فــي إمــارة أبوظبــي فــي 11 ينايــر 1939، بعدهــا بفتــرة 
قصيــرة بــدأت إرهاصــات الحــرب العالميــة الثانيــة حيــث تباطــأت عمليــات التنقيــب طــوال ســنوات 
ــارة عــام 1947 ولكــن كل التجــارب التــي  ــات التنقيــب فــي اإلم الحــرب. وبانتهــاء الحــرب عــادت عملي
أجريــت كانــت تؤكــد عــدم الجــدوى االقتصاديــة الســتخراج النفــط الرتفــاع تكلفــة االســتخراج وانخفــاض 
ــّم اكتشــاف النفــط  أســعار النفــط فــي ذلــك الوقــت، واســتمر هــذا الوضــع حتــى عــام 1959 حيــث ت
بكميــات تجاريــة فــي حقــل مربــان. أبحــرت أول ســفينة محّملــة بالنفــط إلــى أســواق النفــط العالميــة 
مــن جزيــرة »داس« فــي إمــارة أبوظبــي أواخــر يوليــو عــام 1962، لتكــون بذلــك بدايــة التطــور الكبيــر 
والتنميــة الشــاملة والمســتمرة التــي ظّلــت تشــهدها اإلمــارة منــذ ذلــك التاريــخ حتــى اليــوم، وخــال 
العقــود الخمســة الماضيــة ظــل األداء االقتصــادي فــي اإلمــارة يمّثــل انعكاســً مباشــرًا لتطــّورات قطــاع 
النفــط الخــام، ليــس فقــط ألن مبيعــات النفــط تشــّكل المصــدر الرئيــس للدخــل القومــي، ولكــن 
أيضــً باعتبــار النفــط محــّركً أساســيً للقطاعــات غيــر النفطيــة، مــن خــال مــا تنفقــه اإلمــارة علــى دعــم 

هــذه القطاعــات. 

ــارة يشــّكل الدعامــة األساســية لاقتصــاد  ــخ حتــى اآلن، ظــل قطــاع النفــط فــي اإلم ــك التاري منــذ ذل
المحلــي والمصــدر الرئيــس للدخــل القومــي، وســيبقى كذلــك لســنوات عديــدة مقبلــة، حيــث تحتــل 
أبوظبــي المرتبــة السادســة عالميــً مــن حيــث حجــم االحتياطــي العالمــي، إذ يقــّدر االحتياطــي المؤّكد 
مــن نفــط أبوظبــي بنحــو 92 مليــار برميــل حاليــً، وهــو مــا يعــادل 7% مــن إجمالــي االحتياطــي 
العالمــي المؤّكــد مــن النفــط، بينمــا يشــّكل إنتاجهــا الحالــي أكثــر مــن 8% مــن إجمالــي ناتــج »أوبــك«، 
وبذلــك فــإن بإمــكان إمــارة أبوظبــي أن تواصــل إنتاجهــا مــن النفــط لمــدة تتجــاوز 100 عــام مــن اآلن، 
ــة فــي مســيرة التنميــة  ــدور األكثــر أهمّي ــك، يظــّل ال ــاج الحاليــة. وبرغــم كل ذل حســب معــّدالت اإلنت
التــي تشــهدها البــاد، ليــس النفــط فــي حــّد ذاتــه، وإنمــا القيــادة الرشــيدة التــي أدارت مــوارد النفــط 

وتديرهــا وتوّظفهــا لمصلحــة الشــعب ورفاهيتــه. 

لقــد بلغــت نســبة مســاهمة نشــاط النفــط والغــاز فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي خــال عــام 2012 مــا 
يعــادل 56.1% مقارنــة بـــ )56.9%( فــي عــام 2011. وقــد تبّنت حكومة أبوظبي سياســة طويلة المدى 
تهــدف إلــى تنويــع القاعــدة االقتصاديــة وزيــادة مســاهمة القطــاع غيــر النفطــي فــي النمــو االقتصــادي. 

ويعــّد هــذا التنويــع ضــرورة حتمّيــة لضمــان النمــو المتــوازن القتصــاد اإلمــارة فــي المســتقبل.

ال تقــّل أهمّيــة الغــاز الطبيعــي عــن النفــط الخــام كمصــدر مــن مصــادر الطاقــة وكمــادة أوليــة للعديــد 
مــن الصناعــات. وقــد زاد إنتــاج الغــاز الطبيعــي مــن الحقــول الرئيســة العاملــة فــي أبوظبــي بصــورة 
ملحوظــة، تنتــج إمــارة أبوظبــي الغــاز مــن الحقــول جميعهــا المنتجــة للبتــرول ســواء البحريــة أو 
ــة، وتضطلــع بــدور تصنيــع الغــاز فــي أبوظبــي عــدد مــن شــركات الغــاز. والغــاز الطبيعــي هــو  البري
عبــارة عــن مــواد هيدروكربونيــة فــي صورتهــا الغازيــة، التــي يشــّكل النفــط صورتهــا الســائلة، وتوجــد 
معــه فــي معظــم حقــول النفــط، وتنتــج معــه وتســّمى الغــاز المصاحــب، كمــا أن الغــاز الطبيعــي قــد 

يوجــد فــي حقــول مســتقلة عــن حقــول النفــط ويســّمى الغــاز غيــر المصاحــب. وبهــدف االســتفادة 
مــن هــذه الثــروة الوطنيــة فقــد تــّم تنفيــذ عــدد مــن المشــروعات لتســييل الغــاز، فــي »جزيــرة داس« 
والرويــس. ويســتخدم الغــاز الطبيعــي حاليــً ضمــن نمطيــن: األول تســييله وتصديــره إلــى الخــارج، 
والثانــي توجيــه جــزء منــه نحــو الصناعــات البتروكيماويــة بتحويــل الغــاز إلــى أمونيــا جافــة ثــم إلــى 
يوريــا تســتعمل ســمادًا، ولقــد كانــت نتائــج اســتغال هــذه الثــروة علــى االقتصــاد المحلــي واضحــة، 

باإلضافــة إلــى االســتخدامات المحليــة لهــذه الثــروة كطاقــة ومــادة أوليــة للعديــد مــن الصناعــات. 

وقد شــّكل االســتهاك المحلي المتزايد ألغراض توليد الطاقة الكهربائية وصناعة البتروكيماويات 
المتناميــة حوافــز مشــّجعة إلمــارة أبوظبــي كــي تزيــد مــن اســتخدامها للغــاز الطبيعــي، حيــث 
ــة بـــ  ــاج خــال العقــد الماضــي، مقارن ــي اإلنت ــا نســبته 91% مــن إجمال ــي م شــّكل االســتهاك المحل
)16%( فقــط خــال عقــد الســبعينيات. كمــا أن تطويــر حقــول الغــاز الطبيعــي أّدى إلــى ارتفــاع إنتــاج 
المكثفــات التــي ال تخضــع لحصــص »أوبــك« وتصديرهــا، علمــً بــأن صــادرات الغــاز تشــّكل مصــدرًا أكثــر 
ــة، بينمــا تكــون  ــة تثبــت علــى أســاس فتــرة تعاقدي ــرادات مــن النفــط، حيــث إن الكمّي اســتقرارًا لإلي

أســعاره أقــل تعّرضــً للتغييــر. 

جدول 1/6: إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي 

*اإلنتاج ال يتضّمن المكثفات.
المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك.

السنة
الغاز الطبيعي )مليون قدم مكعب(النفط الخام )ألف برميل(*

المتوسط اليومياإلنتاج السنوي المتوسط اليومياإلنتاج السنوي 

      2002            633,275            1,735            2,092,582            5,733      

      2003            717,955            1,967            2,165,545            5,933      

      2004            794,220            2,170            2,289,696            6,256      

      2005            818,330            2,242            2,069,550            5,670      

      2006            838,770            2,298            2,016,863            5,526      

      2007            863,225            2,365            1,915,758            5,249      

      2008            928,000            2,536            1,678,043            4,585      

      2009            795,991            2,181            1,777,720            4,870      

      2010            825,291            2,261            2,174,057            5,956      

      2011            913,191            2,502            2,305,798            6,317      

      2012            948,200            2,591            2,791,815            7,628      
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شكل 1/6: متوسط سعر خامات النفط إلمارة أبوظبي )دوالر/ برميل(

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك.

ارتفعــت أســعار النفــط الخــام عالميــً خــال األعــوام مــن 2002 إلــى 2012 ارتفاعــً ملحوظــً، وتمتلــك 

إمــارة أبوظبــي أجــود أنــواع الخامــات النفطيــة مــن أهّمهــا: خــام مربــان، وخــام أم الشــيف، وخــام زاكــوم 

الســفلي، وخــام زاكــوم العلــوي. وارتفــع متوســط ســعر برميــل نفــط الخــام لإلمــارة مــن 24.6 دوالر 

للبرميــل فــي عــام 2002 إلــى 112.1 دوالر للبرميــل فــي عــام 2012، بنمــو ســنوي مقــداره %35.6.

