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1.2.بيئة األعمال 

تميــزت إمــارة أبوظبــي خــال الســنوات األخيــرة بتجربــة اســتثمارية جعلتهــا مقصــًدا للشــركات العالميــة 
التوجهــات  فــي ظــل  الخــاص  القطــاع  مــع جهــود  الحكوميــة  السياســات  تناغمــت  الكبــرى، حيــث 
والسياســات الحكوميــة الرشــيدة وتعزيــز أواصــر هــذه الشــراكة. وتبنــت حكومــة أبوظبــي خطــة طويلــة 
المــدى لتســهيل عمليــة التحــول االقتصــادي لإلمــارة بهــدف خلــق بيئــة أعمــال مثاليــة، والحــد مــن 
االعتمــاد علــى قطــاع النفــط والتركيــز علــى االقتصــاد القائــم علــى المعرفــة. وقطعــت إمــارة أبوظبــي 
شــوطً بعيــدًا فــي هــذا المضمــار، لــذا يمكــن القــول بــأن التطــور واالزدهــار الــذي تنعــم بهمــا اإلمــارة فــي 

الوقــت الراهــن يعــزى إلــى مثاليــة بيئــة اإلعمــال.

إن السياســات المتبعــة فــي إمــارة أبــو ظبــي لتنفيــذ رؤيــة أبــو ظبــي 2030 طويلــة األجــل، وتوفيــر 
االســتراتيجي  الجغرافــي  والموقــع  بيئــة عمــل مثاليــة وفعالــة،  تخلــق  التــي  والدعائــم  المرتكــزات 
والبنيــة التحتيــة المتطــورة وكذلــك التســهيات الكثيــرة التــي توفرهــا المناطــق الصناعيــة فــي اإلمــارة 
والرســوم المنخفضــة، وفــرة مصــادر الطاقــة المتجــددة والتســهيات االئتمانيــة وغيرهــا الكثيــر تعتبــر 

ــة األعمــال. ــن بيئ ــة لتكوي مــن العوامــل الجاذب

وتلتــزم حكومــة أبوظبــي بتســهيل ممارســة األعمــال فــي مختلــف المجــاالت، وفــي الوقــت نفســه إقامــة 
اقتصــاد ينســجم ويتفاعــل بشــكل جيــد مــع االقتصــاد العالمــي، بهــدف التســهيل علــى المســتثمرين 
واســتقطاب االســتثمارات األجنبيــة ممــا يســاهم فــي بنــاء قــوي غيــر معتمــد علــى قطــاع واحــد. وفــي 
ــة  ــص التجاري ــدد الرخ ــا ع ــة، أم ــجلة 9,934 رخص ــدة المس ــة الجدي ــص التجاري ــدد الرخ ــغ ع ــام 2014 بل ع

الملغيــة فكانــت 1,820 رخصــة.

1.1.2. المؤشرات العامة لبيئة األعمال  

2010201220132014المؤشرات

9,3498,0948,6579,934عدد الرخص التجارية الجديدة المسجلة 

69,62069,21770,89173,055عدد الرخص التجارية المجددة 

2,1512,5512,3451,820عدد الرخص التجارية الملغية 

المصدر: دائرة التنمية االقتصادية

2.1.2. أهم إحصاءات نشاط تجارة الجملة والتجزئة وخدمات اإلصالح

2014*201020122013المؤشرات

حصة النشاط كنسبة من الناتج المحلي 
4.53.53.84.4اإلجمالي )%(

حصة النشاط كنسبة من الناتج المحلي 
11.710.811.111.1اإلجمالي في القطاع الغير نفطي)%(

اإلنتاج اإلجمالي للنشاط )% من الناتج 
5.94.65.05.5المحلي اإلجمالي(

تكوين رأس المال )% من الناتج المحلي 
0.20.20.20.3اإلجمالي( 

8,28111,23512,00712,920تعويضات العاملين )مليون درهم(

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

* تقديرات أولية

2. الصناعة واألعمال
يوفــر قســم الصناعــة واألعمــال بيانــات إحصائيــة تتعلــق بكافــة األنشــطة االقتصاديــة مــا يجعلــه مــرآة 
ــن  ــا م ــا له ــة لم ــي المقدم ــتخراجية ف ــة االس ــطة الصناع ــي أنش ــارة، وتأت ــادي لإلم ــس األداء االقتص تعك
أهميــة كبــرى. وقــد شــكلت الصناعــات التحويليــة نحــو 5.5% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي إلمــارة 
ــن  ــبة 0.3%، م ــة بنس ــات التحويلي ــاط الصناع ــي لنش ــاج اإلجمال ــع اإلنت ــام 2014. وارتف ــي ع ــي ف أبوظب

ــام 2013. ــي ع ــم ف ــون دره ــى 183,471 ملي ــام 2012 إل ــي ع ــم ف ــون دره 182,875 ملي

وفــي نشــاط الســياحة ارتفــع عــدد المنشــآت الفندقيــة إلــى 160 منشــأة عــام 2014 بزيــادة 6.7% مقارنــة 
بعــام 2013، وخــال نفــس الفتــرة زاد عــدد النــزالء بنحــو 24.5%، كمــا زاد عــدد الغــرف الفندقيــة بنســبة 

9.1%، وزاد معــدل اإلشــغال بمقــدار 5.8%، وبلــغ متوســط مــدة اإلقامــة 3.0 ليلــة عــام 2014.

وفــي نشــاط النقــل بلــغ عــدد المســافرين جــوًا 19.9 مليــون مســافر خــال عــام 2014 بالمقارنــة مــع 16.8 
مليــون مســافر خال عــام 2013.

أمــا فــي نشــاط تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت، فقــد ارتفــع عــدد مشــتركي خطــوط الهاتــف المتحــرك مــن 
197 لــكل 100 مــن الســكان عــام 2013 إلــى 199 لــكل 100 مــن الســكان عــام 2014 بزيــادة %1.0.

