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 الجداولفهرس 

 5 3112و 3112 األول الربع الفندقية، للمنشآت الرئيسية المؤشرات(: 1) جدول

 6 3112 األول الربع المنشأة، نوع حسب الفندقية للمنشآت الرئيسة المؤشرات(: 3) جدول

 6 3112 األول الربع اإلقليم، حسب الفندقية للمنشآت الرئيسية المؤشرات(: 2) جدول

 7 3112و 3112 األول الربع الجنسية، حسب الفندقية المنشآت نزالء(: 2) جدول

 8 3112 األول الربع والتصنيف، الجنسية حسب الفندقية المنشآت نزالء(: 5) جدول

 9 3112و 3112 األول الربع الجنسية، حسب اإلقامة ليالي(: 6) جدول

 11 (زائر/ليلة) 3112 األول الربع والتصنيف، الجنسية حسب الفندقية للمنشآت اإلقامة ليالي(:  7) جدول

 11 (زائر/ليلة) 3112و 3112 األول الربع الجنسية، حسب اإلقامة مدة متوسط(: 8) جدول

 12 (درهم بالمليون) 3112و 3112 األول الربع اإليراد، نوع حسب الفندقية المنشآت إيرادات(: 9) جدول

 

 

 األشكالفهرس 

 8 3112-3113 األول الربع الجنسية، حسب النزالء عدد(: 1) شكل

 11 3112-3113 األول الربع الجنسية، حسب اإلقامة ليالي(: 3) شكل
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 مقّدمة

تصادية، االق هاتمن اإلحصاءات الحيوية التي لها أهميءات السياحة والمنشآت الفندقية اصحإتعد 

قاطرات التطور لعملية التنمية التي صاغتها رؤية  حدأحيث اعتمدت حكومة أبوظبي على قطاع السياحة ك

عن القطاع  ا  والتي تهدف إلى زيادة الدخل وتنويع القاعدة االقتصادية بعيد. 3121 االقتصادية أبوظبي

أن قطاع السياحة تم إدراجه ضمن القطاعات العشرة الرائدة للخطة الخمسية لتطوير اإلمارة. كما النفطي. 

ونظرا إلى ما يمثله هذا القطاع الحيوي من أهمية كجزء مهم من أجندة حكومة أبوظبي أعتنى مركز 

 أبوظبي عناية خاصة برصد مؤشرات التنمية في قطاع الفنادق. -اإلحصاء

للربع األول من عام  ؤشرات قطاع السياحة والمنشآت الفندقيةم تلقي هذه النشرة الضوء على أهم

. وتعد هيئة أبوظبي للسياحة المصدر الرئيس لهذه اإلحصاءات 3112ومقارنتها بالربع األول من عام  3112

ومن هذه المؤشرات: أعداد النزالء والليالي الفندقية، باإلضافة إلى معدل اإلشغال و متوسط مدة اإلقامة 

 واإليرادات.

المفاهيم والمالحظات الفنية لتفسير المصطلحات ب ذه النشرة تم وضع قائمةهوفي نهاية 

الرجوع إلى هذه المفاهيم بالتزامن مع قراءة اإلحصاءات والمعلومات بالكرام  القرّاءونوصي  .المستخدمة فيه

راسمي الخطط متخذي القرار ومتطلبات كل من  ذه النشرةهلبي ت. متمنين أن لنشرةا هالواردة في هذ

 .ومستخدمي البيانات بشكل عام ين واألكاديميينوالباحث السياساتو
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 ملخص النتائج

  الربع األول من و 2013من عام بين الربع األول  %32.2ارتفع عدد نزالء المنشآت الفندقية بنسبة

 نزيل. لفأ 834.8 نحو  إلى ليصل 2014 عام

  بارتفاع ، 2014في الربع األول من عام  %31.2بلغت نسبة نزالء المنشآت الفندقية اإلماراتيين

 .3112عن الربع األول من عام  %38.8نسبته 

 ( يفضّلون اإلقامة في الفنادق ذات الخمسة نجوم%37.1أكثر من ثلث النزالء )  الربع األول من في

 .2014عام 

  3112الربع األول من عام ليلة في  مليون 3.6 نحوإلى  لتصل %31.8بنسبة اإلقامة ارتفعت ليالي. 

  3112عام الربع األول من في  ليلة 2.1في المنشآت الفندقية  اإلقامةبلغ متوسط مدة . 

