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TOURISM
INVESTMENT
GUIDE

ABOUT THIS BOOKLET
Blessed with impressive leisure options, cultural sites and backed by strong investment
fundamentals - Abu Dhabi, the capital of the UAE and in heart of the Middle East, has become one
of the world’s top destinations for investment.
The vibrant economy, stable political system, world-class infrastructure, strategic geographic
location for commerce and travel, and business friendly regulatory environment have enhanced
Abu Dhabi’s status as a top performer for several international tourism, economic, and investment
metrics.
Unveiling the myriad investment opportunities that Abu Dhabi can offer, the Department of
Culture & Tourism supports Abu Dhabi’s evolution as an outstanding destination to live, visit,
study, work and invest in while preserving the Emirate’s unique cultural heritage. In addition to its
headquarters in the capital, the Department has established a global network of representative
offices throughout Europe, Asia, Australia and North America to be in close proximity to investors
from around the globe.
Developed by the Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi, this booklet serves as a topline
guide for investors showcasing the Emirate’s lucrative investment opportunities for both local and
foreign investors.

Disclaimer: The content of this booklet is copyrighted and is for informational purposes only. The content provided may
be subject to change. Investors are expected to conduct feasibility studies and due diligence for selected investment
opportunities before making any financial investment.
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ABU DHABI: THE EMIRATE
THAT HAS IT ALL
STUNNING WATERS, WORLD-CL ASS LEISURE FACILITIES, RICH CULTURAL
HERITAGE AND A ‘BEST-IN-CL ASS’ INVESTMENT ENVIRONMENT

• Over a decade of resilient economic growth.
• The largest Emirate within the country (more than ¾ of
UAE’s total land area).
• Politically stable with allies around the globe.
• A stable investment direction focused on culture and
tourism among other areas.
• A record 4.86 million hotel guests in 2017, an
impressive 9.4% yearly growth.
• The Department of Culture and Tourism aims for 7.6
million visitors and 6.9 million hotel guests by 2020.
This is expected to feed around 10,718 upcoming hotel
rooms by 2020.
• The Abu Dhabi Vision 2030 recognises the tourism
sector as one of the engines of economic growth and
diversification. Tourism is expected to be the main
driver towards the passenger flow target of 30 million
people at Abu Dhabi International Airport by 2030.
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• Abu Dhabi is investing
heavily in significant
projects to upgrade its
tourism and cultural
offerings. A vision that
will turn the Emirate
into one of the world’s
most attractive places
for tourists.
• With more than $828
billion worth of assets
under management,
Abu Dhabi is home to
the world’s second
largest sovereign wealth
fund.

• No tax on personal income or corporate profits* and
only 5% value added tax - one of the lowest in the world.
• Diverse urban areas with world-class infrastructure
(telecommunication, transportation, etc.)
• Adaptability and ability to evolve to changing economic
models and plans.

• Cultural values
guiding development
of a sustainable
environment.
*Excluding foreign banks
and oil & gas companies.

• Strategic Location between Europe, Africa and Asia
°

80% of the world’s population is only an 8-hour flight
away

°

25% of the world’s population is just a 5-hour flight
away

• Situated within a region with population exceeding 50
million, 400km of coastline, 200 islands, mountains,
oases and deserts.

2

As one of the major global
destination cities, Abu
Dhabi offers a diverse
range of ‘go to’ places and
options. Here are some of
the major names in
Abu Dhabi’s tourism
ecosystem:

• NYU Abu Dhabi
• Université ParisSorbonne Abu Dhabi
• INSEAD
Medical
•		Cleveland Clinic
• Sheikh Khalifa Medical
City

Shopping
•		The Galleria Mall

• Johns Hopkins Hospital
(Al Rahba and Tawam
Hospitals)

• Yas Mall
• Marina Mall

• NMC Hospitals

• Al Wahda Mall

• Ain Al Khaleej Hospital

• World Trade Center Mall

• The Mubadala Tennis
Championship

Prominent Landmarks

• Euphoria Medical
Centre

• H.H. President of UAE
Polo Cup
• Abu Dhabi International
Boat Show

• Sheikh Zayed Grand
Mosque

• Lifecare Hospital

• The CultureSummit

• Manarat Al Saadiyat

• LLH Hospital

• Al Ain Zoo

• Abu Dhabi Summer
Season

• Emirates Palace

• Medeor 24x7 Hospital
Abu Dhabi

• Wadi Adventure

• Abu Dhabi Art

• Wahat Al Karama

• Hili Fun City

• Abu Dhabi Classics
Music Festival

Major Events

• Abu Dhabi International
Book Fair

• Yas Waterworld
• Warner Bros. World
• Sir Bani Yas Island
• Qasr Al Sarab Desert
Resort

•		International Defence
Exhibition and
Conference (IDEX)
• Cityscape Abu Dhabi
• Abu Dhabi Formula 1
Grand Prix
• Abu Dhabi HSBC Golf
Championship
• Abu Dhabi Grand Slam
Jiu-Jitsu World Tour
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• Al Noor Hospital
• Brightpoint Royal
Women’s Hospital

•		Louvre Abu Dhabi (the
first universal museum
in the Arab world)

• Ferrari World Abu Dhabi

• Al Ain Convention Centre
Economic Snapshot
Abu Dhabi’s economy, especially the non-oil sector has
shown strong resilience amid low oil prices and other global
economic woes. With sustained economic diversification
initiatives and a positive outlook for oil revenue, Abu Dhabi’s
economy is at the forefront of a major growth rebound this
year.

• Healthpoint

• Dalma Mall

•		Desert Safari

•		Abu Dhabi National Exhibitions Company (ADNEC)

• Burjeel Hospital

• Abu Dhabi Mall

Leisure Attractions

MICE “meetings, incentives, conferences and
exhibitions” Venues

• Al Ain Cultural
Programme

• Abu Dhabi Heritage
Village
• Qasr al Hosn
• Al Jahili Fort
• Qasr al Muwaiji
• Al Ain Palace Museum
• Al Maqta Fort

• National Traditional
Handicrafts Festival

• Souq Al Qattara

• Abu Dhabi Food Festival

• Al Ain UNESCO World
Heritage Sites

• Mother of the Nation
Festival

Education
•		Abu Dhabi University
• Zayed University

• Fakih IVF Fertility
Centre

• Medeor 24x7
International Hospital Al
Ain
• SEHA Group
• American Center
for Psychiatry and
Neurology
• Universal Hospital
• Moorfields Eye Hospital
Centre
• IVI Middle East Fertility
Clinic
• Gulf Diagnostic Centre
Hospital

2016

2017*

2018*

Overall GDP growth (%)

2.8

0.3

3.2

Non-oil GDP growth (%)

2.8

3.2

3.3

As per the latest Statistics Centre Abu Dhabi (SCAD)
report, oil and non-oil sectors contributed 49% and 51%
to the 2016 GDP, respectively. Mining & Quarrying (oil &
gas), construction and financial services were the top GDP
contributors in 2016.
The tourism sector is intertwined across many of the below
mentioned sectors:
Contribution to 2016
Abu Dhabi GDP (%)
Contribution to 2016 Abu Dhabi GDP (%)
49.2

Mining and quarrying (crude oil and natural gas)
10.9

Construction
6.9

Finance & insurance

5.6

Manufacturing

3.9

Real estate

3.8

Public administration and defence; compulsory social security
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and

3.8

Electricity, gas, and water supply; waste management

3.2

Transportation and storage
Information and communication
Professional, scientific and technical

2.9
2.8
1.8

Administrative and support services

1.1

Education

1.0

Accommodation and food services

1.0

Human health and social work

0.9

Agriculture, forestry and fishing

0.7

Activities of households as employers

0.5

Arts, recreation and other services

0.2

Source: Statistics Centre Abu Dhabi (SCAD),

IMF *IMF forecast

**The percentages may not add up to 100 due to rounding.
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ABU DHABI:
ON THE GLOBAL STAGE

3. A Global Safe-City

1. A Top Performer - One of the highest GDP per Capita Globally

•

GDP per Capita in Current Prices
(PPP-adjusted, US$)

149.0

140.6

Abu Dhabi

Qatar

Note: Numbeo is one of the largest databases in the world.

139.8
97.7

Macao

•
82.8

Luxemburg Singapore

73.2

71.2

67.7

64.9

57.2

Kuwait

Brunei

UAE

Norway

Switzerland

Source: Abu Dhabi Competitiveness
Report 2016

2. The Best Place to Be - Abu Dhabi is the 2nd best city globally to live, work and do
business in
CITY

5

Abu Dhabi Rank: 1/334 (Safest city in the world) - Numbeo

2017 Index Rank

2013 Index Rank

New York

1 (-)

1

Abu Dhabi

2 (↑)

4

London

3 (↓)

2

Paris

4 (↓)

3

Sydney

=5 (-)

5

Zurich

=5 (↑)

6

Tokyo

=5 (↑)

7

Rome

8 (↑)

9

Los Angeles

9 (↑)

10

Amsterdam

10 (↑)

14
Source: Ipsos Top Cities 2017

Abu Dhabi Rank: 16/148 (Safest city in the world) – SafeAround

Note: SafeAround uses data from Lonely Planet Guides, Trip Advisor Guides, local
government and police websites and Wikitravel to rank various cities in terms of safety.
4. Destination City of Tomorrow (2016)
Abu Dhabi is one of the fastest growing cities in the world in terms of visitors
(% compound annual growth rate (CAGR) 2009 & 2016: 19.8% - Highest in the region)

Fastest-Growing Global Destination Cities with at Least
Fastest-Growing
Global
Destination
Cities
with at Least
One Million
Overnight
Visitors
in 2016
(2009–2016
CAGR)
One Million Overnight Visitors in 2016 (2009–2016 CAGR)

24.15%
20.14%

19.81%

16.45%

12.98%
9.07%

Osaka
(Rank 1)

Chengdu
(Rank 2)

Abu Dhabi
(Rank 3)

Riyadh
(Rank 6)

Tehran
(Rank 9)

Dubai
(Rank 20)

Source: Mastercard Global Destination Cities Index 2016
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5. A World-Class Destination for MICE
•

Rated among the top 100 busiest global association meetings destinations:
In 2016, Abu Dhabi ranked 74 out of 435 countries globally in number of
meetings per city.
(Source: International Congress and Convention Association)

•

7% average annual increase is expected for business events in Abu Dhabi with an
estimated economic impact of AED 5.1 billion by 2020.

•

DCT Abu Dhabi’s ongoing “Advantage Abu Dhabi” initiative aims to support the Emirate’s
MICE industry by creating value for event management companies with incentives and
opportunities.

•

2017 saw successful bids to host 8 international conferences in Abu Dhabi including
World Energy Congress - 2019, World Urban Forum - 2020, World Congress of Nephrology
- 2020, among others. These are expected to attract around 45,000 delegates and
contribute over AED 600 million to Abu Dhabi’s economy.

•

Abu Dhabi National Exhibitions Company (ADNEC) contributed AED 3.9 billion to the
local economy in 2017, a growth of 27% from 2016.

•

ADNEC and Al Ain Convention Centre attracted 2.08 million visitors in 2017, an increase
of 36% compared to 2016.

ADNEC Group Number of Visitors
(Thousands)

1,449

1,530

1,609

1,516

1,029

2011

2012

2013

2,080

1,840

2014

2015

2016

2017

Source: ADNEC
ADNEC
Business Destinations Travel Awards
• Best Meetings and Conference
Centre in the Middle East in 2016
• Best Congress and Convention
Centre in the Middle East in 2015
AEO Excellence Awards
• Venue of the Year in 2015
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Abu Dhabi Falcon Hospital
• UAE’s first public institution
providing extensive veterinary
healthcare services exclusively for
falcons.
• Voted Best Cultural Venue for
Corporate Events by Business
Destination Travel Awards - 2016.

London Venue Awards
• Best Catering at a Venue in 2015
8

H.E. MOHAMED KHALIFA AL MUBARAK
Chairman
Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi
- referring to CultureSummit 2017
“During this CultureSummit, voices from cultural
specialists, media leaders, architects, curators,
artistic directors will debate on themes of
global culture, philanthropy; the role of new
technology in culture; preservation of heritage
and manty more. The CultureSummit in Abu Dhabi
showcased the essence of the Emirate itself:
Abu Dhabi is a multifaceted platform of
experiences, innovations, and fecund ideas. The
pace of the development of the country has now
encouraged us in thorough and deep reflection
to pioneer the most advanced philosophies and
ideas in the field of culture and art. Global culture
has always been a part of Abu Dhabi’s history and
identity, as we have always been a crossroads
along the trade routes since its first human
settlements, thousands of years ago. Supported
by research in our history and archaeology and by
the investment in arts and education, Abu Dhabi
will continue to be a pioneering and innovative
cultural hub.”
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6. A Destination of Choice for Foreign Direct Investment (FDI) in Tourism
• Total FDI in the Emirate of Abu Dhabi reached AED 100.9 billion in 2016, growing by
14.5% compared to 2015.
• More than 60% of Abu Dhabi’s FDI inflow goes into tourism related and supporting
sectors.

Tourism Related Sectors (Real
Estate, Construction)

Percentage Distribution of FDI
by Economic Activity in Abu Dhabi

46%

41%

38%

34%

36%

28%

30%

33%

24%

23%

31%

31%

32%

33%

2012

2013

2014

2015

Source: Statistics Centre Abu Dhabi

40%

2016

Tourism Supporting Sectors
(Electricity, gas, water supply,
Transportation and storage,
Administrative and support
services, Arts, Recreation and
other services, Financial and
Insurance, Information and
Communication, Wholesale and
retail trade, Repair of motor
vehicles and motorcycles)
Other Sectors (Mining and
quarrying, Manufacturing,
Professional, Scientific and
Technical, Education, Human
health and Social work)
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7. At The Heart of a Flourishing UAE

Innovation

Leveraging off a dynamic, modern and evolving business environment and infrastructure as
key drivers towards competitive returns on investment

• UAE Rank: 25/137

Ease of Doing Business 2018
• UAE ranked 21st out of 190 countries
(Up 5 places from 2017)
• UAE ranked 1st regionally

Protection of minority shareholders’
interests
• UAE Rank: 3/137

Global Happiness Ranking 2014-2016:
• UAE ranked 21st out of 155 countries

Infrastructure
• UAE Rank: 5/137

The UAE has initiated the ‘Customer Happiness Formula’ to enable governmental entities
create happiness by building positive and active partnerships between Employees, Entities
and Customers that will help in achieving higher customer happiness.

Ease of dealing with construction
permits
• UAE Rank: 2/190
Getting electricity
• UAE Rank: 1/190

Quality of air transport infrastructure
• UAE Rank: 3/137

Paying taxes
• UAE Rank: 1/190

Quality of port infrastructure
• UAE Rank: 4/137

Protecting minority investors
• UAE Rank: 10/190

Quality of electricity supply
• UAE Rank: 16/137

Enforcing contracts
• UAE Rank: 12/190
Registering property
• UAE Rank: 10/190
Source: World Bank - Doing Business Report 2018

Higher education and training
• UAE Rank: 36/137
Quality of the education system
• UAE Rank: 12/137
Goods market efficiency
• UAE Rank: 3/137

The Global Competitiveness Index 2017–
2018
• UAE ranked 17th out of 137 countries

Effect of taxation on incentives to invest
• UAE Rank: 1/137

Institutions

Pay and productivity
• UAE Rank: 4/137

• UAE Rank: 5/137
Public trust in politicians
• UAE Rank: 2/137
Efficiency of government spending
UAE Rank: 1/137
Ethical behaviour of firms
• UAE Rank: 6/137
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Quality of roads
• UAE Rank: 1/137

Efficiency of legal framework in settling
disputes
• UAE Rank: 5/137

Government procurement of advanced
technological products
• UAE Rank: 1/137

Source: World Happiness Report 2017

UAE Financial Incentives
• 94 separate agreements with foreign nations are implemented to avoid double taxation
on overseas investments.
• 0% income tax.
• 0% corporate tax, excluding oil companies and foreign banks.
• 5% VAT, which is one of the lowest in the world.
•

Up to 100% profit repatriation in Special Economic Zones.

•

Up to 100% foreign ownership in Free Zones.

• No minimum requirement for company set-up.
• Free Zones: Masdar City, Abu Dhabi Airport Free Zone, Twofour 54, Zones Corp, Khalifa
Industrial Zone Abu Dhabi (KIZAD), Abu Dhabi Global Market.

Labour market efficiency
• UAE Rank: 11/137

Country capacity to retain talent
• UAE Rank: 2/137
Country capacity to attract talent
UAE Rank: 2/137
Business sophistication
• UAE Rank: 13/137
Value chain breadth
• UAE Rank: 12/137
Source: World Economic Forum - Global
Competitiveness Index 2017-18
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A MAGNET FOR TOURISTS

1. On the Tourism Radar
UAE ranked 1th in the MENA region for
2017 Travel & Tourism Competitiveness
Index
In the global ranking of 136 countries, the
UAE is:
• 1st in Government prioritisation of Travel
and Tourism Industry
• 1st in Sustainability of Travel and Tourism
Industry Development
• 1st in Quality of Tourism Infrastructure
• 2nd in Safety and Security
• 5th in Business Environment
• 15th in ICT Readiness
• 1st in Mobile Network Coverage
• 3rd in Air Transport Infrastructure
• 1st in Effectiveness of Marketing and
Branding to Attract Tourists
• 1st in Presence of Major Car Rental
Companies
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2. A Leader in Aviation
In 2017, the Abu Dhabi International Airport
saw 23.4 million passengers transit through
its doors. The airport had eighty operating
airlines connecting the world to Abu Dhabi,
giving foreign visitors numerous travel
options. Etihad Airways alone offered direct
flights from more than 100 cities to Abu
Dhabi. In terms of airline rankings, Etihad is
considered one of the best:
• 5-Star Airline - (SKYTRAX)
• 8th Best Airline in the World 2017
• Middle East’s Leading Airline – First
Class 2017 (World Travel Awards)
• World’s Leading Airline 2016 (World
Travel Awards)
Abu Dhabi International Airport is
ranked:
• Best Airport in the Middle East 2017
(Airport Council International)
• 5th Best Airport Staff in the Middle
East 2017
• 1st Best Airport Service Quality in the
Middle East 2016

•

Better Passenger Experience: Abu Dhabi
International Airport has introduced
Smart Travel, the first of its kind in the
region, which has resulted in a 70%
decline in processing time.