82,989مجموع الرخص التجارية الجديدة والمجددة

16,551* تعويضات العاملين لنشاط الصناعات التحويلية )مليون درهم(

5,016,600إنتاج المنتجات البتروكيماوية )طن متري(

296,555المبيعات المحلية للمنتجات البتروكيماوية )طن متري(

8,153عدد رخص البناء الصادرة في إمارة أبوظبي

19.9عدد المسافرين جوًا )مليون(

199عدد مشتركي خطوط الهاتف المتحرك لكل 100 من السكان

12عدد مشتركي خطوط اإلنترنت الثابتة لكل 100 من السكان

160عدد المنشآت الفندقية

3,494عدد نزالء المنشآت الفندقية )باأللف(

2014
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2.2.2. اإلنتاج اإلجمالي والقيمة المضافة لنشاط  الصناعات التحويلية
)مليون درهم(

نوع الصناعة التحويلية
20122013

 اإلنتاج
اإلجمالي

 القيمة
المضافة

 اإلنتاج
اإلجمالي

 القيمة
المضافة

182,87548,208183,47148,567المجموع

7,8962,9958,6803,092المواد الغذائية والمشروبات والتبغ

1,9728881,953927النسيج والمالبس والمنتجات الجلدية

562175564207األخشاب والمنتجات الخشبية

797479896501الورق والطباعة والنشر ووسائط االستنساخ

114,87424,504112,35423,895الكيماويات واللدائن ومنتجاتها
المنتجات التعـدينية غـــــير  المعدنية  

12,4513,32010,7683,268)الالفلزية(

20,1045,48922,9956,021الصناعات المعدنية األساسية
المنتجات المعدنية اإلنشائية ما عدا اآلالت 

9,4053,6658,0563,504والمعدات

7,5343,2669,9833,561صناعة اآلالت والمعدات واألجهزة

795335807349األثاث
تصليح وتركيب المعدات واآلالت والصناعات 

6,4853,0926,4153,245التحويلية األخرى

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
 

3.2.2. إجمالي تكوين رأس المال الثابت في نشاط الصناعات التحويلية
)مليون درهم(

20122013نوع الصناعة التحويلية

36,56923,440المجموع

431281المواد الغذائية والمشروبات والتبغ

31112النسيج والمالبس والمنتجات الجلدية

24188األخشاب والمنتجات الخشبية

4364الورق والطباعة والنشر ووسائط االستنساخ

26,64715,462الكيماويات واللدائن ومنتجاتها

335237المنتجات التعـدينية غـــــير  المعدنية  )الالفلزية(

7,5865,392الصناعات المعدنية األساسية

637929المنتجات المعدنية اإلنشائية ما عدا اآلالت والمعدات

465251صناعة اآلالت والمعدات واألجهزة

109األثاث

تصليح وتركيب المعدات واآلالت والصناعات التحويلية 
361516األخرى

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
 

2.2. الصناعة التحويلية 
تعــد الصناعــات التحويليــة واحــدة مــن األنشــطة االقتصاديــة ذات األهميــة االســتراتيجية فــي إمــارة 
أبوظبــي. وتولــي خطــة التنميــة االقتصاديــة طويلــة األمــد عنايــة خاصــة لقطــاع الصناعــات التحويليــة 
كــي تســهم بشــكل كبيــر فــي تنميــة االقتصــاد غيــر النفطــي وضمــان النمــو االقتصــادي واالســتقرار 

فــي اإلمــارة.

شــكلت الصناعــات التحويليــة نحــو 5.5% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، و11.1% مــن الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي غيــر النفطــي فــي عــام 2014. وارتفعــت القيمــة المضافــة لنشــاط الصناعــات التحويليــة 

ــام 2013. ــي ع ــم ف ــون دره ــن 48,567 ملي ــام 2014، ع ــي 7.1% ع حوال

1.2.2. أهم إحصاءات نشاط الصناعات التحويلية

2014*201020122013المؤشرات

حصة النشاط كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي 
5.65.35.25.5باألسعار الجارية )%(

حصة النشاط )% من الناتج المحلي اإلجمالي غير 
11.112.311.511.1النفطي باألسعار الجارية(

اإلنتاج اإلجمالي للنشاط )% من الناتج المحلي 
20.620.119.720.0اإلجمالي باألسعار الجارية(

تكوين رأس المال )% من الناتج المحلي اإلجمالي 
4.54.02.52.6باألسعار الجارية(

11,04413,78715,32516,551تعويضات العاملين )مليون درهم(

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

* تقديرات أولية
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1.3.2. أهم إحصاءات نشاط النفط الخام والغاز الطبيعي

2014*201020122013المؤشرات

حصة النشاط كنسبة من الناتج المحلي 
49.156.754.450.5اإلجمالي باألسعار الجارية )%(

اإلنتاج اإلجمالي للنشاط )% من الناتج المحلي 
50.558.056.252.4اإلجمالي باألسعار الجارية(

تكوين رأس المال )% من الناتج المحلي 
4.93.62.72.7اإلجمالي باألسعار الجارية(

7,0439,76811,74712,613تعويضات العاملين )مليون درهم(

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

* تقديرات أولية

3.2. النفط و الغاز 

4.2.2. أهم إحصاءات نشاط صناعة المعادن األساسية 
 

2010201220132014نشاط صناعة المعادن األساسية

حصة النشاط كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي 
0.7* 0.20.60.6باألسعار الجارية )%(

حصة النشاط )% من الناتج المحلي اإلجمالي غير 
1.5* 0.41.41.4النفطي باألسعار الجارية(

اإلنتاج اإلجمالي للنشاط )% من الناتج المحلي 
2.6* 1.52.22.5اإلجمالي باألسعار الجارية(

تكوين رأس المال )% من الناتج المحلي اإلجمالي 
0.6* 1.30.80.6باألسعار الجارية(

1,920* 9791,6511,815تعويضات العاملين )مليون درهم(

15.314.917.915.6الواردات )% من إجمالي الواردات(

11.127.445.544.3الصادرات )% من إجمالي الصادرات غير النفطية(

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
* تقديرات أولية

الشكل 1.2.2. القيمة المضافة لنشاط الصناعات التحويلية

م
ره

 د
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م
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30,000

2013
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2.4.2. المبيعات المحلية للمنتجات البتروكيماوية
)طن متري(

2011201220132014نوع المنتج

145,645256,777306,937296,555المجموع

45,83634,28328,17125,466سماد اليوريا

69,524126,888153,136163,946بولي ايثيلين

30,28595,606125,630107,143بولي بروبلين

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك

3.4.2. أسعار صادرات المنتجات البتروكيماوية
)دوالر / طن متري(

2011201220132014نوع المنتج

515545514498أمونيا

440421334330سماد اليوريا

1,4871,4751,5761,602بولي ايثيلين

1,5211,4331,5391,569بولي بروبلين

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك

4.2. البتروكيماويات 

تتبوأ إمارة أبوظبي مكانة متميزة تسمح لها بزيادة مساهمتها العالمية في صناعة البتروكيماويات 
البتروكيماويات  صناعة  وتعد  به.  المرتبطة  والسوائل  الطبيعي  الغاز  من  مخزوناتها  على  معتمدة 
اإلنتاجية  اإلمارة من قدرتها  ترفع  لذلك  اإلمارة،  اقتصاد  لتنويع  المستقبلية  الخطة  قطاع مهم ضمن 

بشكل مستمر، وفي نفس الوقت تشهد أنشطة التسويق تطورًا كبير. 

تعتمد صناعة البتروكيماويات في اإلمارة على قدرتها العالية في توفير المواد األساسية التي ترتكز 
عليها هذه الصناعة، ومن أهم المنتجات البتروكيماوية التي برزت فيها اإلمارة، األمونيا وأسمدة اليوريا 

والبولي إيثلين والبولي بروبلين.