  ( في %77.3( وكان أعلى من معّدل إشغال الفنادق )%86.2الشقق الفندقية )معّدل إشغال بلغ

 .2014الربع األول من عام 

  ول عن الربع األ %11.7بنسبة  3112في الربع األول من عام إيرادات المنشآت الفندقية ارتفعت

 .مليار درهم 1.6لتصل إلى  3112من عام 
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 المنشآت الفندقية 

، ورافقه ارتفاع في عدد 152ليصل عددها إلى   7.8% بنسبة 2014ارتفع عدد المنشآت في عام 

ألف نزيل بزيادة نسبتها  825نحو  3112وبلغ عدد النزالء خالل الربع االول من عام  .%9.8الغرف بنسبة 

بنسبة  3112. وازداد عدد ليالي اإلقامة في الربع األول من عام 3112األول من عام على الربع  23.3%

مليون ليلة، في حين انخفض متوسط مدة اإلقامة  3.6ليصل إلى  3112على الربع األول من عام  31.8%

 خالل الربع األول من %79.3ليصبح  %7.8. وارتفع معدل االشغال نحو يوم 2.1ليصل إلى  %8.1بنسبة 

وتشير البيانات كذلك إلى انخفاض معّدل إيراد الغرف الفندقية، وارتفاع معدل إيراد الغرف  .3112عام 

 الفندقية المتاحة.

 4102و 4102، الربع األول ة للمنشآت الفندقيةيالمؤشرات الرئيس :(0جدول )

 المؤشر 4102 4102 التغيّر %

 الفندقيةعدد المنشآت  141 152 7.8

 عدد الغرف 24,416 26,811 9.8

 عدد النزالء )باأللف( 621.2 822.8 23.3

 عدد ليالي اإلقامة )باأللف( 2,119.0 3.581.8 21.8

8.1-  متوسط مدة اإلقامة )يوم( 3.4 3.1 

 معّدل اإلشغال )%( 73.5 79.3 7.8

 معّدل إيراد الغرف الفندقية )بالدرهم( 488.7 252.5 7.1-

 معّدل إيراد الغرف المتاحة )بالدرهم( 359.2 261.1 1.2

 المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.   

الربع  لىع %23.3بزيادة نسبتها  ،نزيللف أ 835نحو  3112الربع األول من عام بلغ عدد النزالء في 

كما . 3112األول من عام الربع في  %79.3 ليصبح %7.8نحو  اإلشغالمعّدل رتفع . وا3112األول من عام 

 .مليون ليلة 3.6إلى  صلتل %31.8بنسبة نفسها لفترة ل اإلقامةليالي ارتفعت 
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كثر أفي الفنادق ب اإلقامةفي الشقق الفندقية و اإلقامةفي متوسط مدة وأظهرت النتائج وجود فرق 

ية في الشقق الفندقمعدل اإلشغال  بلغحيث  ،اإلشغالمعّدل ، وكذلك في للشقق الفندقية أيام ةثالث من

 .2014الربع األول من عام في الفنادق في  %77.2مقارنة بـ  86.4%

 4102، الربع األول المؤشرات الرئيسة للمنشآت الفندقية حسب نوع المنشأة :(4جدول )

 المجموع
الشقق 

 ندقيةالف
 المؤشر نادقالف

 (لفباألالنزالء )عدد  725.2 99.4 834.8

 (لفباأل)اإلقامة ليالي عدد  1,954.9 625.8 4.021.2

 )يوم( اإلقامةمتوسط مدة   2.7 6.3 3.1

 )%( اإلشغال معّدل 77.2 86.4  79.2

 ندقية )بالدرهم(الفإيراد الغرف  معّدل 487.5 228.3 454.5

 المتاحة )بالدرهم( معّدل إيراد الغرف 376.5 211.1 360.1

 .المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة  

ة المقيمين في هذا اإلقليم نحو في إقليم أبوظبي، حيث بلغت نسب اإلقامةل معظم النزالء يفضّ 

في المنطقة  %6.5و ،العين إقليم في %11.6 ، مقابل3112للربع األول من عام  من إجمالي النزالء 82.1%

المنطقة الغربية (، تاله اإلقامة في يوم 2.2األعلى )أبوظبي ليم في إق اإلقامةمتوسط مدة وكان الغربية. 