Abu Dhabi Airport Duty Free:
• Best Airport Tax Free Shopping Service
Provider in 2016
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3. A Growing Sea Cruise Market
Cruise Passengers per Season (Thousands)

345.7

231.7
180.3
124.4

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Source: DCT

• Between October 2017 and May 2018, three luxury
cruise ships will join the fleet, indicating sustained
growth in demand.
4. Tourists’ Spending
•

Abu Dhabi’s short-haul international visitor spending
compound annual growth rate (CAGR) is one of the
highest in the region:
(% CAGR 2015 & 2016: 18% - Highest in the region)
Overnight International Visitor Spend
(% change between 2015-2016)
18%

15.3%
11%
5.3%

5.1%

-2.4%

Abu Dhabi

Dubai

Riyadh

-2.9%

Beirut

Cairo

Amman

-12.8%
-12.8%
Casablanca Johannesburg Cape Town

Source: Mastercard Global Destination Cities Index 2016

Tourism Spending Breakdown (2016)
Expenditure Breakdown at Destination

18%

27%

F&B

9%

Shopping
15%
31%

15

Accommodation

Local Transport
Local Services

Source: Mastercard Global Destination Cities Index 2016

16

5. Hotel Guests
Abu Dhabi received around 4.86 million hotel guests in 2017, registering an
increase of 9.4% over 2016.
(+61%)
372.2

(-3%)
180.9

India

Department of Culture & Tourism - Abu Dhabi

Hotel Guests (Thousands) - 2017

(+11%)
360.5
(+10%)
261.9

China

H.E. SAIF SAEED GHOBASH
Undersecretary

(+20%)
164.0

United Philippines United
Kingdom
States of
America

(+2%)
160.0

(+4%)
152.0

Egypt

Saudi
Arabia

Source: DCT Abu Dhabi

(-3%)
131.1

Germany

(+2)
111.8

(+8)
102.2

Jordan

Pakistan

*Numbers in brackets show change over 2016

6. Visa Facilitation
• 142 countries now have improved visa
access to the UAE.

•

Types of Entry Permits:
°

Tourism Entry Permit

• More than 50 nationalities receive visa
upon arrival in the UAE.

°

Transit Permit

°

Visit Entry Permit

• If travelling via Etihad Airways, a visit
visa may be arranged upon request.

°

Temporary Work Permit

°

Entry Permit for Studying

°

Entry Permit for Medical Treatment

°

Entry Permit for Attending
Exhibitions, Festivals or Conferences

°

Multiple-entry Visa

°

Employment Residence Visa

• Five, four and three star hotels can
apply for visas on behalf of guests.
• Cruise visa passengers can apply for
multiple visa entries for only AED 200
(US$ 55).

“Abu Dhabi is a world-class place of culture. The
Sheikh Zayed Grand Mosque and the UNESCO
World Heritage Site at Al Ain are well-known
examples. We celebrate a year-round programme
of events and artistic expression - the magnificent
Louvre Abu Dhabi confirms our status as a worldclass destination for art and culture.
“For leisure-lovers, our desert safaris, clear blue
waters, and year-round sunshine are matched
by our dynamic family attractions. This summer
the sensational Warner Bros. World theme park
will take its place alongside Ferrari World, Yas
Waterworld, Al Ain Zoo, and some of the world’s
best golf courses and highest profile sports
events.”

Issuing Authority: General directorate of residency And Foreigners Affairs - Abu Dhabi
http://www.adnrd.ae/
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1. Current & Upcoming Tourism Projects
Cultural
(Mosques, Museums, Libraries, Theatres)
City/Town

# of
projects

Budget
($m)

Abu Dhabi

9

2,573

Al Ain

2

180

Grand Total

11

2,753

Infrastructure
City/Town

# of projects

Budget
($m)

27

3,533

Al Ain

2

365

Western Region

1

200

30

4,098

Abu Dhabi

Grand Total

Mixed-Use

Budget
($m)

107

53,536

Al Ain

13

568

Abu Dhabi

Western Region

9

651

Grand Total

129

56,755

Leisure
(Sport facilities, Stadiums, Theme Parks)
City/Town

# of
projects

Budget
($m)

Abu Dhabi

8

2,881

Grand Total

8

2,881

Retail
(Malls, Markets)
City/Town

City/Town

# of
projects

Budget
($m)

85

249,846

Al Ain

8

2,947

Western Region

1

500

94

253,293

Grand Total

Terminal
(Airport, Seaport, Rail Stations)
City/Town

# of
projects

Budget
($m)

Abu Dhabi

11

29,670

Al Ain

3

711

Western Region
Grand Total

1

10

15

30,391

# of
projects

Budget
($m)

Abu Dhabi

22

3,368

Al Ain

1

100

Western Region

2

60

Completion Year

# of projects

3,528

2017

29

2018

58

2019

26

2020

15

Grand Total

25
Total

A TOTAL OF 312 PROJECTS WITH A VALUE EXCEEDING $350 BILLION
City/Town

# of
projects

Budget
($m)

Abu Dhabi

269

345,407

Al Ain

29

4,871

Western Region

14

3,421

312

353,699

Grand Total
19

City/Town

# of
projects

Abu Dhabi

TOURISM INVESTMENT
OPPORTUNITIES

Hospitality
(Hotel, Resort)

Completion Date
Number of projects under construction
by completion year

2021

4

2022+

11

Total

143
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2. Retail Investment Opportunities in Abu Dhabi Island and Mainland
Current Supply (Q1 2018): 2.6 million sq. m Gross leasable area (GLA). (JLL)
2030 Projections: 3.6 million sq. m Gross floor area (GFA). (UPC)
Selected retail investment areas to be considered for investment:
Source: MEED Projects – October 2017

0.20 million m2
Ghantoot District
0.13 million m2
New Port City

0.10 million m2
Al Maryah
0.03 million m2
Lulu Island

North Coast

0.30 million m2
Saadiyat

0.48 million m2
CBD & Financial Centre

0.30 million m2
Yas Island

Island
Mainland
0.05 million m2
Capital District North

0.15 million m2
Grand Mosque District
0.05 million m2
South Hudayriat Island

0.05 million m2
Capital District South

0.05 million m2
Bain Al Jesran
0.30 million m2
Capital Core

0.04 million m2
Bani Yas District

Note: These plans represent themes to be refined in further planning
and design. Land use, street patterns, and exact alignments in all
areas are conceptual, and to be subjected to detailed evaluation and
confirmation. Under no circumstances should these plans be
construed as final directives for specific sites or areas.
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SOURCE:
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2018

2019

2020

2018-2020

1 Star

20

-

-

20

2 Star

-

-

-

-

3 Star

160

-

-

160

4 Star

495

262

99

856

4 Star Resort

21

-

-

21

5 Star

2,477

1,471

200

4,148

5 Star Resort

675

641

-

1,316

Deluxe

1,757

389

518

2,664

Superior

104

252

-

356

Standard

-

1,177

-

1,177

Total

5,709

4,192

817

10,718

Regional Distribution of Upcoming
Hotel Rooms (2018-2020)
Al Ain,
4.4%

Al Dhafra,
4.4%

Abu
Dhabi,
91.3%

Source: DCT

3. Hotel Investment Opportunities in Abu Dhabi
Abu Dhabi is emerging as a prime hotel investment destination in the region. With
sustained growth in the number of visitors and the addition of some world class touristic
and leisure places, the government has allocated generous quotas for a number of districts
for possible hotel developments. Along with further additions to the established luxury
and 5-star category, these developments also target the boutique and 3 to 4-star hotel
segments, offering investors diverse opportunities in both city and regional settings.
Opportunity over the next
3 years: Confirmed New
Hotel Supply in Abu Dhabi
Emirate
Around 10,718 rooms
slated to open by 2020 in
the Emirate of Abu Dhabi
with over 91% (9,781
rooms) of the upcoming
supply located in Abu
Dhabi region. Al Ain Region
and Al Dhafra Region will
contribute 470 and 467
rooms to the upcoming
supply, respectively.

Forecast Number of Hotel Room Allocations by 2030 in Key Abu Dhabi Island
Locations
Abu Dhabi Island
Sept. 2017: 22,357
2030*: 47,500
Yas Island
March 2018: 2,259
2030*: 8,000
Saadiyat Island
March 2018: 1022
2030*: 10,000
Corniche & Lulu Island
March 2018: 4,683
2030*: 11,000
Al Maqtaa Creek
March 2018: 1,876
2030*: 3,000
Source: Abu Dhabi Urban Planning Council
*The 2030 forecasts may be refined in further planning and design.
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Aldar - The Iconic Developer of Abu Dhabi
Aldar Properties is one of the leading real estate development and investment management
companies in Abu Dhabi, with assets of $10 billion and a 75 million sq. m landbank across
the Emirate. Through its iconic developments it has become one of the most well-known
real estate companies in the Middle East region.

4. Zones for Investment

ZONE 1: YAS ISLAND

Aldar is focused on delivering desirable destinations. Across its many prime locations such
as Al Raha Beach, Yas Island, Reem Island and the Island of Abu Dhabi itself, it is creating
living, work, retail, hospitality and leisure spaces, enriching the lives of Abu Dhabi residents
and visitors alike.

Vision 2022 - A grand attraction for international,
domestic tourists, residents and businesses

Aldar has a number of exciting projects currently under development, from premium
residential villa communities such as Yas Acres and apartment projects such as The
Bridges and Water’s Edge, to Reem Central Park offering huge expanses of outdoor space
complemented by retail and F&B options.

2015: 25 million

Visitors

2018: 30 million

Within its leisure portfolio, Aldar owns the world renowned Yas Links Golf Club in addition
to all seven hotels on Yas Island – the entertainment hub of Abu Dhabi, comprising 2,259
keys. Aldar’s hotel portfolio recorded occupancy rates of 78% over the course of 2017,
outperforming the wider market.
As well as developing its own projects, which include Yas Mall, Ferrari World Abu Dhabi
and Yas Waterworld, Aldar also operates as a development manager, enabling local and
international corporate to establish headquarters, hotels, or other facilities in a range of
locations within Abu Dhabi.

2022: 48 million

Development Targets

Current Attractions

•		4 theme parks

•		Ferrari World

• Globally renowned sports and
events

• Yas Waterworld
• Warner Bros. World Abu Dhabi

• 100,000 corporate travellers

• Yas Marina

•

Top 10 global family destination

•

World-class gaming and tech
facilities

•

100,000 residents

• Yas Marina Circuit  Named one of
the 25 event venues & destinations
to watch in 2018 by Event Manager
Blog

•

10,000 daily workforce

• Yas Mall (around 20 million visitors/
year)
• Yas Beach
• Yas Links – Golf Club
• du Arena
• du Forum
• MAD club
• Hotels & Restaurant
o
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Hotels: 77% increase expected
between 2017 (2,259 rooms)
and 2022 (4,000 rooms)
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Upcoming Projects
• CLYMB in 2019 - World’s widest flight chamber and tallest indoor climbing wall
• Sea World by 2022
• Yas Bay Arena in Q3 2019
• Yas Bay Hilton in Q3 2020
Potential Future Investment Opportunities
•		Hotels
• Retail Sales / F&B
• Arenas
o Extreme Sports
o Indoor Ski
o Venues & Halls
• Recreation (Theme Parks)
o

RV Parks for families

o

Virtual Reality Gaming Zones

o

Water Activities: Jet Ski, Parasailing, Wakeboarding, Kitesurfing

o

Indoor Safari Parks

• Outdoor cinemas / Drive-in cinemas

Investment Inquiries:
Miral Asset Management
800yasbay (800 927229)
info@yasbay.ae
www.miral.ae/
Aldar Properties
Obaid Al Yammahi or Nick Farmer
Corporate Communications Department
00971 (0) 2 810 5555
oalyammahi@aldar.com, nfarmer@aldar.com
www.aldar.com/en
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ZONE 2:
SAADIYAT
Saadiyat offers
a mix of leisure,
entertainment,
residential,
hospitality,
educational and
cultural facilities.
The island is split
over three distinct
districts, each with
its own unique
offering.
It was awarded
Middle East’s
Leading Beach
Destination in
2017 (World Travel
Awards).
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The Saadiyat Cultural District covers a land area of 2,430,000 sqm, and
features world-class museums and heritage centres, a retail complex,
luxury residences, commercial spaces, an exclusive marina, boutique
hotels, private beachfronts and first-class island resort community.

Saadiyat cultural
diStrict Map
Infrastructure in process to be
substantially complete by Q4 2017

GUGGENHEIM
ABU DHABI

MUSEUM
PARK

BEACH PROMENADE

THE DISTRICT

LOUVRE
ABU DHABI

MOSQUE

ZAYED
NATIONAL
MUSEUM
TIMELINE
GARDEN

THE
PERFORMING
ARTS CENTRE

MOSQUE

M
AL ANA
SA RA
AD T
IYA
UAE
T
PAVILLION
MOSQUE

LAND USE
MUSEUM

LRT (TRAM)

EDUCATION

PARKS

RETAIL

HOTELS

RESIDENTIAL

COMMERCIAL

CRANLEIGH
SCHOOL

Saadiyat Cultural District

Saadiyat Cultural
District at a glance:
• Land area of
3,050,149 sq. m
• Louvre Abu Dhabi
• Manarat Al
Saadiyat
• Performing Arts
Centre
• Cranleigh
Abu Dhabi
• Mamsha Al
Saadiyat
• Zayed National
Museum
• Guggenheim Abu
Dhabi
• UAE Pavilion
• The District
• Boutique hotels
• Retail and
commercial
developments

Saadiyat Beach District
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Saadiyat Beach District at a glance:
•		4,800,000 sq. m
• A naturally preserved beach
• A host of restaurants and retail stores
in a boutique retail zone
• A public beach
• Communities boasting parks, play areas
and other facilities

ZONE 3: CORNICHE & LULU ISLAND
• International 5-star hotels and resorts
• An exclusive beach club
• 18-hole championship standard golf
course

Spreads across 8km of beautiful crystal blue waterfront. It is a place for everyone.
Around 30,000 - 50,000 visitors/month flock to the Corniche.
Access is facilitated by more than 1,100 free parking spaces within just a 5-minute walk
from the beach.
Just across the blue water, the man-made
Lulu Island can be seen. The Island is yet to
be developed further and will eventually be
accessible by road.

Saadiyat Marina District
Saadiyat Marina
District at a glance:
•		The area covers
a total of
3,700,000 sq. m
• Commercial
heart of Saadiyat
• University
neighbourhood

The vision for the Island is to create a
balanced mix of urban and public spaces
offering a wide array of activities, facilities
and living options.

Attraction
--

Children play areas

• NYU Abu Dhabi

-

Cycle and pedestrian pathways

• Cosmopolitan
waterfront
destination

-

Cafes and restaurants

-

Corniche Beach (a lifeguarded beach
park)

-

Volleyball and football sand fields

-

Body weight workout area

Potential Future Investment Opportunities:
-		Beach resorts & health spas: longevity centres for heart disease and diabetes, yoga
programmes, detox spas, fasting hotels, clinics & gym, physiotherapy centres
- Beach clubs
- Retail parks
- RV parks for families
- Performance halls and venues: music, plays, shows

Potential Future Investment
Opportunities
-

Beach gym
Inflatable water park
Sky dive
Water activities: parasailing, snorkelling
Submarine safari
Investment Inquiries:
Aldar Properties
Obaid Al Yammahi or Nick Farmer
Corporate Communications Department
00971 (0) 2 810 5555
oalyammahi@aldar.com, nfarmer@aldar.com
https://www.aldar.com/en
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ZONE 4: AL MAQTAA CREEK

ZONE 5: MASDAR CITY
Built on the pillars of innovation and
research, Masdar City is a community
where residents, students, academics,
business leaders, investors and
entrepreneurs come together to live and
create a sustainable life. Masdar City is
today’s ‘greenprint’ for sustainable living
and future cities.