من  البتروكيماوية  المنتجات  انتاج  في  ارتفاعًا  أبوظبي  إمارة  في  البتروكيماويات  صناعة  حّققت 
3,706,785 طنًا متريًا في عام 2013 إلى 5,016,600 طنًا متريًا خالل عام 2014 بزيادة مقدارها %35.3، 

في حين بلغت قيمة صادرات المنتجات البتروكيماوية 3,426,335 طنًا متريًا في عام 2014.

1.4.2. إنتاج وصادرات المنتجات البتروكيماوية
)طن متري(

نوع المنتج
20132014

الصادراتاإلنتاجالصادراتاإلنتاج

3,706,7852,648,1105,016,6003,426,335المجموع

802,56127,4381,138,01824,800أمونيا

1,342,1861,314,5281,953,9271,914,453سماد اليوريا

950,778838,9981,255,298993,476بولي ايثيلين

611,260467,146669,357493,606بولي بروبلين

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك
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6.2. التشييد والبناء
أولــت حكومــة إمــارة أبوظبــي اهتمامــا خاصــا بالقطــاع العقــاري لكونــه مــن أهــم القطاعــات التــي 
تســاهم فــي زيــادة نمــو النشــاط االقتصــادي لإلمــارة وتوفــر نمــو مســتدام علــى المــدى الطويــل، ومــن 
هــذا المنطلــق، كان البــد مــن توفيــر بنيــة تحتيــة متطــورة تدعــم التطــور العقــاري الحاصــل فــي اإلمــارة 
ــر ودعــم قطاعــات  ــا يظهــر نشــاط »التشــييد والبنــاء« كمســاهم فاعــل فــي تطوي منــذ ســنوات، وهن
النمــو المســتقبلية المســتهدفة. وعلــى ســبيل المثــال هنــاك حاجــة إلــى تشــييد فنــادق ومنتجعــات 

ــدة تدعــم التنميــة الســياحية لإلمــارة. ســياحية جدي

ســاهم نشــاط »التشــييد والبنــاء« بنســبة 9.6% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي خــال عــام 2014 
بالمقارنــة مــع 9.2% خــال عــام 2013 وتشــير إحصــاءات رخــص البنــاء إلــى أن عــدد رخــص المبانــي 
الســكنية الصــادرة خــال عــام 2014 بلــغ 6,485 رخصــة. وباإلضافــة إلــى ذلــك، تــم إصــدار 1,668 رخصــة 
ــة مــع 1,623 رخصــة فــي عــام 2013 وشــكلت رخــص  لألبنيــة غيــر الســكنية خــال عــام 2014 بالمقارن

ــام 2014. ــال ع ــادرة خ ــص الص ــدد الرخ ــي ع ــن إجمال ــدة 10.6% م ــة الجدي األبني

1.6.2. أهم إحصاءات التشييد والبناء

2014*201020122013المؤشرات

حصة النشاط كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي 
12.99.19.29.6باألسعار الجارية )%(

حصة النشاط )% من الناتج المحلي اإلجمالي غير 
25.721.320.419.5النفطي باألسعار الجارية(

اإلنتاج اإلجمالي للنشاط )% من الناتج المحلي 
24.417.818.218.7اإلجمالي باألسعار الجارية(

تكوين رأس المال )% من الناتج المحلي اإلجمالي 
0.70.40.40.5باألسعار الجارية(

23,63824,07127,56929,003تعويضات العاملين )مليون درهم(

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
* تقديرات أولية

5.2. الكهرباء و الماء 

1.5.2.  أهم إحصاءات نشاط الكهرباء والمياه 

2014*201020122013المؤشرات

حصة النشاط كنسبة من الناتج المحلي 
2.52.42.42.4اإلجمالي باألسعار الجارية )%(

حصة النشاط )% من الناتج المحلي 
4.95.65.25.0اإلجمالي غير النفطي باألسعار الجارية(

اإلنتاج اإلجمالي للنشاط )% من الناتج 
4.43.43.43.5المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية(

تكوين رأس المال )% من الناتج المحلي 
2.00.70.70.8اإلجمالي باألسعار الجارية(

1,9451,9632,0182,167تعويضات العاملين )مليون درهم(

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
* تقديرات أولية
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4.6.2. عدد الرخص الصادرة حسب النوع والمنطقة، 2013

المنطقة الغربيةالعينأبوظبينوع الرخصة

15,6344,479790المجموع

1,456818120بناء جديد

5,5739461تجديد أو تعديل للرخص

2,5822,923352إضافات على مبان قائمة

4,05339943تحسين وتزيين مبان

97665رخص مؤقتة

25222618هدم

74213191أخرى

المصدر: دائرة الشؤون البلدية -  بلديات أبوظبي والعين والغربية

5.6.2. عدد الرخص الصادرة حسب النوع والمنطقة، 2014

المنطقة الغربيةالعينأبوظبينوع الرخصة

18,0654,615601المجموع

1,350825291بناء جديد

5,1248634تجديد أو تعديل للرخص

2,6623,0205إضافات على مبان قائمة

4,41442679تحسين وتزيين مبان

1,01030رخص مؤقتة

21724922هدم

3,2886170أخرى

المصدر: دائرة الشؤون البلدية -  بلديات أبوظبي والعين والغربية

2.6.2. عدد الرخص الصادرة حسب النوع والمنطقة، 2010

المنطقة الغربيةالعينأبوظبينوع الرخصة

7,2683,377887المجموع

2,0661,029140بناء جديد

64259980تجديد أو تعديل للرخص

1,872982429إضافات على مبان قائمة

2,028558188تحسين وتزيين مبان

279137رخص مؤقتة

10718723هدم

274920أخرى

المصدر: دائرة الشؤون البلدية -  بلديات أبوظبي والعين والغربية

3.6.2. عدد الرخص الصادرة حسب النوع والمنطقة، 2012

المنطقة الغربيةالعينأبوظبينوع الرخصة

14,0964,100862المجموع

1,2781,065131بناء جديد

2,77024135تجديد أو تعديل للرخص

2,4702,381384إضافات على مبان قائمة

5,03229039تحسين وتزيين مبان

522237رخص مؤقتة

16328627هدم

1,86131139أخرى

المصدر: دائرة الشؤون البلدية -  بلديات أبوظبي والعين والغربية 
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8.6.2. عدد الرخص الصادرة حسب استخدام المبنى والمنطقة، 2013