 . يوم 3.1، ثم اإلقامة في إقليم العين بمتوسط يوم 3.6بمتوسط 

 4102، الربع األول حسب اإلقليم ة للمنشآت الفندقيةيالمؤشرات الرئيس :(2جدول )

المنطقة  المجموع
 المؤشر أبوظبي العين الغربية

 (لفباألعدد النزالء ) 692.5 88.4 53.9 834.8

 (لفباأل)اإلقامة ليالي عدد  2,253.8 184.7 142.2 4.021.2

 )يوم( اإلقامةمتوسط مدة  3.3 2.1 2.6 3.1

 )%( اإلشغال معّدل 81.3 68.2 64.5 79.2

 ندقية )بالدرهم(الفإيراد الغرف  معّدل 440.7 425.1 723.2 454.5

 المتاحة )بالدرهم( معّدل إيراد الغرف 357.7 289.7 472.5 360.1

 .والثقافة المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة   
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 أعداد النزالء

، بزيادة نزيل ألف 825و نح إلى ليصل 3112الربع األول من عام ارتفع إجمالي عدد النزالء خالل 

أن إلى  3112الربع األول من عام  بيانات شير. وتالربع األول من العام السابق لىع %23.3مقدارها 

من إجمالي النزالء، يليهم  %21.3اإلماراتيين من أكثر النزالء في المنشآت الفندقية، حيث بلغت نسبتهم 

سيا باستثناء الدول العربية بنسبة والنزالء من جنسيات آ ،%31.7النزالء من الجنسيات األوروبية بنسبة 

 .من إجمالي النزالء31.2%

أن عدد النزالء قد ارتفع للجنسيات جميعها، وكانت أكبر زيادة في نسبة النزالء إلى  تشير البياناتو

 %28.7من جنسيات الدول األفريقية باستثناء الدول العربية وبنسبة زيادة بلغت  3112للربع األول من عام 

، ثم النزالء من دول %26.2ة بنسبة ، تالها نزالء آسيا باستثناء الدول العربي3112الربع األول من عام  لىع

 . %25.9أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية بنسبة 

 4102و 4102، الربع األول ندقية حسب الجنسيةالف نزالء المنشآت :(2جدول )

 الجنسية 4102 4102  % 4102 ر %التغيّ 

 اإلمارات 313.516 361.755 31.2 28.8

 دول مجلس التعاون الخليجي  25.395 58,698 7.0 29.6

 دول عربية أخرى 73.117 91,912 11.0 27.5

 آسيا باستثناء الدول العربية 116.586 170,675 20.4 46.4

 أستراليا والمحيط الهادئ 9,416 10,926 1.3 16.0

 أفريقيا باستثناء الدول العربية 8.238 12,387 1.5 48.7

 أوروبا 126.179 172,852 20.7 27.0

 أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية 23.323 47,045 5.6 45.9

 غير مبيّن 8.858 9,521 1.1 7.5

 المجموع 631,417 834,771 100.0 32.2

 .المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة

في الربع األول من عام  %37.1بنسبة النزالء  ثلثنجوم أكثر من ل نزالء الفنادق ذات الخمسة شكّ 

نادق ذات الثالثة نجوم وأقل الف، ثم نزالء %27.1بنسبة  نجوم األربعة ذات الفنادق نزالء م، يليه3112

 (.%11.9) الفندقية الشقق( ونزالء 23.9%)



82 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

 

   

 8إحصاءات المنشآت الفندقية - الربع األول  2014
 

 4102، الربع األول والتصنيف حسب الجنسيةالفندقية  (: نزالء المنشآت0جدول )

شقق  المجموع
 فندقية

ثالثة نجوم 
 وأقل

بعة أر
 نجوم

خمسة 
 الجنسية نجوم

 اإلمارات  118.911 61.271 56.916 22.569 361.755

 دول مجلس التعاون الخليجي  19.611 15.931 12.869 9.218 58.698

 دول عربية أخرى  18.261 36.216 21.168 15.978 91.913

 آسيا باستثناء الدول العربية  29.682 26.212 51.615 32.972 171.675

 ستراليا والمحيط الهادئأ 2.155 2.156 3.597 1.118 11.936

 أفريقيا باستثناء الدول العربية  3.829 2.775 2.572 1.199 13.287

 أوروبا  79.272 52.157 21.799 9.233 173.853

 أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية  31.311 13.883 8.761 2.313 27.125

 ن غير مبيّ  5.139 3.371 1.511 613 9.531

 المجموع  309,441 226,151 199,798 99,381 834,771

 .المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة

( أقاموا %26.1) منهم النصفحوالي فل نزالء الدول األوروبية اإلقامة في الفنادق عالية الجودة، يفضّ 