ارتفــع متوســط اإلنتــاج اليومــي لإلمــارة مــن المنتجــات البتروليــة المكــّررة مــن 49.4 ألــف طــن متــري 

يوميــً فــي عــام 2005 إلــى 56.4 ألــف طــن متــري يوميــً فــي عــام 2012، بنمــو ســنوي مقــداره %2. 

وخــال الفتــرة نفســها، ارتفــع المتوســط اليومــي للمبيعــات المحليــة للمنتجــات البتروليــة المكــّررة 

مــن 9.5 ألــف طــن متــري يوميــً إلــى 28.4 ألــف طــن متــري يوميــً، بنمــو ســنوي مقــداره 28.4%، بينمــا 

تراجعــت كمّيــة الصــادرات اليوميــة للمنتجــات البتروليــة المكــّررة مــن 30.2 ألــف طــن متــري يوميــً فــي 

عــام 2005 الــى 27.3 ألــف طــن متــري يوميــً فــي عــام 2012، بانخفــاض ســنوي مقــداره %1.4. 

ارتفــع متوســط اإلنتــاج اليومــي لإلمــارة مــن النفــط الخــام مــن 1.7 مليــون برميــل يوميــً خــال عــام 
2002 إلــى 2.6 مليــون برميــل يوميــً فــي عــام 2012، بنمــو ســنوي مقــداره 4.9%. وخــال الفتــرة 
قــدم  5,733 مليــون  مــن  الطبيعــي  الغــاز  مــن  لإلمــارة  اليومــي  اإلنتــاج  ارتفــع متوســط  نفســها، 

مكعــب يوميــً إلــى 7,628 مليــون قــدم مكعــب يوميــً، بنمــو ســنوي مقــداره %3.3.

212 تريليــون قــدم مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي، مــا يضعهــا فــي  تمتلــك إمــارة أبوظبــي نحــو 
الترتيــب الســابع عالميــً مــن حيــث االحتياطــي المؤكــد، حيــث تعــّد مكامــن غــاز الخــف الطبيعــي غيــر 
المصاحــب الموجــودة تحــت حقلــي أم الشــيف وأبــو البخــوش مــن أكبــر احتياطــات الغــاز فــي العالــم. 

2/6 الصناعات التحويلية

إن توّجه أبوظبي نحو إنشــاء مجّمعات صناعية رئيســة ذات كثافة رأســمالية وتقنية عالية، بالتعاون 
مــع دول صناعيــة كبــرى، يأتــي ضمــن اعتبــار الصناعــة أولويــة السياســة االقتصاديــة ألبوظبــي، حيــث 
شــهدت الســنوات الماضيــة قيــام األجهــزة المعنيــة بتنفيــذ البرامــج المتعلقــة بالتوّســع الكبيــر 
ــد مــن الصناعــات المتطــّورة فــي مختلــف األنشــطة  فــي النشــاط الصناعــي مــن خــال إقامــة العدي
الصناعيــة، وتمّكنــت أمــارة أبوظبــي مــن وضــع قاعــدة صلبــة النطاقــة كبــرى لإلنتــاج الصناعــي يمكــن 
ــادة مســاهمة هــذا القطــاع الحيــوي فــي اقتصــاد اإلمــارة، خاصــة أن الجهــات  ــي زي توســيعها وبالتال
المعنيــة فــي اإلمــارة لديهــا الرغبــة الجــادة فــي مواصلــة الدعــم وتشــجيع هــذه القطاعــات مــن خــال 
إصــدار المزيــد مــن القوانيــن الداعمــة والمحفــزة للتنميــة الصناعيــة واالهتمــام المتزايــد بنوعيــة 
المنتجــات الصناعيــة. وتعــّد صناعــات األلمنيــوم والحديــد والصلــب والزجــاج والمعــادن والباســتيك 
والصناعــات البتروكيماويــة مــن بعــض الصناعــات الثقيلــة التــي تــّم تحديدهــا كمجــاالت قــادرة علــى 

دفــع عجلــة النمــو فــي قطــاع الصناعــة.

تلعــب الصناعــة دورًا مهمــً فــي الهيــكل االقتصــادي إلمــارة أبوظبــي باعتبارهــا أحــد المحــاور الرئيســة 
التــي ترتكــز عليــه وتتشــابك معــه معظــم فــروع اإلنتــاج األخــرى، كمــا أنهــا أهــم مصــادر تنويــع الدخــل 
القومــي بحكــم تعــّدد مجــاالت أنشــطتها وســعة طاقاتهــا االســتيعابية للمــوارد الطبيعيــة والمــوارد 
ــه إلــى تأســيس حركــة صناعيــة متطــّورة يتصــّدر  ــذا فــإن التوّج البشــرية بتخّصصاتهــا المختلفــة. ل

قائمــة أولويــات خطــط التنميــة وبرامجهــا. 

وبفضــل المجهــود الكبيــر الــذي بــذل خــال الســنوات الماضيــة لتنميــة قطــاع الصناعــات التحويليــة 
وتطويــره، باعتبــاره العمــود الفقــري لخطــة تنويــع القاعــدة االقتصاديــة فــي إمــارة أبوظبــي، فقــد 
بلــغ حجــم القيمــة المضافــة لنشــاط الصناعــات التحويليــة 53,359 مليــون درهــم فــي عــام 2012 
بنســبة زيــادة 11.2% علــى عــام 2011 وبنمــو ســنوي مقــداره 26% عــن عــام 2009. فــي حيــن بلــغ 
اإلنتــاج اإلجمالــي 194,358 مليــون درهــم فــي عــام 2012 بارتفــاع مقــداره 9.5% عــن عــام 2011 وبنمــو 

ســنوي مقــداره 32.5% عــن عــام 2009.

وارتفعــت حصــة نشــاط الصناعــات التحويليــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي غيــر النفطــي مــن %10.1 
خــال عــام 2009 إلــى 13.4% خــال عــام 2012. بينمــا شــّكلت حّصــة القيمــة المضافــة مــن الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي لإلمــارة نحــو 5.9% لعــام 2012. فــي حيــن ارتفعــت حّصــة اإلنتــاج اإلجمالــي مــن 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي مــن 18.4% فــي عــام 2009 إلــى نحــو 21.3% لنشــاط الصناعــات التحويليــة 

فــي عــام 2012. 

وأظهــرت نتائــج المســح ارتفاعــً فــي قيمــة تعويضــات العامليــن فــي نشــاط الصناعــات التحويليــة 
مــن 10,220 مليــون درهــم فــي عــام 2009 إلــى 13,548 مليــون درهــم فــي عــام 2012 بنمــو ســنوي 

مقــداره %10.9.

24.628.136.151.968.671.396.662.778.6109.5112.1
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* تقديرات أولية.
المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي.

شكل 2/6: تعويضات العاملين لنشاط الصناعات التحويلية

10,220

11,044

13,548

12,086
2011

2010

2009

2010

مليون درهم

جدول 2/6: أهم إحصاءات نشاط الصناعات التحويلية

*تقديرات أولية. 
المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي.

   2012*      2011            2010            2009      المؤشرات

          5.9                5.7                5.6                    5.6          حصة النشاط كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية )%(

حصة النشاط )% من الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي باألسعار 
      13.4                13.3                    11.1                              10.1                    الجارية(

          21.3                    21.0                          20.6                          18.4          اإلنتاج اإلجمالي للنشاط )% من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية(

                3.4                                    3.3                                    4.5                      4.8      تكوين رأس المال )% من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية(

      13,548            12,086            11,044            10,220      تعويضات العاملين )مليون درهم(

3/6 البتروكيماويات

تتبــوأ إمــارة أبوظبــي مكانــة متميــزة تســمح لهــا بزيــادة مســاهمتها فــي صناعــة البتروكيماويــات 
العالميــة، نظــرًا إلــى مــا يتوافــر لهــا مــن المقّومــات األساســية التــي تؤّهلهــا للتفــّوق وإنتــاج أجــود 
أنــواع المنتجــات البتروكيماويــة األساســية للصناعــات التحويليــة. وتعــّد صناعــة البتروكيماويــات أحــد 

القطاعــات المهّمــة ضمــن الخطــة المســتقبلية لتنويــع اقتصــاد اإلمــارة. 

تشــير البيانــات إلــى زيــادة نمــو إجمالــي إنتــاج البتروكيماويــات مــن 2,053,799 طنــً متريــً عــام 2005 
إلــى 2,780,681 طنــً متريــً عــام 2012، أي بمتوســط نمــو ســنوي مقــداره 5%، وفــي الوقــت ذاتــه بلــغ 
االرتفــاع الســنوي لصــادرات تلــك المنتجــات بنســبة 32.3% أي مــن 650,800 طــن متــري عــام 2005 

إلــى 2,124,668 طنــً متريــً عــام 2012.

