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 يحيمذ  

فٙ إيبسح أثٕظجٙ. ٔرػٓش اإلحصبءاد أؾذاد  انًُشآد انفُذلٛخؾٍ خ إحصبءاد ٔالؿٛخ ٔيٕثٕل و ْزا اإلصذاسٚمذّ 

انًُشآد انفُذلٛخ اٚضبً يؿذل ح إحصبءاد . ٔرٕضّ يزٕعظ يذح االلبيخثبإلضبفخ إنٗ  انُضالء ٔانهٛبنٙ انفُذلٛخ،

انًصذس انشئٛغٙ نٓزِ  أثٕظجٙ  –ْٛئخ انغٛبحخ  ذّ . ٔرؿاالشغبل ٔاإلٚشاداد انزٙ رحممٓب انغشف أٔ انًطبؾى

 اإلحصبءاد.

ُٓب يٍ سعى انخطظ ٔانغٛبعبد انزٙ رغزجٛت كًب أٌ ْزا انُٕؼ يٍ اإلحصبءاد ٚشفذ انحكٕيبد ثًب ًٚكّ 

 دح نألكبدًٍٚٛٛ ٔانجبحثٍٛ.خ، إضبفخ إنٗ رٕفٛش يشجؿٛخ يحذّ جبد اَٜٛخ ٔانًغزمجهٛنهًزطهّ 

رفغٛشاً نهًصطهحبد ٔانًفبْٛى انزمُٛخ  اإلصذاسو لغى انًالحػبد انزٕضٛحٛخ انٕاسد فٙ َٓبٚخ مذّ ٔٚ 

اء انكشاو ثبنشجٕؼ إنٗ ْزا انمغى ثبنزضايٍ يؽ لشاءح اإلحصبءاد ٔانًؿهٕيبد انٕاسدح ، َٕٔصٙ انمشّ فّٛانًغزخذيخ 

 .اإلصذاس ْزا فٙ
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 يهخص انُتائج

  بً فُذل 91يُٓب  ،2100فٙ ؾبو  يُشؤح 021ثهغ ؾذد انًُشآد انفُذلٛخ. 

  يهٌٕٛ  2.1نٛصم إنٗ  2100ٔ 2101% ثٍٛ ؾبيٙ 1..0ثُغجخ ؾذد َضالء انًُشآد انفُذلٛخ اسرفؽ

 َضٚم.

 يجًٕؾخ انجُغٛبد  ثهغذ َغجخثًُٛب  %،91.1ٍ ٛنًُشآد انفُذلٛخ اإليبسارٛاَغجخ َضالء  ثهغذ

 .2100فٙ ؾبو  يٍ إجًبنٙ انُضالء% 1..0األٔسٔثٛخ 

 انخًغخ َجٕوهٌٕ اإللبيخ فٙ انفُبدق راد ٚفضّ  (%...9 )أكثش يٍ ثهث انُضالء. 

 2100فٙ ؾبو  نٛهخ يهٌٕٛ 6.3إنٗ  م% نزص22.2ثُغجخ  انهٛبنٙ انفُذلٛخذ اسرفؿ. 

  2100فٙ ؾبو  غشفخانف  21حٕانٙ  انًُشآد انفُذلٛخ ؾذد غشفثهغ. 

  2100فٙ ؾبو  ٕٚو 2.97فٙ انًُشآد انفُذلٛخ ثهغ يزٕعظ يذح اإللبيخ . 

  2100فٙ ؾبو % 1...نٛصم إنٗ  2101فٙ ؾبو % 9...يٍ يؿذل اإلشغبل انغُٕ٘ اسرفؽ. 