Attractions
-		Sheikh Zayed Grand Mosque
-

Wahat al Karama

-

Al Maqtaa Fort

-

High-end hotels and restaurants

-

Paintball Field

-

The Souk at Qaryat Al Beri

Planned Projects
-

Natural History Museum

-

Police Museum

-

Cultural Centre

-

Traditional Souq

Al Qana retail project

-

Water activities/sports

-

Potential Future Investment Opportunities
-		Exhibitions and museums (national/
international)

-

Outdoor activities i.e. painting,
slingshot, mini-golf courts

-

Water Event and activities

-

Restaurants & Cafes

-

Indoor attractions for exotic birds,
reptiles, and tropical & botanical plants

-

Authentic relates offering

-

Cultural themed hotels

-

Abra Boat Trips

-

Plant maze

-

Venues for cultural shows and
performances i.e. opera, play halls

-

Outdoor cinemas / drive-in cinemas

About
•		6 sq. km of land with 3.7 million sq. m
of space
• 560+ companies call Masdar City
home
• Abu Dhabi International Airport just 5
minutes away, 20 minutes to downtown
Abu Dhabi and 40 minutes to Dubai
• Neighborhoods are 100% pedestrianfriendly
• Eco friendly with 40% less energy &
water consumption
• Live, work, play, and learn mixed-use
community
Upcoming Projects
•		Multiple residential and office projects
• Serviced Apartments
• Hotels

Offerings
•		Key infrastructure in place
•

Attractive master plan with parks and
green space

•

100% foreign ownership of companies

•

99 lease hold of buildings for all
nationalities

•

One-stop shop for registration,
government relations and visa
processing

• Majid Al Futtaim Community Mall
• Masdar Visitor Centre
• Light Industrial projects

Abu Dhabi City Municipality
Sheikh Zayed Bin Sultan Street
Abu Dhabi
Tel: +971 2 678 8888
Working hours: 7:00 AM - 3:00 PM

*Tentative contact details pending DCT approval or provision of alternative contact details
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Potential Future Investment
Opportunities
•		Hotels, health spas, recreational
business oriented lounges/bars/
restaurants where technology & robots
can be used i.e. robotic bartenders

• Museums for technological advances
and robots
• Robot serviced retail

Investment Inquiries:
1. Masdar City

2. Masdar City Free Zone

T: +971 2 653 6014

T: +971 2 653 6014

800 MASDAR (627327)

800 MASDAR (627327)

masdarcity@masdar.ae

JoinFZ@masdarcityfreezone.com

http://www.masdar.ae/

http://www.masdarcityfreezone.com/en

ZONE 6: AL AIN
Al Ain -The Oasis City- is Abu Dhabi’s heritage heartland and one of the world’s oldest
permanently inhabited settlements.
It is the largest inland city in the United Arab Emirates and fourth-largest overall after
Dubai, Abu Dhabi and Sharjah.
The archaeological sites of Bida bint Saud, Hafeet and Hili along with the Al Ain Oasis are
classified as world heritage sites by UNESCO.
Attractions
•		Hili Fun City

•

Al Ain Zoo

• Al Ain Camel Market

•

Classic Cars Museum

• Al Jahili Fort

•

Wadi Adventure

• Jebel Hafeet

•

Al Ain Equestrian, Shooting & Golf Club

• Al Ain Oasis

•

Al Reef Handicrafts Training Centre

• Al Ain Palace Museum

•

Heritage Theme Park

• Al Ain National Museum

•

Al Qattara Arts Centre

• Hilli Archaeological Park
Upcoming Projects
• Souq Al Zafarana Development
• Green Mubazzarah Park Development
• Cafes and restaurants in Al Ain
Gardens
• Boutique heritage hotel in Al Ain
Oasis
33

Investment Inquiries
Al Ain Municipality Investment office
Second floor -office 257, Civic Center
-Al Ain
Investment.office@am.ae
037128000
https://dpm.abudhabi.ae/
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WHAT INVESTORS AND TOURISM
INDUSTRY PLAYERS SAY
“Warner Bros. has been entertaining audiences for more than 90 years with the world’s
most-loved characters and franchises. Working with our partners at Miral, we’ll bring this
expertise to Yas Island, one of the world’s leading entertainment destinations, to create a
fully-interactive, innovative and unique experience that will allow fans of all ages to experience
the most exciting aspects of Warner Bros. in a completely immersive environment.”
Kevin Tsujihara, Chairman and CEO, Warner Bros. Entertainment

“The emirate itself is a huge draw... I think Abu Dhabi has been such a huge selling point.
Once people come here to have a look around it is very easy to not only convince them
to come here but to see Abu Dhabi as an enormous plus…Location is great, lifestyle is
wonderful, society is progressive…It is the perfect marriage. I think of Abu Dhabi as a forward
leaning, innovative, progressive place and I would like to think of the Cleveland Clinic in much
the same light.”
Dr Marc Harrison, former CEO of Cleveland Clinic Abu Dhabi
“We are excited to announce our first international expansion and our partnership with Miral
as we design a next generation SeaWorld that engages, educates and inspires, a blueprint
brought to life in Abu Dhabi. This new park, combined with a dedicated research, rescue,
rehabilitation and return facility focused on marine life care and conservation, continues
SeaWorld’s legacy of marine life rescue that spans more than 50 years. This project presents
an opportunity for collaboration and greater understanding of how species have adapted
to the region’s unique marine environment, and to inspire the next generation of visitors,
conservationists and animal care experts,”
Joel Manby, President and Chief Executive Officer of SeaWorld
“The Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi is activating quite a lot of initiatives
to develop tourism in the city. We are very excited about the opening of the Louvre. This will
support the culture element of tourism and attract new business to the city.”
Paula Tannous, Director of sales and marketing, Yas Viceroy Hotel
“Regarding Abu Dhabi, it’s an international market because it is a market that is, I think, on
maybe some people’s bucket list. It has this uniqueness to it. if I’ve been to South America, if
I’ve been to see the pyramids in Egypt, I need to now see this part of the world that’s [easier
to] access by cruise ship better than any other way.”
Rick Sasso, President of MSC Cruises USA
“We’re seeing an increased number of sports groups staying with us… Abu Dhabi is becoming
a sporting hub for the Middle East, with key events in the capital’s calendar, such as the
Abu Dhabi Grand Prix and the Mubadala World Tennis Championship, helping to bring fans
of sports to the city.”
Richard Bleakley General manager, Marriott Hotel Al Forsan
“I love Abu Dhabi for its harmonious and welcoming vibe and I feel extremely lucky to
continue my Four Seasons journey at this breathtaking hotel, which offers guests an eclectic
mix of exquisite gastronomic concepts at our stylish dining venues, as well as easy access to
Al Maryah Island’s vibrant lifestyle activities and experiences”
Olivier Thomas, General Manager, Four Seasons Hotel Al Maryah Island
“The opening of the Hilton Abu Dhabi Yas Island Resort represents a landmark deal for Hilton
and puts us at the forefront of the transformational journey Yas Island is undertaking to
become one of the world’s top leisure destinations.”
Carlos Khneisser, Vice President for development Middle East and North Africa for
Hilton Worldwide
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MIRAL: THE VANGUARD OF
ABU DHABI’S LEISURE LANDSCAPE
Recognising the importance of positive leisure and touristic experience across major
destinations, Abu Dhabi government established Miral Asset Management in 2011 to
elevate the tourism and entertainment infrastructure and support the Capital’s 2030 vision
by creating immersive visitor experiences as well as distinct opportunities for foreign and
local investors.
Since its inception Miral has been at the forefront of developing and managing the
entertainment component of Yas Island and the attractions within it, including Ferrari
World and Yas Waterworld to name a few. Yas Island has sustained around 9% annual
growth in visitors over the past few years. In 2017 it was recognised for excellence in more
than 17 international awards for industry and travel benchmarks.

Yas Island development will also include two new hotel complexes including Hilton
Abu Dhabi Yas Island Resort, a 641-room family resort which will provide visitors with a
five-star opportunity to extend their leisure and business stays.
In 2022, SeaWorld Abu Dhabi will open as another first for the region. The marine lifethemed park will include the UAE’s first dedicated marine research, rescue, rehabilitation
and return centre, and the park will be the first SeaWorld to open without orcas. Visitors
can expect to experience up-close animal encounters, mega attractions, and a world-class
aquarium with the latest technology for visitor engagement.
Putting firm faith in Abu Dhabi’s infrastructure and tourism friendly business environment,
Miral is marching towards its vision to attract more than 48 million visitors to Yas Island
by 2022 and place the Island among the global top 10 destinations for entertainment and
leisure.

Miral has also been a major driver of investment flow to Yas Island, creating more than
2,500 jobs with an additional 1,000 jobs to be created in 2018. The world’s first Ferraribranded theme park, Ferrari World Abu Dhabi, saw an investment of around $191 million
over the past four years increasing the number of Ferrari inspired rides from 19 to 37. This
year Miral is adding two major attractions to its portfolio –
•

The $1 billion investment Warner Bros. World which will be home to 29 immersive
rides, entertaining shows and interactive attractions.

•

The $100 million CLYMB featuring the world’s tallest climbing wall and widest flight
chamber.
These are expected to attract more visitors to the Island, and create more investment
opportunities for local and global businesses through additional retail space.
Beyond 2018, Miral plans to implement an urban transportation solution that connects
current and future attractions on Yas Island and offers visitors easy transportation
solutions, which are not only energy efficient but also add another level of excitement to
visitors’ experiences.
The planned Yas Bay project will transform the southern end of the Island. Comprising
three zones- Entertainment district, Media zone and The Residences, it is expected to offer
numerous investment opportunities. The vibrant waterfront and entertainment district will
feature a recreational pier, over 50 food and beverage outlets, 20 retail outlets, and a
new live entertainment venue - Yas Arena, with a capacity to fit 18,000 people for music,
sporting and cultural events. Yas Bay’s new media zone is expected to welcome 10,000
working professionals and The Residences zone will feature 35 residential plots and is
estimated to accommodate 15,000 residents.
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ROTANA: TRANSFORMING A HOMEGROWN HOSPITALITY BRAND INTO A
PHENOMENAL REGIONAL SUCCESS
Rotana’s story is that of ambition, resilience, innovation, and evolution. Just like Abu Dhabi
itself – which has gloriously risen from the desert to become one of the leading global
destinations – Rotana, too, has forged its position as a home-grown hospitality success
story.
From the birth of Rotana in Abu Dhabi back in 1992, Rotana has expanded in the region
and beyond, with 58 operating properties in 21 cities across 13 countries in the Middle
East, Africa and Turkey. Currently, the company operates more than 15,000 rooms across
its operating regions, and hosts more than 6 million hotel guests and more than 9 million
F&B guests per year across its selection of 188 dining outlets. As part of its wider growth
plans to operate 100 properties worldwide by 2020, Rotana is looking ahead to grow its
room count to 27,000 by 2020.

Along the way, Rotana can be credited for bringing to the market several innovations: from
being among the first hotel brands in the Middle East to introduce an ‘all-suites’ concept,
to the launch of its affordable lifestyle hotel brand ‘Centro by Rotana’ in 2006, which
proved a game-changer for the mid-market hospitality segment in the region.
Rotana’s base was laid in the thriving and enabling touristic environment in Abu Dhabi.
With more than one million yearly guests’ visitors to 13 Abu Dhabi-based properties and
3,728 keys, Rotana considers Abu Dhabi as the focus market for expansion where four new
Rotana hotels are currently under various stages of development.
In 2018, the company will reach a new milestone with the opening of its flagship
property Saadiyat Rotana Resort & Villas, a luxurious five-star hotel that features 354
opulent rooms, suites and 13 private beach villas, cementing Rotana’s unique position in
Abu Dhabi’s tourism and hospitality sector. In addition, the upcoming Pearl Rotana Capital
Centre, Abu Dhabi Trade Centre Arjaan and Marina Mall Arjaan will add another 1,371
keys, further cementing Rotana’s unique position in the emirate’s thriving tourism and
hospitality sector.

Leveraging its deep understanding of the local market dynamics, Rotana dedicated itself
to bringing to the region a collection of modern, sophisticated hotels that offered guests
highly personalised service and exceptional levels of comfort, quality, and care. This is
best described by Rotana’s President and CEO, Omer Kaddouri, who reflects that Rotana’s
culture provides an intriguing insight into the company’s special mix of principles, which
are hinged on the friendly, approachable manner with which the company engages with
all those it meets. This manner is underpinned with just the right level of confidence in
the team’s abilities and experience. This has resulted in Rotana embracing an underlining
essence which binds its five product brands – Rotana Hotels and Resorts, Rayhaan Hotels
and Resorts, Centro, Arjaan Hotel Apartments and The Residences – together under one
mother brand of Rotana with a promise to deliver ‘Treasured Time’.
People are a key component of Rotana’s success and more than 11,000 employees from
different nationalities and backgrounds proudly work for the company. A key focus is also
on providing opportunities for locals to work in the hospitality sector through its various
initiatives such as its Duroob programme, which enables the company to integrate local
nationals in markets in which it operates, into the private sector by offering them increased
opportunities in the hotel industry.
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INVESTING OR OPENING A BUSINESS
IN ABU DHABI: WHAT YOU’LL NEED
Broadly, there are six steps for starting business in Abu Dhabi:
1. Determining the New Activity - Abu Dhabi follows “International Standard Industrial
Classification” of all economic activities (ISIC4) issued by the United Nations.
2. Determining the Legal Form - Requirements and conditions of the legal forms differ
according to the nature of the business.
3. Registration of Trade Name - A trade name must be chosen for the facility to
distinguish it from other facilities.
4. Issuance of an Initial Approval - The Initial approval is the stage which precedes
issuance of the business licence, and it starts after approval of trade names.
5. Obtaining Approvals of Concerned Authorities - The issuing entity is determined
depending on the type of activity to be practiced.
6. Issuance of Licence.
The below link provides further details:
https://ded.abudhabi.ae/en/our-services/service-guide/start-new-business

Specific steps for hotel establishment in Abu Dhabi are:
1. Submit the initial approval application received from DCT Abu Dhabi along with all
required documents.
2. Pay the fees after obtaining the initial approval and the completion of the inspection
and classification procedures.
3. Submit the tourist licence application along with the initial approval and all required
documents and pay the fees.
4. Receive the licence.
The below link provides further details:
https://www.abudhabi.ae/portal/public/en/homepage/businessstartup-and-operationalisation-topic/commercial-licensing/hotelshotel-apartments-and-resorts-tourism-licence
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FACILITATING YOUR INVESTMENT IN
ABU DHABI

Facilitation

Setting up your business in Abu Dhabi is quick and easy. Using
our network and knowledge, we can help you launch your new
business operations in no time.

Site Selection

We assist you in identifying the best potential location for your
business operations. Using our network, we arrange site visits
and accompany you to meetings as well as provide first-hand
information and local knowledge on potential locations.

Settling in

Once you decided to make Abu Dhabi your second home, we
can help you and your families by providing knowledge on
residency, laws, school programs, healthcare facilities, living,
etc.

After Care

We offer never-ending support.

The Abu Dhabi Investment Office (ADIO)
The Abu Dhabi Investment Office (ADIO) is the government body responsible for attracting
foreign direct investments and supporting investors by leading promotional efforts and
offering integrated services to current and prospective investors. In coordination with the
strategic partners from the public and private sectors, ADIO offers strategic investment
opportunities within the targeted sectors underlined in Abu Dhabi Economic Vision 2030
which are manufacturing, tourism, media, financial services and insurance, transportation
and logistics, education, health, energy and utilities, ICT and communication, real estate
and construction.
Abu Dhabi city is the capital of the United Arab Emirates (UAE), and is the largest of the
seven united Emirates in terms of area; Abu Dhabi’s territory occupies 85% of the total area
of the UAE. Its population exceeds 2 million, and it contributes to two thirds of the UAE’s
economy, which is around $400 billion. It contributes around 60% of the UAE main wealth,
and 75% of the overall assets in the UAE. The Emirate of Abu Dhabi has accomplished
an astounding success during the last four decades by managing to transform itself
from a mere arid desert into a prosperous business epicenter surrounded by exclusive
residential blocks. Being the locale of many proficient and talented people, the ambitious
and rising city of Abu Dhabi has turned into a contemporary dynamic destination, adorned
by renowned architecture. Nowadays, Abu Dhabi has a prominent global prestige vis-a-vis
launching green initiatives and innovative futuristic planning.

Once your business is up and ready for expansion, we can
support you along the way through mitigating obstacles and
challenges. Additionally, we offer workshops, training and
exports visits in order to streamline your business expansion.

Investor Services
Abu Dhabi Investment Office is prepared to assist your business in every stage of its
establishment and expansion by offering free tailored services to meet your precise needs.
Information Access

Getting the accurate and latest data is extremely essential
to help you make strategic decisions about your business.
ADIO can help you with accessing high-quality up-to-date raw
data from statistics, laws, trade agreements, and business
procedures to ensure a smooth business startup.