ومــن أهــم المنتجــات البتروكيماويــة التــي بــرزت فيهــا اإلمــارة، األمونيــا وأســمدة اليوريــا والبولــي 
ــة خــال األعــوام  ــي إيثيليــن كأهــم الصــادرات البتروكيماوي ــي بروبليــن، وجــاء البول إيثيليــن والبول
مــن 2005 إلــى 2012 بنســبة نمــو ســنوية نحــو 10.1%، ومــن الجديــر بالذكــر إنتــاج منتــج جديــد هــو 
ــا  ــه مــن تكنولوجي ــاج إلي ــة لمــا يحت ــي بروبليــن، حيــث يعــّد مــن أهــم المنتجــات البتروكيماوي البول
عاليــة الجــودة وقــدرة كبيــرة علــى اإلنتــاج ولمــا لديــه مــن طلــب عالمــي متزايــد، وكان أول إنتــاج لــه فــي 
عــام 2010 مقــداره 137,812 طنــً متريــً وارتفــع ليصــل إلــى 636,729 طنــً متريــً عــام 2012 ، وبلغــت 

ــه 532,500 طــن متــري للعــام نفســه. صادرات

شكل 3/6: المبيعات المحلية للمنتجات البتروكيماوية 

المصدر : شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك.

43,538
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47,249
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ــً فــي عــام 2005 إلــى  عــً فــي المبيعــات المحليــة للمنتجــات البتروكيماويــة مــن 43,538 طنــً متري
256,778 طنــً متريــً خــال عــام 2012 بنمــو ســنوي مقــداره %70. 

توّضــح النتائــج أن أســعار الصــادرات البتروكيماويــة فــي تصاعــد مــن عــام 2005 الــى عــام 2012، 
حيــث كان البولــي إيثيليــن يتصــّدر قائمــة أســعار الصــادرات بقيمــة 1,134 دوالر لــكل طــن متــري عــام 
2005 واســتمر بالصعــود إلــى أن وصــل أعلــى ســعر لــه 1,701 دوالر لــكل طــن متــري عــام 2008 ثــم 
انخفــض فــي عــام 2009، وتعافــى بعدهــا واســتمر بالصعــود إلــى أن وصــل إلــى 1,475 دوالر لــكل 
طــن متــري عــام 2012، والجديــر بالذكــر أن منتــج بولــي بروبليــن يعــّد مــن أعلــى أســعار الصــادرات 
البتروكيماويــة أيضــً، حيــث كان ســعر أول صادراتــه 1,305 دوالر لــكل طــن متــري عــام 2010 وارتفــع 

ليصــل إلــى 1,433 دوالر لــكل طــن متــري عــام 2012. 

شكل 4/6: أسعار صادرات المنتجات البتروكيماوية 

* البولي إيثيلين يتضّمن اإليثيلين في األعوام )2006-2005(.
المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك.

4/6 الكهرباء والمياه

يحتــل قطــاع إنتــاج المــاء والكهربــاء مكانــة مهمــة بيــن القطاعــات االقتصاديــة المختلفــة، نظــرًا 
إلــى دوره الكبيــر فــي تقديــم خدمــات أساســية وضروريــة للمواطنيــن والمقيميــن، باإلضافــة إلــى 
مختلــف األنشــطة االقتصاديــة األخــرى، ولذلــك تولــي إمــارة أبوظبــي اهتمامــً ملحوظــً لتطويــر قطــاع 
ــاء، وقــد بــدأ هــذا القطــاع يشــهد تطــورًا ملحوظــً بعــد صــدور قانــون إنشــاء هيئــة  المــاء والكهرب
ميــاه وكهربــاء أبوظبــي فــي مــارس 1998 وهــي جهــة إشــرافية عليــا تقــوم بتنظيــم نشــاط المــاء 

ــره وتنفيــذ السياســات الحكوميــة فــي هــذا الشــأن. ــاء وتطوي والكهرب

جدول 3/6: الكمّيات المتوافرة واستهالك الكهرباء والمياه المحالة

ماحظة: االستهاك يشمل االستهاك الداخلي للمحطات باإلضافة إلى المفقود عبر الشبكة
المصدر: شركة أبوظبي للماء والكهرباء.

      2012            2011            2010            2009            2008            2005      البيان

الكهرباء )جيجاوات/ ساعة(

      50,381            46,367            41,859            39,402            34,452            25,424      الكميات المتوافرة

      47,117            43,251            39,173            34,716            31,481            25,424      االستهاك

المياه المحاة )مليون جالون بريطاني(

      238,605            219,788            211,793            211,448            198,648            163,241      الكمّيات المتوافرة

      232,999            211,510            192,028            173,781            170,202            146,727      االستهاك
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ــارة أبوظبــي 50,381.2 جيجــاوات/ ــة المتاحــة فــي إم ــة الكهربائي ــغ حجــم الطاق وفــي عــام 2012 بل
ســاعة مقارنــة بـــ )25,423.9( جيجاوات/ســاعة فــي عــام 2005 بنمــو ســنوي مقــداره 14.0%. وقد وصل 
اســتهاك الكهربــاء عــام 2012 إلــى 47,116.8 جيجاوات/ســاعة بمعــّدل نمــو ســنوي مقــداره %2.9 

عــن عــام 2005.

ــي فــي عــام 2012، حيــث  ــون بريطان ــرة 238,605 مليــون جال ــاه المحــاة المتواف ــة المي وبلغــت كمّي
 .2012 إلــى   2005 مــن  الفتــرة  خــال   %6.6 مقــداره  بنمــو ســنوي  المحــاة  الميــاه  ارتفعــت كمّيــة 
وبالنســبة إلــى اســتهاك الميــاه المحــاة فقــد بلــغ 232,999 مليــون جالــون بريطانــي فــي عــام 2012 

ــي فــي عــام 2005 بنمــو ســنوي مقــداره %8.4. ــون بريطان ــة بـــ )146,727( مليــون جال مقارن

ويوّضــح الجــدول أدنــاه بــأن إنتــاج الكهربــاء والميــاه يعتمــد علــى أنــواع عديــدة مــن الوقــود منهــا الغــاز 
الطبيعــي، والنفــط الخــام، وزيــت الغــاز، وزيــت الوقــود، حيــث بلــغ إجمالــي اســتهاك الوقــود 574,709 
بليــون وحــدة حراريــة بريطانيــة فــي عــام 2012 مقارنــة بـــ )372,818( بليــون وحــدة حراريــة بريطانيــة 

فــي عــام 2005 بنمــو ســنوي مقــداره %7.7. 

والجديــر بالذكــر أن الغــاز الطبيعــي يشــّكل أعلــى نســبة اســتخدام مــن إجمالــي أنــواع الوقــود فــي 
توليــد الكهربــاء، حيــث بلــغ اســتهاك الغــاز الطبيعــي 574,499 بليــون وحــدة حراريــة بريطانيــة فــي 
عــام 2012 مقارنــة بـــ )370,973( بليــون وحــدة حراريــة بريطانيــة فــي عــام 2005 وذلــك بمعــّدل نمــو 

ســنوي مقــداره %7.8. 

جدول 4/6: استهالك الوقود في نشاط الكهرباء والمياه

المصدر: شركة أبوظبي للماء والكهرباء.

      2012            2011            2010            2009            2008            2007            2006            2005      البيان

      574,709            543,643            502,487            483,597            439,811            430,237            404,741            372,818      المجموع

      574,499            528,114            467,126            469,726            438,757            414,062            360,039            370,973      غاز طبيعي 

      0            6,062            21,918            7,783            78            10,737            26,721            1,287      نفط خام 

      210            9,467            13,439            5,239            894            3,003            11,841            557      زيت الغاز 

      0            0            4            849            82            2,435            6,140            1      زيت الوقود 

جدول 5/6: عدد رخص البناء الصادرة حسب المنطقة

المصدر: دائرة الشؤون البلدية - بلديات أبوظبي والعين والغربية.

5/6  البناء والتشييد

شــهد نشــاط التشــييد والبنــاء فــي إمــارة أبوظبــي خــال الســنوات األخيــرة نمــوًا كبيــرًا نتيجــة 
لعوامــل عــّدة تركــت أثرهــا الواضــح عليــه، منهــا االحتياجــات الســكنية المتناميــة وحجــم االســتثمارات 

الضخمــة فــي النشــاط. 

كمــا تشــير اإلحصــاءات الــواردة إلــى أن معــّدل النمــو الســنوي لعــدد رخــص األبنيــة الصــادرة علــى 
مســتوى إمــارة أبوظبــي بلــغ 17.0%، حيــث بلــغ عــدد رخــص البنــاء الصــادرة 19,058 رخصــة فــي عــام 

.2012

ونتيجــة لزيــادة فــي أعــداد رخــص البنــاء الصــادرة ارتفــع عــدد المبانــي المنجــزة مــن 6,183 مبنــى فــي 
عــام 2011 إلــى 9,057 مبنــى لعــام 2012، بنســبة ارتفــاع بلغــت %46.5. 

ومــن خــال تتّبــع قيــم اإلنتــاج اإلجمالــي لنشــاط التشــييد والبنــاء لألعــوام 2007 – 2011، ناحــظ 
أن معــّدل النمــو الســنوي لنشــاط البنــاء والتشــييد بلــغ 28.5%. حيــث بلــغ اإلنتــاج اإلجمالــي لعــام 
2011 نحــو 167.5 مليــار درهــم. ويعــّد نشــاط البنــاء والتشــييد مــن األنشــطة المهّمــة فــي االقتصــاد 
علــى مســتوى إمــارة أبوظبــي، حيــث ســاهم بنســبة 23.1% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي غيــر 

النفطــي لعــام 2011.