 ٔأكزٕثش (%99.9) فٙ شٓش٘ فجشاٚش 2100خالل ؾبو  ثهغ أؾهٗ يؿذل إشغبل نهًُشآد انفُذلٛخ 

(99.0.)% 

  2100فٙ ؾبو  دسْى يهٛبس ... َحٕثهغذ إٚشاداد انًُشآد انفُذلٛخ. 
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 انًُشآخ انفُذليح

ثُغجخ صٚبدح  2100يُشؤح فٙ ؾبو  021إنٗ  2101يُشؤح فٙ ؾبو  .00اسرفؽ ؾذد انًُشآد انفُذلٛخ يٍ 

 .2100ؾبو   انف غشفخ فٙ 20.9إنٗ  2101انف غشفخ فٙ ؾبو  ...0%. َٔزٛجخ نزنك اسرفؽ ؾذد انغشف يٍ 00.2

 0200 - 0202،انًؤشراخ انرئيسح نهًُشآخ انفُذليح (0) جذول

 انًؤشر 2010 2011 %انتغير 

 ؾذد انًُشآد انفُذلٛخ .00 021 00.2

 ؾذد انغشف 18,844 21,254 ..02

 ؾذد انُضالء )ثبألنف( 1,812 21002 16.5

 )ثبألنف(ؾذد نٛبنٙ اإللبيخ  5,132 1291. 22.2

 يزٕعظ يذح اإللبيخ )ٕٚو( 2.83 2.97 5.0

 يؿذل اإلشغبل انغُٕ٘ )%( 64.7 68.9 6.5

 أثٕظجٙ. -ْٛئخ انغٛبحخ انًصذس:    

. ٔاسرفؽ يؿذل انؿبو انغبثك ؾٍ% 1..0 ثضٚبدح َغجزٓبَضٚم  يهٌٕٛ 2.0 َحٕ 2100 ؾبوفٙ  انُضالءثهغ ؾذد 

% 22.2ثُغجخ  2100ؾبو  ؾذد نٛبنٙ اإللبيخ اصداددكًب . 2100% فٙ ؾبو 1...صجح ٛ% ن1.. َحٕاإلشغبل 

 ٕٚو. .1.0 اإللبيخ يذحيزٕعظ اسرفؽ ٔ ،انؿبو انغبثك ؾٍ

اإللبيخ فٙ انفُبدق  يزٕعظ يذح رشٛش انُزبئج إنٗ أٌ يزٕعظ يذح اإللبيخ فٙ انشمك انفُذلٛخ أطٕل يٍ ٔ

 .انشمك انفُذلٛخ أؾهٗ يٍ انفُبدقل اإلشغبل فٙ كًب أٌ يؿذّ ٕٚيٍٛ.  ُحٕث
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 0200 ،أهى يؤشراخ انًُشآخ انفُذليح حسة َىع انًُشؤج (2) جذول

 انًجًىع
انشمك 
 انفُذليح

 انًؤشر انفُادق

 ؾذد انًُشآد انفُذلٛخ 79 50 001

 ؾذد انغشف 16,056 5,198 21,254

 )ثبألنف(ؾذد انُضالء  ...01 424 01000

 ؾذد نٛبنٙ اإللبيخ )ثبألنف( 4,374.8 1,894.9 6,269.7

 يزٕعظ يذح اإللبيخ )ٕٚو( 2.59 4.47 2.97

 يؿذل اإلشغبل انغُٕ٘ )%( ..1. 77.6 9.81

 )ثبنذسْى( يؿذل إٚشاد انغشف انفُذلٛخ 199.9 9.9.1 9.181

 انًزبحخ )ثبنذسْى( خيؿذل إٚشاد انغشف 352.6 219.1 783..

   
 أثٕظجٙ. -ْٛئخ انغٛبحخ انًصذس: 

 %12.6يٍ إجًبنٙ انُضالء، يمبثم  %..9. زٓىأثٕظجٙ، حٛث ثهغذ َغجإلهٛى فٙ اإللبيخ انُضالء  يؿػىٚفضم 

، ثى ٕٚو .9.9 انًُطمخ انغشثٛخإلهٛى  فٙيزٕعظ يذح اإللبيخ ٔلذ ثهغ  .فٙ انًُطمخ انغشثٛخ %..9ٔ فٙ انؿٍٛ

