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 امللخص
أصبح لقطاع السياحي دور حموري يف حتقيق التنمية مبختلف أنواعها هذا الرتباطه مبختلف القطعات التنموية ابإلضافة اىل اعتباره 

عمل مباشرة وغري مباشرة كما عرف منوا متسارعا عامليا يف اآلونة األخرية، وهنا تعترب املرافق  مصدر مهم للعملة الصعبة وخلق مناصب
الفندقية الدعامة األساسية يف حتريك القطاع السياحي ملا تقدمه من خدمات متنوعة ومتكاملة، وأصبحت احدى العناصر احليوية يف خلق 

 ألداء السياحي للدول. اجلذب السياحي واملعول عليها يف حتسني وتطوير ا
دمة خلتطرقنا يف دراستنا التطبيقية اىل إمارة أبو ظيب اليت حققت منوا ملحوظا يف إنشاء املرافق الفندقة حيث بلغ عدد الفنادق الداخل حيز ا
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 املقدمة
تعاظمت أمهية القطاع السياحي يف اآلونة األخرية وأصبح من القطاعات املعول عليها يف حتريك االقتصاد بل احدى الركائز األساسية 

مليار  4,1بلغ عدد السياح  للسياحةيف حتقيق التنمية االقتصادية وحىت االجتماعية نظرا لألرقام احملققة عامليا حيث حسب املنظمة العاملية 
ترليون دوالر أمريكي بنسبة  4,1مقارنة ابلسنة الفارطة وقدرت مداخيل السياحة عامليا  % 5مع نسبة زايدة تقدر بـ  2142سائح سنة 

، كما متثل املنشأت السياحية املختلفة متطلبا (wto ،2142) وتعترب هذه النسبة أكرب من معدل النمو االقتصاد العاملي % 1زايدة 
 رئيسيا يف النهوض ابلقطاع السياحي و لعل أهم هذه املنشأت املرافق الفندقية حيث تعترب احملور والعصب الذي ترتكز عليه السياحة ألهنا

من خالل تقدمي خدمات  تباطا وثيقا ابلفنادقتعترب من أكثر وسائل اإلقامة اليت يستعملها السياح، فبات حتسني األداء السياحي مرتبطا ار 
فندقية متنوعة ومتطورة وذات جودة عالية والتجاه حنو حتسينها بشكل مستمر للوصول اىل حتقيق رضا الزابئن ووالئهم ومن مث زايدة فرتة 

شأنه ان حيفز الطلب  ية املطلوبة منإقامتهم، أيضا متثل الفنادق احدى العناصر األساسية يف العرض السياحي حيث توفرها ابلكمية والنوع
 و حيسن التنافسية وحيقق البقاء واالستمرار.

إمارة أبو ظيب اسرتاتيجية تقوم على تنويع االقتصاد وعدم االعتماد على احملروقات لوحدها ابالعتماد على السياحة وإعطاء هلا  فوضعت
مبختلف  قتصادية فقامت ببناء بنية حتتية متطورة وشيدت العديد من الفنادقالعناية الالزمة ابعتبارها إحدى أليات دفع عجلة التنمية اال

 التصنيفات تقدم خدمات ذات جودة وراقية تليب متطلبات ورغبات السياح جلذهبم واستقطاب أكرب عدد منهم. 
وخدماهتا يف  هو در املرافق الفندقي ما من خالل التساؤل احملوري التايل: ه الدراسةهذا التحليل نطرح اإلشكالية الرئيسية هلذ إطاريف 

 حتسني األداء السياحي؟
 أهداف البحث

 من خالل هذا البحث حناول الوصول اىل األهداف التالية:

 .أمهية السياحة يف سريورة التنمية االقتصادية واالجتماعية 
 .دور املرافق الفندقية يف حتريك الطلب السياحي 
 ت يف جناح الصناعية الفندقية.أثر التحسني املستمر يف جودة اخلدما 
 .دور الصناعة الفندقية يف النهوض ابلقطاع السياحي 
 .ابراز منافع حتسني األداء السياحي على االقتصاد 