المجموعالغربيةالعينأبوظبيالسنة

      2009            8,819            2,949            855            12,623      

      2010            7,268            3,377            887            11,532      

      2011            11,293            3,439            1,001            15,733      

      2012            14,096            4,100            862            19,058      
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جدول 6/6: عدد المباني المنجزة حسب نوع المبنى والمنطقة

المصدر: دائرة الشؤون البلدية - بلديات أبوظبي والعين والغربية.

      2012            2011      السنة

المجموعالغربيةالعينأبوظبيالمجموعالغربيةالعينأبوظبينوع المبنى

      7,505            410            1,513            5,582            4,193            98            1,040            3,055      سكني

      754            0            0            754            1,298            0            65            1,233      سكني تجاري

      214            24            23            167            323            49            17            257      صناعي

      170            22            50            98            155            25            13            117      مرافق عامة

      161            4            98            59            167            1            73            93      تجاري

      0            0            0            0            13            2            0            11      زراعي

      253            240            12            1            34            3            25            6      أخرى

      9057            700            1696            6661            6183            178            1233            4772      المجموع

المصدر: دائرة الشؤون البلدية - بلديات أبوظبي والعين والغربية.

شكل 5/6: اإلنتاج اإلجمالي لنشاط البناء والتشييد

2007 2008 2009 2010 2011

167,529156,057146,705116,40278,215

مليون درهم
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6/6 البنية التحتية األساسية

أّدى ســعي إمــارة أبوظبــي المتواصــل نحــو تنميــة بناهــا التحتيــة وتحديثهــا إلــى إنشــاء واحــدة مــن 
أفضــل البنــى التحتيــة المتطــورة فــي العالــم، وقــد أنجــزت حكومــة أبوظبــي خــال فتــرة زمنيــة 
قصيــرة لــم تتجــاوز ثاثــة عقــود مــن الزمــن شــبكة متطــّورة مــن الطــرق والجســور واألنفــاق والمطارات 
والموانــئ وغيرهــا مــن مشــروعات الهيــاكل األساســية التــي تــّم إحاطتهــا بخدمــات علــى مســتوى 

متقــّدم.

تمّكنــت إمــارة أبوظبــي خــال الحقــب والســنوات الماضيــة مــن تشــييد بنيــة أساســية متينــة مــن 
مــن  والموانــئ وغيرهــا  والمطــارات  واألنفــاق  والجســور  والطــرق  والمواصــات  االتصــاالت  شــبكات 
مشــروعات الهيــاكل األساســية التــي وضعتهــا فــي مصــاف الــدول العصريــة فــي العالــم. وتمتــاز 
إمــارة أبوظبــي بتوافــر الطــرق البريــة الســريعة الممّهــدة التــي تربــط بيــن المناطــق المختلفــة داخــل 
ــع الزائــرون لإلمــارة بالتطــّورات التكنولوجيــة المتوافــرة مثــل خطــوط الهاتــف الثابــت  اإلمــارة، ويتمّت

ــة المتطــّورة.  ــة التحتي ــت فائقــة الســرعة وغيرهــا مــن مرافــق البني والمتنقــل وخدمــات اإلنترن

ومــن خــال الرؤيــة القياديــة العليــا وفلســفة التمّيــز المضّمنتيــن فــي مشــروعات تنميــة البنيــة 
ــم بأســره فــي تشــكيل المراكــز  ــى قيــادة المنطقــة والعال التحتيــة كافــة، تهــدف إمــارة أبوظبــي إل
الحضريــة المســتدامة، حيــث تمّكنــت اإلمــارة مــن بلــورة اســتراتيجية حضريــة طمــوح، أال وهــي »خطــة 
أبوظبــي 2030« التــي قصــد منهــا تمكيــن مخّططــي المــدن مــن االســتجابة لحاجــات التنميــة اآلنيــة 
والمســتقبلية. ويقــوم الملمــح الرئيــس لهــذه الخطــة علــى مفهــوم المدينــة المســتدامة المبنيــة 
حــول مناطــق مجــاورة مزدهــرة. وفــي تصــّور هــذا المفهــوم تركيــز النمــو واالرتقــاء بمســتوى خدمــات 
النقــل وبنــاء طــرق ذات اســتخدامات متعــّددة األغــراض بحيــث تكــون صديقــة للمشــاة، إلــى جانــب 
الحفــاظ علــى بنيــة تحتيــة أكثــر اســتدامة وأقــل تكلفــة، مــع حمايــة البيئــة المحيطــة وتعزيزهــا. وقــد 
ــم والحــدود للنمــو المســتدام بعيــد المــدى للمدينــة. فهــي  وضعــت أبوظبــي إطــارًا واضــح المعال
تجســيد لرؤيــة جديــدة لبرنامــج بنــاء المدينــة وتوســيعها، تقــّدم الثقافــة والمجتمــع علــى األهــداف 
الربحيــة التجاريــة المجــّردة. والهــدف الرئيــس الــذي ترمــي إليــه الخطــة، هــو تأكيــد أن يكــون الشــكل 
المســتقبلي لمدينــة أبوظبــي انعكاســً لتراثهــا وحفاظــً علــى هويتهــا، بمــا يســمح للمدينــة بــأن 
تكــون نموذجــً للمدينــة العربيــة المعاصــرة. لقــد أنفقــت حكومــة أبوظبــي بســخاء علــى إنشــاء بنيــة 

تحتيــة متطــّورة.

7/6 النقل والمواصات

يعــّد النقــل مــن أهــم الصناعــات المتطــّورة التــي تســهم مســاهمة فّعالــة فــي إيجــاد النقطــة 
الزمانيــة والمكانيــة للســلع والخدمــات ولذلــك يلعــب النقــل دورًا رئيســً فــي عمليــة التنمية ويشــّكل 
العنصــر األهــم فــي البنيــة التحتيــة لاقتصــاد. فعــن طريــق النقــل يتــم توســيع الســوق أمــام الســلعة 
والخدمــات وبالتالــي يســهم فــي االســتغال األمثــل للمــوارد البشــرية والماديــة. ولذلــك تهتــم إمــارة 
أبوظبــي اهتمامــً كبيــرًا بالطــرق باعتبارهــا الشــرايين التــي عــن طريقهــا يتــم تغذيــة أنحــاء اإلمــارة 

جميعهــا بحاجتهــا مــن الســلع والخدمــات وتســهم فــي تنشــيط الحركــة اإلنتاجيــة والتجاريــة. 

وتمّثــل الطــرق شــرايين الحيــاة الحديثــة، ويقــاس تقــّدم األمــم بمــدى مــا تملكــه مــن شــبكات الطــرق 
الحديثــة. وقــد كان مــن الطبيعــي مــع التطــور االجتماعــي واالقتصــادي الــذي شــهدته إمــارة أبوظبــي 
أن يشــهد قطــاع النقــل والمواصــات تطــورًا ســريعً ومتاحقــً لتســهيل االتصــال بيــن أرجــاء اإلمــارة 
ومناطقهــا المختلفــة وربطهــا بعضهــا ببعــض، باإلضافــة إلــى االتصــال الخارجــي بالــدول المجــاورة.

فقــد اهتمــت اإلمــارة بربــط المــدن بعضهــا ببعــض بشــبكة مــن الطــرق الخارجيــة الحديثــة ذات 
المســارات المتعــددة باإلضافــة إلــى شــبكة أخــرى مــن الطــرق داخــل المــدن الرئيســة والقــرى تغطــي 

أرجــاء اإلمــارة كّلهــا.

متميــزة  برّيــة  مواصــات  إلنشــاء شــبكة  المرحليــة  الخطــط  اإلمــارة وضعــت  اســتراتيجية  وضمــن 
وخطــوط للســكك الحديديــة ومــا زالــت هــذه الخطــط قيــد التنفيــذ. فهنــاك تطــورات كبــرى فــي 
حركــة النقــل البــري، حيــث ارتفــع عــدد المركبــات المرخصــة فــي إمــارة أبوظبــي منــذ عــام 2005 حتــى 

عــام 2011 بنســبة 190.9%، وهــذه الزيــادة حدثــت بشــكل تدريجــي خــال تلــك األعــوام. 

جدول 7/6: عدد المركبات واآلليات المرخصة حسب المنطقة

المصدر: وزارة الداخلية.