ثهغ  ل اإلشغبل فٙ إلهٛى أثٕظجٙٔٚالحع كزنك أٌ يؿذّ  .2.19انؿٍٛ ثى فٙ إلهٛى  ،9.11إلهٛى أثٕظجٙ  فٙ

 % فٙ إلهٛى انؿٍٛ...11% فٙ إلهٛى انغشثٛخ، 9.9.%، 91.0

 0200 ،اإللهيىأهى يؤشراخ انًُشآخ انفُذليح حسة  (.)جذول 

 انًجًىع
انًُطمح 

 انغرتيح
 انًؤشر أتىظثي انؼيٍ

 ؾذد انُضالء )ثبألنف( 1,769 266 76 2,112

 ؾذد نٛبنٙ اإللبيخ )ثبألنف( 5,471 542 257 6,270

 يزٕعظ يذح اإللبيخ )ٕٚو( 3.09 2.03 3.36 2.97

 يؿذل اإلشغبل انغُٕ٘ )%( 70.1 59.4 63.3 68.9

 )ثبنذسْى( يؿذل إٚشاد انغشف انفُذلٛخ 486.6 460.1 633.1 489.9

 انًزبحخ )ثبنذسْى( خيؿذل إٚشاد انغشف 341.3 273.4 400.4 337.5

 أثٕظجٙ. -ْٛئخ انغٛبحخ انًصذس:     
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 أػذاد انُسالء

 ػٓشٔر. 2101ؾبو  ؾٍ% 1..0 سْبامذي، ثضٚبدح يهٌٕٛ 2.0 نٛصم إنٗ 2011اسرفؽ إجًبنٙ ؾذد انُضالء خالل ؾبو 

، انُضالء% يٍ إجًبنٙ 91َغجزٓى  ثهغذنًُشآد انفُذلٛخ، حٛث فٙ اأكثش انُضالء يٍ أٌ اإليبسارٍٛٛ ْى انجٛبَبد 

 %. .0انجُغٛبد األٔسٔثٛخ ثُغجخ انُضالء يٍ ٚهٛٓى 

يٍ  أكجش صٚبدح فٙ َغجخ انُضالء، ٔكبَذ نهجُغٛبد جًٛؿٓبأٌ ؾذد انُضالء لذ اسرفؽ إنٗ كًب رشٛش انجٛبَبد أٚضبً 

عزشانٛب أ، رالْب َضالء 2101ؾبو  ؾٍ% 92.2فشٚمٛخ ثبعزثُبء انذٔل انؿشثٛخ ٔثُغجخ صٚبدح ثهغذ جُغٛبد انذٔل األ

انشًبنٛخ %. ٔيٍ َبحٛخ أخشٖ فمذ كبَذ ألم َغجخ اسرفبؼ نهُضالء يٍ دٔل أيشٚكب ..90ثُغجخ  انٓبدئٔانًحٛظ 

% 1.1حٛث اسرفؿذ َغجزٓى  ،ٌٕانُضالء انًٕاطُ ٚهٛٓب%، 0حٛث كبَذ َغجخ انضٚبدح ألم يٍ  ،ٔأيشٚكب انجُٕثٛخ

 .2101ؾٍ ؾبو 

 0200 - 0202 ،َسالء انًُشآخ انفُذليح حسة انجُسيح (9)جذول 

 انجُسيح 2010 2011 انتغير %

 اإليبساد 752,777 824,442 9.5

 انخهٛجٙ دٔل يجهظ انزؿبٌٔ  102,067 133,277 30.6

 دٔل ؾشثٛخ أخشٖ 206,830 252,626 22.1

 آعٛب ثبعزثُبء انذٔل انؿشثٛخ 248,273 323,094 30.1

 انٓبدئأعزشانٛب ٔانًحٛظ  30,712 40,414 31.6

 أفشٚمٛب ثبعزثُبء انذٔل انؿشثٛخ 16,091 21,280 32.2

 أٔسٔثب 316,701 380,980 20.3

 انشًبنٛخ ٔأيشٚكب انجُٕثٛخأيشٚكب  108,303 109,327 0.9

 يجٍّٛغٛش  30,257 26,171 13.5-

 انًجًىع 1,812,011 2,111,611 16.5

 أثٕظجٙ. -ْٛئخ انغٛبحخ انًصذس:    
 

