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 انجدول فهرس 
 5 الفندقٌة للمنشآت الرئٌسٌة المإشرات 1 جدول
 6 (2009-2006) الجنسٌة حسب الفندقٌة المنشآت نزالء 2 جدول
 8 (2009-2006) الجنسٌة حسب الفندقٌة المنشآت فً  الفندقٌة اللٌالً 3  جدول
 10 (2009-2006) الجنسٌة حسب الفندقٌة المنشآت فً  اإلقامة لٌالً متوسط 4 جدول
 12 (2009-2006) الشهر حسب الفندقٌة للمنشآت اإلشغال معدل 5 جدول
 12 (2009-2006) اإلٌراد نوع حسب الفندقٌة المنشآت إٌرادات 6 جدول

 

 األشكال فهرس 
 7 (2009-2006) الجنسٌة حسب النزالء1  الشكل
 9 (2009-2006) الجنسٌة حسب الفندقٌة اللٌالً 2 الشكل
 10 (2009-2006) للٌالً اإلجمالً والمتوسط جنسٌة وأدنى ألعلى اإلقامة لٌالً متوسط 3 الشكل
 11 (2009-2006) الفندقٌة، للمنشآت اإلشغال معدل4  الشكل
 13 (2009-2006) اإلٌراد نوع5  الشكل
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 مقدمت

غٌر النفطٌة الدخل وتنمٌة المصادر مصادر تنوٌع إلى أبو ظبً  إمارة اقتصادٌتجه 
الكلً على النفط. ولعل من أهم المصادر التً  االعتمادوعدم  االقتصادللمساهمة فً تنوع 

فنظرا لتنوع األجناس المتواجدة فً إمارة أبو ظبً  السٌاحً. النشاطتتجه لها اإلمارة هو 
زٌادة الحركة  وتعدد األنشطة الدولٌة والعربٌة والمحلٌة فً اإلمارة فإن ذلك ٌإدي إلى

الدولٌة كاألنشطة الرٌاضٌة، والثقافٌة، واإلسالمٌة، و. حٌث تكثر األنشطة العالمٌة السٌاحة
زٌارة األقارب من شتى بلدان لسٌاحة فً أشهر الشتاء من خالل وغٌرها. كما تزداد الحركة ا

باإلضافة إلى السٌاحة من أجل العمل لحضور المإتمرات  .، وزٌارة أهم المعالم السٌاحةالعالم
 . والدورات والملتقٌات

 أبوظبً حكومة خطط أولوٌات أجندة فً خاصة مكانة الجدٌد الحٌوي القطاع هذا ٌمثلو
 السٌاحة قطاع على الحكومة تعول حٌث الدخل، مصادر وزٌادة االقتصادٌة القاعدة لتنوٌع
  .2030 أبوظبً استراتٌجٌة فً للتنمٌة الجدٌدة القاطرة لٌكون كبٌرة آماالا 

لسٌاحة وجود منشآت فندقٌة تساعد على جلب السٌاح لهذه االمقومات ولعل من أهم 
كما أن الخدمات الفندقٌة التً تقدمها هذه المنشآت، بما تتبعه من أحدث األسالٌب  البلد.

 الخدمٌة، تعتبر من العوامل األساسٌة فً تطور السٌاحة.

وللوقوف على تطوٌر هذا القطاع فال بد من تحلٌل البٌانات الخاصة بهذه المنشآت. 
( عن أهم الإشرات السٌاحٌة 2009-2006ولهذا فقد تم تجمٌع السلسة الزمنٌة للبٌانات )

المنشآت ولعل من أهم هذه المإشرات هو أعداد  .والمتوفرة لدى هٌئة السٌاحة فً أبو ظبً
وعدد النزالء حسب جنسٌاتهم ولٌالً اإلقامة ومتوسط مدة اإلقامة  وأعداد الغرف الفندقٌة

 باإلضافة إلى معدل اإلشغال السنوي والشهري لهذه المنشآت.
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 انمنشآث انفندقيت