Abu Dhabi Investment Office
E-mail: fdi@ded.abudhabi.ae
For more information, please visit: https://investinabudhabi.ae

InvestorWe have direct communication and close cooperation with key
Stakeholder Linkage government players and partners from the public and private
sector which allows us to help identify local strategic partners,
maximising local synergy for successful investments.
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The Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi has a global network of
international offices to enhance accessibility to Abu Dhabi

Investment Inquiries:
Department of Culture and Tourism
HQ
Nation Towers Corniche, Building B
PO Box 94000
Abu Dhabi
investment@dctabudhabi.ae
Tel: +971 2 444 0444
Fax: +971 2 444 0400

Other Public Entities That Can
Support You:
Department of Economic
Development
Al-Salam Street - Baniyas Towers Behind Abu Dhabi Municipality
Abu Dhabi
Email: contact@abudhabi.ae
Tel: +971 2 815 8888- 800555
Working hours: 7:00 AM - 3:00 PM
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Abu Dhabi City Municipality
Sheikh Zayed Bin Sultan Street
Abu Dhabi
Tel: +971 2 678 8888
Working hours: 7:00 AM - 3:00 PM

Investment Inquiries:
Tourism Development & Investment
Company (TDIC)
Tel: 800-TDIC (8342)
info@tdic.ae, salesandleasing@tdic.ae
http://www.tdic.ae
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تمتلــك دائرة الثقافة والســياحة  -أبوظبي شــبكة مــن المكاتب الدولية
المنتشــرة فــي جميع أنحــاء العالم لتعزيز إمكانيــة الوصول إلى أبوظبي

المقر الرئيســي لدائرة الثقافة والســياحة
– أبوظبي

شــارع الشــيخ زايد بن سلطان

أبــراج نيشــن تــاورز الكورنيــش  -المبنى B

أبوظبي

صنــدوق البريد94000 :

هاتــف+971 2 678 8888 :
ســاعات العمــل 7:00 :صباحــً  3:00 -ظهرًا

أبوظبي

بلديــة مدينة أبوظبي

investment@dctabudhabi.ae
هاتــف+971 2 444 0444 :
فاكــس+971 2 444 0400 :

لالستفســارات المتعلقة باالستثمار:

المؤسســات العامة األخــرى التي يمكنها
دعمكم:

شركة التطوير واالســتثمار السياحي
هاتــف)800 8342( TDIC-800 :
info@tdic.ae, salesandleasing@tdic.ae
http://www.tdic.ae

دائــرة التنميــة االقتصادية
شــارع الســام – أبــراج بني ياس – خلــف بلدية
أبوظبي
أبوظبي
البريــد اإللكترونيcontact@abudhabi.ae :
هاتــف+971 2 815 8888- 800555 :
ســاعات العمــل 7:00 :صباحــً  3:00 -ظهرًا
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التســهيالت االســتثمارية في أبوظبي

تيسير األعمال

يعتبــر تأســيس األعمــال فــي أبوظبي أمرًا ســه ً
ال وســريعًا للغايــة .ويعمل
مكتــب أبوظبــي لإلســتثمار علــى تقديم المســاعدة فــي إطالق األعمال
التجاريــة الجديــدة عبر شــبكة مــن الخبراء.

مكتــب أبوظبي لالســتثمار () ADIO
مكتــب أبوظبــي لالســتثمار» ( )ADIOهــو الهيئــة الحكوميــة المعنيــة باســتقطاب االســتثمارات األجنبيــة

اختيار الموقع

التجاريــة ،باالســتفادة مــن شــبكة الخبراء،وترتيــب الزيــارات للمواقع

المباشــرة ودعــم المســتثمرين ،وذلــك عبــر توجيــه الجهــود الترويجيــة وتوفير خدمــات متكاملة

والمرافقــة فــي االجتماعــات ،باإلضافــة إلــى توفير معلومات مباشــرة عن

للمســتثمرين الحالييــن والمحتمليــن.
وبالتنســيق مــع شــركائه االســتراتيجيين مــن القطاعيــن العــام والخــاص ،يوفــر «مكتب أبوظبي لالســتثمار»
فرصــً اســتثمارية اســتراتيجية ضمــن القطاعــات المســتهدفة التــي تــم التركيــز عليهــا في «رؤيــة أبوظبي

يقــدم مكتــب أبوظبــي لالســتثمار خدمــة تحديــد أفضل موقــع لألعمال

المواقــع المحتملة.
االستقرار

يقــدم مكتــب أبوظبــي لالســتثمار المســاعدة فيمــا يتعلق باالســتقرار
فــي أبوظبــي ،بمــا فيهــا اإلقامة ،والقوانيــن ،والبرامج المدرســية ،ومرافق

االقتصاديــة  »2030بمــا فــي ذلــك قطاعــات الصناعــة ،والســياحة ،واإلعــام ،والخدمات الماليــة والتأمين،

الرعايــة الصحيــة والمعيشــة وغيرها.

والنقــل والخدمــات اللوجســتية ،والتعليــم ،والصحــة ،والطاقــة والمرافــق ،وتكنولوجيــا المعلومــات
واالتصــاالت ،والعقــارات والبناء.
خدمات المســتثمرين
يعنــى «مكتــب أبوظبــي لالســتثمار» بدعــم أعمالكــم فــي كل مرحلــة من مراحل تأسيســها وتوســعها،

دعم ال محدود

يقــدم مكتــب أبوظبــي لالســتثمار دعمــً ال محــدودًا لألعمــال بمجرد أن
تكــون جاهــزة للتطــور والتوســع ،عبــر تخفيــف العقبات ،وتوفير ورشــات

وذلــك عبــر توفيــر خدمــات مصممــة خصيصــً لتلبيــة احتياجاتكم.

العمــل الداعمــة وعمليــات التدريــب واالســتفادة من الخبراء لتســهيل
توســع األعمال.

الحصــول على المعلومات

إن الحصــول علــى بيانــات حديثــة ودقيقــة يعتبــر عنصـرًا ضروريًا التخاذ
قــرارات اســتراتيجية ســليمة بخصــوص أعمالكــم .ويمكن ل ـــ «مكتب
أبوظبــي لالســتثمار» مســاعدتكم فــي الحصــول على بيانــات عالية
الجــودة مــن اإلحصــاءات والقوانيــن واالتفاقيات التجاريــة وإجراءات األعمال
لضمــان إطــاق أعمالكــم بطريقة سلســة.

ربط المســتثمرين وأصحاب
ا لمصلحة

تواصــل مباشــر وتعــاون وثيــق مع الجهــات الحكومية الرئيســية
والشــركاء الفاعليــن فــي القطاعيــن العــام والخــاص ،مما يســاعد على
تحديــد الشــركاء االســتراتيجيين األنســب محليــً ،وتعزيز أواصــر التعاون
إلــى أقصــى الدرجــات لضمان نجاح االســتثمارات.

مكتب أبوظبي لالســتثمار
البريــد اإللكترونيfdi@ded.abudhabi.ae :
لمزيــد مــن المعلومــات ،يرجى زيــارة الموقعhttps://investinabudhabi.ae :
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متطلبات االســتثمار أو تأســيس شــركة في
أبوظبي
هناك  6خطوات رئيســية إلطالق منشــأة تجارية في أبوظبي:
 		 .1تحديــد النشــاط االقتصــادي للمنشــأة الجديــدة – تتبــع أبوظبــي «النظــام الدولــي الموحــد لتصنيف
األنشــطة االقتصاديــة» ( )ISIC4الصــادر عن األمــم المتحدة.
 .2تحديــد الصيغــة القانونيــة – تختلــف الشــروط والصيــغ القانونيــة وفقــً لطبيعة المنشــأة.
 .3تســجيل االســم التجــاري – يتوجــب اختيــار اســم تجــاري محدد لتمييز المنشــأة عــن غيرها.
 .4إصــدار الموافقــة المبدئيــة  -الموافقــة المبدئيــة هــي المرحلــة التــي تســبق إصــدار رخصة المشــروع ،وتبدأ
بعــد صــدور الموافقــة على االســم التجاري.
 .5الحصــول علــى موافقــات الجهــات المعنيــة  -يتــم تحديــد الجهــة المصــدرة للرخصة بنــاء على نوع
النشــاط المــراد مزاولته.
 .6إصــدار الرخصة.
يوفــر الرابــط أدنــاه مزيدًا مــن التفاصيل:
ded.abudhabi.ae/en/our-services/service-guide/start-new-business
خطوات إنشــاء فندق في أبوظبي:
 		 .1تقديــم طلــب الموافقــة المبدئيــة الصــادرة عــن دائــرة الثقافة والســياحة مع جميع المســتندات
المطلوبة.
 .2دفــع الرســوم بعــد الحصــول علــى الموافقــة المبدئية واســتكمال إجــراءات التفتيــش والتصنيف.
 .3تقديــم طلــب الرخصــة الســياحية مــع الموافقــة المبدئيــة وكافــة المســتندات المطلوبة ودفع الرســوم.
 .4اســتالم الرخصة.
يوفــر الرابــط أدنــاه مزيدًا مــن التفاصيل:

www.abudhabi.ae/portal/public/en/homepage/business-startupand-operationalisation-topic/commercial-licensing/hotels-hotelapartments-and-resorts-tourism-licence

41

43

روتانــا :قصــة نجاح اســتثنائية من عالمة
محليــة إلــى مجموعــة فندقية رائدة في
ا لمنطقة

وســتحقق الشــركة إنجــازًا جديـدًا فــي عــام  2018بافتتــاح مشــروعها األبــرز «منتجع وفلل الســعديات روتانا»،
وهــو فنــدق فخــم مــن فئــة الخمــس نجــوم يضــم  354غرفــة وجناحًا و 13فيال شــاطئية خاصة .ويســاهم هذا
المشــروع بتعزيــز مكانــة «روتانــا» الفريــدة ضمــن قطــاع الســياحة والضيافــة في أبوظبي .عــاوة على ذلك،
ســتوفر فنــادق «بيــرل روتانــا كابيتــال ســينتر» و«أرجــان المركــز التجــاري -أبوظبــي» و«مارينا مول أرجان» 1,371
غرفــة فندقيــة إضافيــة تســاهم بترســيخ مكانة العالمــة التجارية.

تعكــس قصــة «روتانــا» معنــى الطمــوح والمرونــة واالبتــكار والتطــور .وعلى غــرار أبوظبي نفســها -التي
نهضــت شــامخة مــن قلــب الصحــراء لتصبــح واحــدة من أهــم الوجهات العالميــة– نجحــت مجموعة «روتانا»
بترســيخ مكانتهــا كقصــة نجــاح محليــة تركــت أثرهــا في قطــاع الضيافة.
ومنــذ تأسيســها فــي أبوظبــي عــام  ،1992وســعت «روتانــا» نطــاق أعمالها داخــل المنطقــة وخارجها من
خــال  58منشــأة موزعــة علــى  21مدينــة فــي  13بلـدًا فــي منطقة الشــرق األوســط وأفريقيــا وتركيا .وتدير
الشــركة حاليــً أكثــر مــن  15ألــف غرفــة فندقيــة ،وتســتقبل ســنويًا أكثــر مــن  6ماليين ضيف فــي فنادقها،
ومــا يزيــد علــى  9مالييــن شــخص فــي مطاعمهــا التــي يزيــد عددها علــى  188مطعمًا حــول العالم .وفي
إطــار خططهــا التوســعية الراميــة لتشــغيل  100منشــأة فندقيــة حــول العالــم بحلــول عــام  ،2020تتطلع
«روتانــا» إلــى زيــادة عــدد غرفهــا إلى  27ألف بحلــول ذلك العام.
وانطالقــً مــن فهمهــا العميــق لديناميــات الســوق المحليــة ،ك ّرســت «روتانــا» خدماتها لرفــد المنطقة
بمجموعــة مــن الفنــادق المتطــورة التــي تقــدم للضيــوف خدمــات مخصصــة ومســتويات اســتثنائية من الراحة
والجــودة والرعايــة .وهــو مــا أوضحــه عمــر قــدوري ،الرئيــس والرئيس التنفيذي لشــركة «روتانا» ،حيث أشــار
إلــى أن ثقافــة «روتانــا» تعكــس مزيــج المبــادئ الفريــدة التــي تتبناها الشــركة فــي جميع تعامالتهــا .وترتكز
هــذه الثقافــة علــى الثقــة بقــدرات الفريــق وخبرتــه ،وقــد حدا ذلك بالشــركة إلــى تبني جوهر أساســي يربط
بيــن عالماتهــا التجاريــة الخمــس – «روتانــا للفنــادق والمنتجعــات» ،و«ريحــان للفنــادق والمنتجعــات» ،و«فنادق
ســنترو» ،و»أرجــان للشــقق الفندقيــة» ،و«ذا ريزيدانــس»  -تحــت عالمــة «روتانــا» ووفــق مفهوم «معنــا ...للوقت
معنى».
وتشــكل المــوارد البشــرية أحــد محــاور نجــاح «روتانــا» ،حيــث يعمــل لديهــا حوالي  11ألف موظف من جنســيات
وخلفيــات ثقافيــة متنوعــة .كمــا ينصــب تركيزهــا علــى توفيــر فــرص العمــل لإلماراتيين في قطــاع الضيافة
مــن خــال مبادراتهــا المختلفــة مثــل برنامــج «دروب» الــذي يهــدف إلى دمــج المواطنين اإلماراتيين في أســواق
الشــركة مــن خــال توفيــر فــرص متزايدة لهم في قطــاع الفنادق.
وخــال مســيرتها الحافلــة ،قدمــت «روتانــا» العديــد مــن المفاهيــم المبتكــرة في الســوق :فكانت واحدة
مــن أولــى العالمــات الفندقيــة التــي توفــر مفهــوم «األجنحــة المتكاملة» في منطقة الشــرق األوســط ،فض ً
ال
عــن إطالقهــا عالمــة «ســنترو مــن روتانــا» عــام  2006والتــي قلبت معاييــر قطاع الفنــادق ذات الميزانيات
المتوســطة فــي المنطقة.
وارتكــزت «روتانــا» فــي عملياتهــا التشــغيلية علــى البيئــة الســياحية الداعمــة التــي تتمتع بهــا أبوظبي.
ومــع اســتقبالها أكثــر مــن مليــون زائــر ســنويًا فــي  13منشــأة فندقية تضــم بمجملهــا  3,728غرفة في
أبوظبــي ،تنظــر «روتانــا» إلــى اإلمــارة باعتبارهــا الســوق المثلى للتوســع؛ وتشــهد أبوظبي تشــهد حاليًا
إنشــاء  4فنــادق جديــدة مــن «روتانــا» ضمن مراحــل تطويريــة مختلفة.
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“ميــرال” :فــي طليعة المشــهد الترفيهي
إلمارة أبوظبي
إدراكًا منهــا ألهميــة التجــارب الترفيهيــة فــي الوجهــات الســياحية البــارزة ،أسســت حكومة أبوظبي شــركة
«ميــرال إلدارة األصــول» فــي عــام  2011بغيــة االرتقــاء بالبنيــة التحتيــة لقطــاع الســياحة والترفيه ،ودعم «رؤية
أبوظبــي  »2030مــن خــال توفيــر تجــارب غامــرة للــزوار وفرص متميــزة للمســتثمرين األجانــب والمحليين.
ومنــذ تأسيســها ،حملــت «ميــرال» رايــة تطويــر وإدارة المرافــق الترفيهيــة ومعالــم الجذب الســياحي في
جزيــرة يــاس بمــا فــي ذلــك «عالــم فيــراري أبوظبي» و»يــاس ووتروورلد أبوظبــي» وغيرهما .وقــد حققت جزيرة

وسيشــكل افتتــاح مدينــة «ســي وورلــد أبوظبــي» بحلــول عــام  2022ســابقة أخرى فــي المنطقة .حيث
تشــتمل هــذه المدينــة الترفيهيــة علــى أول مركــز متخصــص لألبحــاث واإلنقــاذ وإعادة تأهيــل وإرجاع األحياء
البحريــة فــي دولــة اإلمــارات ،باإلضافــة إلــى مرافق ومــوارد عالمية المســتوى لرعايــة وحماية الحيــاة البحرية
المحليــة .وســتكون أيضــً أول مدينــة تابعــة لعالمــة «ســي وورلــد» تخلــو من حيتــان األوركا ،إلى جانب
احتوائهــا علــى أحــدث التقنيــات التــي تتيــح للــزوار فرصــة التفاعــل والتعـ ّرف عن قرب علــى عالم األحياء
البحريــة بمــا فــي ذلــك حــوض مائــي «أكواريــوم» كبير وعدد من المرافــق الســياحية المتطورة.
وبفضــل البنيــة التحتيــة القويــة وبيئــة األعمــال الداعمــة للســياحة فــي إمــارة أبوظبي ،توشــك «ميرال» على
تحقيــق رؤيتهــا الراميــة الســتقطاب أكثــر مــن  48مليــون زائــر إلــى جزيرة ياس بحلــول عام  ،2022واالرتقاء
بالجزيــرة لتغــدو واحــد ًة مــن أفضــل  10وجهــات ترفيهية فــي العالم.

يــاس نمـوًا ســنويًا فــي عــدد الــزوار بنســبة  %9خالل الســنوات القليلــة الماضيــة ،وحصلت في عام 2017
علــى أكثــر مــن  17جائــزة دوليــة تقديـرًا لتميزهــا فــي مواكبة معايير قطاع الســياحة والســفر.
كمــا لعبــت «ميــرال» دورًا محوريــً فــي تدفــق االســتثمارات إلــى جزيــرة ياس؛ حيث وفرت أكثــر من  2500فرصة
عمــل ،فضـ ً
ا عــن  1000فرصــة عمــل إضافيــة جديــدة فــي عام  .2018وقد اســتثمرت «عالم فيــراري أبوظبي»،
أول مدينــة ترفيهيــة تحمــل عالمــة «فيــراري» فــي العالــم ،حوالــي  191مليــون دوالر أمريكــي على مدى
الســنوات األربــع الماضيــة لتزيــد عــدد األلعــاب المســتوحاة مــن عالم ســيارات «فيراري» من  19إلــى  37لعبة.
قــد أضافــت «ميــرال» وجهــة ترفيهــة جديدة إلــى محفظتها هــذا العام ،وهي:
¥

«عالــم وارنــر بــراذرز أبوظبــي» التــي تبلــغ قيمتهــا االســتثمارية حوالــي مليار دوالر أمريكي؛ وهــي تحتضن
 29لعبــة غامــرة ،وعروضــً ترفيهيــة غنيــة ،ومعالم جــذب تفاعلية.