 َجٕو األسثؿخ، ٚهٛٓب انُضالء فٙ انفُبدق راد َجٕو انخًغخفٙ انفُبدق راد  األبيٕ (%...9)أكثش يٍ ثهث انُضالء 

 %.21.0َضالء انشمك انفُذلٛخ ثُغجخ ٔ ،%21.1ثُغجخ  ٔألمَجٕو  انثالثخ %، ثى َضالء انفُبدق راد...2ثُغجخ 
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 0200 – 0202 ،انُسالء حسة انجُسيح( 1) شكم

 

انخًغخ  % يُٓى ألبيٕا فٙ فُبدق1...ٌ إ ، حٛثؾبنٛخ انجٕدحَضالء انذٔل األٔسٔثٛخ اإللبيخ فٙ انفُبدق ٚفضم 

فٙ  %02.9ٔ ،ألمَٔجٕو  انثالثخ فٙ انفُبدق راد %09.1فًٛب ٚمٛى  ،األسثؿخ َجٕو% فٙ فُبدق ...2ٔ، َجٕو

 فٙ انفُبدق راد يُٓى %2.1.حٛث ٚمٛى  ،انشًبنٛخ ٔأيشٚكب انجُٕثٛخدٔل أيشٚكب  أيب َضالءانشمك انفُذلٛخ. 

% فٙ انفُبدق 21.9، فًٛب ٚمٛى ٛخألم ٔانشمك انفُذلٔ َجٕو انثالثخ % فٙ انفُبدق راد..90 ٔ َجٕو انخًغخ

 .َجٕو األسثؿخ راد

% 21.9ٔ %91.2 خُغجثألم َٔجٕو  انثالثخ اإللبيخ فٙ انفُبدق رادانذٔل انؿشثٛخ عٛب ثبعزثُبء آم َضالء دٔل ٚفضّ 

 خفُغجخ انزٍٚ ٚفضهٌٕ اإللبيخ فٙ انفُبدق راد انثالثَضالء انذٔل انؿشثٛخ َجٕو، أيب انخًغخ  فٙ انفُبدق راد

 َجٕو.انخًغخ  انفُبدق رادفٙ % 0..0ٔ  ،%1..2ألم َٔجٕو 
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 )تاألنف( 0200 ،انُسالء حسة انذرجح وانجُسيح (3)جذول 

 انًجًىع
شمك 
 فُذليح

َجىو  حثالث
 وألم

 َجىو حأرتؼ
 حخًس
 َجىو

 انجُسيح

 اإليبساد 328.7 175.7 152.6 167.5 824.4

 دٔل يجهظ انزؿبٌٔ انخهٛجٙ  46.3 27.2 29.2 30.5 133.3

 دٔل ؾشثٛخ أخشٖ 45.8 66.5 73.0 67.4 252.6

 آعٛب ثبعزثُبء انذٔل انؿشثٛخ 66.9 82.1 97.6 76.6 323.1

 انٓبدئأعزشانٛب ٔانًحٛظ  15.8 13.4 6.3 4.9 40.4

 أفشٚمٛب ثبعزثُبء انذٔل انؿشثٛخ 6.5 5.9 4.8 4.1 21.3

 أٔسٔثب 171.0 109.9 53.1 46.9 381.0

 انشًبنٛخ ٔأيشٚكب انجُٕثٛخأيشٚكب  46.9 27.6 13.9 20.9 109.3

 يجٍّٛغٛش  6.4 12.2 2.0 5.6 26.2

 انًجًىع 734.4 520.5 432.4 .9098 2,111.6

 أثٕظجٙ. -ْٛئخ انغٛبحخ انًصذس:      

 ،2101يمبسَخ يؽ ؾبو  2100ؾبو َٕٕٚٛ فٙ  إنٗ فجشاٚشخالل انفزشح يٍ انًُشآد انفُذلٛخ  فٙأؾذاد انُضالء رضاٚذ 