 تعرَّف المنشآت الفندقٌة على أنها جمٌع الفنادق والشقق الفندقٌة العاملة فً إمارة أبو ظبً
أعداد المنشآت المستمر فً تزاٌد الغلى بٌانات وتشٌر ال. أبو ظبً-والتابعة لهٌئة السٌاحة

 110إلى  2009، حٌث وصل عددها فً عام بشكل واضح فً السنوات األخٌرةة ٌالفندق
زٌادة هذه المنشآت إلى زٌادة أدت . 2006% عن عام 96منشؤة، وقد بلغت الزٌادة حوالً 

عن غرفة  ألف 4,5حوالً  2009الغرف الفندقٌة بشكل واضح، حٌث كانت الزٌادة فً عام 
 غرفة فندقٌة.  ألف 17لٌصل عددها إلى أكثر من  2008عام 

حٌث بلغ عدد  وال بد لزٌادة المنشآت والغرف أن تكون مقرونة بزٌادة ألعداد النزالء،
. وقد كانت الزٌادة فً أعداد المنشآت والغرف ألف 1,540حوالً  2009النزالء فً عام 

فً نسبة اإلشغال  انخفاضالفندقٌة أكبر من الزٌادة فً أعداد النزالء األمر الذي أدى إلى 
 2009و 2008% بٌن عامً 7232% إلى 8336السنوي، حٌث نقصت نسبة اإلشغال من 

 . على التوالً
 المؤشرات الرئٌسٌة للمنشآت الفندقٌة 1 جدول

 6002 6002 6002 6002 انمؤشر
 110 97 77 56 عدد انمنشآث انفندقيت

 17,104 12,727 10,192 7,758 انغرفعدد 
 1,540 1,503 1,450 1,346 )باألنف(عدد اننزالء 

 4,319 4,673 4,275 3,903 )باألنف(عدد نياني اإلقامت 
 2.80 3.11 2.95 2.90 )يىو(متىصط مدة اإلقامت 

 72.2 83.6 81.4 85.8 نضبت اإلشغال انضنىي)%(

عدد النزالء، وقد كانت بعن لٌالً اإلقامة ومتوسطها، فإن عدد اللٌالً مرتبطا  أما
%، 10واضحة بمعدل زٌادة سنوٌة حوالً  2008-2006خالل الفترة الزٌادة فً عدد اللٌالً 

فقد كان ذلك بسبب تقلص متوسط  2009-2008خالل الفترة أما سبب النقص فً عدد اللٌالً 
 لٌلة.  033 مدة اإلقامة بٌن العامٌن حوالًانخفضت اإلقامة، حٌث 
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 اننزالء

 إال ،على مدار أعوام التقرٌرإجمالً عدد النزالء ٌظهر واضحا االستمرار فً ارتفاع 

 2009-2007( لألعوام 031% و 337%، 737)هذه الزٌادة كانت بمعدالت متناقصة أن 

  (.2009وقد بلغ أدنى معدل زٌادة فً السنة األخٌرة )على التوالً. 

حٌث ، فً سنوات الدراسةحسب جنسٌتهم أعداد النزالء وٌظهر التذبذب واضحا فً 

ثم تزاٌده بعد ذلك للعامٌن التالٌٌن،  2007و 2006نالحظ تناقص أعداد المواطنٌن بٌن عامً 

 أما دول مجلس التعاون فنالحظ تناقص أعداد النزالء فٌها على مدار األربع سنوات، وٌوضح

 أعداد النزالء على مدار سنوات التقرٌر.التطورات فً  1 الشكل 

 (2002-2006نزالء المنشآت الفندقٌة حسب الجنسٌة ) 2 جدول

 9002 2008 2007 2006 انجنضيت

 105,1,,40 1,502,954 1,449,625 1,345,926 انمجمىع
 ,0,5,,5 516,243 479,264 515,515 اإلمارات 

