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وحدة آلية الحسابالتعريفاسم المؤشر
دورية مستوى التفصيلالقياس

مصدر بياناتهالقياس

عددمجموع عدد المنشآت االقتصادية عدد المنشآت االقتصادية عدد المنشآت

1. النشاط االقتصادي
2. الكيان القانوني 

3. المنشآت الصغيرة 
والمتوسط

سجالت إداريةسنوي 

اإلنتاج االجمالي 
)باألسعار الجارية(

يشمل اإلنتاج اإلجمالي لألنشطة االقتصادية كل السلع أو الخدمات 
التي يتم إنتاجها داخل المؤسسة والتي أصبحت متاحة لالستخدام 

خارج تلك المؤسسة، باإلضافة إلى أي سلع أو خدمات منتجة 
لالستخدام النهائي الخاص

 مجموع اإلنتاج اإلجمالي لألنشطة 
االقتصادية 

درهم 
إماراتي

1.النشاط االقتصادي
2. المنشآت الصغيرة 

والمتوسط
مسح وسجالت سنوي 

إدارية

إجمالي عدد العاملين
متوسط عدد العاملين في المنشأة خالل الفترة المرجعية شاماًل 

جميع العاملين بأجر ومن هم في إجازة، أو في تدريب، أو المبتعثين 
لمهام رسمية.

مجموع عدد العاملين لألنشطة 
عدداالقتصادية

1.النشاط االقتصادي
2. المنشآت الصغيرة 

والمتوسط
3. فئة الجنسية

4.النوع االجتماعي

مسح وسجالت سنوي 
إدارية

نصيب العامل من 
تعويضات العاملين

نصيب العامل من مجموع تعويضات العاملين والتي تشمل مجموع 
الرواتب واألجور النقدية باإلضافة إلى المزايا االجتماعية والعينية 

المستحقة 

 مجموع تعويضات العاملين 
لألنشطة االقتصادية مقسوما 
على العدد الكلي للموظفين 

لألنشطة االقتصادية

درهم 
مشتق )حساب سنوي  النشاط االقتصادياماراتي

رياضي(

إجمالي حجم النقل 
سجالت إداريةسنوي _طن مجموع حجم الشحن الجوي.اجمالي كمية البضائع المنقولة جوا الجوي والشحن   

 عدد االفراد المستخدمين لوسائل النقل الجوي في الوصول الى امارة القادمين جوا
ابوظبي

مجموع عدد المسافرين، النقل 
سجالت إداريةسنوي _عددالجوي 

عدد االفراد المستخدمين لوسائل النقل الجوي عند مغادرة امارة  عدد المغادرين جوا
ابوظبي.

مجموع عدد المسافرين المغادرين 
سجالت إداريةسنوي _عددعن طريق الجو.

متوسط سعر الديزل 
المتوسط السنوي لسعر لتر من متوسط السعر السنوي من وقود الديزل في محطات الوقودفي محطات الوقود 

وقود الديزل في محطات الوقود
درهم 

سجالت إداريةسنوي _اماراتي 

متوسط سعر الجازولين 
المتوسط السنوي لسعر لتر من متوسط السعر السنوي من البنزين في محطات الوقودفي محطات الوقود

البنزين في محطات الوقود
درهم 

سجالت إداريةسنوي _اماراتي 

إجمالي طول شبكة 
سجالت إداريةسنوي _كيلومتر مجموع طول الطرق الخارجية طول الطرق الخارجيةالطرق الخارجية

إجمالي طول شبكة 
مجموع أطوال الطرق الداخلية في أطوال الطرق الداخلية في إمارة أبو ظبيالطرق الداخلية

سجالت إداريةسنوي اإلقليم كيلومتر إمارة أبو ظبي 

عدد المركبات لكل 
عدد المركبات حسب طول الطرق )الخارجية والداخلية(.كيلو متر

مجموع عدد المركبات مقسوما 
على طول الطرق )الخارجية 

والداخلية(.

مركبة لكل 
سجالت إداريةسنوي _كيلومتر 

عدد المركبات )لكل 
1000 شخص(

عدد المركبات في إمارة أبوظبي مقسوما على سكان إمارة أبو ظبي 
مضروبا في 1000.

