
  

  

  2013إمارة دبي   –احصاءات السیاحة 

  

  

  صناعة السیاحة

وتمیزه تعتبر مھمة تطویر صناعة السیاحة مھمة ابداعیة وحیویة وقد ابدعت دبي في تنویع المنتج السیاحي 
من امكانات ومقومات سیاحیة جاذبة جعلتھا تنافس بقوة على خارطة حیث استندت على على قاعدة عریضة 

  العالمیة.السیاحة 

  

  الفنادق

دقي حیث فيساھم ارتفاع حجم الطلب على الفنادق في امارة دبي  وا  سجلت تحفیز االستثمار الفن ارة نم االم
ام  ي ع یاحیة ف ق الس ي المراف ا ف ادق  و 2013ملحوظ دد الفن غ ع دقا 416بل ن  فن ف م ات مختل ةالفئ  الفندقی

  غرفة فندقیة. 61,670تحتوي على 

ادق  ھدت الفن د ش راوق ورا كبی وم  حض س نج ى  ذات الخم تحوذت عل ث اس رف % 42حی الي الغ ن اجم م
  .فندقا 77الفندقیة بواقع 

غ عددھا و ي بل ة 16,411جاءت الفنادق ذات االربع نجوم في المرتبة الثانیة من حیث عدد الغرف والت غرف
ثالث  66ثم  ،فندقا 83على الرغم من تفوقھا من حیث عدد الفنادق والتي یبلغ عددھا  ة ذات ال ي الفئ دقا  ف فن

ة 10,031 غرفة فندقیة ، فیما توزعت بقیة الغرف والتي یبلغ عددھا 9,016نجوم تحتوي على  ة فندقی غرف
  مدرجة). –نجمة واحدة  –من الفئات االخرى (نجمتان  فندقا 190على 

ادق العا ي نسبة االشغال السنوي للفن ا ف وا ایجابی ث بلغت حققت الفنادق في امارة دبي نم ارة حی ي االم ة ف مل
  ملیون نزیل من مختلف الجنسیات.8.6 % بعد ان استقبلت ما یقارب 80

ة الخمس متوسط وقد بلغ ة   %78االشغال في الفنادق من فئ ن فئ ادق م ي الفن ر ف ان االشغال االكب ع وك االرب
  .%83.2شغال في فنادق فئة الثالث نجوم % بینما بلغ اال83نسبتھ ما نجوم 



ف الجنسیات  من السائحین والزوارمالیین  واستقطبت االمارة د مختل ا وق ارات تقریب شكلت شملت معظم الق
ریحة األ ة الش یات االوروبی ددھم الجنس غ ع ث بل ادق حی زالء الفن ن ن ر م وا  2.413 كب ل امض ون نزی ملی

  مختلف الفئات الفندقیة تركز معظمھم في الفنادق من فئة الخمس نجوم. ملیون لیلة في 10.970

ن 27في المرتبة الثانیة من حیث عدد النزالء حیث مثلوا ما نسبتھ  جاءت الجنسیات االسیویة واالفریقیة % م
  نزالء الفنادق في االمارة وقد تركز معظمھم في الفنادق من فئة الثالث نجوم.اجمالي 

ا نسبتھ واحتل مواطنو  زالء مشكلین م دد الن ث ع ن حی ة م ة الثالث % 18دول مجلس التعاون الخلیجي المرتب
ة ملیون  4.5 ملیون نزیل أمضوا 1.5من اجمالي النزالء بواقع  ن فئ ادق م ي الفن م ف  5و 4لیلة تركز معظمھ

  نجوم.