فٙ ؾبو دٚغًجش إنٗ عجزًجش ثى اسرفؽ ؾذد انُضالء يٍ %، 1..ثُغجخ  2100أغغطظ فٙ  ؾذد انُضالءثًُٛب لم 

 أنف َضٚم. .21أنف َضٚم إنٗ  0.9يٍ  2100
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 انهياني انفُذليح

نٛهخ فُذلٛخ  يهٌٕٛ 9..إنٗ  2101يهٌٕٛ نٛهخ فُذلٛخ فٙ ؾبو  1.0يٍ  %22.2ثُغجخ  انهٛبنٙ انفُذلٛخ ًَب ؾذد

ٔاسرفؽ ؾذد انُضالء ثُغجخ  ،%1..2نهُضالء األٔسٔثٍٛٛ انهٛبنٙ انفُذلٛخ ؾذد ٔكبَذ انضٚبدح فٙ  .2011ؾبو فٙ 

  .%9.9%، ثًُٛب اسرفؽ يزٕعظ يذح اإللبيخ ثُغجخ 21.9

 0200 - 0202 ،انهياني انفُذليح حسة انجُسيح (9)جذول 

 انجُسيح 2010 2011 انتغير %

 اإليبساد 1,348,270 1,573,266 16.7

 دٔل يجهظ انزؿبٌٔ انخهٛجٙ  200,223 301,105 50.4

 دٔل ؾشثٛخ أخشٖ 543,326 652,585 20.1

 انؿشثٛخآعٛب ثبعزثُبء انذٔل  814,786 1,060,502 30.2

 انٓبدئأعزشانٛب ٔانًحٛظ  107,486 143,403 33.4

 أفشٚمٛب ثبعزثُبء انذٔل انؿشثٛخ 63,974 74,533 16.5

 أٔسٔثب 1,373,467 1,716,139 24.9

 انشًبنٛخ ٔأيشٚكب انجُٕثٛخأيشٚكب  587,711 653,879 11.3

 يجٍّٛغٛش  93,080 94,270 1.3

 انًجًىع 5,132,323 6,269,682 22.2

 أثٕظجٙ. -ْٛئخ انغٛبحخ انًصذس:    

، %21.0اإليبسارٌٕٛ ثُغجخ  ىٚهٛٓ، ؾذد انهٛبنٙ انفُذلٛخيٍ إجًبنٙ  %..29ثُغجخ  انُضالء األٔسٔثٍٛٛعبْى 

انهٛبنٙ َغجخ ثهغذ . ٔنهُضالء جًٛؿٓىأكثش يٍ َصف انهٛبنٙ انفُذلٛخ  األٔسٔثٌٕٛ ٔاإليبسارٌٕٛ شغمحٛث 

نذٔل انؿشثٛخ األخشٖ ٔأيشٚكب نكم يٍ ا% ..01ٔ ،%.0عٕٛٚخ ثبعزثُبء انذٔل انؿشثٛخ انفُذلٛخ نهجُغٛبد اٜ

 .انشًبنٛخ ٔأيشٚكب انجُٕثٛخ



102 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

 

   

11 
 

 0200 - 0202 ،انهياني انفُذليح حسة انجُسيح (.)شكم 

 اإللايح يذجيتىسط 

 يزٕعظاَخفض ٔ .2101 ؾبو % ؾ1ٍ لذسْب٘ ثضٚبدح أ ،2100نؿبو  نٛهخ 2.19إنٗ  اإللبيخ يذحاسرفؽ يزٕعظ 

. %02.0ُغجخ أفشٚمٛب ثبعزثُبء انذٔل انؿشثٛخ اَخفض ثٔدٔل %، 0.1ثُغجخ  ذٔل انؿشثٛخ األخشٖنه لبيخيذح اإل

 %.01.0ثُغجخ  انشًبنٛخ ٔأيشٚكب انجُٕثٛخأيشٚكب  نهضائشٍٚ يٍاإللبيخ  يذحثًُٛب اسرفؽ يزٕعظ 