 ,5,055 96,280 108,141 126,165 دول مجلس التعاون العربي باقي 
 4,50555 155,893 154,094 155,969 عرب آخرون 

 4590574 192,369 222,634 163,358 آسيا باستثناء الدول العربية
 750,49 28,970 18,984 7,771 استراليا والمحيط الهادي

 490,55 20,051 20,034 9,347 أفريقيا باستثناء الدول العربية 
 97,0957 360,413 327,239 289,657 أوروبا 

 570555 102,137 78,770 41,149 أميركا الشمالية والجنىبية 
 ,49054 30,598 40,465 36,995 غير مبيه

 0.1 7 .3 7.7 - معدل اننمى انضنىي

وعند التركٌز على أعداد النزالء حسب الجنسٌة آلخر عامٌن نالحظ تناقص األعداد 

% ونزالء أسترالٌا 333ن حٌث زاد بنسبة % عدا النزالء المواطن1039ٌلجمٌع النزالء بنسبة 

 %. 1337ودول المحٌط الهادي بنسبة 



72 المنشآت الفندقية في إمارة أبوظبي

2 
 

  الفھرس

 3 مقّدمة .1

 4 ملخص النتائج .2

 5 المنشآت الفندقية .3

 7 النزالءأعداد  .4

 10 الليالي الفندقية .5

 11 متوسط مدة اإلقامة .6

 12 اإلشغالمعدل  .7

 13 اإليرادات .8

 15 المفاھيم .9

 15 الفنية المالحظات .10

 

   

 (2002-2006) الجنسٌة حسب النزالء1 الشكل 

 

 انهياني انفندقيت

 هاأن اتجاهبعدد النزالء. ولذا فإننا نالحظ ترتبط الفندقٌة ٌالً للاكما ذكرنا سابقا فإن 

فً فترة الدراسة، وقد ٌكون العامل الوحٌد الذي ٌإثر بٌنهما هو  عدد النزالء اتجاهٌماثل 

. حٌث ارتفعت اللٌالً الفندقٌة فً متوسط اإلقامة ولكن تؤثٌره ٌكون فً األعداد البسٌطة فقد

  .2009فً عام  لالنخفاضثم عادت  2008-2006الفترة 

التً كانت مدة اللٌالً الفندقٌة لهم ٌظهر واضحا أن األوروبٌٌن هم أكثر الجنسٌات و

إلى إجمالً اللٌالً  األوروبٌٌنالتً قضاها لٌالً ال، حٌث كانت نسبة أطول فً هذه المنشآت

لدى المواطنٌن، حٌث  الفندقٌةلٌالً ال% فً جمٌع أعوام الدراسة، تالها 29من أكثر للنزالء 

بنسبة بلغت  2006ووصلت إلى ذروتها فً عام  2009% فً عام 2539كانت نسبتهم 

فقد كانت دول استرالٌا والمحٌط الهادي والدول الفندقٌة لٌالً ال%. أما أقل الدول فً 2931
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على  2006% فً عام 130% و038ربٌة( حٌث بلغت النسبة اإلفرٌقٌة )باستثناء الدول الع

 على التوالً أٌضا. 2009% لعام 132% و238التوالً و
 

 (2002-2006) الجنسٌة حسب الفندقٌة المنشآت فً  الفندقٌة اللٌالً 3 جدول 

 2009 2008 2007 2006 انجنضيت

 4,318,504 4,673,494 4,275,063 3,902,667 انمجمىع

 1,117,628 1,081,783 1,075,851 1,135,937  اإلمارات

 163,247 192,722 212,220 235,667 األخريدول مجلس التعاون العربي 

 446,668 457,666 485,824 501,285 رعايا دول عربية أخري

 654,807 679,418 617,920 490,608 آسيا باستثناء الدول العربية

 119,484 104,970 66,805 31,892 استراليا والمحيط الهادي

 53,233 78,830 66,699 39,845 أفريقيا باستثناء الدول العربية 

 1,272,993 1,517,132 1,301,987 1,145,344 أوروبا 

 444,646 428,663 300,743 208,898 امريكا الشمالية والجنىبية 

 45,798 132,310 147,014 113,191 غير مبيه

لرعاٌا دول استرالٌا والمحٌط الهادي بتزاٌد  الفندقٌةلٌالً أن ال االنتباهومن الملفت إلى 