ثالثة منهم في الفنادق ذات  %33.9م نحو اقأاألخرى ف. أما نزالء الدول العربية نجوم الخمسةفي فنادق 

 .الفنادق ذات الخمسة نجومفي أقاموا  منهم %31.1و، نجوم وأقل

 3102و 3102، الربع األول نزالء حسب الجنسيةعدد ال(: 0) شكل
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 9إحصاءات المنشآت الفندقية - الربع األول  2014
 

 اإلقامةيالي ل

في الربع األول من عام ليلة  مليون 2.6نحو إلى  ليصل %21.8بنسبة  اإلقامةيالي لعدد  ارتفع

 اإلقامةليالي  هاتتل، %21.1بنسبة  دولة اإلماراتمن للنزالء  اإلقامةيالي ل. وكانت الزيادة في عدد 2014

 . %38.9بنسبة  مجلس التعاون الخليجيلدول 

  4102و 4102، الربع األول حسب الجنسية اإلقامةليالي  :(6جدول )

 الجنسية 4102 4102 % 4102 ر %التغيّ 

 اإلمارات 262.128 603,120 23.4 30.0

 دول مجلس التعاون الخليجي  111.916 131,416 5.1 28.9

18.4 

 

 دول عربية أخرى 316.217 244,361 9.5

 آسيا باستثناء الدول العربية 225.216 539,980 31.9 21.3

 أستراليا والمحيط الهادئ 27.259 40,179 1.6 7.5

 فريقيا باستثناء الدول العربيةأ 23.219 40,293 1.6 24.3

 أوروبا 621.322 748,526 29.0 18.6

 أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية 175.368 208,266 8.1 18.8

 مبيّنغير  35.129 24,622 1.0 2.1-

 المجموع 4.000.106 2,580,763 011.1 21.8

 .المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة   

ع إلجمالي النزالء في الرب اإلقامةبأكثر من نصف ليالي  يينماراتنزالء اإلالو ينالنزالء األوروبيساهم 

من  %32.2نحو  ماراتيينواإل %39.1نحو  لألوروبيين اإلقامةحيث بلغت نسبة ليالي ، 3112األول من عام 

ربية فريقيا باستثناء الدول العألجنسيات دول فقد كانت  اإلقامةلليالي نسبة أما أقل . اإلقامةإجمالي ليالي 

 اإلقامة.جمالي عدد ليالي إمن  %1.6نحو ودول استراليا والمحيط الهادي ب
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 )ليلة/زائر( 4102الربع األول ، والتصنيف الفندقية حسب الجنسيةمنشآت ليالي اإلقامة لل  :(7جدول )

شقق  المجموع
 فندقية

ثالثة نجوم 
 وأقل

بعة أر
 نجوم

خمسة 
 الجنسية نجوم

 اإلمارات  241,910 113,607 116,785 130,818 603,120

 دول مجلس التعاون الخليجي  46,743 28,735 26,737 29,201 131,416

 دول عربية أخرى  47,956 56,683 68,854 70,868 244,361

 آسيا باستثناء الدول العربية  127,336 104,181 124,992 183,471 539,980

 ستراليا والمحيط الهادئأ 11,858 7,780 7,971 13.571 40,179

 أفريقيا باستثناء الدول العربية  10,504 10,583 10,718 8,488 40,293

 أوروبا  331,622 196,758 95,500 124,646 748,526

 أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية  73,388 45,331 29,651 59,896 208,266

 ن غير مبيّ  10,696 4,616 3,423 5,887 24,622

 المجموع  902,013 568,274 484,631 625,845 2,580,763

 .المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة

 

 

 4102و 4102الربع األول  ،حسب الجنسيةاإلقامة  يليال (:4) شكل
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 اإلقامةة متوسط مدّ 

 انخفاض بنسبةليلة  2.1إلى  ليصل 3112في الربع األول من عام  اإلقامةمتوسط مدة  نخفضا

، حيث كان االنخفاض في نزالء الجنسيات جميعهم عدا النزالء 3112الربع األول من عام  لىع 8.1%

لمتوسط مدة  نخفاضوبلغ أعلى معّدل ا. %1.9حيث ارتفعت متوسط مدة اإلقامة لهم بنسبة  ناإلماراتيي

ونزالء ، %17.3 آسيا باستثناء الدول العربية اهت، تل%18.6ة ببنس أمريكا الشمالية والجنوبيةلدول  اإلقامة

