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2. الصناعة واألعمال
يوفر قسم الصناعة واألعمال بيانات إحصائية تتعلق بكافة األنشطة االقتصادية ما يجعله مرآة تعكس 
األداء االقتصادي لإلمارة، وتأتي أنشطة الصناعة االستخراجية في المقدمة لما لها من أهمية كبرى. وقد 

شكلت الصناعات التحويلية نحو 5.7% من الناتج المحلي اإلجمالي إلمارة أبوظبي في عام 2014. 

وارتفع اإلنتاج اإلجمالي لنشاط الصناعات التحويلية بنسبة 3.3%، من 183,471 مليون درهم في عام 
2013 إلى 189,434 مليون درهم في عام 2014. وفي نشاط السياحة ارتفع عدد المنشآت الفندقية إلى 
168 منشأة عام 2015 بزيادة 5.0% مقارنة بعام 2014، وخال نفس الفترة زاد عدد النزالء بنحو %17.5، 
كما زاد عدد الغرف الفندقية بنسبة 4.9%، وزاد معدل اإلشغال بمقدار 0.7%، وبلغ متوسط مدة اإلقامة 

3.0 ليلة عام 2015. 

وفي نشاط النقل بلغ عدد المسافرين جوًا 23.3 مليون مسافر خال عام 2015 بالمقارنة مع 19.9 مليون 
مسافر خال عام 2014. 

لكل   16 الثابت  الهاتف  خطوط  مشتركي  عدد  بلغ  فقد  واالتصاالت،  المعلومات  تقنية  نشاط  في  أما 
100 من السكان، وبلغ عدد مشتركي خطوط اإلنترنت الثابتة 12 لكل 100 من السكان في عام 2015.

84,620مجموع الرخص التجارية الجديدة والمجددة

6,124,940إنتاج المنتجات البتروكيماوية )طن متري(

464,245المبيعات المحلية للمنتجات البتروكيماوية )طن متري(

6,390عدد رخص البناء الصادرة في إمارة أبوظبي

23.3عدد المسافرين جوًا )مليون(

16عدد مشتركي خطوط الهاتف الثابت لكل 100 من السكان

12عدد مشتركي خطوط اإلنترنت الثابتة لكل 100 من السكان

168عدد المنشآت الفندقية

4,106عدد نزالء المنشآت الفندقية )باأللف(

2015
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1.2. بيئة األعمال 

العالمية  للشركات  مقصًدا  جعلتها  استثمارية  بتجربة  األخيرة  السنوات  خال  أبوظبي  إمارة  تميزت 
الكبرى، حيث تناغمت السياسات الحكومية مع جهود القطاع الخاص في ظل التوجهات والسياسات 
الحكومية الرشيدة وتعزيز أواصر هذه الشراكة. وتبنت حكومة أبوظبي خطة طويلة المدى لتسهيل 
عملية التحول االقتصادي لإلمارة بهدف خلق بيئة أعمال مثالية، والحد من االعتماد على قطاع النفط 
والتركيز على االقتصاد القائم على المعرفة. وقطعت إمارة أبوظبي شوطً بعيدًا في هذا المضمار، لذا 
يمكن القول بأن التطور واالزدهار الذي تنعم بهما اإلمارة في الوقت الراهن يعزى إلى مثالية بيئة اإلعمال.

المرتكزات  األجل، وتوفير  2030 طويلة  أبوظبي  رؤية  لتنفيذ  أبوظبي  إمارة  المتبعة في  السياسات  إن 
التحتية  والبنية  االستراتيجي  الجغرافي  والموقع  وفعالة،  مثالية  عمل  بيئة  تخلق  التي  والدعائم 
المتطورة وكذلك التسهيات الكثيرة التي توفرها المناطق الصناعية في اإلمارة والرسوم المنخفضة، 
وفرة مصادر الطاقة المتجددة والتسهيات االئتمانية وغيرها الكثير تعتبر من العوامل الجاذبة لتكوين 

بيئة األعمال.

وتلتزم حكومة أبوظبي بتسهيل ممارسة األعمال في مختلف المجاالت، وفي الوقت نفسه إقامة اقتصاد 
المستثمرين واستقطاب  التسهيل على  العالمي، بهدف  االقتصاد  ينسجم ويتفاعل بشكل جيد مع 
االستثمارات األجنبية مما يساهم في بناء قوي غير معتمد على قطاع واحد. وفي عام 2015 بلغ عدد 
الرخص التجارية الجديدة المسجلة 9,228 رخصة، أما عدد الرخص التجارية الملغية فكانت 7,313 رخصة.

1.1.2 المؤشرات العامة لبيئة األعمال

2012201320142015المؤشرات

8,0948,6579,9349,228عدد الرخص التجارية الجديدة المسجلة 

69,21770,89173,05575,392عدد الرخص التجارية المجددة 

2,5512,3451,8207,313عدد الرخص التجارية الملغية 

المصدر: دائرة التنمية االقتصادية

2.1.2 أهم إحصاءات نشاط تجارة الجملة والتجزئة وخدمات اإلصالح

2014*201120122013المؤشرات

حصة النشاط كنسبة من الناتج المحلي 
3.33.53.84.3اإلجمالي )%(

حصة النشاط كنسبة من الناتج المحلي 
7.88.18.58.7اإلجمالي في القطاع الغير نفطي)%(

اإلنتاج اإلجمالي للنشاط )% من الناتج 
4.54.65.05.5المحلي اإلجمالي(

تكوين رأس المال )% من الناتج المحلي 
0.20.20.20.3اإلجمالي( 

8,87411,23512,00712,553تعويضات العاملين )مليون درهم(

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

* تقديرات أولية
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2.2. الصناعة التحويلية 

إمارة أبوظبي.  التحويلية واحدة من األنشطة االقتصادية ذات األهمية االستراتيجية في  تعد الصناعات 
تساهم  كي  التحويلية  الصناعات  لقطاع  خاصة  عناية  األمد  طويلة  االقتصادية  التنمية  خطة  وتولي 

بشكل كبير في تنمية االقتصاد غير النفطي وضمان النمو االقتصادي واالستقرار في اإلمارة. 