مجموع عدد المركبات في إمارة 
أبوظبي مقسوما على سكان 

إمارة أبو ظبي مضروبا في 1000.

 مركبة 
لكل 1000 

شخص
سجالت إداريةسنوي _

 مجموع الوقت الذي تستغرقه السفن عند دخول الميناء لحين معدل دوران السفن
مغادرتها 

 مجموع الوقت اإلجمالي مقسوما 
على العدد اإلجمالي للسفن 

مقسوما على 24
سجالت إداريةسنوي _ساعة

 عدد السفن التي تصل الي موانئ امارة ابوظبي خالل الفترة عدد السفن الواصلة 
سجالت إداريةسنوي _عددمجموع عدد السفن في الميناء المرجعية )سنة(

 مجموع عدد الحاويات )الواردة عدد الحاويات النمطية الواردة والصادرة عدد الحاويات النمطية
سجالت إداريةسنوي _عددمضافا إليها الصادرة(.

مجموع كميات البضائع السائبة  كمية البضائع السائبة )الصادرة والواردة(كمية البضائع السائبة
سجالت إداريةسنوي _طن )الواردة مضافا إليها الصادرة(

عدد النزالء المسجلين بما في ذلك نزالء الليلة الواحدة ليوم أو لليلة عدد النزالء
واحدة.

مجموع عدد النزالء في المنشآت 
1. فئة الجنسيةعددالفندقية في إمارة أبوظبي.

سجالت إداريةربع سنوي 2. التصنيف

متوسط مدة اإلقامة في المنشآت الفندقية.متوسط مدة اإلقامة
هو مجموع الليالي الفندقية 

مقسومًا على عدد النزالء خالل 
فترة اإلسناد )ليلة، شهر، سنة(.

1. فئة الجنسيةليلة 
سجالت إداريةربع سنوي 2. التصنيف

نسبة إشغال الغرف 
الفندقية

عدد الغرف المستخدمة يوميا بجميع أشكالها من إجمالي الغرف 
المتاحة.

مجموع الغرف المشغولة مقسوما 
على مجموع الغرف المتاحة 

مضروبا في 100.

نسبة 
مئوية

1. االقليم
سجالت إداريةربع سنوي 2. الشهر

إجمالي إيرادات 
المنشآت الفندقية 

)الفنادق والشقق 
الفندقية(

العائدات المتولدة من الفنادق من جميع العمليات بما في ذلك رسوم 
الخدمة والضرائب.

مجموع اإليرادات الفندقية في إمارة 
أبو ظبي بالمليون درهم.

درهم 
سجالت إداريةربع سنوي الشهر إماراتي

عدد المنشآت الفندقية )الفنادق والشقق الفندقية( العاملة عدد المنشآت الفندقية
والمرّخصة في إمارة أبوظبي.

مجموع الفنادق والشقق الفندقية 
1. اإلقليمعددالعاملة في إمارة أبوظبي 

سجالت إداريةربع سنوي 2. نوع المنشأة

مجموع عدد الغرف في الفنادق مجموع الغرف المتوفرة والمشغولة في الفنادق والشقق الفندقية عدد الغرف
سجالت إداريةربع سنوي نوع المنشأة عددوالشقق الفندقية 

عدد خطوط الهاتف 
الثابتة لكل 100 

شخص

تشير خطوط الهاتف الثابت الى خطوط الهاتف التي تربط الجهاز 
الطرفي الموجود لدى المشترك )كجهاز الهاتف أو جهاز الفاكس( 

بالشبكة العمومية التبديلية والتي لها منفذ مخصص في معدات 
البدالة الهاتفية وتحتسب خطوط الهاتف الثابتة لكل 100 فرد 

عدد خطوط الهواتف الثابتة 
مقسوما على عدد السكان 

مضروبا في 100

مشترك 
لكل 100 
شخص 

سجالت إداريةسنوي _

عدد اشتراكات الهواتف 
المتحركة لكل 

100شخص

يشير مفهوم مشتركي الهاتف المحمول الخلوي إلى مستخدمي 
الهواتف المحمولة المشتركين بخدمة آلية عامة للهاتف المحمول 
وتستخدم التقنية الخلوية التي توفر النفاذ إلى الشبكة الهاتفية 