انُضالء ثى  ،نٛهخ .1.1 انشًبنٛخ ٔأيشٚكب انجُٕثٛخنجُغٛبد أيشٚكب  كبٌ 2100إلبيخ نؿبو  يذح يزٕعظأؾهٗ 

دٔل يجهظ انزؿبٌٔ َضالء  ثى ،نٛهخ 0.10إليبسارٍٛٛ نهُضالء ا إلبيخ يذح يزٕعظ ألم نٛهخ، ثًُٛب كبٌ 1.. األٔسٔثٍٛٛ

 نٛهخ. .2.2انخهٛجٙ 
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 (نيهح / زائر) 0200 - 0202 ،اإللايح حسة انجُسيح يذجيتىسط  (7)جذول 

 انجُسيح 2010 2011 انتغير %

 اإليبساد 1.79 1.91 6.70

 دٔل يجهظ انزؿبٌٔ انخهٛجٙ  1.96 2.26 15.31

 دٔل ؾشثٛخ أخشٖ 2.63 2.58 -1.90

 آعٛب ثبعزثُبء انذٔل انؿشثٛخ 3.28 3.28 0.00

 أعزشانٛب ٔانًحٛظ انٓبدئ 3.50 3.55 1.43

 أفشٚمٛب ثبعزثُبء انذٔل انؿشثٛخ  3.98 3.50 -12.06

 أٔسٔثب  4.34 4.50 3.69

 أيشٚكب انشًبنٛخ ٔأيشٚكب انجُٕثٛخ  5.43 5.98 10.13

 غٛش يجٍّٛ 3.08 3.60 16.88

 انًجًىع 2.83 2.97 4.95

 أثٕظجٙ. -انًصذس: ْٛئخ انغٛبحخ    

 يؼذل اإلشغال

ثُغجخ  2100يؿذل اإلشغبل فٙ ؾبو اسرفؽ حٛث  ،أْى يؤششاد انًُشآد انفُذلٛخيٍ  يؿذل اإلشغبلّذ ٚؿ

 %.1...نٛصجح  ،1%..

 %..12ُٚخفض إنٗ  ، ثى %99.9فٙ أؾهٗ يؿذالرّ فٙ شٓش فجشاٚش  ٚكٌٕ يؿذل اإلشغبل( أٌ .ٕٚضح انشكم )

 % فٙ شٓش عجزًجش.2...ثبَٛخ انٗ يشح ٔٚشرفؽ يؿذل اإلشغبل  .2100يٍ ؾبو  أغغطظ فٙ شٓش
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 0200 - 0202 ،يؼذل اإلشغال حسة انشهر (9)شكم 

 اإليراداخ

إجًبنٙ حٛث اسرفؽ . اإللبيخ طشدٚبً  يذحٚزُبعت إجًبنٙ إٚشاداد انًُشآد انفُذلٛخ يؽ ؾذد انُضالء ٔيزٕعظ 

 . 2100ٔ 2101ثٍٛ ؾبيٙ  %9.1ثُغجخ انفُذلٛخ إٚشاداد انًُشآد 

 (تانًهيىٌ درهى) 0200 – 0202 ،إيراداخ انًُشآخ انفُذليح حسة َىع اإليراد (.)جذول 

 َىع اإليراد 2010 2011 انتغير %

 إٚشاداد انغشف 2,269 2,315 2.1

 إٚشاداد انطؿبو ٔانششاة 1,507 1,604 ...

 إٚشاداد أخشٖ 452 19. 0.1

 يجًىع اإليراداخ 4,228 4,376 83.