ومــن المتوقــع أن تســتقطب هــذه االســتثمارات مزيـدًا مــن الــزوار إلــى جزيرة ياس ،وأن توفــر المزيد من
الفــرص االســتثمارية للشــركات المحليــة والعالميــة عبــر توفيــر مســاحة إضافيــة للبيــع بالتجزئة.
وتخطــط «ميــرال» بعــد عــام  2018لتطبيــق أحــد حلــول التنقــل الحضــري المتطورة لربــط معالم الجذب
الحاليــة والمســتقبلية فــي جزيــرة يــاس .ويوفــر ذلــك للزائريــن وســائل نقل ســهلة االســتخدام وعالية الكفاءة
مــن حيــث اســتهالك الطاقــة ،فضـ ً
ا عــن االرتقــاء بتجربــة الزوار إلى مســتوى آخر من اإلثارة والتشــويق.
وسيســاهم «مشــروع خليــج يــاس» فــي تغييــر مالمــح المنطقــة الجنوبيــة للجزيــرة؛ حيث ســيضم  3مناطق:
المنطقــة الترفيهيــة ،والمنطقــة اإلعالميــة ،والمســاكن .ومــن المتوقــع أن يوفــر هــذا المشــروع فرصًا
اســتثمارية وفيــرة .وتضــم المنطقــة الترفيهيــة والواجهــة البحريــة الحيويــة رصيفــً ترفيهيــً ،وأكثــر من 50
منفـذًا للمأكــوالت والمشــروبات ،و  20متجـرًا للبيــع بالتجزئــة ،وموقعــً ترفيهيــً للفعاليــات الحيــة يســمى
«ميــدان يــاس بــاي» ويتســع لنحــو  18ألــف شــخص فــي الحفالت الموســيقية والفعاليــات الرياضيــة والثقافية.
ومــن المتوقــع أن تســتقبل المنطقــة اإلعالميــة الجديــدة فــي «مشــروع خليــج ياس»  10آالف شــخص عامل،
وأن تضــم منطقــة «المســاكن»  35مجمعــً ســكنيًا تتســع بمجملهــا لنحــو  15ألــف مقيــم.
وتشــهد جزيــرة يــاس أيضــً تطويــر مجمعيــن فندقييــن جديديــن وأحدهما هــو «منتجع هيلتــون أبوظبي
جزيــرة يــاس» ،وهــو منتجــع عائلــي يضــم  641غرفــة وســيوفر لــزواره مرافــق متميزة من فئــة الخمس نجوم
لتمديــد فتــرة إقامتهــم ســواء بغرض الترفيــه أو العمل.
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شــهادات حية من المســتثمرين والعبي
قطاع الســياحة
كيفــن تســوجيهارا ،رئيــس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشــركة «وارنر براذرز»:
«عملــت 'وارنــر بــراذرز' ألكثــر مــن  90عامــً علــى توفيــر المتعــة والترفيه من خــال شــخصياتها المحبوبة
واالمتيــازات التجاريــة التــي تمنحهــا حــول العالــم .وبالتعــاون مع شــركائنا فــي 'ميرال' ،ســنوظف خبرتنا
تعد واحدة من أبــرز الوجهات
الطويلــة هــذه فــي 'عالــم وارنــر بــراذرز أبوظبــي' علــى جزيرة يــاس التي
ّ
الترفيهيــة فــي العالــم .ونســعى مــن خــال هــذا التعــاون إلى توفيــر تجربــة تفاعلية مبتكــرة ومتفردة،
وإتاحــة الفرصــة أمــام عشــاق المغامــرات مــن جميــع األعمــار الختبــار أفضل مــا تقدمه ’ وارنر براذرز‘ وســط بيئة
غامــرة بجميــع تفاصيلها».

الدكتــور مارك هاريســون ،الرئيس التنفيذي الســابق لمستشــفى «كليفالنــد كلينك أبوظبي»:
«تعــد أبوظبــي بحــد ذاتهــا وجهــة اســتثنائية الســتقطاب الســياح .فبمجــرد أن يأتي النــاس إلى هنا،
يندفعــون مــن تلقــاء أنفســهم إلــى استكشــاف جميــع تفاصيلهــا .إذ تحظــى اإلمــارة بمزيج فريد مــن الموقع
الجغرافــي المميــز ،وأســلوب المعيشــة الرائــع ،والمجتمــع المتطــور .أعتقــد أنهــا مدينة شــغوفة بالتطور
والتقــدم واالبتــكار ،وهــذا ينطبــق علــى مستشــفى ’'كليفالنــد كلينيــك' أيضًا».
جويل مانبي ،الرئيس والمدير التنفيذي لشــركة «ســي وورلد»:
«يســرنا أن نعلــن عــن توســعنا الدولــي األول مــن خــال شــراكتنا مــع 'ميرال' ،ونعمــل ضمن إطار هذه
الشــراكة علــى تصميــم جيــل جديــد مــن مرافق 'ســي وورلد' بهــدف تحفيــز المشــاركة والتثقيف واإللهام.
وتــم تجســيد هــذه الفكــرة علــى أرض الواقــع مــن خــال منتــزه عالم البحار الجديد 'ســي وورلــد أبوظبي' الذي
يضــم مركـزًا مخصصــً لألبحــاث واإلنقــاذ وإعــادة التأهيــل وإرجــاع األحيــاء البحرية بهــدف حماية الحيــاة البحرية
والحفــاظ عليهــا ،وبذلــك يشــكل المنتــزه امتــدادًا إلرث 'ســي وورلــد' الــذي يتجــاوز الـ  50عامًا فــي مجال إنقاذ
الحيــاة البحريــة .ويتيــح هــذا المشــروع فرصــة للتعــاون وتكويــن فهــم أفضل آلليــة تكيف األحياء مــع البيئة
البحريــة الفريــدة فــي المنطقــة ،فضـ ً
ا عــن إلهــام الجيــل القــادم من الــزوار ومناصري البيئــة وخبراء رعاية
الحيوان».
بــوال طنــوس ،مديرة المبيعات والتســويق في فندق «ياس فايســروي» أبوظبي:
«تعمــل 'دائــرة الثقافــة والســياحة' علــى تفعيــل الكثيــر مــن المبــادرات لتطوير قطاع الســياحة فــي أبوظبي.
ونحــن متحمســون للغايــة بشــأن افتتــاح 'متحــف اللوفــر' ألنــه يدعــم الســياحة الثقافية ويســتقطب أعماالً
جديدة إلــى المدينة».
ريك ساســو ،رئيس شركة :MSC Cruises USA
«تعتبــر أبوظبــي ســوقًا دوليــة بامتيــاز ،فهــي علــى مــا أعتقــد وجهــة يتمنــى العديد من النــاس زيارتها خالل
تميــز وتفــرد .وإذا كنتــم قــد ســافرتم إلى أمريــكا الجنوبية أو زرتــم أهرامات مصر،
حياتهــم لمــا تتمتــع بــه مــن ُّ
فــا بــد لكــم مــن زيــارة هــذا المــكان الــذي يســهل الوصول إليــه عبر الرحالت الســياحية البحريــة أكثر من أي
وســيلة أخرى».
ريتشــارد بليكلي ،مدير عام فندق «ماريوت الفرســان»:
«نشــهد حاليــً زيــاد ًة فــي عــدد المجموعــات الرياضيــة التــي نســتضيفها  ...وتتجــه مدينة أبوظبــي لتصبح
مركـزًا للرياضــة فــي منطقــة الشــرق األوســط بفضــل أجندتهــا المميــزة من الفعاليات الرئيســية مثل ســباق
جائــزة أبوظبــي الكبــرى للفورمــوال  ،1وبطولــة مبادلــة العالميــة للتنــس؛ وهــذا يضمــن اســتقطاب المزيد من
عشــاق الرياضــة إليها».
أوليفييــه تومــاس ،مدير عام فندق «فور ســيزونز» في جزيرة الماريه:
«أحــب أبوظبــي لمــا تتمتــع بــه مــن تناغــم مميــز وحفاوة فريــدة .وأعتبر نفســي محظوظًا لمواصلــة رحلتي
مــع عالمــة 'فــور ســيزونز' فــي هــذا الفنــدق المميز الــذي يقدم للضيــوف توليفــة منتقاة مــن مفاهيم تناول
الطعــام فــي مطاعمــه الراقيــة ،فضـ ً
ا عــن ســهولة الوصــول إلى األنشــطة والتجــارب الحيوية التــي تقام على
جزيــرة الماريه».
كارلوس خنايزر ،نائب الرئيس لشــؤون التنمية في الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا لدى شــركة
«هيلتــون العالمية»:
«يشـ ّ
ـكل افتتــاح 'منتجــع هيلتــون أبوظبــي' فــي جزيــرة يــاس صفقــة تاريخيــة لمجموعــة 'هيلتــون' .إذ يتيح لنا
هــذا المنتجــع فرصــة مميــزة لنتصــدر مســيرة التحــول التــي تشــهدها جزيــرة ياس لتصبح واحــدة من أفضل
الوجهــات الترفيهيــة فــي العالم».
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فرص االســتثمار المحتملة مســتقب ً
ال
•

فنــادق ،ومراكز ســبا ،وصاالت اســتجمام /ردهات
مشــروبات /مطاعــم خاصــة برجــال األعمال حيث
يمكــن اســتخدام التكنولوجيــا والروبوتــات -
علــى ســبيل المثــال نوادل مــن الروبوتات

•

متاحــف خاصــة بالروبوتــات والتطورات
التكنولوجيــة

•

مخدمــة بالروبوتات
متاجــر تجزئــة
َّ

لالستفســارات المتعلقة باالستثمار:
 .1مدينــة مصدر
هاتف+97126536014 :
)800 627327( MASDAR 800
بريــد إلكترونــيmasdarcity@masdar.ae :
موقــع إلكتروني:موقــع إلكترونــي:
/http://www.masdar.ae
“ .2المنطقــة الحــرة فــي مدينــة مصدر”
هاتف+97126536014 :
)800 627327( MASDAR 800
JoinFZ@masdarcityfreezone.com
http://www.masdarcityfreezone.com/en

المنطقــة  :6منطقة العين
العيــن – أو مدينــة الواحــات  -هــي المركــز التراثــي إلمــارة أبوظبــي وواحــدة من أقــدم المدن المأهولة بشــكل
متواصل فــي العالم.
وتعتبــر العيــن أيضــً أكبــر مدينــة محليــة فــي دولــة اإلمــارات ورابع أكبر مدنهــا بعد دبي وأبوظبي والشــارقة.
وتنــدرج المواقــع األثريــة لمدينــة العيــن علــى قائمــة التــراث العالمــي لمنظمة «اليونســكو»؛ وهــي تضم بدع
بنــت ســعود ،وجبــل حفيــت والهيلــي ،باإلضافة إلى واحــة العين.
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المعالم الســياحية
• مدينــة ألعــاب الهيلــي الترفيهية
• ســوق العيــن للجمال
• قلعــة الجاهلي
• جبــل حفيت
• واحــة العين
• متحــف قصــر العين
• متحــف العين
• حديقــة آثــار الهيلي
• حديقــة العيــن للحيوانات
• متحف الســيارات الكالســيكية
• وادي أدفنتشــر
• نــادي العيــن للفروســية والرمايــة والجولف
• مركــز الريــف للتدريــب على الحــرف اليدوية
القديمة
• قريــة التــراث الثقافية
• مركــز القطــارة للفنون

المشــاريع المقبلة
•

مشــروع تطوير ســوق الزعفرانة

•

مشــروع تطويــر حديقة «المبــزرة الخضراء»

•

مقاهــي ومطاعــم فــي حدائق مدينــة العين

•

فنــدق تراثــي مــن فئــة البوتيك في واحــة العين

لالستفســارات المتعلقة باالستثمار:
مكتب االســتثمار في بلديــة مدينة العين
الطابــق الثاني-المكتــب رقــم  ،257المركــز-
المدنــي ،العين
البريــد اإللكترونيInvestment.office@am.ae :
037128000
الموقــع اإللكتروني/dpm.abudhabi.ae :
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المنطقــة  :4خور المقطع
المعالم الســياحية

المشــاريع المخطط لها:
 الحديقــة اإلســامية (ضمــن الجامع)-

متحــف التاريــخ الطبيعي

-

متحف الشــرطة

-

المركــز الثقافي

-

جامع الشــيخ زايــد الكبير

-

واحــة الكرامة

-

حصــن المقطع

-

فنــادق ومطاعم فاخرة

-

ملعــب بينتبول

-

ســوق قرية البري

-

مشــروع القناة

-

الســوق التقليدية

-

أنشــطة /رياضــات مائية

فرص االســتثمار المحتملة مســتقب ً
ال
-

معــارض ومتاحــف (محلية /دولية)

الفعاليــات والرياضــات مائية:
رياضــات التجذيف ،ســباقات الســباحة،
رياضــات التجذيــف اليــدوي ،والتزلــج على الماء
-

المعالــم الســياحية المغ َلقــة للطيــور والزواحف
الغريبــة والنباتات االســتوائية

-

فنــادق ذات طابــع ثقافي

-

متاهــة نباتية

-

ســينما الهواء الطلق /ســينما الســيارات

-

أنشــطة فــي الهــواء الطلق :مثل الرســم،
والمقــاع ،ومالعب جولــف مصغرة

-

مقاهــي متخصصة

-

متاجــر ثقافية

-

جولة بقــوارب العبارات

-

أماكــن للعــروض الثقافيــة وعروض األداء

المنطقــة  :5مدينة مصدر
تــم إنشــاء «مدينــة مصــدر» لتكون منصة رئيســية
لألبحــاث واالبتــكار ،حيــث تجمع تحــت مظلتها
الســكان والطــاب واألكاديمييــن وقادة األعمال
والمســتثمرين ورواد األعمــال للعيــش معــً
والعمل على تأســيس حياة مســتدامة .وتشــكل
المدينــة اليــوم «بصمــة خضــراء» يحتــذى بها لمدن
المســتقبل والعيش المســتدام.
حول مدينة مصدر
• تبلــغ مســاحتها  6كيلومتــرات مر ّبعــة مع
مســاحة طابقيــة تصــل إلــى  3,7مليون متر
مربع
•

تحتضــن أكثر من  560شــركة

•

تبعــد  5دقائــق فقــط عن مطــار أبوظبي
الدولــي ،و 20دقيقــة عن وســط مدينــة أبوظبي
ّ
و 40دقيقــة عن دبي

•

أحيــاء صديقة للمشــاة بنســبة %100

•

مدينــة صديقــة للبيئــة مع اســتهالك أقل
للطاقــة والمياه بنســبة %40

•

مجتمــع متعــدد االســتخدامات للعيــش والعمل
والترفيــه والتع ُّلم

العروض
•

بنيــة تحتيــة أساســية قائمة

•

مخطــط رئيســي جــذاب يتضمــن منتزهات
ومســاحات خضراء

•

تملــك أجنبي بنســبة  %100للشــركات

•

مركــز شــامل للتســجيل والعالقــات الحكومية
ومعامالت التأشــيرات

المشــاريع المقبلة
•
•
•
•
•

مشــاريع ســكنية ومكتبيــة متعددة
فنادق
مركــز تســوق مجتمعــي تابــع لمجموعة
«ماجــد الفطيم»
مركــز الزوار فــي «مدينة مصدر»
مشــاريع للصناعــات الخفيفة

بلديــة مدينة أبوظبي
شــارع الشــيخ زايد بن سلطان
أبوظبي
هاتــف+971 2 678 8888 :
ســاعات العمــل 7:00 :صباحــً  3:00 -ظهرًا

*بيانــات اتصــال أوليــة فــي انتظــار اعتمــاد دائــرة الثقافــة والســياحة  -أبوظبــي أو توفير بيانــات اتصال بديلة
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منطقة مرســى السعديات

المنطقــة  :3كورنيــش أبوظبي وجزيرة اللؤلؤ
يشـ ّ
ـكل كورنيــش أبوظبي واجهــة بحرية
رائعــة بطــول  8كيلومتــرات ،وهــو يمتــاز بمياهه
الكريســتالية الصافيــة وأجوائــه المناســبة للجميــع.
ويســتقطب الكورنيــش بيــن  30و 50ألــف زائر
شــهريًا مــع إمكانيــة الوصول إلــى أكثر من 1100
موقــف مجانــي للســيارات على مســافة  5دقائق
ســيرًا باتجاه الشــاطئ.
وقبالــة الكورنيــش ،يمكن مشــاهدة جزيــرة اللؤلؤ
االصطناعيــة التــي ال تــزال قيــد التطوير وســيتاح
الوصــول إليهــا بـرًا عند االنتهاء من إنشــائها.

لمحــة عامــة عن منطقة مرســى الســعديات:
• 		 المســاحة اإلجماليــة  3,700,000متــر مربع
• القلــب التجــاري لجزيرة الســعديات
• حــي الجامعة
• جامعــة نيويــورك أبوظبي
• وجهــة عالميــة ذات واجهــة بحريــة خالبة
فرص االســتثمار المحتملة مســتقب ً
ال:
• المنتجعــات الشــاطئية ومراكــز الســبا الصحيــة :مراكــز للعنايــة بصحــة مرضــى القلب والســكري ،ونوادي
اليوجــا ،ومراكــز الســبا للتخلــص مــن الســموم ،ومنتجعــات إنقــاص الوزن ،والعيــادات الطبية ونوادي
اللياقــة البدنيــة ،ومراكــز العــاج الفيزيائي
• نوادي شــاطئية
• مســاحات تجاريــة البيــع بالتجزئة
• حدائــق العربــات الترفيهيــة المتنقلــة للعائــات

وتتمثــل رؤيــة هــذه الجزيــرة في خلــق مزيج متوازن
مــن المســاحات الحضريــة والعامــة مــع تقديم باقة
متنوعــة مــن األنشــطة والمرافق وخيــارات العيش.