      2011            2010            2009            2008            2005      المنطقة

      785,076            743,049            675,026            561,748            269,920      إمارة أبوظبي

      554,196            521,270            471,502            386,853            172,291      أبوظبي

      201,687            194,821            180,032            154,110            85,721      العين

      29,193            26,958            23,492            20,785            11,908      المنطقة الغربية
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ي مجــال النقــل الجــوي، فقــد تمّكنــت مطــارات اإلمــارة مــن جــذب الكثيــر مــن حركــة الطيــران نحوهــا، 
حيــث يصــل إلــى مطــار أبوظبــي الدولــي أكثــر مــن 35 شــركة طيــران دوليــة والتــي لهــا رحــات 
منتظمــة إلــى أكثــر مــن 150 وجهــة عالميــة، بينمــا يمّثــل طيــران االتحــاد الناقــل الرســمي لدولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ويقــوم برحــات منتظمــة ويتخــذ مــن مطــار أبوظبــي الدولــي مقــرًا لــه. كمــا 
تمّكنــت موانئهــا البحريــة مــن تنشــيط التجــارة الخارجيــة علــى المســتويات جميعهــا. ويوجــد فــي 
أبوظبــي ثاثــة مطــارات هــي: مطــار أبوظبــي الدولــي ومطــار العيــن الدولــي ومطــار البطيــن، وهــو 
ــة عــام  ــف رحل ــرات نحــو 155.2 أل ــي حركــة الطائ ــغ إجمال ــزّوار. وقــد بل ــار ال مطــار خــاص الســتقبال كب
2012، بنســبة زيــادة 95.8% علــى عــام 2005، بينمــا بلــغ عــدد المســافرين مــن خــال مطــارات اإلمــارة 

ــادة مقدارهــا 166.7% علــى عــام 2005. 15 مليــون مســافر فــي عــام 2012 وبنســبة زي

جدول 8/6: حركة النقل الجوي وعدد الركاب وكمّيات البضائع المشحونة 
لمطارات اإلمارة

المصدر: شركة أبوظبي للمطارات.

      2012            2011            2010            2009            2008            2007            2005      البيان

      155,189            145,183            138,846            105,392            95,949            85,497            79,269      حركة الطائرات

عدد المسافرين

      7,355,912            6,210,403            5,458,716            4,758,659            4,494,980            3,363,617            2,517,133      قادمون

      7,348,030            6,121,919            5,387,127            4,684,131            4,265,255            3,281,827            2,501,320      مغادرون

      247,011            305,546            281,218            321,924            407,947            464,340            587,076      عابرون

نقل البضائع )بالطن(

      306,354            254,664            229,428            204,778            187,741            165,763            113,178      وارد

      263,109            227,377            210,144            176,608            169,067            154,125            101,941      صادر

حركة الطرود )بالطن

      2,411.00            2,158.00            2,113            1,860            1,066            699            807      وارد

      3,637.00            3,241.00            2,411            1,923            1,096            1,189            776      صادر

شكل 6/6: القادمون حسب إقليم المغادرة، 2012

المصدر: شركة أبوظبي للمطارات.

40%23%18%11%4%3%2%
آسيا ) ماعدا الدول 

العربية(
دول مجلس أوروبا

التعاون الخليجي
الدول العربية

األخرى
أمريكاأستراليا

الشمالية
أفريقيا ) ماعدا 
الدول العربية(

القادمون
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أمــا بالنســبة إلــى الموانــئ فيوجــد مينــاء زايــد وقــد تــّم تجهيــزه بأحــدث المعــّدات واألجهــزة التقنيــة 
المتقّدمــة الســتقبال الســفن العماقــة، ومينــاء خليفــة الــذي يمّثــل معلمــً رئيســً فــي تطويــرات 
ــه لنحــو 17 مــن خطــوط الشــحن  البنيــة التحتيــة فــي إمــارة أبوظبــي. ويقــّدم مينــاء خليفــة خدمات
العالميــة وأكثــر مــن 18 خدمــة مباشــرة مــع االتصــال بأكثــر مــن 40 مينــاًء إقليميــً وعالميــً، كمــا يعــّد 
هــذا المينــاء أول مينــاء شــبه آلــي فــي منطقــة الشــرق األوســط. ويكتســب مينــاء خليفــة أهمّيتــه 

كبوابــة تجاريــة ألبوظبــي، قــادرة علــى اســتيعاب حركــة الحاويــات المتزايــدة مــن اإلمــارة وإليهــا.

شكل 6/6: المغادرون حسب إقليم المغادرة، 2012

      2012            2011            2010            2009      البيان

      38,291            39,526            20,154            16,391      عدد السفن

عدد الحاويات النمطية*

      787,048            767,713            521,156            530,271      المجموع

      391,267            384,394            257,302            263,648      تفريغ

      395,781            383,319            263,854            266,623      تحميل

البضائع العامة )بالطن المتري(

      9,393,265            8,638,766            6,046,722            4,914,168      المجموع

      9,153,595            8,190,376            5,962,276            4,801,450      تفريغ

      239,670            178,390            84,446            112,718      تحميل

عدد المركبات

      79,906            56,510            62,352            37,951      المجموع

      79,184            56,318            61,910            37,078      تفريغ

      722            192            442            873      تحميل

*تساوي الحاوية النمطية )20( قدمً.
المصدر: موانئ أبوظبي.

جدول 9/6: أبرز المؤشرات اإلحصائية لحركة البضائع والبواخر

المصدر: شركة أبوظبي للمطارات.

39% 23% 18% 10% 4% 3% 2%
آسيا ) ماعدا الدول 

العربية(
أوروبا دول مجلس 

التعاون الخليجي
الدول العربية

األخرى
أستراليا أمريكا

الشمالية
أفريقيا ) ماعدا 
الدول العربية(

المغادرون
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8/6 تقنية المعلومات واالتصاالت

ــك بإطــاق  واكبــت حكومــة إمــارة أبوظبــي الثــورة التقنيــة التــي شــهدتها الســنوات الســابقة، وذل
المعلومــات  لتقنيــة  التحتيــة  البنيــة  فــي  التنميــة  جهــود  تدفــع  طمــوح  وطنيــة  اســتراتيجية 
واالتصــاالت، وتشــّجع االســتثمار المحلــي واألجنبــي فــي قطــاع المعرفــة والتقنيــة المتطــورة. وقــد 
أثمــر هــذا االهتمــام عــن ارتفــاع عــدد مشــتركي خطــوط اإلنترنــت الثابتــة فــي إمــارة أبوظبــي مــن 8 
مشــتركين لــكل 100 مــن الســكان فــي عــام 2009 الــى 11 مشــتركً لــكل 100 مــن الســكان فــي 

عــام 2012.

ويقــّدم هــذا الفصــل أهــم مؤشــرات تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت فــي إمــارة أبوظبــي، حيــث ارتفــع 
عــدد المشــتركين فــي خدمــة الهاتــف المتحــّرك بنســبة 18.9% مقارنــة بعــام 2009.

وتؤكــد مثــل هــذه اإلحصــاءات كيــف تســعى إمــارة أبوظبــي إلــى التقــّدم بخطــوات ثابتــة مــن أجــل 
ــك  ــم خدمــات رفيعــة المســتوى للمواطنيــن والمقيميــن، وذل ــزة بتقدي ــى حكومــة متمّي التحــّول إل

بالتحــّول إلــى مفهــوم الحكومــة اإللكترونيــة.

جدول 10/6: أهم إحصاءات تقنية المعلومات واالتصاالت

*تقديرات أولية.
المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي.

     2012  *         2011            2010            2009      المؤشرات

حّصة النشاط كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي 

باألسعار الجارية )%(
                4.5                                3.0                                    2.3                                        2.2                    

حّصة النشاط )% من الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي 

باألسعار الجارية(
          8.1                    5.9                              5.3                            5.0   

اإلنتاج اإلجمالي للنشاط )% من الناتج المحلي اإلجمالي 

باألسعار الجارية(
                    5.2                                    3.9                                    3.1                                    3.0                

تكوين رأس المال )% من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار 

الجارية(
                    0.3                                        0.3                                   0.8                                   0.7                    

      5,234            4,924            4,740            4,185      تعويضات العاملين )مليون درهم(

جدول 11/6: مؤشرات نشاط تقنية المعلومات واالتصاالت

جدول 12/6: تعرفة خدمات االتصاالت

المصدر: هيئة تنظيم االتصاالت.

المصدر: هيئة تنظيم االتصاالت.

      2012            2011            2010            2009      المؤشرات

عدد مشتركي خطوط اإلنترنت الثابتة 

لكل 100 من السكان
      8            11            11            11      

عدد مشتركي خطوط الهاتف الثابت لكل 

100 من السكان
      13                    14                  11            17      

عدد مشتركي خطوط الهاتف المتحّرك 

لكل 100 من السكان
      159            161            168            189      

نسبة السكان الذين تشملهم تغطية 

شبكة الهاتف المتحرك
      100            100            100            100      

نوع الخدمة
   Tariff   

      2009            2010            2011            2012      

رسوم االشتراك في خدمة اإلنترنت فائقة 
      149            149            149            149      السرعة الثابتة لألفراد )256 كيلوبايت/ثانية(

رسوم االشتراك في خدمة اإلنترنت فائقة 
السرعة الثابتة للمؤسسات )512 كيلوبايت/

ثانية(
      775            775            775            775      

رسوم االشتراك في خط الهاتف الثابت:

      15            15            15            15      منزلي

      50            50            50            50      مؤسسات

الهاتف المتحرك - خدمة الدفع المسبق )100 
            29                        29                  30            30      دقيقة / شهر(
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9/6 السياحة والفنادق

ــة، حيــث شــهد  ــى الخريطــة الســياحية العالمي ــزة عل ــة ومتمّي ــة مرموق ــارة أبوظبــي مكان ــوأ إم تتب
القطــاع الســياحي فــي اإلمــارة نمــوًا وتطــورًا نوعيــً كبيــرًا خــال الســنوات القليلــة الماضيــة، كمــا 
أصبــح هــذا القطــاع يمتلــك خصائــص وقــدرات تنافســية رفيعــة المســتوى والجــودة وأصبــح يحقــق 
عوائــد اقتصاديــة متزايــدة، خاصــة بعــد إنشــاء هيئــة أبوظبــي للســياحة عــام 2004 التــي أصبحــت 
تلعــب دورًا رئيســً فــي تعزيــز مكانــة أبوظبــي ســياحيً وتطويــر البنيــة التحتيــة ورفــع مســتوى 

المنتــج الســياحي لإلمــارة.