العامة، والمستخدمين المشمولين هم المشتركين الذين يدفعون 
الحًقا أو مشتركو الخطوط المدفوعة مسبًقا ويتم الحصول على عدد 

مشتركي الهاتف المحمول لكل 100 فرد من السكان 

 مجموع عدد المشتركين في 
الهواتف الخلوية المتنقلة 

مقسوما على عدد السكان 
ومضروبا ب 100 

مشترك 
لكل 100 
شخص 

سجالت إداريةسنوي _

التعرفة الشهرية 
للهواتف المتحركة 

هي عبارة عن رسوم االشتراك الشهري للهاتف المتحرك ضمن فئة 
محددة من الباقات والتي تمنح للمستخدم )100 دقيقة استخدام في 

الشهر(

يتم الحصول على المؤشر من 
المصدر مباشرة

درهم 
سجالت إداريةسنوي _إماراتي 

تعرفة خطوط الهاتف 
يتم الحصول على المؤشر من هي عبارة عن رسوم االشتراك الشهري للهاتف الثابت الثابتة 

المصدر مباشرة
درهم 

سجالت إداريةسنوي _إماراتي 

تعرفة النفاذ على 
اإلنترنت فائق السرعة 

لألفراد 

تتضمن تعرفة النفاذ الى االنترنت لألفراد مكونات التعرفة لإليجار 
الشهري للخط، وثمن استخدام الخط، وثمن النفاذ لألنترنت بالدرهم. 

)256 كيلو بايت/ ثانية(

يتم الحصول على المؤشر من 
المصدر مباشرة

درهم 
إماراتي 

لكل شهر
سجالت إداريةسنوي القطاع االستهالكي

عدد مشتركي خطوط 
اإلنترنت لكل 100 

شخص

المشترك في االنترنت هو الشخص الذي يدفع للنفاذ الى خدمة 
انترنت عامة. وتقاس بغض النظر عن نوع أو سرعة النفاذ، أو نوع جهاز 

الربط المستخدم للنفاذ الى االنترنت أو طريقة الدفع. يحسب عدد 
مشتركي االنترنت لكل 100 فرد من السكان 

العدد الكلي للمشتركين في 
االنترنت مقسوما على عدد 

السكان مضروبا في 100

مشترك 
لكل 100 
شخص 

سجالت إداريةسنوي _

عدد مشتركي خطوط 
اإلنترنت الثابتة لكل 

100 شخص

مشترك اإلنترنت بالحزمة العريضة هو المشترك الذي يدفع للوصول 
السريع لإلنترنت العام والنفاذ السريع يعرف بأنه يساوي TCP/IP أكبر 

من 256 كيلوبت/ثانية كمجموع للقدرة في كال االتجاهين وتقاس 
اإلحصاءات بغض النظر عن نوع النفاذ أو نوع األجهزة المستخدمة 

للنفاذ إلى اإلنترنت أو طريقة الدفع. ويحسب عدد مشتركي الحزمة 
العريضة لإلنترنت لكل 100 فرد من السكان 

 عدد مشتركي خدمة اإلنترنت 
بالحزمة العريضة مقسوما على 

عدد السكان مضروبا في 100

مشترك 
لكل 100 
شخص 

سجالت إداريةسنوي _

مجموع عدد الشركات المسجلة  عدد الشركات المسجلة في إمارة أبوظبي.عدد الرخص التجارية
عدد في إمارة أبوظبي.

1. الجديدة
2.  المجددة
3. الملغية  

سجالت إداريةسنوي 

واردات األنشطة 
االقتصادية كنسبة من 

إجمالي الواردات

قيمة الواردات للنشاط مقسوما على إجمالي الواردات في أمارة 
أبوظبي

قيمة الواردات مقسوما على 
إجمالي الواردات في أمارة أبوظبي 

مضروبًا في 100

نسبة 
سجالت إداريةسنوي النشاط االقتصاديمئوية

صادرات األنشطة 
االقتصادية كنسبة من 

إجمالي الصادرات غير 
نفطية

قيمة الصادرات للنشاط مقسوما على إجمالي الصادرات غير النفطية 
في أمارة أبوظبي

قيمة الصادرات مقسوما على 
إجمالي الصادرات غير النفطية في 

أمارة أبوظبي مضروبًا في 100

نسبة 
سجالت إداريةسنوي النشاط االقتصاديمئوية

عدد رخص البناء 
 مجموع عدد رخص البناء الصادرة عدد رخص البناء الصادرة من جميع البلديات الصادرة