 أمهية البحث

ء براز الدور الذي تلعبه املرافق الفندقية ابعتبارها احدى الركائز األساسية يف حتسني األداأمهية موضوع هذا البحث يف اتتجلى 
لسياحي يف ظل تعاظم دور القطاعات اخلدمية يف اقتصادايت الدول خاصة منها القطاع السياحي الذي أصبح له مكانة مهمة يف ا

اسرتاتيجيات رفع معدالت النمو االقتصادي، فالفنادق أصبحت متطلبا رئيسيا يف النهوض ابلقطاع السياحي ملا هلا دور تنشيط العرض 
 ة ذات جودة جتذب السياح وحتقق رضاهم.السياحي بتقدمي خدمات متنوع



 منهجية البحث

وعلى  اء السياحيالفنادق وخدماهتا وعالقتهما ابألداعتمدان يف دراستنا هذه على املنهج الوصفي يف التطرق اىل املفاهيم املتعلقة 
 .2142ل من سنة حالة إمارة أبو ظيب عربة حتليل احصائيات نشاط الفندقي لربع األو املنهج التحليلي يف دراسة 

 :التالية احملاور إىل ابلتطرق دراستنا سنتناول ذكره تقدم ما على بناء

 املرافق الفندقية. .4
 اخلدمات الفندقية واألداء السياحي. .2
 دراسة حالة إمارة أبو ظيب. .3

 املرافق الفندقية.1
 قالفنادمفهوم  1.1

لطعام والشراب والراحة وخدمات أخرى، وختتلف منظمات املنظمات الفندقية هي منظمات ضيافة ألهنا تقدم خدمات السكن وا
 الضيافة عن بعضها البعض يف عناصر متعددة مثل طبيعة املوقع واحلجم وهيكل التكاليف ومنط اإلدارة وطبيعة املستفيدين من كل منظمة

 .(433، صفحة 2143)محادي، 
( وتعين غرفة طعام وإيواء الضيف، أما اللغة الالتينية فكانت كلمة katalumaكلمة اليواننية)أصل كلمة فندق مأخوذة من ال

(hostiumتعين القاعة اليت يتم فيها استقبال الزائرين والرتحيب هبم )  ،يقصد ابملؤسسة الفندقية  ، و (31، صفحة 2142)الغنيمات
ا فندقيا، كما يعد نشاط فندقي كل استعمال مبقابل للهياكل األساسية املوجهة أساسا لإليواء وتقدمي اخلدمات كل مؤسسة متارس نشاط

،، التقليدية) املرتبطة به، وتتكون هذه اهلياكل من مؤسسات إيواء يستأجرها الزابئن لإلقامة فيها وملدة معينة دون أن يتخذوها سكنا هلم
 .(5، صفحة 2114

عرفت اجلمعية األمريكية للفنادق على أهنا نزل أعد طبقا ألحكام القانون أين جيد النزيل املأوى واملأكل واخلدمات األخرى مبقابل أجر 
لمسافرين يه اإلقامة والطعام واخلدمات األخرى لأبنه بناية أو بيت كبري يوفر ف أيضا يعرف الفندق، و (43، صفحة 2144)السرايب،  معلوم

 .(5، صفحة 4222)الكحلي،  وطاليب اإليواء
 مههمالذين أسسوا سلسلة فنادق انتشرت عرب مجيع بلدان العامل تقريبا أ يعتربون رواد الصناعة الفندقية جمموعة من الشخصيات وهناك

 :(25، صفحة 2141)مفيد، 

 (ستاتلرstatler )4223_4222أين بين أول فندق والذي  4214: أنشأ سلسلة فندقية مسيت ابمسه حيث كانت البداية سنة
 .سريه بنفسه

 ( هيلتونhilton )4221_4212 حيث أصبحت حاليا من أهم  4212: أسس هيلتون شركة هيلتون للفنادق العاملية سنة
 كرب السالسل الفندقيةوأ
 (ماريوتj .w marriot)4211_4225 حيث يعترب أول من أدخل نظام  4251: قام ماريوت ببناء أول فندق سنة