لقــد بــدا واضحــً أن إمــارة أبوظبــي تنطلــق باتجــاه تنميــة القطــاع الســياحي كأحــد المرتكــزات 
األساســية للتنميــة االقتصاديــة المتكاملــة وفــي إطــار خطــة اإلمــارة لتنويــع القاعــدة االقتصاديــة، 
مــن خــال رؤيــة اســتراتيجية تهــدف إلــى تعزيــز نمــو النشــاط الســياحي وزيــادة مســاهمته فــي 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي. وتشــهد إمــارة أبوظبــي طفــرة ســياحية كبــرى ومتنّوعــة تهــدف إلــى 
وضــع اإلمــارة فــي مراكــز متقّدمــة علــى خريطــة الســياحة العالميــة لمــا لهــذا القطــاع مــن أهمّيــة فــي 
دعــم االقتصــاد وتنويعــه وتحريــك النمــو وتنشــيط المجــاالت األخــرى وتفعيلهــا. لقــد بــدأت بالفعــل 
تظهــر مامــح هــذه الطفــرة الســياحية بوضــوح، مــع بــروز العديــد مــن المشــروعات الســياحية التــي 
أطلقتهــا هيئــة أبوظبــي للســياحة، مســتفيدة مــن العديــد مــن المقّومــات األساســية التــي تتمتــع 
بهــا إمــارة أبوظبــي مــن مناظــر طبيعيــة جذابــة تشــهد عليهــا 400 كيلومتــر مــن الســواحل البكــر، 
و200 جزيــرة طبيعيــة وبحــار دافئــة ونظيفــة تســتوطنها حيــاة بحريــة غنيــة، وواحــات موغلــة فــي 
القــدم، وصحــار شاســعة وتــراث عريــق ال يــزال محتفظــً بألقــه وأصالتــه، وعاصمــة للبــاد تتصــف 

بطابعهــا المعمــاري العالمــي. 

أنشــطتها  عبــر  والثقافــة  للســياحة  أبوظبــي  تقودهــا هيئــة  الكبــرى  الســياحية  الطفــرة  هــذه 
الملحوظــة فــي المشــاركات المحليــة واإلقليميــة والخارجيــة وتســويق أبوظبــي كوجهــة ســياحية 
وتطويــر المنتــج الســياحي وتنظيمــه فــي اإلمــارة. وبوجــود هــذه الهيئــة أخــذت عناصــر المنتــج 
الســياحي فــي أبوظبــي تتكامــل شــيئا فشــيئً ضمــن إطــار عمــل مؤسســاتي متكامــل، بــدأ يعطــي 
ثمــاره باكــرًا. وتــؤّدي الهيئــة اليــوم دورًا رئيســً فــي تضافــر الجهــود للتســويق الدولــي لإلمــارة مــن 
الطيــران  الســياحية وخطــوط  والشــركات  الفندقيــة  المؤسســات  مــع  المباشــر  التنســيق  خــال 
والجهــات ذات الصلــة مــن القطاعيــن العــام والخــاص. وخــال الفتــرة القصيــرة الماضيــة مــن عمرهــا، 
تطــّورت الهيئــة لتصبــح مؤسســة فاعلــة ورائــدة عالميــً وســّجلت حضــورًا قويــً فــي عــدد مــن أشــهر 
معــارض الســفر الدوليــة وأســواقها، التــي تمّثــل ملتقيــات وأســواقً مهّمــة تشــارك فيهــا العديــد 
مــن الجهــات المهتّمــة بصناعــة الســياحة وتســتقطب وكاالت الســفر والشــركات المتخّصصــة مــن 

ــم.  مختلــف دول العال

المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.

ــادة فــي نســبة  ــى ارتفــاع أعــداد النــزالء للجنســيات جميعهــا، وقــد كانــت أكبــر زي ــات إل تشــير البيان
النــزالء مــن جنســيات الــدول األفريقيــة باســتثناء الــدول العربيــة وبنســبة زيــادة بلغــت 32.6% علــى 
عــام 2011. كمــا ظهــر واضحــً ارتفــاع فــي أعــداد ليالــي اإلقامــة بنســبة 11.6% إلجمالــي الليالــي 
للجنســيات المختلفــة، بينمــا انخفضــت بنســبة 6% ألمريــكا الشــمالية وأمريــكا الجنوبيــة، وتشــير 
ــات كذلــك إلــى انخفــاض طفيــف لمتوســط مــدة اإلقامــة مــن 2.97 ليلــة عــام 2011 إلــى 2.93  البيان

ليلــة عــام 2012.

شكل 7/6: عدد نزالء المنشآت الفندقية حسب السنة

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

05001,000ألف شخص

755

834

960

1,206

1,346

1,450

1,503

1,540

1,812

2,112

2,388

1,5002,0002,5003,000

الفنــادق والمتنزهــات  عــدد  فــي  الحاضــر طفــرة غيــر مســبوقة  الوقــت  فــي  اإلمــارة  كمــا تشــهد 
الترفيهيــة وأماكــن التســلية والمراكــز التجاريــة والمجّمعــات الســكنية الفخمــة والمســاكن ذات 
التــي تســاهم  الفنــون والمتاحــف  الرياضيــة والترفيهيــة ومعــارض  المائيــة والمرافــق  الواجهــات 
جميعــً فــي زيــادة عــدد الســياح القادميــن إلــى اإلمــارة لقضــاء العطــل. وقــد بلــغ عــدد المنشــآت 
الفندقيــة 130 منشــأة عــام 2012، حيــث ارتفــع عــدد الغــرف الفندقيــة بنســبة 3.5%، كمــا زاد عــدد 

نــزالء الفنــادق والشــقق الفندقيــة بنســبة 13.1% عــام 2011 مقارنــة بعــام 2012.
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المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.

ّكل إجمالــي اإليــرادات للفنــادق والشــقق الفندقيــة ارتفاعــً بنســبة 5.8% بيــن عامــي 2011 و2012. 
وارتفــع إجمالــي إيــرادات الطعــام والشــراب بنســبة 12.4%، كمــا ارتفعــت إيرادات الغرف بنســبة %1.1. 
ــرادات الطعــام  ــرادات، 52.9% و50.6%، تليهــا إي ــى نســبة مــن اإلي ــرادات الغــرف أعل وقــد شــّكلت إي
والشــراب بنســبتي 36.7% و38.9% مــن إجمالــي اإليــرادات خــال عامــي 2011 و2012 علــى التوالــي.

الشكل 8/6: إيرادات المنشآت الفندقية حسب السنة

م
ره

 د
ون

لي
م

جدول 6/ 13: المؤشرات الرئيسة للمنشآت الفندقية

      2012            2011            2010            2009            2008            2007      المؤشر

      130            129            116            115            97            77      عدد المنشآت الفندقية

      21,997            21,254            18,844            17,424            12,727            10,192      عدد الغرف

      2,388,023            2,111,611            1,812,011            1,540,258            1,502,954            1,449,625      عدد النزالء

      6,996,724            6,269,682            5,132,323            4,318,504            4,673,494            4,275,063      عدد ليالي اإلقامة

      5,158,206            4,728,983            3,943,006            3,389,335            3,766,822            3,385,944      عدد الغرف الفندقية

      2.93               2.97               2.83            2.80            3.11            2.95      متوسط مدة اإلقامة )يوم(

      7,933,070            6,864,194            6,184,263            4,593,832            3,433,982            3,313,952      عدد الغرف الفندقية المتاحة

      5,172,765            4,728,940            3,999,674            3,315,477            2,871,192            2,698,951      عدد الغرف الفندقية المشغولة

      65.2            68.9            64.7            72.2            83.6            81.4      معّدل اإلشغال )%(

      2,342,734            2,316,881            2,269,007            2,472,846            2,660,413            1,610,552      إيرادات الغرف )ألف درهم(

      1,803,404            1,605,115            1,507,411            1,298,560            1,311,305            851,704      إيرادات الطعام والشراب )ألف درهم(

      486,937            455,060            452,102            469,223            333,153            347,041      اإليرادات األخرى )ألف درهم(

      4,633,075            4,377,057            4,228,520            4,240,629            4,304,871            2,809,297      إجمالي اإليرادات )ألف درهم(

