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 مقّدمة

كومة ح تعتبرتصادية، حيث تها االقمن اإلحصاءات الحيوية التي لها أهميإحصاءات السياحة والمنشآت الفندقية تعد 

. والتي 3121 االقتصادية قاطرات التطور لعملية التنمية التي صاغتها رؤية أبوظبي أحدقطاع السياحة أن أبوظبي 

كما أن قطاع السياحة تم إدراجه ضمن عن القطاع النفطي.  ا  تهدف إلى زيادة الدخل وتنويع القاعدة االقتصادية بعيد

إلى ما يمثله هذا القطاع الحيوي من أهمية كجزء  ونظرا  القطاعات العشرة الرائدة للخطة الخمسية لتطوير اإلمارة. 

 عناية خاصة برصد مؤشرات التنمية في قطاع الفنادق. أبوظبي-اإلحصاءمهم من أجندة حكومة أبوظبي أعتنى مركز 

. وتعد هيئة 3112عام  ب ومقارنتها 3112لعام  لمنشآت الفندقيةامؤشرات تلقي هذه النشرة الضوء على أهم 

المصدر الرئيس لهذه اإلحصاءات ومن هذه المؤشرات: أعداد النزالء والليالي الفندقية، باإلضافة  أبوظبي للسياحة

 إلى معدل اإلشغال و متوسط مدة اإلقامة واإليرادات.

نوصي و .المفاهيم والمالحظات الفنية لتفسير المصطلحات المستخدمة فيهب هذه النشرة تم وضع قائمةوفي نهاية 

. متمنين النشرة هالرجوع إلى هذه المفاهيم بالتزامن مع قراءة اإلحصاءات والمعلومات الواردة في هذبالكرام  القرّاء

 والباحثين واألكاديميين والسياساتراسمي الخطط متخذي القرار ومتطلبات كل من  هذه النشرةلبي تأن 

 .ومستخدمي البيانات بشكل عام
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 ملخص النتائج

  نحو  إلى ليصل 2013عام مقارنة ب 2014عام  في %24.5ارتفع عدد نزالء المنشآت الفندقية بنسبة  

 نزيل. ألف 3,494.1

  بارتفاع نسبته ، 2014عام في من إجمالي النزالء  %33.0بلغت نسبة نزالء المنشآت الفندقية اإلماراتيين

 .3112عن عام  19.9%

 2014عام في  %21.2 بنسبة اإلقامة في الفنادق ذات الخمسة نجوميفّضلون ثلث النزالء  أكثر من. 

  3112عام ليلة في  مليون 10.5نحو لتصل إلى  %19.0بنسبة اإلقامة ارتفعت ليالي. 

  3112في عام  ليلة 3.0 الفندقية بلغ متوسط مدة اإلقامة في المنشآت . 

  2014في الفنادق في عام  %72.7مقارنة بـِ  %82.9الشقق الفندقية معّدل إشغال بلغ. 

  مليار درهم 6.3لتصل إلى  3112عن عام  %14.5بنسبة  3112في عام إيرادات المنشآت الفندقية ارتفعت. 

 

  



5 إحصاءات المنشآت الفندقية

5 
 

 المنشآت الفندقية 

، ورافقه منشأة 160ليصل عددها إلى  3112عام بمقارنة  %6.7بنسبة  2014عام الفندقية ارتفع عدد المنشآت 

 32.5ألف نزيل بزيادة نسبتها  2.292.1نحو  3112عام  وبلغ عدد النزالء خالل .%9.1ارتفاع في عدد الغرف بنسبة 

ليلة، في حين انخفض متوسط  مليون 11.5ليصل إلى  %19.1. وازداد عدد ليالي اإلقامة بنسبة 3112عام  عن %

 .3112خالل عام  %72.9ليصبح  %5.8. وارتفع معدل االشغال نحو يوم 2.1ليصل إلى  %2.2مدة اإلقامة بنسبة 

 معّدل إيراد الغرف الفندقية، وارتفاع معدل إيراد الغرف الفندقية المتاحة. انخفاضوتشير البيانات كذلك إلى 

 3102و 3102، ة للمنشآت الفندقيةيالمؤشرات الرئيس :(0جدول )

 المؤشر 3102 3102 التغيّر %

 عدد المنشآت الفندقية 151 160 6.7

 عدد الغرف 26,001 28,374 9.1

 عدد النزالء )باأللف( 2,806.3 3,494.1 3242

 عدد ليالي اإلقامة )باأللف( 8,789.2 10,463.1 19.1

 متوسط مدة اإلقامة )يوم( 3.1 3.0 4.4-

 معّدل اإلشغال )%( 70.8 74.9 5.8

 معّدل إيراد الغرف الفندقية )بالدرهم( 447.6 442.0 042-

 معّدل إيراد الغرف المتاحة )بالدرهم( 216.9 331.0 4.4

 المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.   