شكلت الصناعات التحويلية نحو 5.7% من الناتج المحلي اإلجمالي، و11.6% من الناتج المحلي اإلجمالي 
غير النفطي في عام 2014. وارتفعت القيمة المضافة لنشاط الصناعات التحويلية حوالي 12.6% عام 

2014، عن 48,567 مليون درهم في عام 2013.

1.2.2 أهم إحصاءات نشاط الصناعات التحويلية

2011201220132014المؤشرات

حصة النشاط كنسبة من الناتج المحلي 
5.75.35.25.7اإلجمالي باألسعار الجارية )%(

حصة النشاط )% من الناتج المحلي اإلجمالي 
13.312.311.511.6غير النفطي باألسعار الجارية(

اإلنتاج اإلجمالي للنشاط )% من الناتج المحلي 
21.020.119.719.7اإلجمالي باألسعار الجارية(

تكوين رأس المال )% من الناتج المحلي 
3.34.02.52.1اإلجمالي باألسعار الجارية(

12,08613,78715,32517,499تعويضات العاملين )مليون درهم(

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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2.2.2 اإلنتاج اإلجمالي والقيمة المضافة لنشاط الصناعات التحويلية
)مليون درهم(

نوع الصناعة التحويلية
20132014

 اإلنتاج
اإلجمالي

 القيمة
المضافة

 اإلنتاج
اإلجمالي

 القيمة
المضافة

183,47148,567189,33454,707المجموع

8,6803,0929,0963,298المواد الغذائية والمشروبات والتبغ

1,9539272,044998النسيج والمالبس والمنتجات الجلدية

564207628238األخشاب والمنتجات الخشبية
الورق والطباعة والنشر ووسائط 

896501861484االستنساخ

112,35423,895109,90326,217الكيماويات واللدائن ومنتجاتها
المنتجات التعـدينية غـــــير المعدنية 

10,7683,26810,9123,293)الالفلزية(

22,9956,02126,2467,272الصناعات المعدنية األساسية
المنتجات المعدنية اإلنشائية ما عدا 

8,0563,5049,3494,002اآلالت والمعدات

9,9833,5619,6403,664صناعة اآلالت والمعدات واألجهزة

807349941401األثاث
تصليح وتركيب المعدات واآلالت 

6,4153,2459,7134,840والصناعات التحويلية األخرى

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

 

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

20132014نوع الصناعة التحويلية

23,44019,691المجموع

281488المواد الغذائية والمشروبات والتبغ

11227النسيج والمالبس والمنتجات الجلدية

188109األخشاب والمنتجات الخشبية

64136الورق والطباعة والنشر ووسائط االستنساخ

15,46214,390الكيماويات واللدائن ومنتجاتها

237644المنتجات التعـدينية غـــــير المعدنية )الالفلزية(

5,3922,430الصناعات المعدنية األساسية

929463المنتجات المعدنية اإلنشائية ما عدا اآلالت والمعدات

251299صناعة اآلالت والمعدات واألجهزة

96األثاث
تصليح وتركيب المعدات واآلالت والصناعات التحويلية 

516697األخرى

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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4.2.2 أهم إحصاءات نشاط صناعة المعادن األساسية 

2011201220132014نشاط صناعة المعادن األساسية

حصة النشاط كنسبة من الناتج المحلي 
0.60.60.60.8اإلجمالي باألسعار الجارية )%(

حصة النشاط )% من الناتج المحلي اإلجمالي 
1.31.41.41.5غير النفطي باألسعار الجارية(

اإلنتاج اإلجمالي للنشاط )% من الناتج المحلي 
1.92.22.52.7اإلجمالي باألسعار الجارية(

تكوين رأس المال )% من الناتج المحلي 
0.30.80.60.3اإلجمالي باألسعار الجارية(

1,1721,6511,8151,837تعويضات العاملين )مليون درهم(

16.714.617.915.6الواردات )% من إجمالي الواردات(

الصادرات )% من إجمالي الصادرات غير 
19.127.445.544.3النفطية(

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

* تقديرات أولية

الشكل 1.2.2 القيمة المضافة لنشاط الصناعات التحويلية
م

ره
 د

ون
لي

م

2013

30,000

2014
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1.3.2 أهم إحصاءات نشاط النفط الخام والغاز الطبيعي

2011201220132014المؤشرات

حصة النشاط كنسبة من الناتج المحلي 
56.956.754.450.4اإلجمالي باألسعار الجارية )%(

اإلنتاج اإلجمالي للنشاط )% من الناتج 
58.258.056.252.0المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية(

تكوين رأس المال )% من الناتج المحلي 
2.83.62.72.2اإلجمالي باألسعار الجارية(

7,8559,76811,74713,339تعويضات العاملين )مليون درهم(

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

* تقديرات أولية

3.2. النفط والغاز 
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4.2. البتروكيماويات 

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

مستمر، وفي نفس الوقت تشهد أنشطة التسويق تطورًا كبير. 

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

والبولي إيثلين والبولي بروبلين. 

من  البتروكيماوية  المنتجات  انتاج  في  ارتفاعً  أبوظبي  إمارة  في  البتروكيماويات  صناعة  حّققت 
5,016,600 طنً متريً في عام 2014 إلى 6,124,940 طنً متريً خال عام 2015 بزيادة مقدارها %22.1، 

في حين بلغت قيمة صادرات المنتجات البتروكيماوية 4,362,692 طنً متريً في عام 2015.