 أثٕظجٙ. - ْٛئخ انغٛبحخانًصذس:    

ٚشاداد انطؿبو ٔانششاة إهذ شكّ حٛث  %،...إٚشاداد انطؿبو ٔانششاة فٙ انًُشآد انفُذلٛخ، ثُغجخ  ؿذاسرف

% فٙ ؾبو 2.1اد انغشف ثُغجخ ، كزنك صادد إٚشاد2100ٚشاداد انًُشآد انفُذلٛخ نؿبو إ% يٍ إجًبنٙ 9..9

 % يٍ إجًبنٙ اإلٚشاداد.12.1هذ ، ٔشكّ 2100
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 0200 ،انتىزيغ انُسثي إليراداخ انًُشآخ انفُذليح حسة انشهر وَىع اإليراد (1)جذول 

 انشهر انغرف انطؼاو وانشراب أخري ًجًىعان

 ُٚبٚش 8.6 8.2 8.3 8.5

 فجشاٚش 11.2 8.9 8.6 10.1

 يبسط 9.5 9.8 9.2 9.6

 إثشٚم 8.6 8.9 8.7 8.7

 يبٕٚ 7.5 8.3 9.1 8.0

7.0 8.9 7.5 6.3 َٕٕٛٚ 

 ٕٚنٕٛ 6.0 6.1 7.7 6.2

 أغغطظ 4.6 5.1 5.6 4.9

 عجزًجش 6.9 6.9 7.9 7.0

 أكزٕثش 9.4 9.5 8.9 9.4

 َٕفًجش 12.4 10.6 8.4 11.3

 دٚغًجش 9.0 10.2 8.8 9.4

 انًجًىع 02282 02282 02282 02282

 أثٕظجٙ. -ْٛئخ انغٛبحخ انًصذس:  

ثًُٛب كبَذ ألم اإلٚشاداد فٙ  ،شٓش فجشاٚش ٚهٛٓبفٙ شٓش َٕفًجش،  رحممذ َغجخ إٚشاداد أؾهٗ 2100خالل ؾبو  

، اسرفؽ اٚشاد انًُشآد انفُذلٛخ ثُغجخ 2100يٍ شٓش أغغطظ إنٗ شٓش َٕفًجش يٍ ؾبو  .شٓش أغغطظ

92.1%  

 0200 - 0202 ،إيراداخ انًُشآخ انفُذليح حسة انشهر( 5) شكم
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 ًفاهيىان

صخ يٍ ْٛئخ ، ٔانًشخّ أثٕظجْٙٙ انفُبدق ٔانشمك انفُذلٛخ انؿبيهخ فٙ إيبسح :  انًُشآخ انفُذليح

 .أثٕظجٙ - انغٛبحخ

ؾهٗ ؾذد انغشف انًزٕافشح فٙ فزشح اإلعُبد  ْٕ ؾذد انهٛبنٙ انفُذلٛخ يمغٕيبً :  يؼذل اإلشغال

 (.)نٛهخ، شٓش، عُخ

 .فٙ فزشح صيُٛخ يحذدح ٓىجًٛؿٓب انُضالء فٛ ٚمٛىْٙ يجًٕؼ انهٛبنٙ انزٙ : نياني اإللايح

)نٛهخ، اإلعُبد انُضالء خالل فزشح  ؾذدؾهٗ  نٛبنٙ اإللبيخ يمغٕيبً  يجًٕؼ ْٕ: يتىسط يذج اإللايح

 .(شٓش، عُخ

 يذح اإللبيخ.فٙ  ْٙ ؾذد انُضالء يضشٔثبً : انهياني انفُذليح

 انفُيح انًالحظاخ

 انُطاق

، ٔانزٙ ٚزى رضٔٚذ انًشكض ثٓب يبسح أثٕغجٙاانفُذلٛخ فٙ  ثبنًُشآد انًزؿهّمخحصبءاد  ٚغطٙ ْزا انزمشٚش اإل

 ظجٕٙأث -يٍ لجم ْٛئخ انغٛبحخ

 انسيُيح انًذ ج

ثى رمٕو انٓٛئخ ثزضٔٚذ انًشكض ثبنجٛبَبد  انغٛبحخ ثبنجٛبَبد يٍ لجم انًُشآد انفُذلٛخ ٚزى رضٔٚذ ْٛئخ

 ب.ثشكم عُٕ٘ ثؿذ يشاجؿزٓ
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