المعالم الســياحية
•
•
•
•
•
•

أماكــن مخصصــة للعب األطفال
ممــرات خاصــة للدراجات الهوائية والمشــاة
مطاعــم ومقاهي
شــاطئ الكورنيش (شــاطئ آمن مزود
بمشــرفي إنقاذ)
مالعــب رمليــة للكــرة الطائــرة وكرة القدم
منطقــة مخصصــة للياقــة البدنية

فرص االســتثمار المحتملة مســتقب ً
ال:
•
•
•
•

نــادي شــاطئي للياقــة البدنية
القفــز المظلي
أنشــطة مائيــة :التزلــج المائــي بالمظلــة ،الغوص
رحالت ســفاري بالغواصات

• صــاالت وقاعــات الســتضافة العــروض الفنيــة :الحفــات الموســيقية ،والمســرحيات ،والمعارض
• ســينما الهواء الطلق /ســينما الســيارات

الدار العقارية
عبيــد اليماحــي أو ِنــك فارمر
قســم االتصال المؤسســي
00971 )0( 2 810 5555
oalyammahi@aldar.com
nfarmer@aldar.com
https://www.aldar.com/en
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المشاريع القادمة
•

كاليــم فــي عــام  - 2019أعــرض نفــق هوائــي للقفــز الحر وأطول جدار تســلق داخلي فــي العالم

•

ســي وورلــد أبوظبــي في عام 2022

•

يــاس بــاي أرينــا في الربــع الثالث من عام 2019

•

يــاس هيلتــون فــي الربــع الثالث من عام 2020

المنطقــة الثقافية في الســعديات

فرص االســتثمار المحتملة مســتقب ً
ال
• الفنادق
•

متاجــر البيــع بالتجزئــة  /المطاعــم والمقاهــي

•

القاعات

لمحة عامة عن المنطقة الثقافية في السعديات:

•

أنشــطة المغامرات

•

صــاالت التزلــج المغلقة

•

القاعــات ومراكــز اســتضافة الفعاليات

•

وجهــات االســتجمام (المتنزهــات الترفيهية)

• 		 المساحة اإلجمالية  3,050,149متر مربع
• متحف اللوفر أبوظبي
• منارة السعديات
• مدرسة كرانلي أبوظبي
• ممشى السعديات

•

حدائــق العربــات الترفيهيــة المتنقلــة للعائــات

•

مناطــق ألعاب الواقــع االفتراضي

•

األنشــطة المائيــة :الجــت ســكي ،التزلــج المائــي بالمظلــة ،التزلــج علــى المياه ،ركوب األمــواج بالطائرات
الورقية

•

حدائــق الســفاري المغلقة

•

ســينما الهواء الطلق /ســينما الســيارات

•
•
•
•
•
•

متحف زايد الوطني
متحف جوجنهايم أبوظبي
جناح اإلمارات
وجهة التسوق (ذا دستركت)
فنادق من فئة البوتيك
مجمعات سكنية ،مشاريع تجارية ومحالت
التجزئة

منطقة شاطىءالســعديات

المنطقة  :2جزيرة الســعديات
توفــر جزيــرة الســعديات مزيجــً متنوعــً مــن مرافق االســتجمام والســكن والضيافــة والتعليــم والثقافة.
وتنقســم الجزيــرة إلــى ثــاث مناطــق متميــزة تنفــرد كل واحــدة منها بعروضهــا الفريدة.
ونالــت جزيــرة الســعديات جائــزة أفضــل وجهــة شــاطئية رائــدة في منطقة الشــرق األوســط لعام ( 2017جوائز
الســفر العالمية).
لمحــة عامة عن شــاطئ الســعديات:

•
•
•
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•
•

المســاحة اإلجماليــة 4,800,000متــر مربع
شــاطئ طبيعــي محمي
مســاحة تجاريــة فاخــرة تجمع بيــن المطاعم
ومتاجــر البيــع بالتجزئة
شاطئ عام
مجمعــات ســكنية مــع حدائق ،ومناطــق للعب،

ومرافــق مجتمعيــة أخرى
• فنــادق ومنتجعــات عالميــة من فئــة الخمس
نجوم
• نادي شــاطئي حصري
• ملعــب جولــف مــن  18حفرة الســتضافة البطوالت
العالمية
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الــدار– المطور العقــاري الرائد في أبوظبي

 .4مناطق االســتثمار

تعــد «الــدار العقاريــة» إحــدى الشــركات الرائــدة بمجــال التطويــر العقاري وإدارة االســتثمارات فــي أبوظبي ،حيث
يتجــاوز إجمالــي أصولهــا  10مليــارات دوالر أمريكــي بينمــا تزيــد مســاحة األراضــي التــي تمتلكهــا على 75
مليــون متــر مربــع عبــر أنحــاء اإلمــارة .وكان للمشــاريع المتميــزة التــي طورتهــا الشــركة دور كبير فــي جعلها
واحــد ًة مــن أهم الشــركات العقارية في منطقة الشــرق األوســط.

المنطقــة  :1جزيرة ياس
رؤيــة  – 2022وجهــة ضخمة الســتقطاب الســياح
والســكان والشــركات المحليــة والدولية

وســعيًا إلثــراء حيــاة ســكان أبوظبــي وزوارهــا علــى حد ســواء ،تركز «الــدار العقارية» علــى تطوير وجهات
جذابــة عبــر مواقــع رئيســية عــدة فــي اإلمــارة مثل شــاطئ الراحة وجزيرة يــاس وجزيرة الريم وجزيــرة أبوظبي
ذاتهــا ،ويشــمل ذلــك مســاحات للســكن والعمــل وتجــارة التجزئة والضيافة واالســتجمام.
وتطــور الشــركة حاليــً عــددًا مــن المشــاريع المميــزة بــدءًا مــن مجمعــات الفلل الفاخرة مثــل «ياس ايكرز»،
ـاء بحديقة «ريم ســنترال بارك»
ومــرورًا بمشــاريع الشــقق الســكنية مثــل «ذا بردجــز» و«ووتــرز إيــدج» ،وانتهـ ً
التــي توفــر مســاحات خارجيــة ضخمــة مــع خيــارات عــدة من متاجــر البيــع بالتجزئة والمطاعــم والمقاهي.
وتشــمل محفظــة «الــدار» مــن مرافــق االســتجمام نــادي الغولــف الشــهير عالميًا «ياس لينكــس أبوظبي»،
باإلضافــة إلــى الفنــادق الســبعة الموجــودة فــي جزيــرة يــاس  -المركــز الترفيهي ألبوظبــي -والتي تضم
بمجملهــا  2,259غرفــة فندقيــة .وســجلت محفظــة فنــادق «الــدار» معــدالت إشــغال بنســبة  %78خالل عام
 2017متجــاوز ًة بذلــك معــدالت الســوق المحلية.
وفضـ ً
ا عــن تطويــر مشــاريعها الخاصــة مثــل «يــاس مــول» و«عالم فيراري أبوظبــي» و«ياس ووتروورلد»،
تعمــل «الــدار العقاريــة» أيضــً فــي مجــال إدارة العقــارات متيحــةً للشــركات المحليــة والدولية إنشــاء مقرات أو
فنــادق أو غيرهــا مــن المنشــآت عبــر مجموعــة من المواقــع المتميزة فــي أبوظبي.

 25 :2015مليــون
 30 :2018مليــون
 48 :2022مليــون
األهداف التطويرية
•
•
•
•
•
•
•

متنزهــات ترفيهية
أحــداث رياضيــة وفعاليــات مشــهورة عالميًا
 100ألــف مســافر أعمال
واحــدة مــن أفضــل  10وجهات عالميــة للســياحة العائلية
مرافــق عالميــة المســتوى لأللعــاب والتكنولوجيا
منطقــة ســكنية يقطنهــا  100ألف شــخص
منطقــة عمــل يرتادهــا  10آالف شــخص يوميًا

المعالم الســياحية القائمة
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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عالم فيــراري أبوظبي
ياس ووتروورلد
عالــم وارنر بــراذرز أبوظبي
يــاس مارينا
حلبــة مرســى يــاس – اختارتهــا مدونــة «إيفينــت مانجــر» بيــن أبرز  25وجهة الســتضافة
الفعاليــات فــي عام 2018
يــاس مــول (حوالــي  20مليون زائر ســنويًا)
شاطئ ياس
نــادي يــاس لينكس أبوظبــي للجولف
ميدان دو
الفنــادق والمطاعم
 °الفنــادق :زيــادة متوقعــة بنســبة  %77بيــن عامــي  2,259( 2017غرفــة) و2022
( 4آالف غرفــة)
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2018

2019

2020

-2018
2020

نجمة واحدة

20

-

-

20

نجمتان

-

-

-

-

 3نجوم

160

-

-

160

 4نجوم

495

262

99

856

منتجع  4نجوم

21

-

-

21

 5نجوم

2,477

1,471

200

4,148

منتجع  5نجوم

675

641

-

1,316

درجة ديلوكس

1,757

389

518

2,664

درجة فاخرة

104

252

-

356

درجة عادية (ستاندرد)

-

1,177

-

1,177

اإلجمالي

4,192 5,709

817

10,718

التوزع اإلقليمــي للغرف الفندقية
المقبلة ()2020 -2018

الظفرة
4.4%

العين
4.4%

أبوظبي 91.3%

المصــدر :دائــرة الثقافــة والســياحة  -أبوظبي

توقعــات تــوزع الغــرف الفندقية في المواقع الرئيســية في جزيــرة أبوظبي بحلول عام :2030
 .3فــرص االســتثمار الفندقي في أبوظبي
تشــكل أبوظبــي وجهــة رئيســية لالســتثمار الفندقــي فــي المنطقــة .وفي ضــوء النمو المســتدام لعدد
الــزوار وافتتــاح العديــد مــن المرافــق الســياحية والترفيهيــة العالميــة الجديــدة ،خصصت الحكومــة ميزانيات
كبيــرة لعــدد مــن المناطــق مــن أجــل إقامــة مشــاريع فندقيــة محتملة .وإلى جانب إنشــاء فنــادق جديدة فاخرة
مــن فئــة  5نجــوم ،تســتهدف هــذه المشــاريع أيضــً قطــاع فنــادق البوتيــك والفنادق مــن فئة  4 – 3نجوم،
وذلــك لمنــح المســتثمرين فرصــً متنوعــة ســواء فــي المدينــة أو المنطقة.

الفــرص المتاحة على مدى الســنوات الثالث
المقبلــة :االســتثمارات الفندقية الجديدة
المؤكــدة في أبوظبي
مــن المقــرر افتتــاح  10,718غرفــة في إمارة
أبوظبــي بحلــول عام  2020ســيكون أكثر
مــن  %91منهــا ( 9,781غرفــة) فــي منطقة
أبوظبــي ،بينمــا ســتحظى العيــن والظفرة
ب ـــ  470و 467غرفــة علــى التوالي.

جزيرة أبوظبي
سبتمبر 22,357 :2017
47,500 :*2030
جزيرة ياس
مارس 2,259 :2018
8,000 :*2030
السعديات
مارس 1022 :2018
10,000 :*2030
الكورنيــش وجزيرة اللولو
مارس 4,683 :2018
11,000 :*2030
خور المقطع
مارس 1,876 :2018
3,000 :*2030

المصــدر :مجلــس أبوظبــي للتخطيــط العمراني
*قــد يتــم تعديــل التوقعــات المتعلقــة بعــام  2030مــع إجــراء المزيــد من عمليــات التخطيــط والتصميم
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 .2فــرص االســتثمار المتاحة فــي مجال البيع بالتجزئــة في جزيرة أبوظبي
والبر الرئيسي
المــوارد المتاحــة حاليــً (الربــع األول مــن عــام  :)2018مســاحة إجماليــة قابلة للتأجيــر تبلغ
 2,6مليــون متر مربع( .شــركة «جيه إل إل»)
التوقعــات لعــام  :2030مســاحة طابقيــة إجماليــة تبلــغ  3,6مليــون متر مربع( .دائرة
التخطيــط العمرانــي والبلديات)
مجموعــة مختــارة مــن المناطق التي يمكن االســتفادة منها في اســتثمارات بمجال
البيع بالتجزئة:
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 .1المشــاريع الســياحية الحالية والمقبلة
المشــاريع الثقافية
(المســاجد ،المتاحــف ،المكتبات ،المســارح)
المدينة/
المنطقة

عدد
المشاريع
9

الميزانية (مليون
دوالر)
2,573

العين

2

180

المجموع الكلى

11

2,753

أبوظبي

المشــاريع الترفيهية
(المنشــآت الرياضيــة واالســتادات والمتنزهات)
المدينة/البلدة

عدد
المشاريع

الميزانية (مليون
دوالر)

أبوظبي

8

2,881

المجموع اإلجمالي

8

2,881

مشاريع المحطات (المطارات ،الموانئ البحرية،
محطات السكك الحديدية)
المدينة/
المنطقة

عدد
المشاريع

الميزانية
(مليون دوالر)

أبوظبي
العين
المنطقة
الغربية
المجموع
الكلى

11
3

29,670
711

1

10

15

30,391

العين

29

4,871

المنطقة
الغربية

14

3,421

المجموع
اإلجمالي

312

أبوظبي

353,699

مشــاريع البيع بالتجزئة
((مراكز التســوق ،األسواق)
المدينة/
المنطقة

عدد
المشاريع

الميزية (مليون
دوالر)

أبوظبي

22

3,368

العين

1

100

المنطقة
الغربية

2

60

المجموع
اإلجمالي

25

3,528

مواعيد االستكمال:
عدد المشاريع قيد اإلنشاء بحسب عام
االستكمال
عدد المشاريع
عام االستكمال

المدينة/
المنطقة

عدد
المشاريع
107

الميزانية (مليون
دوالر)
53,536

العين

13

568

2017
2018
2019
2020
2021
+2022

المنطقة الغربية

9

2,651

اإلجمالي

143

المجموع
اإلجمالي

129

56,755

أبوظبي

إجمالي  312مشــروعًا بقيمــة تتجاوز  350مليار دوالر

المدينة/
البلدة

عدد
المشاريع
269

الميزانية (مليون
دوالر)
345,407

29
58
26
15
4
11

مشــاريع البنية التحتية

فرص االســتثمار السياحي

اإلجمالي

المصــدر :شــركة “ميــد بروجكتــس” -أكتوبر 2017

مشــاريع الضيافة (الفنــادق ،المنتجعات)
المدينة/
المنطقة

عدد
المشاريع
27

الميزانية
(مليون دوالر)
3,533

العين

2

365

المنطقة الغربية

1

200

المجموع الكلى

30

4,098

أبوظبي

20

 .5نزالء الفنادق

سعادة ســيف سعيد غباش

اســتقبلت أبوظبي حوالي  4,86مليون نزيل فندقي في عام  2017مسـ ً
ـجلة زيادة بنســبة  %9,4عن
عام .2016

وكيــل دائــرة الثقافة والســياحة – أبوظبي ،تعليقًا على نتائج اإلشــغال الفندقي لألشــهر
الســبعة األولى من عام :2018

نــزالء الفنادق (باآلالف) )2017 -
)(+11%
360.5

)(+61%
372.2

261.9

)(+8%
102.2

)(+2%
111.8

)(-3%
131.1

)(+4%
152

)(+2%
160

164

نجــاح اســتراتيجيتنا نحــو النمــو المســتدام .ومــرة أخــرى
تعــزز أبوظبــي موقعهــا الريــادي المميــز ،كوجهــة ســياحية

)(+10%

)(+20%

"تظهــر هــذه النتائــج دفعــة تحفيزيــة قويــة ،وتجســد

مفضلــة علــى المســتويين اإلقليمــي والعالمــي .ومــن هنــا

)(-3%
180.9

نعيــد التأكيــد علــى التزامنــا الراســخ بالعمــل مــع شــركائنا
فــي جميــع أرجــاء أبوظبــي مــن أجــل المحافظــة علــى هــذا
الزخــم الــذي صنعنــاه معــ ًا مــن خــال الحمــات التســويقية

باكستان

األردن

ألمانيا

المملكة العربية
السعودية

مصر

الواليات المتحدة
األمريكية

والترويجيــة".
الفلبين المملكة المتحدة

الهند

الصين

المصــدر :دائــرة الثقافــة والســياحة  -أبوظبي

المصــدر :دائــرة الثقافة والســياحة

"إننــا مســتمرون فــي جهودنــا الترويجيــة لترســيخ مكانــة
أبوظبــي واالرتقــاء بجاذبيتهــا كوجهــة مفضلــة لقضــاء

* تظهــر األرقــام بيــن األقــواس التغيــر على مدار عام 2016

العطــات وســياحة األعمــال مــن خــال وجهاتهــا الترفيهيــة
 .6تسهيالت التأشيرات
•

أجــرت  142دولــة تحســينات لتســهيل الحصول
علــى تأشــيرة الدخــول إلى دولة اإلمــارات العربية
المتحدة.