1.4.2 إنتاج وصادرات المنتجات البتروكيماوية
)طن متري(

نوع المنتج
20142015

الصادراتاإلنتاجالصادراتاإلنتاج

5,016,6003,426,3356,124,9404,362,692المجموع

1,138,01824,8001,118,33311,900أمونيا

1,953,9271,914,4531,918,2111,899,524سماد اليوريا

1,255,298993,4762,112,4031,750,951بولي ايثيلين

669,357493,606975,993700,316بولي بروبلين

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك
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2.4.2 المبيعات المحلية للمنتجات البتروكيماوية
)طن متري(

2012201320142015نوع المنتج

256,778306,937296,555464,245المجموع

34,28328,17125,46631,065سماد اليوريا

126,888153,136163,946268,212بولي ايثيلين

95,606125,630107,143164,967بولي بروبلين

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك

3.4.2 أسعار صادرات المنتجات البتروكيماوية
)دوالر/ طن متري(

2012201320142015نوع المنتج

545514498389أمونيا

421334330277سماد اليوريا

1,4751,5761,6021,295بولي ايثيلين

1,4331,5391,5691,177بولي بروبلين

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك
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5.2. الكهرباء والماء 

1.5.2. أهم إحصاءات نشاط الكهرباء والمياه

2011201220132014المؤشرات

حصة النشاط كنسبة من الناتج 
2.22.42.42.5المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية )%(

حصة النشاط )% من الناتج المحلي 
5.15.65.25.2اإلجمالي غير النفطي باألسعار الجارية(

اإلنتاج اإلجمالي للنشاط )% من الناتج 
3.63.43.43.5المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية(

تكوين رأس المال )% من الناتج المحلي 
1.50.70.70.8اإلجمالي باألسعار الجارية(

1,9531,9632,0182,191تعويضات العاملين )مليون درهم(

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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6.2. التشييد والبناء

أولت حكومة إمارة أبوظبي اهتماما خاصا بالقطاع العقاري لكونه من أهم القطاعات التي تساهم في 
زيادة نمو النشاط االقتصادي لإلمارة وتوفر نمو مستدام على المدى الطويل، من هذا المنطلق، كان البد 
من توفير بنية تحتية متطورة تدعم التطور العقاري الحاصل في اإلمارة منذ سنوات، وهنا يظهر نشاط 
المستهدفة. وعلى  المستقبلية  النمو  "التشييد والبناء" كمساهم فاعل في تطوير ودعم قطاعات 
سبيل المثال هناك حاجة إلى تشييد فنادق ومنتجعات سياحية جديدة تدعم التنمية السياحية لإلمارة.

بالمقارنة   2014 عام  اإلجمالي خال  المحلي  الناتج  من   %9.6 بنسبة  والبناء"  "التشييد  نشاط  ساهم 
مع 9.2% خال عام 2013 وتشير إحصاءات رخص البناء إلى أن عدد رخص المباني السكنية )سكنية، 
سكنية وتجارية( الصادرة خال عام 2015 بلغ 5,067 رخصة. وباإلضافة إلى ذلك، تم إصدار 1,323 رخصة 
2014 وشكلت رخص األبنية  1,668 رخصة في عام  2015 بالمقارنة مع  لألبنية غير السكنية خال عام 

الجديدة 10.0% من إجمالي عدد الرخص الصادرة خال عام 2015.

1.6.2 أهم إحصاءات التشييد والبناء

2011201220132014المؤشرات

حصة النشاط كنسبة من الناتج المحلي 
9.99.19.29.6اإلجمالي باألسعار الجارية )%(

حصة النشاط )% من الناتج المحلي اإلجمالي 
23.121.320.419.7غير النفطي باألسعار الجارية(

اإلنتاج اإلجمالي للنشاط )% من الناتج المحلي 
19.817.818.219.4اإلجمالي باألسعار الجارية(

تكوين رأس المال )% من الناتج المحلي 
0.50.40.40.46اإلجمالي باألسعار الجارية(

25,49324,07127,56929,758تعويضات العاملين )مليون درهم(

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

* تقديرات أولية
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2.6.2 عدد الرخص الصادرة حسب النوع والمنطقة، 2012

المنطقة الغربيةمنطقة العينمنطقة أبوظبينوع 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 والمنطقة الغربية

3.6.2 عدد الرخص الصادرة حسب النوع والمنطقة، 2013

المنطقة الغربيةمنطقة العينمنطقة أبوظبينوع 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 والمنطقة الغربية 
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4.6.2 عدد الرخص الصادرة حسب النوع والمنطقة، 2014

المنطقة الغربيةمنطقة العينمنطقة أبوظبينوع 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 والمنطقة الغربية

5.6.2 عدد الرخص الصادرة حسب النوع والمنطقة، 2015

المنطقة الغربيةمنطقة العينمنطقة أبوظبينوع الرخصة

19,8304,2925,011المجموع

1,3221,295304بناء جديد

5,8131905تجديد أو تعديل للرخص

2,82360838إضافات على مبان قائمة

4,0541,92567تحسين وتزيين مبان

1,0350308رخص مؤقتة

23719710هدم

4,546774,279أخرى

المصدر: دائرة الشؤون البلدية -  بلديات أبوظبي والعين والمنطقة الغربية
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7.6.2 عدد الرخص الصادرة حسب استخدام المبنى والمنطقة، 2013

المنطقة الغربيةمنطقة العينمنطقة أبوظبياستخدام المبنى 

15,6344,479790المجموع

8,4163,599447سكنية

2,139332101تجارية

1,04417534صناعية

2,800221100مرافق عامة

06686زراعية

1,11100سكنية تجارية

0290رخص مؤقتة

1245722أخرى

المصدر: دائرة الشؤون البلدية -  بلديات أبوظبي والعين والمنطقة الغربية

6.6.2 عدد الرخص الصادرة حسب استخدام المبنى والمنطقة، 2012

المنطقة الغربيةمنطقة العينمنطقة أبوظبياستخدام 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 والمنطقة الغربية
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8.6.2 عدد الرخص الصادرة حسب استخدام المبنى والمنطقة، 2014

المنطقة الغربيةمنطقة العينمنطقة أبوظبياستخدام 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 والمنطقة الغربية

9.6.2 عدد الرخص الصادرة حسب استخدام المبنى والمنطقة، 2015

المنطقة الغربيةمنطقة العينمنطقة أبوظبياستخدام المبنى 

19,8304,2925,011المجموع

10,9533,1222,947سكنية 

2,782460261تجارية 

1,487111581صناعية 

1,003182558مرافق عامة

9241125زراعية

1,0891590سكنية وتجارية

2,424217539أخرى

المصدر: دائرة الشؤون البلدية -  بلديات أبوظبي والعين والمنطقة الغربية
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10.6.2 عدد رخص البناء الصادرة في منطقة 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