1.  نوع االستخدامعدد من جميع البلديات 
سجالت إداريةسنوي 2.  نوع الرخصة

الفجوة بين العرض 
والطلب للوحدات 

السكنية في امارة 
ابوظبي

 الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية في أبو ظبي 
باستثناء الوحدات السكنية الخاصة: وحدات فاخرة ومعسكرات العمل

الفرق بين عدد الوحدات المقدرة 
للطلب ناقص عدد الوحدات 

المقدرة للعرض باستثناء الوحدات 
السكنية الخاصة: وحدات فاخرة 

ومعسكرات العمل

مشتق )حساب سنوي _عدد
رياضي(

عدد المباني والوحدات 
المنجزة

عدد المباني والوحدات التي يصدر لها شهادات انجاز من البلديات في 
امارة ابوظبي

 مجموع عدد المباني والوحدات 
1.  نوع االستخدامعدد السكنية المنجزة

سجالت ربع سنوي 2.  المنطقة
إدارية

عدد الشركات المحلية 
المدرجة

عدد الشركات المحلية التي تطرح أسهمها للتداول في سوق االوراق 
المالية

عدد الشركات المحلية التي تطرح 
أسهمها للتداول في سوق االوراق 

المالية
سجالت إداريةسنوي _عدد

عدد الشركات األجنبية 
المدرجة

عدد الشركات االجنبية التي تطرح أسهمها للتداول في سوق االوراق 
المالية.

عدد الشركات االجنبية التي تطرح 
أسهمها للتداول في سوق االوراق 

المالية.
سجالت إداريةسنوي _عدد

القيمة السوقية لألسهم المكتتب بها وتمثل عدد األسهم المكتتب القيمة السوقية 
بها مضروبًا بسعر إغالق السهم في نهاية الفترة

عدد األسهم المكتتبة مضروبة 
في سعر اإلغالق في نهاية الفترة 

درهم 
سجالت إدارية سنوي _اماراتي

القيمة السوقية 
كنسبة من الناتج 
المحلي اإلجمالي 

باألسعار الجارية

القيمة السوقية لألسهم المكتتب بها وتمثل عدد األسهم المكتتب 
بها مضروبًا بسعر إغالق السهم في نهاية الفترة مقسوما على 

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية

مجموع عدد األسهم المكتتبة 
مضروبا في سعر اإلغالق في 

نهاية الفترة مقسوما على الناتج 
المحلي اإلجمالي 

سجالت إداريةسنوي _نسبة

قيمة ما تم تداوله من أسهم أثناء التداول في قاعة السوق خالل فترة قيمة األسهم المتداولة 
معينة

مجموع قيمة األسهم أثناء التداول 
في قاعة السوق خالل فترة معينة 

درهم 
سجالت إداريةسنوي _اماراتي

قيمة األسهم المتداولة 
كنسبة من الناتج 
المحلي اإلجمالي 

باألسعار الجارية

قيمة ما تم تداوله من أسهم في قاعة السوق خالل فترة معينة 
مقسوما على الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية.

مجموع قيمة األسهم أثناء التداول 
في القاعة خالل فترة معينة 

مقسومًا على الناتج المحلي 
اإلجمالي باألسعار الجارية.

سنوي _نسبة

سجالت 

إدارية

معدل دوران األسهم 
)%(

عدد األسهم المحلية المتداولة مقسوما على عدد األسهم المحلية 
المصدرة.

 مجموع عدد األسهم المحلية 
المتداولة مقسوما على عدد 

األسهم المحلية المصدرة

نسبة 
سجالت إداريةسنوي _مئوية

مؤشر سوق أبوظبي 
مؤشر يقيس حال االستثمار في السوق في نقطة معينةلألوراق المالية 

مجموع األسهم الحرة مضروبة في 
سعر اإلغالق أو السعر أثناء التداول 

مقسومًا على عدد الشركات 
المحلية.

سجالت إداريةسنوي _نقطة