  .%16.2دول أفريقيا باستثناء الدول العربية بنسبة 

 أمريكا الشمالية والجنوبيةلجنسيات  3112في الربع األول لعام وقد بلغ أعلى متوسط مدة إقامة 

من دول مجلس التعاون ، بينما كان أقل متوسط مدة إقامة للنزالء (ليلة 2.2نزالء دول أوروبا )ثم (، ليلة 2.2)

 ليلة(.  3.2) النزالء اإلماراتيينليلة(، ثم  3.3) الخليجي

 )ليلة/زائر( 4102و 4102الربع األول  ،حسب الجنسية اإلقامةمدة  متوسط :(2جدول )

 الجنسية 4102 4102 ر %التغيّ 

 اإلمارات 2.3 1.3 1.9

1.5-  دول مجلس التعاون الخليجي  2.3 1.1 

7.1-  .1  دول عربية أخرى 2.9 7

17.1-  .3  آسيا باستثناء الدول العربية 3.8 2

7.3-  .3  أستراليا والمحيط الهادئ 4.0 7

16.4-  .3  أفريقيا باستثناء الدول العربية  3.9 3

6.6-  أوروبا  4.6 4.3 

18.6-  أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية  5.4 4.4 

8.9-  .1  غير مبيّن 2.8 6

7.0-  .2 1 .2  المجموع 4

 .المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة   
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 اإلشغالمعّدل 

معّدل  عارتفاشارت البيانات إلى أوقد  .من أهم مؤشرات المنشآت الفندقية اإلشغالمعّدل ّد يع

 .العام السابق الفترة الزمنية نفسها في عن %7.8بنسبة  3112الربع األول من عام في  اإلشغال

 ( أعلى%81.3) يفي المنشآت الفندقية في إقليم أبوظب اإلشغالل أن معدّ  إلى وتشير البيانات

في الشقق  اإلشغالل (. كذلك فإن معدّ %62.5وإقليم المنطقة الغربية ) (%68.3منه في إقليم العين )

 (.%77.3( أعلى منه في الفنادق )%86.2الفندقية )

 4102حسب اإلقليم، الربع األول  اإلشغالل معدّ  (:2) شكل

 

 اإليرادات

عنه في  %11.7بنسبة  2014في الربع األول من عام ارتفع إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية 

 مليار درهم.  1.6إلى  ، ليصلالربع األول من العام السابق
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 4102و 4102الربع األول  ،يرادندقية حسب نوع اإلالفالمنشآت  يراداتإ :(0جدول )
 )بالمليون درهم(

 نوع اإليراد 4102 4102 ر %التغيّ 

 إيرادات الغرف 760.8 821.1 9.3

 إيرادات الطعام والشراب 538.8 595.2 11.5

 إيرادات أخرى 132.6 158.7 19.7

 مجموع اإليرادات 1,432.2 1,585.1 01.7

 .لمصدر: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافةا   

 

 من %27.6 نسبة شكّلت حيث ،%11.5 بنسبة الفندقية المنشآت في والشراب الطعام إيرادات وارتفعت

 %9.3 بنسبة الغرف إيرادات ارتفعت كذلك ،3112 عام من األول للربع الفندقية المنشآت إيرادات إجمالي

.اإليرادات إجمالي من %53.2 وشكّلت ،3112 عام من األول الربع في  
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 المفاهيم

والشقق الفندقية العاملة في إمارة أبوظبي، والمرّخصة من هي الفنادق المنشآت الفندقية: 

 هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.

هو عدد الليالي الفندقية مقسوما  على عدد الغرف المتوافرة في فترة اإلسناد : اإلشغالمعّدل 

 )ليلة، شهر، سنة(.

 .دةفترة زمنية محدّ هي مجموع الليالي التي يقيم فيها النزالء جميعهم في : اإلقامةليالي 

مجموع الليالي الفندقية مقسوما  على عدد النزالء خالل فترة اإلسناد هو : اإلقامةمتوسط مدة 

 .)ليلة، شهر، سنة(

 الفنيةالمالحظات 

 النطاق

المركز  ُيزوَّد بها، التي مارة أبوظبيإبالمنشآت الفندقية في  حصاءات المتعلّقةاإل نشرةاله هذ تغطي

 . أبوظبي للسياحة والثقافةهيئة من قبل 

 ةالمّدة الزمنيّ 

بالبيانات من قبل المنشآت الفندقية ثم تقوم الهيئة بتزويد المركز  هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة تُزوّد

 بالبيانات بشكل سنوي بعد مراجعتها.
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