      452.9            489.9            567.3            745.8      --معّدل إيراد الغرف الفندقية )بالدرهم(

      295.31            337.5            366.9            538.3      --معّدل إيراد الغرفة المتاحة )بالدرهم(

المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة. 
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استكشف أبوظبي مــن خالل اإلحصاء

الفصل



1/7 الزراعة

مــن زار إمــارة أبوظبــي فــي الســتينيات وأعــاد زيارتهــا اآلن ال بــّد مــن أن يصــاب بالذهــول عندمــا 
يــدرك بأنــه أمــام معجــزة حقيقيــة تتحقــق علــى هــذه األرض.. فكيــف تتحــّول الكثبــان الرمليــة التــي 
ــى مــزارع وحدائــق وجنــات خضــراء! لقــد كانــت أراضــي اإلمــارة عبــارة عــن  تنتشــر علــى مــّد البصــر إل
صحــراء قاحلــة ال خضــرة فيهــا وال مــاء باســتثناء بعــض الشــجيرات الصحراويــة مثــل الغــاف والســمر 
الموجــودة فــي بعــض الســيوح باإلضافــة إلــى أشــجار النخيــل الموجــودة فــي الواحــات المتناثــرة فــي 
عمــق الصحــراء وكان لحــرارة الجــو التــي ال تطــاق وملوحــة التربــة وانعــدام الميــاه الطبيعيــة مــن 

ــر األكبــر فــي مجــّرد تاشــي أي فكــرة لزراعــة األرض وتعميرهــا. األمطــار والمجــاري الطبيعيــة األث

ولكــن علــى الرغــم مــن هــذه الصعوبــات والتحديــات المناخيــة التــي واجهــت القطــاع الزراعــي فــي 
إمــارة أبوظبــي، فــإن المســيرة الزراعيــة فــي اإلمــارة اســتطاعت قهــر تلــك الصعوبــات والتحديــات 
جميعهــا، وتســجيل إنجــازات ملموســة، مــن خــال وضــع الخطــط والسياســات الطموحــة لتحقيــق 
تنميــة زراعيــة مســتدامة علــى المــدى البعيــد، حيــث أصبــح القطــاع الزراعــي يمّثــل إحــدى الصــور 

المشــرقة للتقــّدم الحضــاري واالقتصــادي فــي اإلمــارة.

لقــد اهتّمــت القيــادة فــي إمــارة أبوظبــي بالنهــوض بالقطــاع الزراعــي لمســاهمته فــي تنويــع مصــادر 
الدخــل وتعزيــز مفهــوم األمــن الغذائــي، حيــث يعــّد هــذا القطــاع المصــدر الرئيــس المــزّود للســلع 
الغذائيــة والمــواد الخــام الازمــة للعديــد مــن الصناعــات الغذائيــة، وذلــك مــن خــال االهتمــام بزيــادة 
اإلنتــاج وتشــجيع اســتخدام األســاليب الزراعيــة غيــر التقليديــة القائمــة علــى تخفيــض اســتهاك 
الحيــازات  الزراعــة، حيــث بلغــت مســاحة  التقليديــة فــي  الطــرق غيــر  الميــاه بتشــجيع اســتخدام 

ــازة فــي عــام 2012. ــى 24,394 حي ــي يصــل إل ــازات إجمال ــة 752,839 دونمــً، بعــدد حي النباتي

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.

جدول 1/7: عدد الحيازات الزراعية ومساحتها

مساحة الحيازاتعدد الحيازاتالسنة

      2002            22,250            708,815      

      2003            22,795            718,644      

      2004            22,840            719,109      

      2005            23,704            739,686      

      2006            23,648            720,651      

      2007            23,198            703,748      

      2008            24,015            731,512      

      2009            24,097            737,957      

      2010            24,290            747,679      

      2011            24,394            752,839      

      2012            24,394            752,839      

2/7 الثروة الحيوانية

تمّثــل الثــروة الحيوانيــة رافــدًا مــن روافــد التنميــة االقتصاديــة فــي إمــارة أبوظبــي، وال ســّيما أنهــا 
تعــّد مصــدر دخــل لســكان الريــف والباديــة، لذلــك حظــي هــذا القطــاع باهتمــام بالــغ مــن خــال 
الخطــط والبرامــج والسياســات المعتمــدة. وقــد شــهدت الثــروة الحيوانيــة فــي إمــارة أبوظبــي فــي 
الســنوات األخيــرة زيــادة كبيــرة فــي حجمهــا نتيجــة التحّســن الملمــوس فــي نوعيــة الخدمــات الطبيــة 
البيطريــة المقّدمــة مــن قبــل قطــاع البيطــرة فــي جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة وكفاءتهــا، حيــث 
تضطلــع العيــادات البيطريــة -الثابتــة والمتنّقلــة- المنتشــرة فــي ربــوع اإلمــارة والمدعومــة بعــدد مــن 
المختبــرات البيطريــة بمهــام عــدة منهــا العــاج وتحصيــن الحيوانــات والطيــور ضــد األمــراض واألوبئــة.

ــر الوســائل  ــة فــي توفي ــات المادي ــه هــذا القطــاع وتســخير اإلمكان ــذي حظــي ب ونتيجــة لاهتمــام ال
العلميــة الحديثــة لرعايتــه وتنميتــه فقــد وصــل عــدد الثــروة الحيوانيــة فــي إمــارة أبوظبــي إلــى نحــو 
ــى الخيــول وطائفــة  ــة إل 2,921,698 رأســً مــن الضــأن والماعــز واألبقــار والجمــال عــام 2012، باإلضاف

متنوعــة مــن الحيوانــات األخــرى. 

جدول 2/7: أعداد الثروة الحيوانية 

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.

جمالأبقارضان وماعزالمجموعالسنة

      2002            1,752,519            1,454,290            14,624            283,605      

      2003            1,686,716            1,401,964            15,392            269,360      

      2004            2,134,822            1,827,419            20,425            286,978      

      2005            2,078,608            1,761,713            30,630            286,265      

      2006            2,215,552            1,876,054            33,430            306,068      

      2007            2,519,841            2,127,604            38,900            353,337      

      2008            2,377,777            1,998,280            42,596            336,901      

      2009            2,726,671            2,305,603            42,992            378,076      

      2010            2,357,065            2,041,902            39,778            275,385      

      2011            2,397,892            2,080,623            39,692            277,577      

      2012            2,921,698            2,551,432            40,046            330,220      
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لقــد كان الكتمــال البنيــة األساســية لســامة الوضــع الصحــي للصحــة الحيوانيــة فــي اإلمــارة واإلمكانات 
الخدميــة البيطريــة المتمّيــزة المقّدمــة لهــذا القطــاع األثــر الفّعــال فــي جــذب كثيــر مــن المســتثمرين 
للدخــول فــي مشــروعات إنتاجيــة خاصــة فــي مجــال مــزارع األلبــان والدواجــن والتســمين. فــي إطــار 
االهتمــام المتزايــد بالقطــاع الزراعــي بمفهومــه الشــامل، ازدهــرت صناعــة الدواجــن واأللبــان فــي إمــارة 
أبوظبــي فــي الســنوات األخيــرة بصــورة ملموســة وُحّدثــت أســاليبها اإلنتاجيــة، وكان هــذا االزدهــار 
ثمــرة الزيــادة الكبيــرة فــي االســتثمارات الموّجهــة للتنميــة الزراعيــة عامــة، وتنميــة قطــاع اإلنتــاج 
ــد مــن مــزارع األبقــار المخّصصــة  ــّم إنشــاء العدي الحيوانــي والداجنــي علــى وجــه الخصــوص، حيــث ت
إلنتــاج الحليــب ومــزارع الدواجــن الحديثــة األمــر الــذي انعكــس إيجابيــً علــى التطــور فــي إنتــاج الحليــب 
والبيــض ولحــوم الدواجــن، وســاهم ذلــك فــي االرتقــاء بالوضــع الغذائــي فــي اإلمــارة ووّفــر جانبــً مهمــً 
مــن احتياجــات الفــرد مــن البروتيــن الحيوانــي عالــي الجــودة. وقــد بلــغ عــدد مــزارع الدواجــن 13 مزرعــة 
بلغــت إنتاجيتهــا مــن اللحــم 17101 طــن والبيــض 203 ماييــن بيضــة عــام 2012. أمــا مــزارع األبقــار 

فهنــاك 13 مزرعــة بلــغ إنتاجهــا مــن الحليــب الطــازج نحــو 80540 طنــً عــام 2012.