11.6.2 عدد رخص البناء الصادرة في منطقة أبوظبي حسب نوع الرخصة واستخدام المبنى، 
2013

استخدام المبنى 
نوع الرخصة

إضافات بناء جديد

1,4562,582المجموع

1,0412,125سكنية

3734تجارية

88252صناعية

532زراعية

01مرافق عامة

285138آخرى

المصدر: دائرة الشؤون البلدية -  بلدية أبوظبي      
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12.6.2 عدد رخص البناء الصادرة في منطقة 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

13.6.2 عدد رخص البناء الصادرة في منطقة أبوظبي حسب نوع الرخصة واستخدام المبنى، 
2015

استخدام المبنى 
نوع الرخصة

إضافاتبناء جديد

1,3222,823المجموع

9632,170سكنية 

3669تجارية 

93358صناعية 

122زراعية

12794مرافق عامة

10185سكنية وتجارية

125أخرى

المصدر: دائرة الشؤون البلدية -  بلدية أبوظبي
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14.6.2 عدد رخص البناء الصادرة في منطقة 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

15.6.2 عدد رخص البناء الصادرة في منطقة العين حسب نوع الرخصة واستخدام المبنى، 
2013

استخدام المبنى 
نوع الرخصة

إضافات بناء جديد

8182,923المجموع

6672,519سكنية

25115تجارية

13117صناعية

37125مرافق عامة

2932زراعية

4715آخرى

المصدر: دائرة الشؤون البلدية -  بلدية العين
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16.6.2 عدد رخص البناء الصادرة في منطقة 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

17.6.2 عدد رخص البناء الصادرة في منطقة العين حسب نوع الرخصة واستخدام المبنى، 
2015

استخدام المبنى 
نوع الرخصة

إضافات بناء جديد

1,295608المجموع

948518سكنية

506تجارية

2910صناعية

4538مرافق عامة

419زراعية

522سكنية تجارية

16715أخرى

المصدر: دائرة الشؤون البلدية -  بلدية العين
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 18.6.2 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

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

استخدام المبنى 
نوع الرخصة

إضافات بناء جديد

120352المجموع

59217سكنية

2528تجارية

49صناعية

2215مرافق عامة

277زراعية

86آخرى

المصدر: دائرة الشؤون البلدية -  بلدية المنطقة الغربية
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 21.6.2 عدد رخص البناء الصادرة في المنطقة الغربية حسب نوع الرخصة 
واستخدام المبنى، 2015

استخدام المبنى 
نوع الرخصة

إضافاتبناء جديد

30438المجموع

19632سكنية

181تجارية

223صناعية

150زراعية

322مرافق عامة

210آخرى

المصدر: دائرة الشؤون البلدية -  بلدية المنطقة الغربية 

 20.6.2 عدد رخص البناء الصادرة في المنطقة الغربية حسب نوع الرخصة 
واستخدام المبنى، 2014

استخدام المبنى 
نوع الرخصة

إضافات وتحسينبناء جديد

2915المجموع

2014سكنية

60تجارية

281صناعية

140زراعية

360مرافق عامة

60آخرى

المصدر: دائرة الشؤون البلدية -  بلدية المنطقة الغربية 
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7.2. النقل

الزمانية  النقطة  إيجاد  في  فعالة  مساهمة  تسهم  التي  المتطورة  الصناعات  أهم  من  النقل  يعتبر 
والمكانية للسلع والخدمات ولذلك يلعب النقل دورا رئيسيا في عملية التنمية ويشكل العنصر األهم 
في البنية التحتية لاقتصاد. فعن طريق النقل يتم توسيع السوق أمام السلعة والخدمات وبالتالي 
النقل  نشاط  أبوظبي  حكومة  أولت  ولذلك  والمادية.  البشرية  للموارد  األمثل  االستغال  في  يسهم 
اهتمام متزايدًا، ما أّدى إلى ابتكار وسائل نقل جديدة تواكب التطّور العمراني والحضاري واالقتصادي في 
اإلمارة، وذلك بتحديث البنية التحتية الموجودة بما يضمن تحسين وسائل الربط بين شّتى أرجاء اإلمارة 
واألسواق العالمية. وقد لعبت االستثمارات المستمرة في البنية التحتية لنشاط النقل دورًا مهم في 

زيادة مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي خال عام 2014. 

بلغت حركة الطائرات خال عام 2015 ما يعادل 195 ألف رحلة، مقارنة بـ )213( ألف رحلة خال عام 2014، 
بانخفاض مقداره 8.7% وبلغ عدد المسافرين خال عام 2015 ما يعادل 23 مليون مسافر، بزيادة مقدارها 

17.1% مقارنة بعام 2014.

1.7.2 أهم إحصاءات النقل والتخزين

2010201220132014المؤشرات

حصة النشاط كنسبة من الناتج المحلي 
3.53.53.74.0اإلجمالي باألسعار الجارية )%(

حصة النشاط )% من الناتج المحلي اإلجمالي 
8.18.28.38.2غير النفطي باألسعار الجارية(

اإلنتاج اإلجمالي للنشاط )% من الناتج المحلي 
5.25.56.16.6اإلجمالي باألسعار الجارية(

تكوين رأس المال )% من الناتج المحلي 
2.22.11.42.4اإلجمالي باألسعار الجارية(

7,3619,4249,81810,955تعويضات العاملين )مليون درهم(

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي 

* تقديرات أولية

2.7.2 مؤشرات استهالك الوقود

2012201320142015المؤشرات

 سعر وقود الديزل بمحطات الخدمة 
2.42.352.352.35)سعر اللتر بالدرهم(

 سعر الجازولين بمحطات الخدمة 
1.61.611.611.68)سعر اللتر بالدرهم(*

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

*سعر الجازولين )إي بلس( بمحطات الخدمة
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3.7.2 أطوال ومواصفات الطرق الخارجية، 2014
)كيلومتر(