، ةللشقق الفندقي أيام والفنادق بأربعةالشقق الفندقية  بينفي متوسط مدة اإلقامة وأظهرت النتائج وجود فرق 

في الفنادق  %73.7 مقارنة بـِ  %83.9في الشقق الفندقية حيث بلغ معدل اإلشغال  ،اإلشغالمعّدل وكذلك في 

 .2014عام في 
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 3102، المؤشرات الرئيسة للمنشآت الفندقية حسب نوع المنشأة :(3جدول )

 المؤشر نادقالف ندقيةالفالشقق  المجموع

 عدد المنشآت الفندقية 102 58 160

 عدد الغرف 22,008 6,366 28,374

 (لفباألعدد النزالء ) 3,108.9 385.1 3,494

 (لفباأل)اإلقامة ليالي عدد  7,963.1 2,500.0 10,463.1

 )يوم( اإلقامةمتوسط مدة  2.6 6.5 3.0

 معّدل اإلشغال )%( 72.7 82.9 74.9

 معّدل إيراد الغرف الفندقية )بالدرهم( 470.2 351.3 442.0

 معّدل إيراد الغرف المتاحة )بالدرهم( 341.8 291.3 331.0

 .المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة  

من إجمالي  %87.2ة المقيمين في هذا اإلقليم نحو ل معظم النزالء اإلقامة في إقليم أبوظبي، حيث بلغت نسبيفضّ 

متوسط مدة اإلقامة في وكان في المنطقة الغربية.  %3.8و ،العين إقليم في %9.9 ، مقابل3112من عام  النزالء

يوم، ثم اإلقامة في إقليم العين بمتوسط 2.1يوم، تاله اإلقامة في أقليم أبوظبي بمتوسط  2.2المنطقة الغربية األعلى 

 . يوم3.1

 3102، ة للمنشآت الفندقية حسب اإلقليميالمؤشرات الرئيس :(2جدول )

 المؤشر أبوظبي العين المنطقة الغربية المجموع

 (لفباألعدد النزالء ) 2.151.7 225.7 97.7 2.29240

 (لفباأل)اإلقامة ليالي عدد  9.221.6 697.3 225.2 01.24240

 )يوم( اإلقامةمتوسط مدة  2.1 3.1 2.2 241

 )%( اإلشغال معّدل 75.8 65.1 69.6 7249

 ندقية )بالدرهم(الفإيراد الغرف  معّدل 223.8 212.9 752.2 22341

 المتاحة )بالدرهم( معّدل إيراد الغرف 238.1 371.1 535.1 22041

 .والثقافة المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة   
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 أعداد النزالء

العام عن  %32.5، بزيادة مقدارها ألف نزيل 2.292.1و نح إلى ليصل 3112عام ارتفع إجمالي عدد النزالء خالل 

أن اإلماراتيين من أكثر النزالء في المنشآت الفندقية، حيث بلغت نسبتهم إلى  3112عام  بيانات شير. وتالسابق

والنزالء من ، %31.7بنسبة  عربيةجنسيات آسيا باستثناء الدول المن إجمالي النزالء، يليهم النزالء من  22.1%

 .من إجمالي النزالء%18.7بنسبة  الجنسيات األوروبية

من  3112عام تشير البيانات إلى أن عدد النزالء قد ارتفع للجنسيات جميعها، وكانت أكبر زيادة في نسبة النزالء و

آسيا باستثناء الدول ، تالها نزالء 3112عام  عن %27.9وبنسبة زيادة بلغت  دول أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية

 . %37.2بنسبة  الدول العربية نزالء أفريقيا باستثناء، ثم %26.5بنسبة  العربية

 3102و 3102، نزالء المنشآت الفندقية حسب الجنسية :(2) جدول

 الجنسية 3102 3102  % 3102 ر %التغيّ 

 اإلمارات 960,476  1,152,085    22.1 0949

 دول مجلس التعاون الخليجي  191,937  240,478       6.9 3242

 دول عربية أخرى 336,486  389,479       11.1 0247

 آسيا باستثناء الدول العربية 530,016  723,291       31.7 2442

 أستراليا والمحيط الهادئ 46,500  57,430        1.6 3242

 أفريقيا باستثناء الدول العربية 42,127  53,642        1.5 3742

 أوروبا 529,082  651,804       18.7 3243

 أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية 134,184  185,023       5.2 2749

 غير مبيّن 35,475  40,831        1.3 0240

 المجموع 2,806,283  3,494,063    100.0 3242
 أبوظبي –حصاء اإلمركز ، المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة

 

 ذات الفنادق نزالء م، يليه3112في عام  %40.3النزالء بنسبة  ثلثل نزالء الفنادق ذات الخمسة نجوم أكثر من شكّ 

 بنسبة الفندقية الشققونزالء  %22.5بنسبة نادق ذات الثالثة نجوم وأقل الف، ثم نزالء %26.2بنسبة  نجوم األربعة

11.1%. 
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 3102، والتصنيف المنشآت الفندقية حسب الجنسية: نزالء (2) جدول

شقق  المجموع
 فندقية

ثالثة نجوم 
 وأقل

بعة أر
 نجوم

خمسة 
 الجنسية نجوم

 اإلمارات  521.255 369.923 313.288 138.211 0.023.1,2
 دول مجلس التعاون الخليجي  88.853 59.982 56.525 25.118 ,321.27

 دول عربية أخرى  93.322 117.885 131.791 57.571 2,9.279

 آسيا باستثناء الدول العربية  333.155 189.112 317.857 92.365 732.390

 ستراليا والمحيط الهادئأ 32.528 12.696 12.892 2.393 27.221

 أفريقيا باستثناء الدول العربية  12.171 31.187 12.288 6.196 22.423

 أوروبا  232.721 181.979 111.172 26.931 12,.420

 أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية  82.631 26.398 25.157 19.927 0,2.132

 ن غير مبيّ  18.666 15.286 2.185 3.592 40,831
 المجموع  1,408,232 914,470 786,268 385,093 3,494,063

 أبوظبي –حصاء اإلمركز ، المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة

. أما نجوم الخمسةأقاموا في فنادق  %47.0حوالي فاإلقامة في الفنادق عالية الجودة،  النزالء االماراتيينل يفضّ 

الشقق في أقاموا  منهم %5.7و، الخمسة نجوممنهم في الفنادق ذات  %49.7م نحو اقأف األوروبيةنزالء الدول 

 .الفندقية
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 3102و 3102حسب الجنسية،  عدد النزالء(: 0شكل )

 

 أبوظبي –حصاء اإلمركز المصدر: 

 اإلقامةيالي ل

يالي ل. وكانت الزيادة في عدد 2014في عام ليلة  مليون11.5نحو إلى  صلتل %19.1بنسبة  يالي اإلقامةل تارتفع

أفريقيا باستثناء الدول لدول  ليالي اإلقامة تلتها، %36.2بنسبة  آسيا باستثناء الدول العربية من دولللنزالء اإلقامة 

 . لكل منهما %32.5بنسبة الشمالية والجنوبية  ودول أمريكا العربية
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  3102و 3102، حسب الجنسيةاإلقامة ليالي  :(4) جدول

 الجنسية 3102 3102 % 3102 ر %التغيّ 

 اإلمارات 2,220,750 2,639,751 35.3 0,49

 دول مجلس التعاون الخليجي  431,908 529,196 5.1 3342

 دول عربية أخرى 903,676 1,020,839 9.8 0241

 آسيا باستثناء الدول العربية 1,716,105 2,166,878 20.7 3442

 أستراليا والمحيط الهادئ 159,196 192,480 1.8 3149

 فريقيا باستثناء الدول العربيةأ 137,494 169,820 1.6 3242

 أوروبا 2,444,342 2,800,951 36.8 0244

 أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية 682,174 842,171 8.1 3242

 غير مبيّن 93,570 101,051 1.1 41,

 المجموع 8,789,215 10,463,137 01141 0941
 أبوظبي –حصاء اإلمركز ، المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة

حيث بلغت ، 3112عام إلجمالي النزالء في  ليالي اإلقامة نصفأكثر من بالنزالء األوروبيين والنزالء اإلماراتيين ساهم 

، تالهم نزالء آسيا اإلقامةمن إجمالي ليالي  %35.3نحو  ماراتييناإلو %36.8نحو  ألوروبيينلاإلقامة نسبة ليالي 

فريقيا باستثناء الدول العربية ألجنسيات دول ليالي فقد كانت نسبة أما أقل . %31.7باستثناء الدول العربية بنسبة 

 اإلقامة.جمالي عدد ليالي إمن على التوالي  %1.8و  %1.6نحو ستراليا والمحيط الهادي بودول أ
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 3102و 3102 ،حسب الجنسيةاإلقامة  يليال (:3) شكل

أبوظبي –حصاء اإلمركز  المصدر:   

ا تلته، 3112في عام  %27.3بنسبة  ليالي اإلقامة ثلثذات الخمسة نجوم أكثر من  للفنادقت ليالي اإلقامة لشكّ 

 %31.6بنسبة  ذات االربعة نجوم للفنادقليالي االقامة  عدد ، ثم%32.9بنسبة  عدد ليالي االقامة للشقق الفندقية

 .%18.2 بنسبة ذات ثالثة نجوم وأقلو 
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  3102، والتصنيف منشآت الفندقية حسب الجنسيةاإلقامة لل : ليالي(7) جدول

شقق  المجموع
 فندقية

ثالثة نجوم 
خمسة  بعة نجومأر وأقل

 الجنسية نجوم

 اإلمارات  1,155,805 495,018 480,225 508,703 2,639,751

 دول مجلس التعاون الخليجي  210,961 111,626 100,363 106,246 529,196

 دول عربية أخرى  232,059 241,845 277,280 269,655 1,020,839

 آسيا باستثناء الدول العربية  522,805 391,393 524,122 728,558 2,166,878

 ستراليا والمحيط الهادئأ 67,406 40,485 31,410 53,179 192,480

 أفريقيا باستثناء الدول العربية  43,936 45,927 38,596 41,361 169,820

 أوروبا  1,320,254 631,177 342,994 506,526 2,800,951

أمريكا الشمالية وأمريكا  299,047 173,326 104,836 264,962 842,171
 الجنوبية 

 ن غير مبيّ  38,289 28,826 13,163 20,773 101,051

جموع مال  3,890,562  2,159,623  1,912,989 2,499,963 10,463,137  

 أبوظبي –حصاء اإلمركز ، المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة
 

 اإلقامةة متوسط مدّ 

 نتج، حيث 3112عام  عن %2.2انخفاض  بنسبةليلة  2.1ليصل إلى  3112في عام  متوسط مدة اإلقامة نخفضا

لمتوسط مدة اإلقامة لدول  نخفاضمعّدل ا وبلغ أعلى. عن تراجع متوسط مدة اإلقامة لجميع الجنسيات االنخفاض

بنسبة  آسيا باستثناء الدول العربية، ونزالء %7.1 دول أوروبا بنسبة اهت، تل%11.5ة ببنس أمريكا الشمالية والجنوبية

6.2%.  

 ليلة 2.6بمعدل  دول أوروبا ونزالءوالجنوبية أمريكا الشمالية لجنسيات  3112لعام وقد بلغ أعلى متوسط مدة إقامة 

ليلة،  3.3بمعدل  من دول مجلس التعاون الخليجيبينما كان أقل متوسط مدة إقامة للنزالء  .على التوالي ليلة 2.2و

 ليلة.  3.2 النزالء اإلماراتيينثم 
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 )ليلة/زائر( 3102و 3102 ،متوسط مدة اإلقامة حسب الجنسية :(,) جدول

 الجنسية 3102 3102 ر %التغيّ 

 اإلمارات 2.3 2.3 9.0-

 دول مجلس التعاون الخليجي  2.3 2.2 2.2-

 دول عربية أخرى 2.7 2.6 2.4-

3.6-  آسيا باستثناء الدول العربية 3.2 3.0 

 أستراليا والمحيط الهادئ 3.4 3.4 2.2-

6.9-  أفريقيا باستثناء الدول العربية  3.3 3.1 

 أوروبا  4.6 4.3 7.9-

 أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية  5.1 4.6 29.1-

 غير مبيّن 2.0 2.5 26.2

 المجموع 3.1 241 242-
 أبوظبي –حصاء اإلمركز ، المصدر: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة

 اإلشغالمعّدل 

عام معّدل اإلشغال في  رتفاعاشارت البيانات إلى أوقد  .معّدل اإلشغال من أهم مؤشرات المنشآت الفندقيةيعّد 

 .العام السابق الفترة الزمنية نفسها في عن %5.8بنسبة  3112

وكان  %75.8قد بلغ  يإلى أن معّدل اإلشغال في المنشآت الفندقية في إقليم أبوظب 3112عام في وتشير البيانات 

. كذلك فإن معّدل اإلشغال في الشقق %69.6بلغ  وفي إقليم المنطقة الغربية %65.1بلغ  أعلى منه في إقليم العين

 .%73.7حيث بلغ  وكان أعلى منه في الفنادق %83.9الفندقية قد بلغ 
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 3102(: معّدل اإلشغال حسب اإلقليم، 2) شكل

 

 أبوظبي –حصاء اإلمركز المصدر: 

في  %55.2، ثم انخفض إلى %81.1إلى ارتفع في شهر فبراير ليصل  3112ويبين الشكل أن معدل االشغال لعام 

، وانخفض معدل االشغال %82.3شهر يوليو، ليعاود االرتفاع في شهر نوفمبر، حيث سجل أعلى معدالته بنسبة 

بشكل مشابه في بدايته ونهايته بعام  3112وقد جاء نمط معدل اإلشغال عام  في شهر ديسمبر. %78.3ليصل إلى 

3112. 
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 3102و 3102، الشهرحسب  : معّدل اإلشغال للمنشآت الفندقية(2) شكل

 

أبوظبي –حصاء اإلمركز المصدر:   

 اإليرادات

 حوالي ، ليصل إلىعنه في العام السابق %12.5بنسبة  2014في عام ارتفع إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية 

 . مليار درهم 6.2

)بالمليون  3102و 3102 ،يراديرادات المنشآت الفندقية حسب نوع اإلإ :(9) جدول
 درهم(

 نوع اإليراد 3102 3102 ر %التغيّ 

 إيرادات الغرف 2,838 2.365 0241

 إيرادات الطعام والشراب 2,108 3.229 0041

 إيرادات أخرى 543 681 3243

 مجموع اإليرادات 5,489 4.3,2 0242

 .لمصدر: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافةا   
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 إيرادات إجمالي من %53.1 نسبة شكّلت حيث ،%15.1 بنسبة الفندقية المنشآت في الغرف إيرادات وارتفعت

 وشكّلت ،3112 عام في %11.1 بنسبة طعام والشرابال إيرادات ارتفعت كذلك ،3112 عامل الفندقية المنشآت

 اإليرادات. إجمالي من 27.3%

 ديسمبر، تاله شهر  %13.3بنسبة  3112يرادات خالل عام إجمالي اإل مساهمة من وشهد شهر نوفمبر أعلى نسبة

من  %5.1بنسبة  يوليوشهر للمنشآت الفندقية خالل أقل إيرادات . وكانت من إجمالي اإليرادات %11.3بنسبة 

 . إجمالي اإليرادات

 3102و 3102، المنشآت الفندقية حسب الشهر(: إيرادات 2شكل )

 

 أبوظبي –حصاء اإلمركز المصدر: 
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 المفاهيم

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

 للسياحة والثقافة.

الغرف المتوافرة في فترة اإلسناد )ليلة، شهر، هو عدد الليالي الفندقية مقسوما  على عدد معّدل اإلشغال: 

 سنة(.

 .دةهي مجموع الليالي التي يقيم فيها النزالء جميعهم في فترة زمنية محدّ ليالي اإلقامة: 

مجموع الليالي الفندقية مقسوما  على عدد النزالء خالل فترة اإلسناد )ليلة، هو متوسط مدة اإلقامة: 

 .شهر، سنة(

 الفنيةالمالحظات 

 النطاق

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

 . هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة

 ةالمّدة الزمنيّ 

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

 سنوي بعد مراجعتها.ربع بشكل 
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