•

باتــت تأشــيرة الدخــول لــدى الوصول إلى دولة
اإلمــارات متوفــرة ألكثر من  50جنســية.

•

فــي حــال تم الســفر عبر شــركة «االتحاد
للطيــران» ،يمكــن ترتيــب الحصول على تأشــيرة
الزيارة عنــد الطلب.

•

يمكــن للفنــادق مــن فئــات الخمس واألربع
والثــاث نجــوم تقديــم طلبــات الحصول على
تأشــيرة بالنيابــة عن النزالء.

•

للتأكــد :تأشــيرة الترانزيــت مجانية؟

•

أنــواع تصاريح الدخول:
-

تصريــح دخول للســياحة

والثقافيــة ومعالمهــا التاريخيــة ،وكذلــك بنيتهــا التحتيــة
عالميــة المســتوى .ونحــن نتطلــع إلــى المرحلــة المقبلــة،
فإننــا نســتهدف اجتــذاب المزيــد مــن الــزوار ،وإطالــة معــدل

-

تصريــح عبور

-

تصريح دخــول للزيارة

زمــن الزيــارة .ونتوقــع تزايــد الزخــم علــى جميــع المســتويات

-

تصريــح للعمــل المؤقت

فــي قطــاع الســياحة خــال األشــهر المقبلــة ،حيث تســتضيف

-

تصريح دخول للدراســة

-

تصريــح دخول للعــاج الطبي

أبوظبــي العديــد مــن الفعاليــات العالميــة ،مثــل ســباق

-

تصريــح دخــول لحضــور المعارض أو
المهرجــات أو المؤتمــرات

أبوظبــي فــي شــهر نوفمبــر ،وكذلــك مهرجــان أبوظبــي

-

تأشــيرة دخول متعددة

للمأكــوالت فــي شــهر ديســمبر".

-

تأشــيرة إقامــة للعمل

جائــزة االتحــاد للطيــران الكبــرى للفورمــوال  - 1أبوظبــي ،وفــن

جهــة اإلصــدار :اإلدارة العامــة لإلقامة وشــؤون األجانــب – أبوظبي www.adnrd.ae

17

19

 .3تنامي ســوق الرحالت الســياحية البحرية
عدد ركاب الرحالت الســياحية البحرية في الموســم الواحد
(باآلالف)

345.7

231.7
180.3
124.4

2016/2017

2013/2014 2014/2015 2015/2016

المصــدر :دائــرة الثقافة والســياحة

•

ســتنضم  3ســفن ســياحية فاخرة إلى األســطول بين شــهري
أكتوبــر  2017ومايــو  ،2018ممــا يشــير إلــى نمو مســتدام في
الطلب.

 .4إنفاق السياح
•

يعتبــر معــدل النمــو الســنوي المركــب إلنفاق الســياح الدوليين
القادميــن مــن مناطــق قريبــة مــن بين أعلــى المعدالت في
المنطقة:

(نســبة النمــو الســنوي المركــب لعامــي  2015و -%18 :2016األعلى
فــي المنطقة)
15.3%

نســبة إنفاق النزالء الدوليين
(النســبة المئويــة بين عامي )2016 -2015

11%

5.3%

5.1%
-2.9%

18%
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11%
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18%
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وجهة جاذبة للســياح

 .1على الخارطة الســياحية

 .2مكانة رائــدة في قطاع الطيران

احتلــت دولــة اإلمــارات المرتبة األولى فــي منطقة
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا ضمن «مؤشــر
تنافســية الســياحة والســفر لعام 2017

فــي عــام  ،2017وصــل عــدد المســافرين عبر «مطار
أبوظبــي الدولــي» إلــى  23,4مليون مســافر .وتعمل
 80شــركة طيــران عالميــة علــى ربــط أبوظبي مع
جميــع أنحــاء العالــم ،األمــر الذي يتيــح للزوار األجانب
عــددًا كبيـرًا من خيارات الســفر .وقد وفرت شــركة
«االتحــاد للطيــران» لوحدهــا رحالت جوية مباشــرة إلى
أبوظبــي مــن أكثــر مــن  100مدينة فــي العالم .وعلى
صعيــد تصنيــف شــركات الطيــران ،حصلت «االتحاد
للطيــران» على:

وبحســب التصنيــف العالمــي الــذي شــمل  136بلدًا،
احتلــت دولة اإلمارات:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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المرتبــة األولــى فــي أولوية قطاع الســياحة
والســفر لــدى حكومة الدولة
المرتبــة األولــى فــي اســتدامة التنمية ضمن
قطاع الســياحة والســفر
المرتبــة األولــى في جــودة البنيــة التحتية
لقطاع الســياحة
المرتبــة الثانيــة فــي مؤشــرات األمن واألمان
المرتبــة الخامســة فــي جودة بيئــة العمل
المرتبــة  15فــي جاهزيــة قطــاع تكنولوجيا
المعلومــات واالتصاالت
المرتبــة األولــى فــي تغطية شــبكات الهاتف
المحمول
المرتبــة الثالثــة فــي جــودة البنيــة التحتية
لقطــاع النقــل الجوي
المرتبــة األولــى في فاعلية أنشــطة التســويق
والترويــج لجذب الســياح
المرتبــة األولــى فــي توافر شــركات تأجير
الســيارات الكبرى

•

تصنيــف الخمــس نجــوم المعتمد لشــركات
الطيــران من «ســكاي تراكس»

•

ثامــن أفضــل شــركة طيران فــي العالم لعام
2017

•

شــركة الطيران الرائدة على مســتوى الشــرق
األوســط – الدرجــة األولــى لعام ( 2017جوائز
الســفر العالمية)

•

شــركة الطيــران الرائــدة عالميــً لعام 2016
(جوائــز الســفر العالمية)

•

خامــس أفضــل طاقــم عمل فــي المطار على
مســتوى الشــرق األوسط لعام 2017

•

أفضل مطار في الشــرق األوســط من حيث
جــودة الخدمــة لعام 2016

•

االرتقــاء بتجربــة مســافرين :أطلق «مطار
أبوظبــي الدولــي» مؤخرًا مبادرة «الســفر

الذكــي» األولــى مــن نوعها فــي المنطقة والتي
أثمــرت عــن تقليــل الوقت المســتغرق إلنهاء
إجــراءات عمليات الســفر بنســبة .%70
الســوق الحــرة في «مطــار أبوظبي الدولي»:
•

أفضــل مطــار للتســوق المعفى مــن الضرائب
لعام 2016

وجهــات الســفر الدوليــة المباشــرة من مطــار أبوظبي الدولي

وتــم تصنيــف «مطــار أبوظبي الدولــي» على أنه:
•

أفضل مطار في الشــرق األوســط لعام 2017
(المجلــس الدولــي للمطارات)
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 .7فــي قلب دولة مزدهرة
االســتفادة مــن بيئــة األعمــال والبنيــة التحتيــة الحيويــة للدولــة كحوافــز مهمــة لتحقيــق عوائد تنافســية على
االستثمار.
ســهولة مزاولة األعمال
احتلــت دولــة اإلمــارات المرتبــة  21بين  190دولة
(متقدمــةً بذلــك  5مراتــب عن عام )2017
احتلــت دولــة اإلمــارات المرتبة األولى على مســتوى
ا لمنطقة
ســهولة التعامل مــع تراخيص البناء
تصنيــف دولــة اإلمــارات 190 / 2 :دولة
توافــر خدمات الكهرباء
تصنيــف دولــة اإلمــارات 190 / 1 :دولة
دفع الضرائب
تصنيــف دولــة اإلمــارات 190 / 1 :دولة
حمايــة حقوق المســتثمرين األقلية
تصنيــف دولــة اإلمــارات 190 / 10 :دولة
إنفاذ العقود
تصنيــف دولــة اإلمــارات 190 / 12 :دولة
تسجيل العقارات
تصنيــف دولــة اإلمــارات 190 / 10 :دولة
المصــدر« :البنــك الدولــي» – تقريــر ممارســة أنشــطة األعمال 2018

مؤشــر التنافســية العالمي 2018 – 2017
احتلــت دولــة اإلمــارات المرتبــة  17من أصل  137دولة
المؤسسات
تصنيــف دولــة اإلمــارات 137 / 5 :دولة
الثقة العامة بالسياســيين
تصنيــف دولــة اإلمــارات 137 / 2 :دولة
كفــاءة اإلنفاق الحكومي
تصنيــف دولــة اإلمــارات 137 / 1 :دولة
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حمايــة مصالح المســتثمرين األقلية
تصنيــف دولــة اإلمــارات 137 / 3 :دولة

البنيــة التحتية
تصنيــف دولــة اإلمــارات 137 / 5 :دولة
جودة الطرقات
تصنيــف دولــة اإلمــارات 137 / 1 :دولة

مســتوى الرضا في قطاع األعمال
تصنيــف دولــة اإلمــارات 137 / 13 :دولة

االبتكار
تصنيــف دولــة اإلمــارات 137 / 25 :دولة

اتســاع سلسلة القيمة
تصنيــف دولــة اإلمــارات 137 / 12 :دولة

شــراء الحكومة للمنتجــات التكنولوجية
المتطورة
تصنيــف دولــة اإلمــارات 137 / 1 :دولة

المصــدر :المنتــدى االقتصــادي العالمــي – مؤشــر التنافســية العالمــي 2018 – 2017

جــودة البنية التحتيــة لخدمات النقل الجوي
تصنيــف دولــة اإلمــارات 137 / 3 :دولة

التصنيــف العالمي للســعادة 2016 - 2014
احتلــت دولــة اإلمــارات المرتبــة  21من أصل  155دولة

•

ضريبــة القيمــة المضافــة  ،%5وهــي واحدة من
أدنــى المعدالت فــي العالم.

جــودة البنية التحتيــة لقطاع الموانئ
تصنيــف دولــة اإلمــارات 137 / 4 :دولة

المصــدر :تقريــر الســعادة العالمــي لعام 2017

•

تحويــل األربــاح بنســبة تصــل إلى  %100إلى
الخــارج فــي المناطق االقتصاديــة الخاصة.

•

التملــك األجنبــي بنســبة تصــل إلى  %100في
المناطــق الحرة.

•

ال يوجــد حــد أدنــى من المتطلبات إلنشــاء
شركة.

•

المناطــق الحــرة« :مدينــة مصــدر»« ،المنطقة
الحــرة لمطــار أبوظبــي» ،هيئــة المنطقة
اإلعالميــة أبوظبي « ،TWOFOUR54المؤسســة
العليــا للمناطــق االقتصاديــة المتخصصــة»،
«منطقــة خليفــة الصناعيــة أبوظبــي» (كيزاد)،
«ســوق أبوظبــي العالمي»

جودة موارد الكهرباء
تصنيــف دولــة اإلمــارات 137 / 16 :دولة
التعليــم العالي والتدريب
تصنيــف دولــة اإلمــارات 137 / 36 :دولة
جــودة نظام التعليم
تصنيــف دولــة اإلمــارات 137 / 12 :دولة

أطلقــت دولــة اإلمارات «معادلــة إســعاد المتعاملين»
لتمكيــن المؤسســات الحكوميــة مــن بث أجواء
الســعادة عبــر بنــاء شــراكات إيجابيــة فعالة بين
الموظفيــن والهيئــات والمتعامليــن ،وبالتالــي
المســاعدة علــى تحقيــق ســعادة أكبــر للمتعاملين
الحوافــز المالية في دولة اإلمارات
•

تنفيــذ  94اتفاقيــة منفصلــة مــع دول أجنبيــة
لتجنــب االزدواج الضريبــي في االســتثمارات
الخارجية.

•

ضريبــة الدخل الشــخصي .%0

•

ضريبة أرباح الشــركات  %0باســتثناء شــركات
النفــط وفروع البنــوك األجنبية.

كفاءة سوق السلع
تصنيــف دولــة اإلمــارات 137 / 3 :دولة
قدرة البالد على اســتقطاب المواهب
تصنيــف دولــة اإلمــارات 137 / 2 :دولة
الســلوك األخالقي للشركات
تصنيــف دولــة اإلمــارات 137 / 6 :دولة
كفــاءة إطار العمل القانوني في تســوية
المنازعات
تصنيــف دولــة اإلمــارات 137 / 5 :دولة
تأثيــر الضرائب على حوافز االســتثمار
تصنيــف دولــة اإلمــارات 137 / 1 :دولة
كفاءة ســوق العمل
تصنيــف دولــة اإلمــارات 137 / 11 :دولة
الدفع واإلنتاجية
تصنيــف دولــة اإلمــارات 137 / 4 :دولة
قدرة البالد علــى االحتفاظ بالمواهب
تصنيــف دولــة اإلمــارات 2 :مــن أصل  137دولة
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معالي محمــد خليفة المبارك

 .6وجهة مفضلة لالســتثمار األجنبي المباشــر في قطاع الســياحة

رئيــس دائــرة الثقافــة والســياحة – أبوظبــي – فــي معــرض حديثــه عن «القمــة الثقافية »2017
Óتســتقطب النســخة الحاليــة مــن ’القمــة الثقافية‘
لفيفـ ًا مــن المتخصصيــن الثقافييــن وقادة وســائل

¥

بلــغ إجمالــي قيمــة االســتثمار األجنبــي المباشــر فــي إمــارة أبوظبــي  100,9مليار درهــم إماراتي في عام
 2016بنســبة نمــو بلغــت  %14,5مقارنــة مــع عام .2015

¥

يذهــب أكثــر مــن  %60مــن تدفــق االســتثمار األجنبــي المباشــر في أبوظبي إلــى القطاعــات المرتبطة
والداعمــة لقطاع الســياحة.

اإلعــام والمهندســين المعمارييــن والق ّيميــن والمديريــن
الفنييــن ،وذلــك بهــدف مناقشــة مواضيع رئيســية مثل
الثقافــة العالميــة والعمــل الخيــري ودور التكنولوجيــا

توزع النســب المئوية لالســتثمار األجنبي المباشــر بحســب
النشــاط االقتصادي فــي أبوظبي

الجديــدة فــي الثقافــة ،والحفــاظ على التــراث ،وغيرها
الكثيــر .وســاهم احتضــان أبوظبــي ألعمــال القمة في
تســليط الضــوء علــى جوهــر اإلمارة التي تشــكل منصة
متنوعــة للخبــرات واالبتــكارات واألفــكار المثمرة .وقد

46%

41%

38%

34%

شــجعتنا وتيــرة النمــو المتســارعة فــي الدولة على
التفكيــر العميــق والشــامل لريــادة أكثر الفلســفات
واألفــكار تقدمـ ًا فــي مجالــي الثقافة والفنــون .ولطالما
كانــت الثقافــة العالميــة جــزءاً محوري ًا مــن تاريخ اإلمارة
وهويتهــا بفضــل موقعهــا االســتراتيجي علــى تقاطع
الطــرق التجاريــة منــذ آالف الســنين .وبدعم مــن أبحاثنا
التاريخيــة ومعطيــات علــوم اآلثــار لدينا واســتثماراتنا
بمجــال الفنــون والتعليــم ،ســتواصل أبوظبي ترســيخ

23%

28%

31%

31%

2012

2013

30%

32%
2014

33%

33%
2015

المصــدر :مركــز اإلحصــاء – أبوظبي

36%

24%

40%

2016

القطاعــات المرتبطــة بقطاع
الســياحة (العقــارات ،البناء)
القطاعــات الداعمــة لقطاع
الســياحة (الكهربــاء ،الغــاز ،الموارد
المائيــة ،النقــل والتخزيــن ،خدمات
اإلدارة والدعــم ،الفنــون ،الترفيه
والخدمــات األخرى ،الخدمــات المالية
والتأميــن ،المعلومــات واالتصاالت،
تجــارة الجملــة والتجزئة ،إصالح
الســيارات ،والدراجــات النارية)
القطاعــات األخــرى (التعدين
واســتغالل المحاجــر ،والتصنيع،
والقطاعــات المهنيــة والعلميــة
والتقنيــة ،والتعليــم ،والصحة
البشــرية ،والعمــل االجتماعي)

مكانتهــا المرموقــة كمركــز ثقافــي مبتكــر ورائد في
المنطقة».
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 .5وجهــة عالميــة المســتوى لقطــاع االجتماعــات والحوافــز والمؤتمــرات والمعــارض
¥

تعــد أبوظبــي واحــدة مــن أنشــط  100وجهــة عالمية الســتضافة االجتماعــات والمؤتمرات:
فــي عــام  ،2016احتلــت أبوظبــي المرتبــة  74بيــن  435دولــة فــي العالم مــن حيث عــدد االجتماعات لكل
مدينة
(المصــدر :االتحــاد الدولــي للمؤتمــرات واالجتماعات)

¥

 %7هــو متوســط الزيــادة الســنوية المتوقعــة فــي فعاليــات األعمــال بأبوظبــي مع أثــر اقتصادي تقدر
قيمتــه بنحــو  5,1مليــار درهــم إماراتــي بحلول عام .2020

¥

تهــدف مبــادرة «فــرص أبوظبــي» مــن دائــرة الثقافــة والســياحة -أبوظبي» إلى دعم قطــاع االجتماعات
والحوافــز والمؤتمــرات والمعــارض فــي اإلمــارة عبــر خلــق القيمــة لشــركات إدارة الفعاليات من خالل
الحوافــز والفرص.