المنطقة الغربيةالعينأبوظبياستخدام المبنى 

15,6344,479790المجموع

8,4163,599447سكنية 

2,139332101تجارية 

1,04417534صناعية 

2,800221100مرافق عامة

06686زراعية

1,11100سكنية وتجارية

0290رخص مؤقتة

1245722أخرى

المصدر: دائرة الشؤون البلدية -  بلديات أبوظبي والعين والغربية

9.6.2. عدد الرخص الصادرة حسب استخدام المبنى والمنطقة، 2014

المنطقة الغربيةالعينأبوظبياستخدام المبنى 

18,0654,615601المجموع

10,4133,493406سكنية 

2,75361523تجارية 

1,0135568صناعية 

63921268مرافق عامة

525518زراعية

1,21700سكنية وتجارية

1,97818518أخرى

المصدر: دائرة الشؤون البلدية -  بلديات أبوظبي والعين والغربية

7.6.2. عدد الرخص الصادرة حسب استخدام المبنى والمنطقة، 2012

المنطقة الغربيةالعينأبوظبياستخدام المبنى 

14,0964,100862المجموع

7,8753,050541سكنية 

1,91736134تجارية 

1,09617576صناعية 

813847مرافق عامة

853672زراعية

0239رخص مؤقتة

3,11531783أخرى

المصدر: دائرة الشؤون البلدية -  بلديات أبوظبي والعين والغربية

6.6.2. عدد الرخص الصادرة حسب استخدام المبنى والمنطقة، 2010

المنطقة الغربيةالعينأبوظبياستخدام المبنى 

7,2683,377887المجموع

4,4732,422653سكنية 

96831375تجارية 

638196100صناعية 

38434مرافق عامة

805624زراعية

61930سكنية وتجارية

27900رخص مؤقتة

8211131أخرى

المصدر: دائرة الشؤون البلدية -  بلديات أبوظبي والعين والغربية
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12.6.2. عدد رخص البناء الصادرة في أبوظبي حسب نوع الرخصة واستخدام المبنى، 2013 

استخدام المبنى 
نوع الرخصة

إضافاتبناء جديد

1,4562,582المجموع

1,0412,125سكنية 

3734تجارية 

88252صناعية 

532زراعية

01مرافق عامة

285138أخرى

المصدر: دائرة الشؤون البلدية -  بلدية أبوظبي

13.6.2. عدد رخص البناء الصادرة في أبوظبي حسب نوع الرخصة واستخدام المبنى، 2014 

استخدام المبنى 
نوع الرخصة

إضافاتبناء جديد

1,3502,662المجموع

8832,172سكنية 

69161تجارية 

73160صناعية 

57زراعية

8967مرافق عامة

4447سكنية وتجارية

18748أخرى

المصدر: دائرة الشؤون البلدية -  بلدية أبوظبي

10.6.2. عدد رخص البناء الصادرة في أبوظبي حسب نوع الرخصة واستخدام المبنى، 2010 

استخدام المبنى 
نوع الرخصة

إضافات بناء جديد

2,0661,872المجموع

1,8311,477سكنية 

105272تجارية 

128118صناعية 

02مرافق عامة

23سكنية وتجارية

المصدر: دائرة الشؤون البلدية -  بلدية أبوظبي

11.6.2. عدد رخص البناء الصادرة في أبوظبي حسب نوع الرخصة واستخدام المبنى، 2012 

استخدام المبنى 
نوع الرخصة

إضافات بناء جديد

1,2782,470المجموع

1,1792,200سكنية 

2332تجارية 

70238صناعية 

60زراعية

المصدر: دائرة الشؤون البلدية -  بلدية أبوظبي      
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16.6.2. عدد رخص البناء الصادرة في العين حسب نوع الرخصة واستخدام المبنى، 2013 

استخدام المبنى 
نوع الرخصة

إضافات بناء جديد

8182,923المجموع

6672,519سكنية 

25115تجارية 

13117صناعية 

37125مرافق عامة

2932زراعية

4715أخرى

المصدر: دائرة الشؤون البلدية -  بلدية العين

17.6.2. عدد رخص البناء الصادرة في العين حسب نوع الرخصة واستخدام المبنى، 2014 

استخدام المبنى 
نوع الرخصة

إضافات بناء جديد

8253,020المجموع

6072,527سكنية

44237تجارية

347صناعية

2228زراعية

34128مرافق عامة

11553أخرى

المصدر: دائرة الشؤون البلدية -  بلدية العين

14.6.2. عدد رخص البناء الصادرة في العين حسب نوع الرخصة واستخدام المبنى، 2010 

استخدام المبنى 
نوع الرخصة

إضافات بناء جديد

1,029982المجموع

811562سكنية 

39215تجارية 

6986صناعية 

2845مرافق عامة

344زراعية

7930سكنية وتجارية

المصدر: دائرة الشؤون البلدية -  بلدية العين

15.6.2. عدد رخص البناء الصادرة في العين حسب نوع الرخصة واستخدام المبنى، 2012 

استخدام المبنى 
نوع الرخصة

إضافات بناء جديد

1,0652,381المجموع

9562,070سكنية 

2051تجارية 

42133صناعية 

4098مرافق عامة

729زراعية

المصدر: دائرة الشؤون البلدية -  بلدية العين
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21.6.2. عدد رخص البناء الصادرة في المنطقة الغربية حسب نوع الرخصة واستخدام المبنى، 2014

استخدام المبنى 
نوع الرخصة

إضافاتبناء جديد

2915المجموع

2014سكنية

60تجارية

281صناعية

140زراعية

360مرافق عامة

60آخرى

المصدر: دائرة الشؤون البلدية -  بلدية المنطقة الغربية 

20.6.2. عدد رخص البناء الصادرة في المنطقة الغربية حسب نوع الرخصة واستخدام المبنى، 2013

استخدام المبنى 
نوع الرخصة

إضافات وتحسينبناء جديد

120352المجموع

59217سكنية

2528تجارية

49صناعية

2215مرافق عامة

277زراعية

86آخرى

المصدر: دائرة الشؤون البلدية -  بلدية المنطقة الغربية 

18.6.2. عدد رخص البناء الصادرة في المنطقة الغربية حسب نوع الرخصة واستخدام المبنى، 2010

استخدام المبنى 
نوع الرخصة

إضافات بناء جديد

140429المجموع

82325سكنية

658تجارية

3937صناعية

109مرافق عامة

30زراعية

المصدر: دائرة الشؤون البلدية -  بلدية المنطقة الغربية

19.6.2. عدد رخص البناء الصادرة في المنطقة الغربية حسب نوع الرخصة واستخدام المبنى، 2012

استخدام المبنى 
نوع الرخصة

إضافات بناء جديد

131384المجموع

90293سكنية

63تجارية

1614صناعية

187مرافق عامة

167زراعية

المصدر: دائرة الشؤون البلدية -  بلدية المنطقة الغربية
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3.7.2. أطوال ومواصفات الطرق الخارجية، 2013
)كيلومتر(

