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اإلحصاءات الدميوغرافية واحليوية
السكان

Q1Q2Q3Q4

2,2412,2692,2982,327اجمالي السكان )باأللف( 

1,5881,5961,6051,613السكان الذكور )باأللف( 

653673693714السكان اإلناث )باأللف(

3,3033,3393,3643,408األفراد الناشطني خالل النهار )باأللف( 

اإلحصاءات احليوية
الزواج والطالق

Q1Q2Q3Q4

1,3121,3861,1121,280عقود الزواج

332452453446شهادات الطالق

املواليد والوفيات

Q1Q2Q3Q4

7,2537,2587,3307,441اجمالي املواليد

3,6983,7263,7703,816مواليد ذكور

3,5553,5323,5603,625مواليد إناث

649538552582اجمالي الوفيات

473381402417وفيات ذكور

176157150165وفيات إناث

املصدر: مركز دبي االحصاء , دائرة محاكم دبي , هيئة الصحة بدبي

التشييد واإلسكان
عدد املباني املنجزة

Q1Q2Q3Q4

544642704667فلل خاصة

271418308657فلل استثمارية 

885648166مباني صناعية 

31343772مباني عامة منشآت

70463668مباني متعددة الطوابق 

18251919مباني نسب طابقية 

املصدر: بلدية دبي

النقل واملواصالت
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النقل واملواصالت 
النقل اجلوي

Q1Q2Q3Q4

94,88376,16887,38499,407رحالت الطيران مبطار دبي الدولي 

18,361,82016,314,26917,746,33818,053,044حركة املسافرين مبطار دبي الدولي

9,064,0268,034,0938,827,5238,941,480القادمون*

9,163,3958,171,6768,771,0438,980,991املغادرون*

134,399108,500147,772130,573العابرون

101,719475,904155,997110,920حركة املسافرين مبطار آل مكتوم الدولي**

47,951227,79872,94754,616القادمون*

53,768247,83981,24456,304املغادرون*

-2671,806-العابرون

18,463,53916,790,17317,902,33518,163,964مجموع حركة املسافرين في مطارات دبي

9,111,9778,261,8918,900,4708,996,096القادمون* 

9,217,1638,419,5158,852,2879,037,295املغادرون* 

134,399108,767149,578130,573العابرون

النقل البحري

Q1Q2Q3Q4

119,09934,03913,62768,487حركة الركاب مبوانئ دبي 

50,16021,4637,15627,295القادمون 

68,93912,5766,47141,192املغادرون 

املواصالت العامة

Q1Q2Q3Q4

1,0791,5691,0481,132عدد احلافالت العاملة 

105105105105مسارات خطوط احلافالت 

31,615,25832,815,08129,430,67732,140,882عدد رحالت ركاب احلافالت***

مترو دبي

Q1Q2Q3Q4

52.152.152.152.1أطوال خطوط املترو بالكيلومتر - اخلط األحمر 

26,138,92325,660,30923,744,41128,474,626عدد رحالت ركاب املترو - اخلط األحمر

22.1522.1522.1522.15أطوال خطوط املترو بالكيلومتر - اخلط األخضر 

14,517,05515,087,58914,276,80116,407,366عدد رحالت ركاب املترو - اخلط األخضر
*يشمل املتنقلون: الركاب القادمون أو املغادرون من وجهة واحدة والذاهبني إلى وجهة أخرى مع شركة طيران أخرى أو شركة الطيران نفسها دون املرور عبر اإلجراءات اجلمركية**زيادة حركة املسافرين في مطار آل 

مكتوم الدولي من الربع الثاني 2014 نتيجة لتحويل بعض خطوط الطيران من مطار دبي الدولي إلى مطار آل مكتوم الدولي نظرًا إلجراءات الصيانة ***تشمل رحالت حافالت النقل العام واملغذية وعبر املدن املصدر: 
هيئة دبي للطيران املدني، اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب بدبي، هيئة الطرق واملواصالت