¥

نجحــت أبوظبــي فــي عــام  2017بملفــات اســتضافة  8مؤتمــرات دوليــة بمــا فيها :المؤتمــر العالمي
للطاقــة  ،2019المنتــدى الحضــري العالمــي  ،2020المؤتمــر العالمــي ألمــراض الكلــى  ،2020وغيرهــا.
ومــن المتوقــع لهــذه الفعاليــات أن تســتقطب نحــو  45ألــف مشــارك ،وأن تســاهم بأكثــر من 600
مليــون درهــم إماراتــي فــي االقتصــاد المحلــي عــام  2017مــع نمو بنســبة  %27من عام .2016

¥

اســتقطب مركــز أبوظبــي الوطنــي للمعــارض ومركــز العيــن للمؤتمــرات  2,08مليــون زائر في عام
 ،2017بنســبة زيــادة قدرهــا  %36عــن عام .2016
عــدد زوار مجموعــة مركــز أبوظبــي الوطنــي للمعارض (باآلالف)
2,080

1,840

1,609

1,516

2017

1,530

1,449
1,029

2016

2015

2014

2013

2012

2011

المصــدر :مركــز أبوظبــي الوطنــي للمعارض

مركز أبوظبــي الوطني للمعارض
جوائــز الســفر لوجهات األعمال
¥

أفضــل مركــز لالجتماعــات والمؤتمرات في
منطقة الشــرق األوســط لعام 2016

¥

أفضــل مركــز للمؤتمــرات والمعارض في
منطقة الشــرق األوســط لعام 2015

مستشــفى أبوظبي للصقور
¥

أول منشــأة عامــة فــي دولة اإلمــارات العربية
المتحــدة توفــر خدمــات الرعايــة الصحية
البيطريــة الشــاملة للصقــور فقط.

¥

اختيــر المستشــفى كأفضــل وجهــة ثقافية
الســتضافة الفعاليــات المؤسســية خــال حفل
توزيــع جوائــز الســفر لوجهات األعمال 2016

جائــزة رابطــة منظمــي الفعاليــات ( )AEOللتميز
¥

أفضــل مركــز فعاليــات لعام 2015

جوائــز لنــدن فينيو
¥

أفضــل خدمــات تقديم طعــام في مركز
فعاليــات لعام 2015

8

أبوظبــي :على الســاحة الدولية

ـال – إحدى الدول العشــر األولــى من حيث الناتج المحلــي اإلجمالي للفرد
 .1أداء عـ ٍ
(المعــدل حســب تكافؤ القوة الشــرائية بالــدوالر األمريكي)
متوســط الناتــج المحلــي اإلجمالــي للفــرد الواحــد باألســعار الحاليــة ُ
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تصنيف المؤشر 2017
)1 (-
)↑( 2

تصنيف المؤشر 2013
1
4

)↓( 3
)↓( 4
)=5 (-
)↑( =5
)↑( =5
)↑( 8
)↑( 9
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2
3
5
6
7
9
10
14

لندن
باريس
سيدني
زيورخ
طوكيو
روما
لوس أنجلوس
أمستردام
5

تصنيــف أبوظبــي( 148/16 :أكثــر المــدن أمانــً فــي العالم) – ســيف اراوند ()SAFEAROUND

 .4وجهة ســياحية للمســتقبل

 .2إحدى أفضل مدن العالم – ثاني أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل وتأسيس الشركات
نيويورك
أبوظبي

مالحظــة :نامبيــو هــو واحــد مــن أضخــم قواعد البيانات فــي العالم.
مالحظــة :يســتخدم مؤشــر «ســيف اراونــد» البيانــات الــواردة في أدلة الســفر من «لونلــي بالنت» ،و«تريب
أدفايــزر» ،ومواقــع الحكومــات وأجهــزة الشــرطة المحليــة ،وموقــع «ويكــي ترافل» لتصنيــف المدن وفق
مســتوى األمان.

المصــدر :تقريــر أبوظبــي للتنافســية 2016

المدينة

¥
¥

97.7

82.8

73.2

149.0

 .3ترتيــب متقدم على مؤشــرات أكثر المــدن أمانًا في العالم
تصنيــف أبوظبــي( 334/1 :أكثــر المــدن أمانــً فــي العالــم) – نامبيو ()NUMBEO

المصــدر :مؤشــر إبســوس للمــدن العالمية 2017

تعــد أبوظبــي واحــدةً من أســرع المدن نموًا في العالم مــن حيث عدد الزوار ( %معدل النمو الســنوي
المركــب  2009و  – 2016األعلــى فــي المنطقــة)
وجهــات الســفر العالميــة األســرع نمـوًا مــع مليــون زائر نزيــل على األقل في
عــام ( 2016معــدل النمــو الســنوي المركــب )2016 - 2009

9.03%

“دبي
(المرتبــة ”)20

12.98%

“طهران
(المرتبــة ”)9

16.45%

“الرياض
(المرتبــة ”)6

19.81%

“أبوظبي
(المرتبــة ”)3

المصــدر :مؤشــر ماســتركارد للمــدن العالميــة المقصودة 2016

20.14%

“شينجدو
(المرتبــة ”)2

24.15%

“أوساكا
(المرتبــة ”)1
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¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

وبصفتهــا إحدى وجهات الســفر
الرئيســية علــى مســتوى العالم،
توفــر أبوظبــي لزوارها باقة
متنوعــة من األماكــن والخيارات
المتميــزة ضمــن منظومتها
السياحية:
التسوق
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

الغاليريا
ياس مول
مارينــا مول
أبوظبــي مول
دلما مول
الوحدة مول
مــول المركز التجــاري العالمي

االستجمام
 ¥رحــات الســفاري الصحراوية
 ¥عالم فيــراري أبوظبي
 ¥ياس ووتروورلد
 ¥عالــم وارنر بــراذرز أبوظبي
 ¥جزيــرة صيــر بني ياس
 ¥منتجــع قصر الســراب
الصحراوي
 ¥حديقــة حيــوان العين
 ¥وادي أدفنتشــر
 ¥مدينــة ألعــاب الهيلي
الفعاليات الرئيســية
 ¥معــرض ومؤتمر الدفاع
الدولــي (آيدكس)
 ¥ســيتي ســكيب أبوظبي
 ¥ســباق جائــزة طيران االتحاد
الكبــرى للفورمال 1
 ¥بطولــة أبوظبــي “إتش إس
بي ســي” للجولف
 ¥الجولــة العالميــة لبطولة
أبوظبي جراند ســام
للجوجيتســو
 ¥بطولــة مبادلــة العالمية
للتنس
3

¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

كأس صاحــب الســمو رئيس
الدولــة للبولو
معــرض أبوظبي الدولي
للقوارب
القمــة الثقافية
موســم صيف أبوظبي
معرض فــن أبوظبي
موســم موســيقى أبوظبي
الكالســيكية
معــرض أبوظبي الدولي
للكتاب
المهرجــان الوطني
للصناعــات والحــرف التقليدية
مهرجــان أبوظبــي للمأكوالت
مهرجــان أم اإلمارات

لمعالم البارزة
 ¥اللوفــر أبوظبــي (أول متحف
عالمــي في العالــم العربي)
 ¥جامع الشــيخ زايــد الكبير
 ¥منارة الســعديات
 ¥قصر اإلمارات
 ¥واحــة الكرامة
 ¥القريــة التراثية
 ¥قصــر الحصن
 ¥قلعــة الجاهلي
 ¥قصــر المويجعي

¥
¥
¥
¥

متحــف قصــر العين
حصــن المقطع
ســوق القطارة
واحــة العيــن و المواقع
المدرجــة علــى قائمة
اليونســكو للتــراث العالمي
في مدينــة العين

قطاع التعليم
 ¥جامعــة أبوظبي
 ¥جامعــة زايد
 ¥جامعــة نيويــورك أبوظبي
 ¥جامعــة باريس -الســوربون
أبوظبي
 ¥كلية إنســياد
القطاع الصحي
 ¥كليفالنــد كلينــك أبوظبي
 ¥مدينــة الشــيخ خليفة
الطبية
 ¥مستشــفى جونــز هوبكنز
(مستشــفيا الرحبــة وتوام)
 ¥مستشــفى برجيل
 ¥هيلــث بوينت
 ¥مستشــفيات “إن إم ســي”
 ¥مستشــفى عيــن الخليج
 ¥مستشــفى النور

مستشــفى برايــت بوينت رويــال للمرأة
مركــز يوفوريــا الطبي
مركــز فقيــه لإلخصاب
مستشــفى اليــف كير
مستشــفى ال ال اتــش
مستشــفى ميديــور  24/7أبوظبي
مستشــفى ميديــور  24/7انترناشــيونال فــي
العين
مجموعــة “صحة”
المركــز األمريكــي النفســي والعصبي
مستشــفى يونيفيرســال
مركــز مستشــفى مورفيلــدز للعيون
عيــادة آي فــي آي ميــدل إيســت للخصوبة
مستشــفى مركــز الخليج للتشــخيص

قطاع االجتماعــات والحوافز والمؤتمرات
والمعارض
 ¥مركــز أبوظبــي الوطنــي للمعارض
 ¥مركــز العيــن للمؤتمرات

لمحة اقتصادية
أظهــر اقتصــاد أبوظبــي ،وتحديـدًا القطاع غير
النفطــي ،مرونــة كبيــرة وســط تقلب أســعار النفط
والتحديــات االقتصاديــة العالميــة األخــرى .وفي ضوء
المبــادرات المســتمرة للتنويــع االقتصــادي واآلفاق
اإليجابيــة إليــرادات النفــط ،من المتوقــع القتصاد
أبوظبــي أن يحقــق انتعاشــً كبيـرًا هذا العام.
2016

*2017

*2018

نمــو الناتــج المحلي
اإلجمالــي الكلي
()%

2.8

0.3

3.2

نمــو الناتــج المحلي
اإلجمالــي غير
النفطــي ()%

2.8

3.2

3.3

ووفقــً ألحــدث تقاريــر مركز اإلحصــاء -أبوظبي ،فقد
ســاهم القطاعــان النفطــي وغيــر النفطي بنســبتي
 49%و 51%علــى التوالــي فــي الناتــج المحلي
اإلجمالــي لعــام  .2016وحلــت أنشــطة التعدين
واســتغالل المحاجــر (النفط والغاز) ،واإلنشــاءات،
والخدمــات الماليــة في صــدارة القطاعات المســاهمة
فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعام .2016

وتداخــل قطاع الســياحة مع العديد مــن القطاعات الواردة أدناه:
49.2

10.9
6.9
5.6
3.9
3.8
3.8
3.2
2.9
2.8
1.8
1.1
1.0
1.0
0.9
0.7
0.5
0.2

التعديــن واســتغالل المحاجــر (النفــط الخــام والغــاز الطبيعي)
اإلنشــاءات والمقاوالت
الخدمــات الماليــة والتأمين
ا لتصنيع
العقارات
اإلدارة العامــة والدفــاع؛ الضمــان االجتماعــي اإلجباري
تجــارة الجملــة والتجزئــة وإصــاح المركبات والدراجات
شــبكات الكهربــاء والغــاز والميــاه وإدارة النفايات
النقــل والتخزين
المعلومــات واالتصاالت
الخدمــات المهنيــة والعلميــة والفنية
الخدمــات اإلداريــة وخدمات الدعم
ا لتعليم
خدمــات اإلقامــة والتغذية
الصحــة البشــرية والعمــل االجتماعي
الزراعــة والغابات وصيد األســماك
أنشــطة األســر بصفتهــا أصحاب أعمال
الفنــون والترفيــه والخدمات األخرى

المصــدر :مركــز اإلحصــاء -أبوظبــي ،صنــدوق النقــد الدولــي *توقعــات صنــدوق النقد الدولي
**النســب المئويــة قــد ال يبلــغ مجموعهــا  100بفعــل تقريبهــا إلــى أرقــام صحيحة.
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أبوظبــي :إمــارة تملك جميع
مقومات االســتثمار
شــواطئ مذهلــة ،مقومــات ســياحية عالميــة المســتوى ،إرث ثقافــي غنــي ،وبيئــة
اســتثمارية رائدة

 ¥نمــو اقتصــادي مــرن ألكثر من  10ســنوات.
 ¥اإلمــارة األكبــر فــي دولة اإلمارات (تســتأثر بأكثر
مــن ثالثــة أربــاع المســاحة اإلجمالية لدولة
اإلمارات).
 ¥اســتقرار سياســي وحلفــاء أقوياء حــول العالم.
 ¥توجــه اســتثماري مســتقر يركز علــى الثقافة
والســياحة والعديــد مــن المجاالت األخرى.
 4,86 ¥مليــون نزيــل فندقــي في عام 2017
بنســبة نمو ســنوي .9,4%
 ¥تســعى دائــرة الثقافــة والســياحة  -أبوظبي إلى
اســتقطاب  7,6مليــون زائــر و 6,9مليــون نزيل
فندقــي بحلــول عــام  ،2020ومــن المتوقع دعم
1

هــذه المســاعي بتوفيــر  10,718غرفــة فندقية
حتــى ذلك العام.
“ ¥رؤيــة أبوظبــي  ”2030تحدد قطاع الســياحة
باعتبــاره أحــد محــركات النمــو والتنويع
االقتصــادي .ومــن المتوقــع لهــذا القطاع أن
يشـ ّ
ـكل الدافــع الرئيســي لتحقيــق هدف اإلمارة
فــي زيــادة تدفق المســافرين عبر مطــار أبوظبي
الدولــي إلــى  30مليــون مســافر بحلول عام
.2030
 ¥تســتثمر أبوظبــي بشــكل كبيــر في المشــاريع
المهمــة لالرتقــاء بعروضها الســياحية
والثقافية.

 ¥تمتلــك أبوظبــي ثانــي أكبر صنــدوق للثروة
الســيادية فــي العالــم مع أصــول مدارة تزيد
قيمتهــا علــى  828مليــار دوالر.
 ¥عــدم وجــود ضرائــب على الدخل الشــخصي أو
أربــاح الشــركات* مع فــرض ضريبة قيمــة مضافة
بنســبة  5%فقــط – وهــي واحــدة من أدنى
النســب على مســتوى العالم.
 ¥دعــم المناطــق العمرانيــة ببنيــة تحتيــة عالمية
المســتوى (االتصــاالت ،النقل... ،الخ)

 ¥موقــع اســتراتيجي بيــن قارات أوروبــا وأفريقيا
وآسيا
°

 80%مــن ســكان العالــم يقطنون ضمن
مســافة  8ســاعات طيــران فقط عــن أبوظبي

°

 25%مــن ســكان العالــم يقطنون ضمن
مســافة  5ســاعات طيــران فقط عــن أبوظبي

 ¥قيــم ثقافيــة تدعــم تطوير بيئة مســتدامة.
* باســتثناء شــركات النفــط والغــاز وفروع البنــوك األجنبية

 ¥قــدرة عاليــة علــى التكيــف مع الخطــط والنماذج
االقتصاديــة المتغيرة.
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حــول هذا الدليل
تحظــى العاصمــة اإلماراتيــة أبوظبــي بالعديــد

وبتســليطها الضــوء علــى الفــرص االســتثمارية

مــن المقومــات الســياحية والمواقــع الثقافيــة

التــي تزخــر بهــا العاصمــة اإلماراتيــة ،تدعــم

الفريــدة إلــى جانــب البنيــة االســتثمارية

دائــرة الثقافــة والســياحة  -أبوظبــي تطــور

المتينــة وموقعهــا االســتثنائي فــي قلــب

اإلمــارة كوجهــة رائــدة للعيــش والزيــارة

الشــرق األوســط ،ممــا يجعلهــا واحــد ًة مــن أبــرز

والدراســة والعمــل واالســتثمار مــع الحفــاظ

الوجهــات االســتثمارية فــي العالــم.

علــى اإلرث الثقافــي الفريــد لإلمــارة .وانطالقــً

وقــد عــززت أبوظبــي مكانتهــا الدوليــة عبــر
كافــة المقاييــس الســياحية واالقتصاديــة
واالســتثمارية بفضــل اقتصادهــا الحيــوي،
ونظامهــا السياســي المســتقر ،وبنيتهــا
التحتيــة القويــة عالميــة المســتوى ،وموقعهــا
الجغرافــي االســتراتيجي للتجــارة والســفر،
وبيئتهــا

التنظيميــة

األعمــال

واإلســتثمارات.

الداعمــة

لمختلــف

مــن مقرهــا فــي العاصمــة ،أسســت دائــرة
الثقافــة والســياحة  -أبوظبــي شــبكة مــن
المكاتــب الدوليــة فــي أوروبــا وآســيا وأســتراليا
وأمريــكا الشــمالية لتكــون علــى مقربــة مــن
المســتثمرين فــي جميــع أنحــاء العالــم.
ووضعــت دائــرة الثقافــة والســياحة  -أبوظبــي
هــذا الكتيــب ليكــون دليــ ً
ا عــن الفــرص
االســتثمارية المجزيــة التــي توفرهــا أبوظبــي
للمســتثمرين المحلييــن واألجانــب.

إخــاء مســؤولية :حقــوق الطبــع والنشــر لمحتــوى هــذا الكتيــب محفوظــة .وقــد تــم وضعــه ألغــراض توفيــر المعلومــات فقــط،
وهــو بذلــك خاضــع للتغييــر .وعليــه ،ينبغــي علــى المســتثمرين إجــراء دراســات الجــدوى واتخــاذ إجــراءات العنايــة الواجبــة قبــل
االســتثمار ماليــً فــي أي مــن الفــرص االســتثمارية المختــارة.

دليل االســتثمار
السياحي في
أبوظبي