أطوال الطرق 
المنطقة

المجموع
المنطقة الغربية العين أبوظبي 

1298.7508.0185.8992.6حارة×2 

2253.9336.9608.41,199.2 حارة×2 

341.0165.285.9292.1 حارة×2 

4169.121.00.0190.1 حارة×2 

530.70.00.030.7 حارة×2 

المصدر: دائرة النقل 
مالحظة: طول الطريق غير مضروب بعدد الحارات

4.7.2. أطوال ومواصفات الطرق الخارجية، 2014
)كيلومتر(

أطوال الطرق 
المنطقة

المجموع
المنطقة الغربية العين أبوظبي 

1304.3493.0182.9980.2حارة×2 

2191.1335.7614.81,141.6 حارة×2 

386.3166.984.4337.6 حارة×2 

4151.340.81.5193.6 حارة×2 

545.70.00.045.7 حارة×2 

المصدر: دائرة النقل 
مالحظة: طول الطريق غير مضروب بعدد الحارات

5.7.2. أطوال الطرق الداخلية
)كيلومتر(

201220132014المنطقة 

16,82518,53918,697المجموع 

13,200*13,16413,184أبوظبي 

2,0532,0532,115العين 

1,6083,3023,382المنطقة الغربية 

المصدر: دائرة الشؤون البلدية- بلديات أبوظبي والعين والمنطقة الغربية 
مالحظة: طول الطريق مضروب بعدد الحارات

* تقديرات أولية

7.2. النقل
يعتبــر النقــل مــن أهــم الصناعــات المتطــورة التــي تســهم مســاهمة فعالــة فــي إيجــاد النقطــة الزمانيــة 
والمكانيــة للســلع والخدمــات ولذلــك يلعــب النقــل دورا رئيســيا فــي عمليــة التنميــة ويشــكل العنصــر 
األهــم فــي البنيــة التحتيــة لاقتصــاد. فعــن طريــق النقــل يتــم توســيع الســوق أمــام الســلعة والخدمــات 
ــت حكومــة أبوظبــي  ــك أول ــة. ولذل ــي يســهم فــي االســتغال األمثــل للمــوارد البشــرية والمادي وبالتال
نشــاط النقــل اهتمامــً متزايــدًا، مــا أّدى إلــى ابتــكار وســائل نقــل جديــدة تواكــب التطــّور العمرانــي 
ــة الموجــودة بمــا يضمــن تحســين  ــة التحتي ــث البني ــك بتحدي ــارة، وذل ــي اإلم والحضــاري واالقتصــادي ف
وســائل الربــط بيــن شــّتى أرجــاء اإلمــارة واألســواق العالميــة. وقــد لعبــت االســتثمارات المســتمرة فــي 
ــج المحلــي اإلجمالــي خــال  ــادة مســاهمته فــي النات البنيــة التحتيــة لنشــاط النقــل دورًا مهمــً فــي زي

عــام 2014.

بلغــت حركــة الطائــرات خــال عــام 2014 مــا يعــادل 213 ألــف رحلــة، مقارنــة بـــ )170( ألــف رحلــة خــال عــام 
2013، بزيــادة مقدارهــا 25.5% وبلــغ عــدد المســافرين خــال عــام 2014 مــا يعــادل 20 مليــون مســافر، 

بزيــادة مقدارهــا 18.7% مقارنــة بعــام 2013.

1.7.2. أهم إحصاءات النقل والتخزين 

2014*201020122013المؤشرات

حصة النشاط كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي 
3.33.53.74.3باألسعار الجارية )%(

حصة النشاط )% من الناتج المحلي اإلجمالي غير 
6.68.28.38.7النفطي باألسعار الجارية(

اإلنتاج اإلجمالي للنشاط )% من الناتج المحلي 
5.35.56.16.7اإلجمالي باألسعار الجارية(

تكوين رأس المال )% من الناتج المحلي اإلجمالي 
1.82.11.41.5باألسعار الجارية(

6,9349,4249,81810,581تعويضات العاملين )مليون درهم(

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي 

* تقديرات أولية

2.7.2. مؤشرات استهالك الوقود  

2010201220132014المؤشرات

سعر وقود الديزل بمحطات الخدمة             
2.12.42.352.35)سعر اللتر بالدرهم(

سعر الجازولين بمحطات الخدمة                   
1.51.61.611.61)سعر اللتر بالدرهم(*

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

*سعر الجازولين )إي بلس( بمحطات الخدمة
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7.7.2. حركة النقل الجوي حسب المطار وعدد الركاب وكميات البضائع المشحونة

2010201220132014البيان

مطار أبوظبي الدولي*

135,715150,768166,784186,207حركة الطائرات

عدد المسافرين:

5,419,3217,331,2118,177,9409,797,879قادمون

5,343,8097,325,4108,212,6669,782,403مغادرون

272,166230,989324,107284,845عابرون

حركة نقل البضائع )بالطن(:

229,021306,212373,097431,139وارد

208,790261,752333,359365,930صادر

حركة الطرود )بالطن(:

2,1132,4112,0113,093وارد

2,4113,6374,0295,907صادر

مطار العين الدولي

3,1314,4213,14726,993حركة الطائرات

عدد المسافرين:

39,39524,70123,72922,718قادمون

43,31822,62020,37819,652مغادرون

9,05216,02231,25027,179عابرون

حركة نقل البضائع )بالطن(:

40714295150وارد

1,3541,357332121صادر

حركة الطرود )بالطن(:

0000وارد

0000صادر

المصدر: شركة أبوظبي للمطارات

* بيانات مطار أبوظبي الدولي تشمل بيانات مطار البطين للطيران الخاص من عام 2010

6.7.2. حركة الطائرات حسب المطار والشهر

2010201220132014المطار/الشهر

135,715150,768166,784186,207مطار أبوظبي الدولي*

11,84612,62313,35114,905يناير

10,46011,99312,59614,058فبراير

11,53612,53913,63615,333مارس

10,84412,52213,08215,056إبريل 

11,61312,69713,49515,790مايو

11,14812,13213,20715,492يونيو

10,85712,62413,90515,400يوليو

11,40211,95514,13015,672أغسطس

10,94612,36714,47115,747سبتمبر

11,53213,09914,73316,146أكتوبر 

11,68913,03814,95315,922نوفمبر

11,84213,17915,22516,686ديسمبر

3,1314,4213,14726,993مطار العين الدولي

2423383713,304يناير

2601992643,423فبراير

2603032562,523مارس

2354062292,887إبريل 

3063571962,329مايو

2624592212,464يونيو

2543651902,406يوليو

2413112393,376أغسطس

3004182922,578سبتمبر

321545264341أكتوبر 

248374280485نوفمبر

202346345877ديسمبر

المصدر: شركة أبوظبي للمطارات
* بيانات مطار أبوظبي الدولي تشمل بيانات مطار البطين للطيران الخاص من عام 2010
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10.7.2. القادمون حسب إقليم المغادرة