 2007و 2006% بٌن عامً 100وبنسبة نمو تزٌد عن  2009وحتى العام  2006من عام 

(11935.)% 
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 (2002-2006) الجنسٌة حسب الفندقٌة ٌالًلال 2 الشكل

 

 اإلقامتنياني متىصط 

حاصل قسمة عدد اللٌالً الفندقٌة على عدد النزالء. ٌعرف متوسط لٌالً اإلقامة بؤنه 

لٌلة إلى  2390من  2008-2006متوسط لٌالً اإلقامة فً الفترة  ارتفاعوٌظهر واضحا 

 إي ،2009لٌلة عام  2380لٌلة على التوالً. إلى أن هذا المتوسط عاد لٌنخفض إلى  3311

 .2008% عن عام 938أنه انخفض حوالً 

المتوسط اإلجمالً للٌالً اإلقامة مقارنا مع أعلى وأدنى متوسط لٌالً  3 شكلال وٌظهر

وقد ظهر واضحا أن متوسط لٌالً اإلقامة لرعاٌا امرٌكا الشمالٌة  لإلقامة حسب الجنسٌة.

 .2009و 2006عامً  لٌلة فً 2والجنوبٌة أعلى من المتوسط بـؤكثر من 
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 (2002-2006) الجنسٌة حسب الفندقٌة المنشآت فً  اإلقامة لٌالًمتوسط  4 جدول

 2009 2008 2007 2006 انجنضيت

 2.80 3.11 2.95 2.90 انمجمىع
 1.72 2.10 2.24 2.20  اإلمارات

 1.91 2.00 1.96 1.87 األخريدول مجلس التعاون العربي 
 2.81 2.94 3.15 3.21 رعايا دول عربية أخري

 3.76 3.53 2.78 3.00 آسيا باستثناء الدول العربية
 4.59 3.62 3.52 4.10 استراليا والمحيط الهادي

 3.92 3.93 3.33 4.26 أفريقيا باستثناء الدول العربية 
 3.91 4.21 3.98 3.95 أوروبا 
 4.80 4.20 3.82 5.08 الشمالية والجنىبية  أمريكا

 3.36 4.32 3.63 3.06 غير مبيه

 3 شكلالمن نصٌب دول مجلس التعاون. وٌظهر أما أقل متوسط للٌالً الفندقٌة فقد كان 
بمعدل  2008-2006أن متوسط لٌالً اإلقامة لدى رعاٌا مجلس دول التعاون تزاٌد فً الفترة 

 % عن العام السابق.435بنسبة  2009فً عام  لالنخفاضثم عاد   %.233سنوي بلغ 
 

 (2002-2006) للٌالً اإلجمالً والمتوسط جنسٌة وأدنى ألعلى اإلقامة لٌالً متوسط 3 شكلال
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 اإلشغالمعدل 

اإلشغال لهذه معدل لعل أهم مإشر عن حركة المنشآت الفندقٌة فٌما ٌخص اقتصادها هو 
اإلشغال بؤنها عدد اللٌالً الفندقٌة مقسوما على عدد الغرف معدل عرف ٌالمنشآت، إذ 

 السنة. المتوفرة فً

ا أن  معدل  4  الشكل، وٌوضح 2006اإلشغال متذبذبة منذ عام  معدلوٌظهر جلٌا
 .2009فً عام  السرٌع االنخفاضكما ٌالحظ معدل  .2008-2006اإلشغال فً الفترة 

 (2002-2006معدل اإلشغال للمنشآت الفندقٌة، )4  الشكل

 