أطوال الطرق 
المنطقة

المجموع
المنطقة الغربية منطقة العين منطقة أبوظبي 

1304.3493.0182.9980.2 حارة × 2 

2191.1335.7614.81141.6 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

4.7.2 أطوال ومواصفات الطرق الخارجية، 2015
)كيلومتر(

أطوال الطرق 
المنطقة

المجموع
المنطقة الغربية منطقة العين منطقة أبوظبي 

1286.2493.7182.9962.8 حارة × 2 

2192.4335.7614.41,142.5 حارة × 2 

388.5166.984.4339.8 حارة × 2 

4175.240.81.5217.5 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(

2012201320142015المنطقة 

16,82518,53918,69718,965المجموع 

13,20013,528*13,16413,184منطقة أبوظبي 

2,0532,0532,1152,115منطقة العين 

1,6083,3023,3823,322المنطقة الغربية 

المصدر: دائرة الشؤون البلدية- بلديات أبوظبي والعين والمنطقة الغربية 

مالحظة: طول الطريق مضروب بعدد الحارات

* تقديرات أولية
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6.7.2 حركة الطائرات حسب المطار والشهر

2012201320142015المطار/الشهر

150,768166,784186,207169,989مطار أبوظبي الدولي*

12,62313,35114,90514,117يناير

11,99312,59614,05812,807فبراير

12,53913,63615,33314,414مارس

12,52213,08215,05613,982إبريل 

12,69713,49515,79014,447مايو

12,13213,20715,49214,117يونيو

12,62413,90515,40014,689يوليو

11,95514,13015,67214,964أغسطس

12,36714,47115,74714,130سبتمبر

13,09914,73316,14614,304أكتوبر 

13,03814,95315,92213,753نوفمبر

13,17915,22516,68614,265ديسمبر

4,4213,14726,99324,579مطار العين الدولي

3383713,3041,534يناير

1992643,4232,019فبراير

3032562,5232,376مارس

4062292,8872,749إبريل 

3571962,3292,884مايو

4592212,4642,420يونيو

3651902,4062,038يوليو

3112393,3762,118أغسطس

4182922,5781,656سبتمبر

5452643411,435أكتوبر 

3742804851,575نوفمبر

3463458771,775ديسمبر

المصدر: شركة أبوظبي للمطارات

* بيانات مطار أبوظبي الدولي تشمل بيانات مطار البطين للطيران الخاص من عام 2010
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7.7.2 حركة النقل الجوي حسب المطار وعدد الركاب وكميات البضائع المشحونة

2012201320142015البيان

مطار أبوظبي الدولي*

150,768166,784186,207169,989حركة الطائرات

عدد المسافرين:

7,331,2118,177,9409,797,87911,564,563قادمون

7,325,4108,212,6669,782,40311,558,557مغادرون

230,989324,107284,845163,512عابرون

حركة نقل البضائع )بالطن(:

306,212373,097431,139458,562وارد

261,752333,359365,930368,897صادر

حركة الطرود )بالطن(:

2,4112,0113,0933,975وارد

3,6374,0295,9076,113صادر

مطار العين الدولي

4,4213,14726,99324,579حركة الطائرات

عدد المسافرين:

24,70123,72922,71825,992قادمون

22,62020,37819,65223,746مغادرون

16,02231,25027,17911,443عابرون

حركة نقل البضائع )بالطن(:

14295150217وارد

1,357332121868صادر

حركة الطرود )بالطن(:

0000وارد

0000صادر

المصدر: شركة أبوظبي للمطارات

* بيانات مطار أبوظبي الدولي تشمل بيانات مطار البطين للطيران الخاص من عام 2010
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8.7.2 كميات الشحنات الجوية المفرغة حسب اإلقليم
)طن(

2012201320142015اإلقليم

306,212373,100431,138458,565المجموع

7,69910,03311,0539,787دول مجلس التعاون الخليجي

9,1359,0689,70012,453الدول العربية األخرى

162,763170,280205,844230,672آسيا )باستثناء الدول العربية(

96,562139,128146,676152,066أوروبا

6,32110,66117,89320,102أمريكا الشمالية

02,0985,0053,487أمريكا الالتينية

9,26313,73117,03116,611أفريقيا )باستثناء الدول العربية(

14,46918,10117,85013,387أستراليا

00860أخرى  

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(

2012201320142015اإلقليم

261,752333,360365,927368,897المجموع

36,25142,83845,28643,114دول مجلس التعاون الخليجي

25,54630,27815,05814,096الدول العربية األخرى

66,84782,780106,273116,876آسيا )باستثناء الدول العربية(

94,481121,997139,020137,790أوروبا

5,8358,67716,73715,329أمريكا الشمالية

01,4062,1291,797أمريكا الالتينية

21,26230,52028,42728,043أفريقيا )باستثناء الدول العربية(

11,53114,86212,97511,853أستراليا

02220أخرى

المصدر: شركة أبوظبي للمطارات

مالحظة: تستثني هذه البيانات أمتعة الركاب والطرود الدبلوماسية ومستودعات الطائرات
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10.7.2 القادمون حسب إقليم المغادرة

2012201320142015اإلقليم

7,237,6488,084,3489,797,87911,564,563المجموع

1,279,6141,393,4321,652,2831,753,222دول مجلس التعاون الخليجي

775,112668,493574,004686,811الدول العربية األخرى

2,872,1263,068,9584,009,3204,839,961آسيا )باستثناء الدول العربية(

1,635,1221,998,7702,324,2052,825,223أوروبا

208,956325,987471,701537,486أمريكا الشمالية

025,85675,21372,579أمريكا الالتينية

159,081245,563270,162313,222أفريقيا )باستثناء الدول العربية(

304,131357,289418,283532,518أستراليا

3,50602,7083,541أخرى

المصدر: شركة أبوظبي للمطارات

مالحظة: تستثني هذه البيانات المسافرين الذين واصلوا سفرياتهم على نفس الرحلة  
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11.7.2 المغادرون حسب إقليم الوصول