2010201220132014اإلقليم

5,458,7167,237,6488,084,3489,797,879المجموع

1,117,5301,279,6141,393,4321,652,283دول مجلس التعاون الخليجي

595,329775,112668,493574,004الدول العربية األخرى

2,008,7852,872,1263,068,9584,009,320آسيا )باستثناء الدول العربية(

1,175,6831,635,1221,998,7702,324,205أوروبا

163,806208,956325,987471,701أمريكا الشمالية

265025,85675,213أمريكا الالتينية

62,398159,081245,563270,162أفريقيا )باستثناء الدول العربية(

233,215304,131357,289418,283أستراليا

101,7053,50602,708أخرى

المصدر: شركة أبوظبي للمطارات

مالحظة: تستثني هذه البيانات المسافرين الذين واصلوا سفرياتهم على نفس الرحلة  

8.7.2. كميات الشحنات الجوية المفرغة حسب اإلقليم
)طن(

2010201220132014اإلقليم

229,428306,212373,100431,139المجموع

7,4767,69910,03311,053دول مجلس التعاون الخليجي

9,5399,1359,0689,700الدول العربية األخرى

112,952162,763170,280205,844آسيا )باستثناء الدول العربية(

72,62296,562139,128146,676أوروبا

6,5466,32110,66117,893أمريكا الشمالية

002,0985,005أمريكا الالتينية

8,8009,26313,73117,031أفريقيا )باستثناء الدول العربية(

11,49314,46918,10117,850أستراليا

0086 0 أخرى   

المصدر: شركة أبوظبي للمطارات

مالحظة:  تستثني هذه البيانات أمتعة الركاب والطرود الدبلوماسية ومستودعات الطائرات

9.7.2. كميات البضائع المشحونة جوًا حسب الوجهة )اإلقليم(
)طن(

2010201220132014اإلقليم

210,144261,752333,360365,930المجموع

30,92936,25142,83845,286دول مجلس التعاون الخليجي

20,20525,54630,27815,058الدول العربية األخرى

43,38366,84782,780106,273آسيا )باستثناء الدول العربية(

79,17594,481121,997139,020أوروبا

6,7865,8358,67716,737أمريكا الشمالية

11801,4062,129أمريكا الالتينية

19,09921,26230,52028,427أفريقيا )باستثناء الدول العربية(

10,44911,53114,86212,975أستراليا

00222أخرى

المصدر: شركة أبوظبي للمطارات

مالحظة:  تستثني هذه البيانات أمتعة الركاب والطرود الدبلوماسية ومستودعات الطائرات
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12.7.2. أبرز المؤشرات اإلحصائية لحركة البضائع والبواخر 

2010201220132014البيان

20,15438,29135,77040,762عدد السفن

عدد الحاويات النمطية*

521,156787,048901,7221,137,679المجموع

257,302391,267445,228568,477تفريغ

263,854395,781456,494569,202تحميل

البضائع العامة )بالطن المتري(

6,046,7229,393,2659,356,54512,804,248المجموع

5,962,2769,153,5958,650,80511,901,968تفريغ

84,446239,670705,740902,280تحميل

عدد المركبات

62,35279,90690,191106,071المجموع

61,91079,18488,933105,836تفريغ

4427221,258235تحميل

المصدر: موانئ أبوظبي

* الحاوية النمطية تساوي )20( قدم 

13.7.2. دوران السفن في ميناء زايد

2010201220132014البيان

2,0862,1131,8861,023عدد السفن

80277:46100471:36270045:22257565:44إجمالي مدة الدوران )ساعة(

1.601.982.251.26معدل الدوران

83267:5998118:33273817:22261683:44اجمالي مدة توقف السفينة )ساعة(

41,123,15744,537,81628,878,96830,133,143الحمولة الكلية )بالطن المتري(

المصدر: موانئ أبوظبي

11.7.2. المغادرون حسب إقليم الوصول

2010201220132014اإلقليم

5,387,1277,231,7838,117,8619,782,403المجموع

963,6281,317,2321,466,9071,723,745دول مجلس التعاون الخليجي

603,145758,404654,398559,548الدول العربية األخرى

2,054,6602,839,1523,055,7843,942,482آسيا )باستثناء الدول العربية(

1,194,6481,653,9602,018,5992,359,144أوروبا

174,284210,763331,795478,396أمريكا الشمالية

0029,73476,390أمريكا الالتينية

64,909151,211232,746242,117أفريقيا )باستثناء الدول العربية(

229,049297,725327,898397,766أستراليا

102,8043,33602,815أخرى

المصدر: شركة أبوظبي للمطارات

مالحظة: تستثني هذه البيانات المسافرين الذين واصلوا سفرياتهم على نفس الرحلة  
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16.7.2. حركة الرسائل والطرود البريدية حسب النوع

2010201220132014الحركة البريدية

الرسائل المسجلة

795,2251,708,951989,9321,239,289الداخلية

151,048284,07759,80076,948الخارجية الصادرة

148,653655,748166,230208,352الخارجية الواردة

الطرود

3492,669648229الداخلية

23,576147,11744,59745,403الخارجية الصادرة

27,19092,60130,85132,686الخارجية الواردة

البريد الممتاز

12,6345,939,10410,45113,886الداخلية

62,595196,84158,02661,159الخارجية الصادرة

60,791259,81168,88866,478الخارجية الواردة

المصدر: بريد اإلمارات

15.7.2. عدد مكاتب وصناديق البريد

2010201220132014البيان

35343435عدد مكاتب البريد

132,48093,16838,05845,379عدد الصناديق الخصوصية

1821,91253,28459,413عدد صناديق البريد

المصدر: بريد اإلمارات

14.7.2. توزيع الحاويات النمطية الواردة والصادرة حسب اإلقليم

اإلقليم
20132014

الصادرالواردالصادرالوارد

444,413457,309568,477569,202المجموع

334,644223,166390,786261,358اإلمارات العربية المتحدة*

9,2988,51837,27919,565دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

الشرق األوسط )عدا دول مجلس التعاون 
1,2461,13815,8891,945الخليجي(

5,7578,54210,50913,257شبه القارة الهندية

14,85716,23517,63629,860جنوب شرق آسيا

35,51994,86337,653135,592الشرق األقصى

1,7652,8411,9177,264شمال أفريقيا

563376635167جنوب أفريقيا

2342,334823,982شرق أفريقيا

0190469غرب أفريقيا

40668445851غرب أوروبا

40,1143,90955,2187,785إقليم البحر المتوسط

02451إسكندنافيا

08802أوروبا الشرقية

9129030أمريكا الشمالية

11500الكاريبي

02403أمريكا الوسطى

05909أمريكا الالتينية

0270024أستراليا

094,08936087,838أخرى

المصدر: موانئ  أبوظبي

*الحاويات النمطية الواردة من اإلمارات األخرى
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3.8.2. تعرفة خدمات االتصاالت 
)درهم / شهر(