أن أشهر الصٌف هً أقل  5 جدولأما عن المعدل ونمطه خالل أشهر العام فٌظهر 
األشهر فً معدل اإلشغال، وتتزاٌد الحركة فً أواخر وبداٌة أشهر السنة وقد ٌعود السبب فً 
ذلك إلى تزاٌد درجات الحرارة فً أشهر الصٌف واعتدالها فً باقً األشهر األمر الذي ٌزٌد 

 ة السٌاحة الداخلٌة والوافدة.حرك

أن أعلى معدل لإلشغال تكون فً شهري فبراٌر ونوفمبر حٌث ٌزٌد  5 جدولكما ٌظهر 
أقل درجاته فً شهري ٌولٌو ٌكون المعدل فً %. فٌما 90فٌهما معدل اإلشغال عن 

 وأغسطس، وهً أشهر الصٌف الحارة جداا.
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 (2002-2006اإلشغال للمنشآت الفندقٌة حسب الشهر ) معدل 5 جدول

 2009 2008 2007 2006 انشهر
 72.00 83.62 81.44 85.78 انمتىصط

 78.00 86.74 83.33 86.98 يناير
 83.00 89.33 88.81 94.70 فبراير
 84.00 91.06 87.85 93.20 مارس
 79.00 87.25 84.85 92.33 أبريم
 74.00 82.28 78.42 88.25 مايى

 71.00 80.37 77.42 84.28 يىنيى
 68.00 76.88 73.24 77.91 يىنيى

 65.00 79.24 74.84 79.87 أغضطش
 66.00 74.76 74.73 84.95 صبتمبر
 78.00 90.72 82.04 77.10 أكتىبر
 65.00 91.45 91.91 92.22 نىفمبر
 60.00 73.38 82.38 81.79 ديضمبر

 اإليراداث

ٌتزاٌد إجمالً إٌرادات المنشآت الفندقٌة فً كل عام وٌؤخذ نمطا طردٌا مع عدد النزالء 
-2006ارتفاع اإلٌرادات بشكل واضح فً الفترة  6 جدولومتوسط لٌالً اإلقامة. وٌوضح 

% 035عن العام السابق، وبنسبة أقل من  2009، إال أنه انخفض بشكل طفٌف فً عام 2008
اإلجمالً  رغم ارتفاع عدد النزالء إال أن السبب ٌعود إلى انخفاض متوسط لٌالً اإلقامة

 بشكل واضح فً ذلك العام.

 (2002-2006إٌرادات المنشآت الفندقٌة حسب نوع اإلٌراد ) 6 جدول
 باأللف درهم

 2009 2008 2007 2006 نوع اإلٌراد

  4,293,074  4,304,871  2,809,297  2,301,009 مجمىع اإليراداث

  2,582,842   2,660,413   1,610,552  1,368,000  إيراداث انغرف
  1,378,928   1,311,305   851,704     739,092  إيراداث انطعاو وانشراب

  331,303    333,153     347,041    193,917  إيراداث أخري

، حٌث ٌظهر واضحا أن إٌراد الغرف فً المنشآت الفندقٌة نوع اإلٌراد 6 جدولٌوضح 
، ٌلٌه إٌراد الطعام والشراب وتمثل % من إجمالً اإلٌرادات60أعلى أٌراد وٌشكل حوالً 
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فٌما تشكل اإلٌرادات األخرى حوالً ، % من إجمالً إٌرادات المنشآت الفندقٌة30حوالً 
 % فقط من إجمال اإلٌرادات.10

 (2002-2006نوع اإلٌراد )5  الشكل

 

 ، حٌث ترتبط الطعام والشراب لم تتؤثر بلٌالً اإلقامة إٌراداتأن  5  الشكلوٌوضح 
باإلضافة إلى أعداد النزالء فً الفنادق ومتوسط اللٌالً الفندقٌة بؤعداد رواد المطاعم 

 .ها للزبائن من داخل وخارج الفنادقوالمقاهً بشكل عام، إذ أن هذه المطاعم تقدم خدمات
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