2012201320142015اإلقليم

7,231,7838,117,8619,782,40311,558,557المجموع

1,317,2321,466,9071,723,7451,839,812دول مجلس التعاون الخليجي

758,404654,398559,548675,768الدول العربية األخرى

2,839,1523,055,7843,942,4824,628,598آسيا )باستثناء الدول العربية(

1,653,9602,018,5992,359,1442,917,315أوروبا

210,763331,795478,396598,668أمريكا الشمالية

029,73476,39076,815أمريكا الالتينية

151,211232,746242,117289,595أفريقيا )باستثناء الدول العربية(

297,725327,898397,766528,297أستراليا

3,33602,8153,689أخرى

المصدر: شركة أبوظبي للمطارات

مالحظة: تستثني هذه البيانات المسافرين الذين واصلوا سفرياتهم على نفس الرحلة  
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12.7.2 أبرز المؤشرات اإلحصائية لحركة البضائع والبواخر

2012201320142015البيان

38,29135,77040,76241,645عدد السفن

عدد الحاويات النمطية*

787,048901,7221,137,6791,504,293المجموع

391,267445,228568,477751,745تفريغ

395,781456,494569,202752,548تحميل

البضائع العامة )بالطن المتري(

9,393,2659,356,54512,804,24815,292,840المجموع

9,153,5958,650,80511,901,96814,339,966تفريغ

239,670705,740902,280952,874تحميل

عدد المركبات

79,90690,191106,071134,272المجموع

79,18488,933105,836120,551تفريغ

7221,25823513,721تحميل

المصدر: موانئ أبوظبي

* تساوي الحاوية النمطية )20( قدم 

13.7.2 دوران السفن في ميناء زايد

2012201320142015البيان

2,1131,8861,023858عدد السفن

100471:36270045:22257565:44225601:42إجمالي مدة الدوران )ساعة(

1.982.251.261.56معدل الدوران )يوم(

 اجمالي مدة توقف 
98118:33273817:22261683:44229031:42السفينة )ساعة(

 الحمولة الكلية 
44,537,81628,878,96830,133,14318,272,313)بالطن المتري(

المصدر: موانئ أبوظبي
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14.7.2 توزيع الحاويات النمطية الواردة والصادرة حسب اإلقليم

اإلقليم
20142015

الصادرالواردالصادرالوارد

568,477569,202751,745752,548المجموع

390,786261,358515,380372,629اإلمارات العربية المتحدة*

37,27919,56567,08620,495دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

الشرق األوسط )عدا دول مجلس 
15,8891,94522,1761,103التعاون الخليجي(

10,50913,25717,62523,417شبه القارة الهندية

17,63629,86019,93560,073جنوب شرق آسيا

37,653135,59244,662239,374الشرق األقصى

1,9177,2647,7425,718شمال أفريقيا

635167011جنوب أفريقيا

823,9826614,585شرق أفريقيا

04690717غرب أفريقيا

458512009غرب أوروبا

55,2187,78556,1848,209إقليم البحر المتوسط

5100إسكندنافيا

0200أوروبا الشرقية

030220أمريكا الشمالية

500520الكاريبي

0300أمريكا الوسطى

0920أمريكا الالتينية

024180أستراليا

36087,838016,208أخرى

المصدر: موانئ  أبوظبي

*الحاويات النمطية الواردة من اإلمارات األخرى
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16.7.2 حركة الرسائل والطرود البريدية حسب النوع

2012201320142015الحركة البريدية

الرسائل المسجلة

1,708,951989,9321,239,2891,317,036الداخلية

284,07759,80076,94873,229الخارجية الصادرة

655,748166,230208,352225,020الخارجية الواردة

الطرود

2,669648229936الداخلية

147,11744,59745,40347,989الخارجية الصادرة

92,60130,85132,68633,449الخارجية الواردة

البريد الممتاز

5,939,10410,45113,88617,973الداخلية

196,84158,02661,15961,508الخارجية الصادرة

259,81168,88866,47863,352الخارجية الواردة

المصدر: بريد اإلمارات

15.7.2 عدد مكاتب وصناديق البريد

2012201320142015البيان

34343534عدد مكاتب البريد

144,979*93,16838,05845,379عدد الصناديق الخصوصية

167*1,91253,28459,413عدد صناديق البريد

المصدر: بريد اإلمارات

*عدد صناديق البريد للعامة ) استالم فقط(

*عدد صناديق البريد الخاصة بما في ذلك صناديق البريد الفردية والشركات) استالم وتسليم(
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8.2. تقنية المعلومات واالتصاالت 

المعلومات  )تقنية  نشاط  بها  يحظى  التي  المتزايدة  لألهمية  ونظرًا  التقنية،  الثورة  مواكبة  بغية 
واالتصاالت( في كافة مجاالت الحياة، أطلقت حكومة أبوظبي استراتيجية وطنية طموحة لدفع جهود 
في  واألجنبي  المحلي  االستثمار  وتشجيع  واالتصاالت،  المعلومات  لتقنية  التحتية  البنية  في  التنمية 

قطاع التقنيات المتطورة.

ونظرًا لألهمية المتزايدة التي يحظى بها نشاط "تقنية المعلومات واالتصاالت" في كافة مجاالت الحياة، 
المهمة  واالتصاالت  المعلومات  تقنية  ومؤشرات  إحصاءات  نشر  على  أبوظبي   - اإلحصاء  مركز  يحرص 

في إمارة أبوظبي. 