نوع الخدمة
التعرفة

2010201220132014

رسوم االشتراك في خدمة اإلنترنت فائقة السرعة 
149149149149الثابتة لألفراد )256 كيلوبايت/ثانية(   

رسوم االشتراك في خدمة اإلنترنت فائقة السرعة 
775775775595الثابتة للمؤسسات )512 كيلوبايت/ثانية(   

رسوم االشتراك في خط الهاتف الثابت:

15153939منزلي

50509595مؤسسات

الهاتف المتحرك - خدمة الدفع المسبق )100 
30293020دقيقة / شهر(

المصدر: مؤسسة اإلمارات لالتصاالت- اتصاالت

 4.8.2. توزيع الصحف المحلية اليومية حسب الشهر

201220132014الشهر

51,743,35969,342,41169,719,492المجموع

4,524,2705,861,6525,902,735يناير

4,131,8425,422,1005,535,835فبراير

4,426,6965,887,4156,031,564مارس

4,298,8475,755,3495,870,229إبريل 

4,443,8205,907,8755,749,706مايو

4,191,2115,647,4745,740,256يونيو

4,337,7125,923,0555,634,393يوليو

4,228,5035,715,1555,754,978أغسطس

4,214,2565,790,4095,886,588سبتمبر

4,370,1475,757,3975,847,008أكتوبر 

4,258,3405,696,5405,837,683نوفمبر

4,317,7155,977,9905,928,518ديسمبر

المصدر: الجرائد المحلية

8.2. تقنية المعلومات واالتصاالت 
بغيــة مواكبــة الثــورة التقنيــة، ونظــرًا لألهميــة المتزايــدة التــي يحظــى بهــا نشــاط »تقنيــة المعلومــات 
ــاة، أطلقــت حكومــة أبوظبــي اســتراتيجية وطنيــة طموحــة لدفــع  واالتصــاالت« فــي كافــة مجــاالت الحي
جهــود التنميــة فــي البنيــة التحتيــة لتقنيــة المعلومــات واالتصــاالت، وتشــجيع االســتثمار المحلــي 

ــات المتطــورة.  واألجنبــي فــي قطــاع التقني

ــكل 100 مــن الســكان فــي إمــارة  ــت الثابتــة ل ــى أن عــدد مشــتركي خطــوط اإلنترن ــات إل وتشــير البيان
أبوظبــي بلــغ 12 خــال عــام 2014، كمــا بلــغ عــدد المشــتركين فــي خدمــة الهاتــف المتحــرك مــا يعــادل 

ضعــف ســكان اإلمــارة.

1.8.2. أهم إحصاءات تقنية المعلومات واالتصاالت

2014*201020122013المؤشرات

حصة النشاط كنسبة من الناتج المحلي 
32.12.12.1اإلجمالي باألسعار الجارية )%(

حصة النشاط )% من الناتج المحلي اإلجمالي 
5.94.84.64.3غير النفطي باألسعار الجارية(

اإلنتاج اإلجمالي للنشاط )% من الناتج المحلي 
3.9333.1اإلجمالي باألسعار الجارية(

تكوين رأس المال )% من الناتج المحلي 
0.30.60.30.3اإلجمالي باألسعار الجارية(

4,7403,4044,6274,907تعويضات العاملين )مليون درهم(

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

* تقديرات أولية

2.8.2. مؤشرات نشاط تقنية المعلومات واالتصاالت

2010201220132014المؤشرات

عدد مشتركي خطوط اإلنترنت الثابتة 
11111212لكل 100 من السكان

عدد مشتركي خطوط الهاتف الثابت 
14171719لكل 100 من السكان

عدد مشتركي خطوط الهاتف المتحرك 
161189197199لكل 100 من السكان

نسبة السكان الذين تشملهم تغطية 
100100100100شبكة الهاتف المتحرك

المصدر: هيئة تنظيم االتصاالت 
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3.9.2. مؤشرات المنشآت الفندقية حسب اإلقليم، 2014

المنطقة العينأبو ظبيالبيان
المجموعالغربية

1331710160عدد المنشآت الفندقية

25,3292,10693928,374عدد الغرف

3,051346973,494عدد النزالء )باأللف(

9,43169733510,463عدد ليالي اإلقامة )باأللف(

3.12.03.43.0متوسط مدة االقامة )يوم(

75.865.169.674.9معّدل االشغال السنوي )%(

المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة

4.9.2. نزالء المنشآت الفندقية حسب الجنسية 

2006201020132014الجنسية

1,345,9481,812,0112,806,2833,494,063المجموع

483,066752,777960,4761,152,085دولة اإلمارات العربية المتحدة

110,603102,067191,937240,478دول مجلس التعاون الخليجي

162,810206,830336,486389,479الدول العربية األخرى

210,518248,273530,016723,291آسيا باستثناء الدول العربية

7,23030,71246,50057,430أستراليا والمحيط الهادي

9,00316,09142,12753,642أفريقيا باستثناء الدول العربية 

297,885316,701529,082651,804أوروبا 

44,372108,303134,184185,023أمريكا الشمالية والجنوبية 

20,46130,25735,47540,831غير مبين

المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة

9.2. الفنادق
تشــهد إمــارة أبوظبــي طفــرة ســياحية كبــرى ومتنوعــة تهــدف إلــى وضــع اإلمــارة فــي مراكــز متقدمــة 
ــك  ــع االقتصــاد وتحري علــى خارطــة الســياحة العالميــة لمــا لهــذا القطــاع مــن أهميــة فــي دعــم وتنوي
النمــو وتنشــيط وتفعيــل المجــاالت األخــرى. لقــد بــدأت بالفعــل تظهــر مامــح هــذه الطفــرة الســياحية 
بوضــوح، حيــث شــهد القطــاع الســياحي فــي اإلمــارة نمــوا وتطــورا نوعيــا كبيــرا خــال الســنوات القليلــة 
الماضيــة، كمــا أصبــح هــذا القطــاع يمتلــك خصائــص وقــدرات تنافســية رفيعــة المســتوى والجــودة 

ــدة. ــة متزاي ــد اقتصادي وأصبــح يحقــق عوائ

ــى 160 منشــأة  ــى أن عــدد المنشــآت الفندقيــة ارتفــع فــي عــام 2014 إل ــات هــذا القســم إل تشــير بيان
بزيــادة 6.7% علــى عــام 2013، مــا أّدى إلــى زيــادة عــدد الغــرف إلــى نحــو 28 ألــف غرفــة فــي عــام 2014، 
بزيــادة نحــو 9.1% علــى العــام الســابق. وقــد بلــغ عــدد النــزالء فــي عــام 2014 مــا يعــادل 3.5 مليــون 
نزيــل، بزيــادة نســبتها 24.5% علــى العــام الســابق. وارتفــع معــّدل اإلشــغال نحــو 5.8% ليصبــح %74.9 
فــي عــام 2014. مــن جهــة أخــرى زاد عــدد ليالــي اإلقامــة عــام 2014 بنســبة 19.0% علــى العــام الســابق.