 اخلدمات احملددة فهو كان يقدم خدمات اإليواء االقتصادي



  (هندرسونو ومورmore & henderson كانت بدايتهما سنة :)إبنشاء سلسلة شريراتون) 4231 Sheraton 
chaine على جائزة ألفضل شركة لإلبداع وتطوير  4221قاموا إبنشاء شبكة عاملية كما أهنا حتصلت سنة  4222( ويف سنة

 الصناعة الفندقية
 ( شولتزreoy schultz قام شولتز إبنشاء سلسلة فنادق حتت إسم هوليداي إن سنة :)حيث كانت موجهة لتلبية  4224

 .ل منهم وعرفت بتطويرها املستمر خلدماهتارغبات املسافرين خاصة رجال األعما

، 2142)الغنيمات،  تزايد عدد الفنادق وانتشارها أصبح إحدى الضرورايت األساسية للحضارة احلديثة وهذا لعدة أسباب هي
 :(11-14الصفحات 

 وسائل النقل تزايد انتقال األفراد من مكان إىل مكان بفضل تطور وزايدة. 
 انتشار واسع لشبكة الطرقات وخاصة الطرق السريعة، حيث تتواجد الفنادق على هذه الطرق ليجد فيها حمطة راحة واستجمام. 
 حتسن احلالة االجتماعية لألفراد واجملتمعات وزايدة ثقافتهم يف السفر والتجوال خاصة يف اإلجازات السنوية. 
 د وتوفر عامل األمن مما دفعهم إىل الرغبة يف زايرة املدن والبلدان األخرىازدايد الوعي الثقايف لدى األفرا. 
 زايدة حركة التجارة والصناعة والزراعة أدت إىل انتقال البضائع واألشخاص والبحث عن فرص عمل يف بلدان أخرى عرب التنقل إليها. 

 أمهية الفنادق 2.1
 إخل وسنذكر البعض منها: التجارة، الفالحة... كالصناعة،حليوية  أمهية ابلغة يف مجيع القطاعات او للفنادق دور هام 

 ،إخل ...قاعات املؤمترات خدمات متنوعة وخمتلفة لألفراد واملؤسسات كخدمات اإلطعام، اإليواء، املسابح، النوادي الرايضية. 
 دات ال تقتصر ف بقاع األرض واإليراحتقيق اإليرادات واحلصول على العملة الصعبة من خال استقطاب السياح والزائرين من خمتل

 .على الفنادق فقط بل خمتلف القطاعات األخرى يف الدول من خالل التسوق يف األسواق واحلصول على اخلدمات
 توفري مناصب عمل مباشرة وغري مباشرة. 
 التدريب والتعليم يف خمتلف اجملاالت الفندقية سواء للموظفني أو طالب املعاهد واجلامعات. 

 النشاط الفندقي خصائص 1.1

-13، الصفحات 2142)الغنيمات،  هناك جمموعة من اخلصائص اليت متيز النشاط الفندقي عن سائر األنشطة األخرى نذكر منها 
12): 

 لسياسي يؤثر سلبا على ستقرار ايتأثر النشاط الفندقي ابالستقرار السياسي للدول سواء يف بلد السائح أو البلد املضيف فعدم اال
 .النشاط الفندقي

  يتأثر النشاط الفندقي ابلوضع االقتصادي كذلك لكن هنا يتعلق األمر ببلد السائح أكثر فمىت كان االقتصاد قواي كان دخل الفرد
 .جيدا مما يتيح لألفراد التفكري يف السفر وزايرة بلدان العامل



 لذا وجب حتسني جودهتا وتطويرها بشكل مستمر حىت يتسىن حتقيق رضا املستهلك تعترب اخلدمات جوهر النشاط الفندقي. 
 النشاط الفندقي أبداء املورد البشري كثريا ألنه هو العنصر األساسي يف حتقيق اخلدمات الفندقية. 
 .تقوم الفنادق بتقدمي خدمات متنوعة ومتباينة ومكملة لبعضها البعض كاإلطعام، اإليواء والرتفيه 
 سا وبدون توقف 21م الفنادق خدمات على مدار تقد. 
 تصنيف الفنادق 4.1
 :(423-421، الصفحات 2145)حممد،  عدة معايري على أساسها تصنف الفنادق سنذكر بعضها يوجد