وتشير البيانات إلى أن عدد مشتركي خطوط اإلنترنت الثابتة لكل 100 من السكان في إمارة أبوظبي 
69.8 مليون صحيفة في عام  اليومية الموزعة  2015، كما بلغ عدد الصحف المحلية  12 خال عام  بلغ 

.2015

1.8.2 أهم إحصاءات تقنية المعلومات واالتصاالت

2011201220132014المؤشرات

حصة النشاط كنسبة من الناتج 
2.32.12.12.2المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية )%(

حصة النشاط )% من الناتج المحلي 
5.34.84.64.6اإلجمالي غير النفطي باألسعار الجارية(

اإلنتاج اإلجمالي للنشاط )% من الناتج 
3.13.03.03.3المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية(

تكوين رأس المال )% من الناتج 
0.80.60.30.2المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية(

4,9243,4044,6275,161تعويضات العاملين )مليون درهم(

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

2.8.2 مؤشرات نشاط تقنية المعلومات واالتصاالت

2012201320142015المؤشرات

عدد مشتركي خطوط اإلنترنت الثابتة 
11121212لكل 100 من السكان

عدد مشتركي خطوط الهاتف الثابت 
17171916لكل 100 من السكان

عدد مشتركي خطوط الهاتف 
186*189197199المتحرك لكل 100 من السكان

نسبة السكان الذين تشملهم 
100100100100تغطية شبكة الهاتف المتحرك

المصدر: هيئة تنظيم االتصاالت 

* تقديرات أولية
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3.8.2 تعرفة خدمات االتصاالت 
)درهم / شهر(

نوع الخدمة
التعرفة

2012201320142015

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

رسوم االشتراك في خدمة اإلنترنت فائقة السرعة 
775775775775الثابتة للمؤسسات )512 كيلوبايت/ثانية(

رسوم االشتراك في خط الهاتف الثابت:

15393939منزلي

50959595مؤسسات

 الهاتف المتحرك - خدمة الدفع المسبق 
29302020)100 دقيقة / شهر(

المصدر: مؤسسة اإلمارات لالتصاالت- اتصاالت

4.8.2 توزيع الصحف المحلية اليومية حسب الشهر

2012201320142015الشهر

51,743,35969,342,41169,719,49369,828,720المجموع

4,524,2705,861,6525,902,7355,938,361يناير

4,131,8425,422,1005,535,8355,488,257فبراير

4,426,6965,887,4156,031,5646,055,455مارس

4,298,8475,755,3495,870,2295,880,341إبريل 

4,443,8205,907,8755,749,7065,863,755مايو

4,191,2115,647,4745,740,2565,810,770يونيو

4,337,7125,923,0555,634,3935,769,277يوليو

4,228,5035,715,1555,754,9785,844,623أغسطس

4,214,2565,790,4095,886,5885,795,452سبتمبر

4,370,1475,757,3975,847,0085,819,119أكتوبر 

4,258,3405,696,5405,837,6835,798,872نوفمبر

4,317,7155,977,9905,928,5185,764,440ديسمبر

المصدر: الجرائد المحلية
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9.2. الفنادق

على  متقدمة  مراكز  في  اإلمارة  وضع  إلى  تهدف  ومتنوعة  كبرى  سياحية  طفرة  أبوظبي  إمارة  تشهد 
خارطة السياحة العالمية لما لهذا القطاع من أهمية في دعم وتنويع االقتصاد وتحريك النمو وتنشيط 
شهد  حيث  بوضوح،  السياحية  الطفرة  هذه  مامح  تظهر  بالفعل  بدأت  لقد  األخرى.  المجاالت  وتفعيل 
الماضية، كما أصبح هذا  القليلة  السنوات  اإلمارة نموا وتطورا نوعيا كبيرا خال  السياحي في  القطاع 
اقتصادية  عوائد  يحقق  وأصبح  والجودة  المستوى  رفيعة  تنافسية  وقدرات  خصائص  يمتلك  القطاع 

متزايدة.

بزيادة  168 منشأة  إلى   2015 ارتفع في عام  الفندقية  المنشآت  أن عدد  إلى  القسم  بيانات هذا  تشير 
5.0% على عام 2014، ما أّدى إلى زيادة عدد الغرف إلى نحو 29 ألف غرفة في عام 2015، بزيادة نحو %4.9 

على العام السابق. 

وقد بلغ عدد النزالء في عام 2015 ما يعادل 4.1 مليون نزيل، بزيادة نسبتها 17.0% على العام السابق. 
وارتفع معّدل اإلشغال نحو 0.7% ليصبح 75.4% في عام 2015. من جهة أخرى زاد عدد ليالي اإلقامة عام 

2015 بنسبة 17.0% على العام السابق.

1.9.2 أهم إحصاءات المنشآت الفندقية

2012201320142015البيان

130150160168عدد المنشآت الفندقية 

21,99726,00128,37429,760عدد الغرف 

2,3882,8063,4944,106عدد النزالء )باأللف(

6,9978,78910,46312,243عدد ليالي اإلقامة )باأللف(

2.93.13.03.0متوسط مدة اإلقامة )يوم(

65.270.874.975.4معدل اإلشغال السنوي %

453448442438معدل إيراد الغرف الفندقية )بالدرهم(

295317331330معدل إيراد الغرفة المتاحة )بالدرهم(

المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة

2.9.2 مؤشرات المنشآت الفندقية حسب النوع، 2015

المجموعالشقق الفندقيةالفنادقالبيان

10959168عدد المنشآت الفندقية 

23,0636,69729,760عدد الغرف 

3,6794274,106عدد النزالء )باأللف(

9,4322,81112,243عدد ليالي اإلقامة )باأللف(

2.66.63.0متوسط مدة اإلقامة )يوم(

73.482.275.4معدل اإلشغال السنوي )%(

466351438معدل إيراد الغرف الفندقية )بالدرهم(

342288330معدل إيراد الغرفة المتاحة )بالدرهم(

المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة
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3.9.2 مؤشرات المنشآت الفندقية حسب المنطقة، 2015

منطقة البيان
أبوظبي

 منطقة 
العين

المنطقة 
المجموعالغربية

1391811168عدد المنشآت الفندقية

26,4162,1641,18029,760عدد الغرف

3,5733651684,106عدد النزالء )باأللف(

11,11573736112,243عدد ليالي اإلقامة )باأللف(

3.12.02.23.0متوسط مدة االقامة )يوم(

76.467.067.075.4معّدل االشغال السنوي )%(

المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة

4.9.2 نزالء المنشآت الفندقية حسب الجنسية

2012201320142015الجنسية

2,388,0232,806,2833,494,0634,105,846المجموع

888,241960,4761,152,0851,379,589دولة اإلمارات العربية المتحدة

دول مجلس التعاون الخليجي 
159,306191,937240,478269,654األخرى

274,250336,486389,479439,174الدول العربية األخرى

413,607530,016723,291879,425آسيا باستثناء الدول العربية

42,08946,50057,430723,701أستراليا والمحيط الهادي

28,20842,12753,642221,845أفريقيا باستثناء الدول العربية 

442,891529,082651,80460,637أوروبا 

115,857134,184185,02364,956أمريكا الشمالية والجنوبية 

23,57435,47540,83166,865غير مبين

المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة
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5.9.2 ليالي اإلقامة في المنشآت الفندقية حسب الجنسية