3

الفنادق والسياحة
الفنادق ومباني الشقق الفندقية

Q1Q2Q3Q4

417426430445عدد الفنادق

23,39923,78324,17624,846عدد الشقق

200206208212عدد مبانى الشقق الفندقية 

62,60664,98565,57567,487عدد الغرف 

نزالء الفنادق والشقق الفندقية

Q1Q2Q3Q4

2,385,8572,295,4902,128,2342,512,838عدد نزالء الفنادق 

649,183554,786478,358624,832عدد نزالء الشقق الفندقية

املصدر: دائرة السياحة و التسويق التجاري بيانات أولية 

املال واألعمال 
سوق دبي املالي

Q1Q2Q3Q4

58,411,90641,903,92831,840,60628,376,245حجم التداول - ألف ورقة وسندات

110,168,268126,895,05578,440,23366,002,963قيمة التداول -ألف درهم 

659,686722,551522,398508,204عدد الصفقات املنجزة

326,811,301292,818,212357,697,768322,705,902القيمة السوقية-ألف درهم 

ناسدك دبي 

Q1Q2Q3Q4

66,677111,67321,28680,679حجم التداول - ألف سهم 

780,3862,619,791687,4851,222,221قيمة التداول -ألف درهم 

3,6789,9943,9287,098عدد الصفقات املنجزة

57,017,78463,560,28366,595,53167,059,206القيمة السوقية - ألف درهم

الرخص التجارية

Q1Q2Q3Q4

4,0644,3683,5183,860جديدة -الصادرة 

22,72825,38722,14221,740مجددة 

624704615663ملغاة

الرخص املهنية

Q1Q2Q3Q4

1,2631,3411,1251,303جديدة - الصادرة

5,9217,0776,0295,999مجددة 

215225170206ملغاة
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الرخص الصناعية

Q1Q2Q3Q4

61866064جديدة -الصادرة

669830672589مجددة 

13161316ملغاة

الرخص السياحية

Q1Q2Q3Q4

62685463جديدة - الصادرة 

582556554503مجددة 

713125ملغاة 

رخص انطالق

Q1Q2Q3Q4

78855773جديدة -الصادرة

60674984مجددة 

---1ملغاة 

غرفة دبي

Q1Q2Q3Q4

211,928233,116210,994224,705عدد شهادات املنشأ الصادرة 
املصدر: سوق دبي املالي، ناسدك دبي، دائرة التنمية اإلقتصادية، غرفة جتارة و صناعة دبي

التعليم
عدد املدارس*

Q1Q2Q3Q4

235235235235إجمالي عدد املدارس 

77777777حكومي** 

158158158158خاص 
*تنطبق عليها عملية جمع البيانات للعام الدراسي 2015/2014 )من الربع الثالث( **يشمل املعهد الديني ومركز تطوير رياض األطفال املصدر: منطقة دبي التعليمية هيئة املعرفة والتنمية البشرية

البيئة

Q1Q2Q3Q4

2,5192,4662,2813,051كمية النفايات اجملمعة -باأللف طن

51535355كمية املياه املعاجلة -مليون متر مكعب 

38464949كمية املياه املستخدمة للري - مليون متر مكعب

288,261231,548208,072718,415إجمالي املساحات اخلضراء املضافة خالل الفترة )م(² 
املصدر: بلدية دبي

التجارة اخلارجية املباشرة *

التجارة اخلارجية املباشرة )القيمة باملليون درهم(
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التجارة اخلارجية املباشرة *
التجارة اخلارجية املباشرة )القيمة باملليون درهم(

Q1Q2Q3Q4

129,738134,195138,296145,034الواردات

23,20926,90624,59225,032الصادرات

43,47642,00342,16144,134اعادة التصدير
* بيانات أولية املصدر: جمارك دبي

جتارة املناطق احلرة *

جتارة املناطق احلرة *
جتارة املناطق احلرة )القيمة باملليون درهم(

Q1Q2Q3Q4

67,83968,03368,26970,602الواردات

2,6495,0052,7812,888الصادرات

51,46850,25150,54848,376اعادة التصدير
* بيانات أولية املصدر: جمارك دبي

جتارة املستودعات اجلمركية *
جتارة املستودعات اجلمركية )القيمة باملليون درهم(

Q1Q2Q3Q4

3,8134,7406,5587,472الواردات

455293250254الصادرات
* بيانات أولية املصدر: جمارك دبي