ا نسبتھ كما تشیر االحصائیات ان السیاحة الداخلیة كانت حاضرة بقوة حیث شكل النزالء اال اراتیون م % 9م
  ملیون لیلة. 1.722الف نزیل أمضوا ما یقارب  774من اجمالي النزالء ما یصل الى 

  

  

  

البیان
خمس نجوم
5-Star

أربع نجوم
4-Star

ثالث نجوم
3-Star

ان نجمت
2-Star

ة نجم
1-Star

ة مدرج
Listed

وع المجم
Total

7783665012218416عدد الفنادق
26,12116,4119,0164,9624,60646361,670عدد الغرف

78.18383.281.573.568.680إشغال الغرف %
3,425,4072,260,9811,541,879641,764713,36957,9558,641,355عدد النزالء

12,062,4728,364,8554,359,6701,990,6522,072,730199,36429,049,743لیالي االقامة



                

      

  الشقق الفندقیة

ل أ صبحت الشقق الفندقیة ھدف العائالت واالسر وذلك لما توفره ھذه الشقق من استقاللیة وسعر مناسب مقاب
  اقامة طویلة ومریحة.

ة  ذا وكان البد من تلبی ك ھ ة وذل ى الشقق الفندقی د عل ب المتزای ي الطل ث  بالتوسع ف ة حی اني الفندقی دد المب ع
  .2013في نھایة عام  شقة فندقیة  22,864مبنى تحتوي على  195 بلغت مباني الشقق الفندقیة

ة  اني فخم ى مب ة ال قق الفندقی اني الش ددھاوتصنف مب غ ع ى  58 ویبل وي عل ى تحت ة  8,887مبن قة فندقی  ش
  شقة فندقیة. 13,977مبنى تحتوي على  137واخرى سیاحیة ویبلغ عددھا 

ة  ة الفخم قق الفندقی ي الش غال ف بة االش ت نس د بلغ بة 84وق ت نس د بلغ یاحیة فق ة الس قق الفندقی ا الش % وأم
  .2013% في عام 81االشغال فیھا 

غ عددھم وقد تصدرمواطنو  ث بل ة حی ف  725دول مجلس التعاون الخلیجي قائمة النزالء في الشقق الفندقی ال
 ملیون لیلة. 3.5الف نزیل أمضوا  601واالفریقیة ملیون لیلة ثم الجنسیات االسیویة  2.8أقاموا  نزیال

 

ي ال اراتیون ف زالء االم ة مسجلینموقد جاء الن ة الرابع ارب رتب ا یق ل 249 م ف نزی ام   ال ي 54أق نھم ف % م
  ملیون لیلة. 1.063في الفئة السیاحیة باجمالي   %46و المباني الفندقیة الفخمة
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2013نزالء الفنادق حسب الجنسیة 

اإلمارا ت العربیة المتحدة 

دول مجلس التعاون األخرى

دول عربیة أخرى

  دول آسیویة وأفریقیة

دول أوربیة

دول أمریكیة

االوقیانوسیة



  

 لیالي اإلقامة النزالء البیــــان

 1,062,622 248,854 دولة اإلمارات العربیة المتحدة

 2,787,802 724,696 دول مجلس التعاون االخرى

 1,073,371 188,868 دول عربیة أخرى

 3,482,772 601,385 دول آسیویة وأفریقیة

 3,244,771 459,746 دول أوربیة

 670,548 106,173 دول أمریكیة

 207,139 41,410 األوقیانوسیة 

 12,529,025 2,371,132 المجموع

  

 الفعالیاتو سیاحة االعمال

ة وأصبحت وفیر  نجحت دبي في استقطاب الكثیر من المؤتمرات والفعالیات الدولی ي مجال ت ا ف زا إقلیمی مرك

افة الم یم واستض دمات تنظ ارضخ رى،  ع ة الكب ادیة والثقافی داث االقتص ة واألح دالدولی ات  وق ارت بیان أش

ام  ى أن ع المي إل اري الع ي التج ز دب یم  2013مرك ھد تنظ ھ  79ش اركت فی ا ش ركة 39,946معرض  ش

ة غ ،  عارض ث بل ا حی اال الفت ارض اقب ذه المع ت ھ د الق دد وق ریالع ع  1,581,401ن زائ ن جمی را م زائ

الم األمر  85,927اجتماعا ومؤتمرا حضره  266الجنسیات وتم عقد  ذي منتدبا من مختلف أنحاء الع زز عال

  لألعمال والفعالیات. كمقصد مثاليمكانة دبي 

  

 

 

 

 