1.9.2. أهم إحصاءات المنشآت الفندقية

2006201020132014البيان

56116150160عدد المنشآت الفندقية 

7,75818,84426,00128,374عدد الغرف 

1,3461,8122,8063,494عدد النزالء )باأللف(

4,4265,1328,78910,463عدد ليالي اإلقامة )باأللف(

3.32.83.13.0متوسط مدة اإلقامة )يوم(

85.864.770.874.9معدل اإلشغال السنوي %

550567448442معدل إيراد الغرف الفندقية )بالدرهم(

471367317331معدل إيراد الغرفة المتاحة )بالدرهم(

المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة

2.9.2. مؤشرات المنشآت الفندقية حسب نوع المنشآة، 2014

المجموعالشقق الفندقيةالفنادقالبيان

10258160عدد المنشآت الفندقية 

22,0086,36628,374عدد الغرف 

3,1093853,494عدد النزالء )باأللف(

7,9632,50010,463عدد ليالي اإلقامة )باأللف(

2.66.53.0متوسط مدة اإلقامة )يوم(

72.782.974.9معدل اإلشغال السنوي )%(

470351442معدل إيراد الغرف الفندقية )بالدرهم(

342291331معدل إيراد الغرفة المتاحة )بالدرهم(

المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة
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عدد نزالء المنشآت الفندقية حسب الجنسية، 2014

1,152,085دولة اإلمارات العربية المتحدة

240,478دول مجلس التعاون الخليجي

389,479الدول العربية األخرى

723,291آسيا باستثناء الدول العربية

57,430أستراليا والمحيط الهادي

53,642أفريقيا باستثناء الدول العربية 

651,804أوروبا 

185,023أمريكا الشمالية والجنوبية 

7.9.2. ليالي اإلقامة في المنشآت الفندقية حسب الجنسية والتصنيف، 2014

ثالثة نجوم أربعة نجومخمسة نجومالجنسية
وأقل* 

شقق 
المجموعفندقية

3,890,5622,159,6231,912,9892,499,96310,463,137المجموع

1,155,805495,018480,225508,7032,639,751دولة اإلمارات العربية المتحدة

210,961111,626100,363106,246529,196دول مجلس التعاون الخليجي

232,059241,845277,280269,6551,020,839الدول العربية األخرى

522,805391,393524,122728,5582,166,878آسيا باستثناء الدول العربية

67,40640,48531,41053,179192,480أستراليا والمحيط الهادي

أفريقيا باستثناء الدول 
43,93645,92738,59641,361169,820العربية 

1,320,254631,177342,994506,5262,800,951أوروبا 

299,047173,326104,836264,962842,171أمريكا الشمالية والجنوبية 

38,28928,82613,16320,773101,051غير مبين

المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة

* تشمل الفنادق فئة ثالثة نجوم ونجمتين ونجمة واحدة، إضافة إلى المنشآت الفندقية غير المصنفة

5.9.2. ليالي اإلقامة في المنشآت الفندقية حسب الجنسية

2006201020132014الجنسية

4,621,5975,132,3238,789,21510,463,137المجموع

1,213,3471,348,2702,220,7502,639,751دولة اإلمارات العربية المتحدة

234,724200,223431,908529,196دول مجلس التعاون الخليجي

597,589543,326903,6761,020,839الدول العربية األخرى

728,435814,7861,716,1052,166,878آسيا باستثناء الدول العربية

34,096107,486159,196192,480أستراليا والمحيط الهادي

239,72263,974137,494169,820أفريقيا باستثناء الدول العربية 

1,272,6001,373,4672,444,3422,800,951أوروبا 

239,722587,711682,174842,171أمريكا الشمالية والجنوبية 

61,36293,08093,570101,051غير مبين

المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة

6.9.2. نزالء المنشآت الفندقية حسب الجنسية والتصنيف، 2014

ثالثة نجوم أربعة نجومخمسة نجومالجنسية
واقل 

شقق 
المجموعفندقية

1,408,232914,470786,268385,0933,494,063المجموع

541,455269,942212,388128,3001,152,085دولة اإلمارات العربية المتحدة

دول مجلس التعاون 
88,85259,98356,53535,108240,478الخليجي

92,233117,885121,79157,570389,479الدول العربية األخرى

222,055189,114217,85794,265723,291آسيا باستثناء الدول العربية

24,54814,69613,8944,29257,430أستراليا والمحيط الهادي

أفريقيا باستثناء الدول 
13,07120,08714,3886,09653,642العربية

323,731180,979110,17336,921651,804أوروبا

83,62146,29835,15719,947185,023أمريكا الشمالية والجنوبية

18,66615,4864,0852,59440,831غير مبين

المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة
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الشكل 1.9.2. إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية

10.9.2. إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية

)ألف درهم( 

2006201020132014البيان

2,301,0094,228,5205,488,7116,284,414مجموع اإليرادات

1,368,0002,269,0072,837,5083,264,862 إيرادات الغرف

739,0931,507,4112,107,8202,339,341 إيرادات الطعام والشراب

193,917452,102543,384680,211 إيرادات أخرى

المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة
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المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة

8.9.2. متوسط مدة اإلقامة في المنشآت الفندقية حسب الجنسية 

نسبة التغيرالفرق20132014الجنسية

- 4.4- 3.13.00.1المتوسط

- 2.32.30.00.9دولة اإلمارات العربية المتحدة

- 2.2- 2.32.20.1دول مجلس التعاون الخليجي

- 2.4- 2.72.60.1الدول العربية األخرى

- 6.3- 3.23.00.2آسيا باستثناء الدول العربية

- 3.43.40.02.1استراليا والمحيط الهادي

- 3.0- 3.33.20.1أفريقيا باستثناء الدول العربية 

- 7.0- 4.64.30.3أوروبا 

- 10.5- 5.14.60.5أمريكا الشمالية والجنوبية 

2.02.50.523.7غير مبين

المصدر: مركز االحصاء - أبوظبي،  هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة

9.9.2. معدل اإلشغال للمنشآت الفندقية حسب الشهر

2006201020132014الشهر

85.864.770.874.9المتوسط

87.060.569.676.9يناير

94.766.677.681.0فبراير

93.270.573.679.9مارس

92.364.672.379.1إبريل

88.361.267.374.1مايو

84.361.164.669.7يونيو

77.959.253.655.4يوليو

79.951.463.470.4أغسطس

84.961.071.272.7سبتمبر

77.172.078.778.0أكتوبر

92.277.183.184.2نوفمبر

81.870.274.478.2ديسمبر

المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة
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