3/7 الثروة السمكية 

تمتلــك إمــارة أبوظبــي شــريطً ســاحليً يزيــد طولــه علــى 500 كيلومتــر وهــو غنــي باألســماك 
واألحيــاء البحريــة، وتنتشــر فــي مياههــا اإلقليميــة مــا يزيــد علــى 200 جزيــرة مختلفــة األحجــام 
ومتنوعــة الطبيعــة ومتفاوتــة فــي األهمّيــة التاريخيــة واالقتصاديــة. وقــد أّدى الموقــع الجغرافــي 
ــى أن يشــّكل صيــد األســماك جــزءًا رئيســً مــن النشــاط االقتصــادي، حيــث تعــّد  إلمــارة أبوظبــي إل
ســواحل اإلمــارة مصــدرًا أساســيً لتلبيــة احتياجــات الســكان مــن األســماك، العنصــر األساســي فــي 
غــذاء مواطنــي المناطــق الســاحلية، كمــا تعــّد الثــروة الســمكية مــن أهــم الثــروات االقتصاديــة 
المتجــّددة ومصــدرًا مهمــً للدخــل القومــي. ولذلــك اتجهــت السياســة االقتصاديــة لإلمــارة إلــى 
الخاصــة  العينيــة  القــروض  بتوفيــر  الصياديــن  ومعاونــة  الســمكية  الثــروة  بقطــاع  االهتمــام 
بمســتلزمات اإلنتــاج الســمكي، والخدمــات المجانيــة إلصــاح المكائــن البحريــة للصياديــن وصيانتهــا 
وتدريبهــم وإرشــادهم علــى طــرق الصيــد الحديثــة التــي تتضّمــن زيــادة إنتاجهــم، ورفــع مســتوى 
معيشــتهم بهــدف تشــجيعهم علــى التمّســك بمهــن اآلبــاء واألجــداد. كمــا حرصــت اإلمــارة علــى 
دراســة البيئــة البحريــة التــي يعمــل فيهــا الصيــاد، وإجــراء بعــض المســوحات البحريــة لتحديــد أنــواع 
األســماك وتحديــد كمّياتهــا وكذلــك تحديــد مواقــع توالــد األســماك ومواســمها لتحديــد فتــرات منــع 
صيدهــا ومواقــع هــذا المنــع، باإلضافــة إلــى تحديــد خطــوط هجــرة األســماك وحمايــة الثروة الســمكية 

ــر.  والحفــاظ عليهــا مــن االســتغال الجائ

ــي فــي إمــارة أبوظبــي، حيــث يحظــى  ــاج الغذائ ــي لإلنت ويعــّد قطــاع الثــروة الســمكية الرافــد الثان
هــذا القطــاع بنصيــب وافــر مــن الدعــم واالهتمــام، حيــث أصبحــت اإلمــارة مكتفيــة ذاتيــً مــن األســماك 
الطازجــة والمبــّردة، وقــد بلغــت كمّيــة األســماك المصطــادة 4,399 طنــً، تقــّدر قيمتهــا بنحــو 80.8 

مليــون درهــم فــي عــام 2012.
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المصدر: هيئة البيئة – أبوظبي.

القيمةالكمّيةالسنة

      2002            8,184            47.5      

      2003            9,042            74.4      

      2004            6,658                48.9          

      2005            6,942            49.5      

      2006            5,831            60.7      

      2007            5,337                63.2          

      2008            5,363                74.6          

      2009            5,977            104.8      

      2010            6,333            124.4      

      2011            3,922            69.4      

      2012            4,399            80.8      

الكمّية: طن، القيمة: مليون درهم
4/7 حماية البيئةجدول 3/7: كمّية األسماك المصطادة وقيمتها

لقــد كان هنــاك إدراك عميــق وباكــر لــدى القيــادة العليــا ألهمّيــة حمايــة البيئــة، باعتبارهــا مطلبــً 
ــك واضحــة مــن المســاحات الواســعة  أساســيً لتحقيــق نمــو مســتدام ومتــوازن وشــامل. ودالالت ذل
مــن الغابــات والمــزارع والحدائــق وماييــن األشــجار والنباتــات مــن كل األنــواع التــي باتــت تنتشــر بصــورة 
متزايــدة ومســتمرة وســط األراضــي الصحراويــة وتقــف اليــوم شــاهدًا علــى ضخامــة الجهــد المبــذول 
وعلــى عظمــة اإلنجــاز الــذي تحقــق، حيــث تغطــي الغابــات والزراعــة والمتنزهــات الترفيهيــة مــا يزيــد 

علــى 6% مــن المســاحة اإلجماليــة إلمــارة أبوظبــي. 

وبرغــم كونهــا مــن أكبــر مصــّدري النفــط فــي العالــم، فــإن أبوظبــي تعــّد ســّباقة فــي تبّنــي مصــادر 
الطاقــة  اســتخدام  إلــى  التحــّول  نحــو  الّراميــة  العالميــة  الجهــود  تقــود  حيــث  المتجــّددة  الطاقــة 
النظيفــة. كمــا خطــت اإلمــارة خطــوة مهّمــة فــي دفاعهــا عــن البيئــة حينمــا أطلقــت مبــادرة طموحــًة 
فــي مجــال الطاقــة المتجــّددة وهــي »مبــادرة مصــدر«، التــي تســعى مــن خالهــا إلــى خفــض االعتمــاد 
ــات ثانــي أكســيد  ــادة انبعاث ــة التــي تعــّد المســؤولة الرئيســة عــن زي علــى مصــادر الطاقــة التقليدي

ــرات المناخيــة.  الكربــون فــي الغــاف الجــوي وظاهــرة االحتبــاس الحــراري والتغّي

5/7 التنّوع الحيوي

لقــد أكســب االهتمــام بقضايــا البيئــة إمــارة أبوظبــي شــهرة عالميــة ومكانــة دوليــة مرموقــة، خاصــة 
فــي مياديــن الحفــاظ علــى الطبيعــة ومكافحــة التصحــر وتنميــة الحيــاة البريــة والبحريــة وإقامــة 
أنــواع متعــددة مــن الحيوانــات  العالميــة للحفــاظ علــى  البحــوث  المحمّيــات الطبيعيــة وتشــجيع 
والســاحف  البحــر  وأبقــار  العربــي  والنمــر  المهــا  غــزال  مثــل  عالميــً  باالنقــراض  المهــّددة  النــادرة 
الخضــراء، ودعمهــا، وكذلــك البرامــج المتقّدمــة باســتخدام أحــدث التكنولوجيــا لتكاثــر الطيــور البريــة 

ــارى. مــن بينهــا الصقــور والحب

ــواع المهــّددة باالنقــراض مــن  وقــد حرصــت أبوظبــي علــى الحفــاظ علــى التنــّوع الحيــوي وإنقــاذ األن
خــال رســم سياســات وتحســين ممارســات حمايــة البيئــة. حيــث يوجــد فــي اإلمــارة ثــاث مناطــق 
محمّيــة معلنــة رســميً بمســاحة إجماليــة تبلــغ 6,306 كيلومتــرات مربعــة إلــى جانــب محمّيــات عــّدة 
أخــرى مقترحــة مــا زالــت قيــد انتظــار اإلعــان الرســمي. وتشــّكل هــذه المحمّيــات الثاثــة نحــو 5% مــن 
المســاحة اإلجماليــة إلمــارة أبوظبــي، فــي حيــن يبلــغ إجمالــي مســاحة المحمّيــات المعلنــة والمقترحــة 

معــً 15,357 كيلومتــرًا مربعــً أي بنســبة 13.2% مــن إجمالــي مســاحة إمــارة أبوظبــي. 
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ويوجــد فــي إمــارة أبوظبــي نحــو 793 نوعــً مــن الكائنــات الحّيــة المســّجلة )بريــً وبحريــً( وذلــك 
باســتثناء الافقاريــات )مفصليــات األرجــل( حســب آخــر تحديــث تــّم فــي منتصــف عــام 2012. وتشــير 
الدراســات إلــى وجــود أكثــر مــن 2,000 نــوع مســّجل لمفصليــات األرجــل البريــة تشــّكل الحشــرات 
الغالبيــة العظمــى منهــا بنســبة 96%، فــي حيــن تــّم تســجيل 414 نوعــً مــن النباتــات الوعائيــة فــي 

اإلمــارة.

جدول رقم  4/7: إجمالي عدد األنواع المعروفة والمهّددة )أ(،  2012شكل 1/7: مواقع المحمّيات البرية والبحرية المعلنة رسميً والمقترحة، 2012

المصدر: البوابة الجيومكانية إلمارة أبوظبي، مركز اإلحصاء – أبوظبي.

	  

   Bo Al-Seyayeef 
Natural Reserve  

 Al Yasat Marine 
Protected Area   

   Marawah Marine 
Biosphere Reserve  

   Al-Wathba 
Lake 

Protectorate    
   Bustards 
Protectorate     

 Jebel   Hafeet 
Reserve  

   Al-Maha 
Protectorate    

   Al-Arabi    

)أ( تشمل األنواع المدرجة ضمن الفئات المهّددة عالميً و/أو محليً حسب القائمة الحمراء.
)ب( تشمل األنواع البرية والمائية.

إجمالي عدد األنواع المهّددة إجمالي عدد األنواع المعروفة الطائفة

األسماك      247            10      

الطيور)ب(      420            15      

الزواحف)ب(      70            5      

البرمائيات      2            0      

الثدييات)ب(      54            16      

المجموع      793            46      

- مفصليات األرجل )برية(     2000  <   

النباتات الوعائية)ب(      414            9      

المصدر: هيئة البيئة – أبوظبي.
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