2012201320142015الجنسية

6,996,7248,789,21510,463,13712,243,096المجموع

1,701,3932,220,7502,639,7513,788,032دولة اإلمارات العربية المتحدة

دول مجلس التعاون 
353,981431,908529,196593,752الخليجي األخرى

693,374903,6761,020,8391,135,386الدول العربية األخرى

1,341,9741,716,1052,166,8782,331,090آسيا باستثناء الدول العربية

141,966159,196192,4802,910,468أستراليا والمحيط الهادي

أفريقيا باستثناء الدول 
93,646137,494169,820945,473العربية

1,969,5922,444,3422,800,951190,807أوروبا

614,692682,174842,171195,248أمريكا الشمالية والجنوبية

86,10693,570101,051152,840غير مبين

المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة

6.9.2 نزالء المنشآت الفندقية حسب الجنسية والتصنيف، 2015

خمسةالجنسية
نجوم

أربعة
نجوم

ثالثة نجوم 
وأقل* 

شقق 
المجموعفندقية

1,662,5991,173,801842,428427,0184,105,846المجموع

دولة اإلمارات العربية 
648,728341,500250,393138,9681,379,589المتحدة

دول مجلس التعاون 
105,42974,41650,68539,124269,654الخليجي األخرى

103,971160,146113,66761,390439,174الدول العربية األخرى

آسيا باستثناء الدول 
276,129267,397239,02896,871879,425العربية

أستراليا والمحيط 
364,962203,869104,52250,348723,701الهادي

أفريقيا باستثناء الدول 
99,90761,46636,68923,783221,845العربية

15,83923,62414,2686,90660,637أوروبا

أمريكا الشمالية 
25,69718,14016,4414,67864,956والجنوبية

21,93723,24316,7354,95066,865غير مبين

المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة

*تشمل الفنادق فئة ثالثة نجوم ونجمتين ونجمة واحدة، إضافة إلى المنشآت الفندقية غير المصنفة
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الشكل 1.9.2 عدد نزالء المنشآت الفندقية حسب الجنسية، 2015

1,379,589دولة اإلمارات العربية المتحدة

269,654دول مجلس التعاون الخليجي

439,174الدول العربية األخرى

879,425آسيا باستثناء الدول العربية

723,701أستراليا والمحيط الهادي

221,845أفريقيا باستثناء الدول العربية 

60,637أوروبا 

64,965أمريكا الشمالية والجنوبية 

7.9.2 ليالي اإلقامة في المنشآت الفندقية حسب الجنسية والتصنيف، 2015

خمسةالجنسية
نجوم

أربعة
نجوم

ثالثة نجوم 
المجموعشقق فندقيةوأقل* 

5,010,7312,585,4581,836,0132,810,89412,243,096المجموع

دولة اإلمارات العربية 
2,133,951588,959458,553606,5693,788,032المتحدة

دول مجلس 
التعاون الخليجي 

األخرى
255,788146,77887,923103,263593,752

249,804311,722261,201312,6591,135,386الدول العربية األخرى

آسيا باستثناء 
522,059543,314531,129734,5882,331,090الدول العربية

أستراليا والمحيط 
1,376,654649,198310,915573,7012,910,468الهادي

 أفريقيا باستثناء 
315,583201,36490,119338,407945,473الدول العربية

49,48554,55334,82151,948190,807أوروبا

أمريكا الشمالية 
66,23645,28031,38752,345195,248والجنوبية

41,17144,29029,96537,414152,840غير مبين

المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة

*تشمل الفنادق فئة ثالثة نجوم ونجمتين ونجمة واحدة، إضافة إلى المنشآت الفندقية غير المصنفة
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8.9.2 متوسط مدة اإلقامة في المنشآت الفندقية حسب الجنسية 

نسبة التغير20132014الجنسية

0.3-3.02.3المتوسط

2.32.819.8دولة اإلمارات العربية المتحدة

2.22.20.1دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

1.4-2.62.6الدول العربية األخرى

11.5-3.02.7آسيا باستثناء الدول العربية

6.4-3.44.0استراليا والمحيط الهادي

6.4-3.24.3أفريقيا باستثناء الدول العربية

0.6-4.33.2أوروبا

10.3-4.63.0أمريكا الشمالية والجنوبية

7.6-2.52.3غير مبين

المصدر: مركز االحصاء - أبوظبي،  هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة

9.9.2 معدل اإلشغال للمنشآت الفندقية حسب الشهر

2012201320142015الشهر

65.270.874.975.4المتوسط

66.069.676.976.6يناير

69.277.681.081.6فبراير

69.073.679.979.9مارس

64.472.379.177.8إبريل

62.667.374.174.7مايو

60.664.669.764.3يونيو

54.753.655.463.6يوليو

54.663.470.471.0أغسطس

64.671.272.774.5سبتمبر

71.478.778.080.9أكتوبر

75.983.184.282.7نوفمبر

68.774.478.276.9ديسمبر

المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة
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الشكل 2.9.2 إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية )ألف درهم(

10.9.2 إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية
)ألف درهم( 

2012201320142015البيان

4,633,0755,488,7116,284,4146,620,373مجموع اإليرادات

2,342,7342,837,5083,264,8623,485,624إيرادات الغرف

1,803,4042,107,8202,339,3412,320,901إيرادات الطعام والشراب

486,937543,384680,211813,849إيرادات أخرى

المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة

م( 
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ف د
)أل

المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة
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