 تصنيف على أساس امللكية: حسب هذا املعيار يوجد أربعة أصناف:.4
 .لقطاع اخلاص: هي فنادق مملوكة لشخص واحد أو عائلو معينة وتقدم خدمات حمدودةفنادق ا4.4
لسالسل الفندقية: هي عبارة عن فنادق موجودة عرب جمموعة من دول العامل حتمل نفس الوسم واتبعة لشركة أم واحدة مثل سلسلة  2.4

 .شرياتون، هيلتون...إخل
 .ملكيتها للدولةفنادق حكومية: وهي عبارة عن فنادق تعود 3.4
 .فنادق خمتلطة: ووهي فنادق تكون ملكيتها مشرتكة بني القطاع اخلاص والدولة أو بني الدولة والشركات األجنبية1.4

 :تصنيف على أساس املوقع: يوجد ستة أصناف حسب هذا التصنيف .2

 .فنادق مراكز املدن: هي فنادق موجودة يف وسط املدن 4.2
ق موجودة يف ضواحي املدن نظرا لتطلبها مساحة كبرية حيث يكون مثن األراضي أقل تكلفة من وسط فنادق الضواحي: هي فناد 2.2
 .املدينة

 .فنادق السواحل: هي فنادق موجودة على السواحل وقريبة من الشواطئ ومتتاز بتنوع خدماهتا 3.4

انبه وعادة ما تقدم خدمات فندقية للمسافرين فنادق املطارات: هي فنادق هلا عالقة ابملطارات وجندها إما بداخل املطار أو جب 1.2
 .ابلطائرات

(: هي عبارة عن مباين موجودة على الطرق السريعة بغرض توفري ملستعملي هذه الطرق خدمات motelفنادق العبور: )موتيل  5.2
 .املبيت واإلطعام

عية مجيلة  ن على مساحة كبرية جند فيها مناظر طبياملنتجعات: هي عبارة عن مركب يتكون من جمموعة من الفنادق وشقق فردية تكو  2.2
 .كما أهنا تقدم جمموعة متنوعة ومتباينة من اخلدمات سواء الفندقية أو الرتفيهية أو الرايضية كما أهنا هلا طاقة استيعاب كبرية

 تصنيف الفنادق حسب نوعية اخلدمات: جند حسب هذا التصنيف مثانية أنواع هي: .3

: غالبا ما جند هذا النوع من الفنادق يف املدن التجارية والصناعية حيث تكون اإلقامة فيها من أجل األعمال وكذلك الفنادق التجارية 4.3
 حلفالت واألفراح. توفر خدمات احتضان املؤمترات، الوالئم،



 .ص واحدتوفر هذه الفنادق خدمات اإليواء فقط وغالبا تكون صغرية احلجم وتكون مملوكة لشخ فنادق اإلقامة: 2.3
 .بيوت الشباب: هي فنادق اهلدف منها إيواء الشباب الراغب يف السفر والتجوال مقابل أجر منخفض عن الفنادق األخرى 3.3
: هي عبارة عن فنادق فاخرة غالبا تكون مخس جنوم وحتتوي على آخر تكنولوجيات اخلدمات الفندقية وتكون مكان قامرةفنادق امل 1.3

 اخل. نت علمية أو رايضية أو ثقافية...واملسابقات العاملية سواء كا عقد املؤمترات املهمة
 .... اخلصحية املنتجعات: هي كما ذكرانها سابقا مركبات لعدة فنادق وشقق فردية وهي أنواع: صيفية، شتوية، 2.3
 أنواع:الفنادق املتحركة: هي عبارة عن فنادق غري اثبتة بل تتحرك دون أن ينزعج املقيم بذلك وهي  1.3

 الفنادق الربية املتحركة ويقصد هبا الغرف املوجودة ابلقطارات. 
 الفنادق الطائرة: ويقصد هبا الطائرات اليت حتتوي على غرف النوم وقاعات االجتماعات. 
 ويقصد هبا البواخر اليت حتتوي على خدمات فندقية ألنه غالبا السفر عربها يستغرق وقت يزيد عن الفنادق العائمة :

 . أو أكثريومني

الفنادق العالجية: وهي فنادق انتشرت مؤخرا غالبا تكون مخسة أو أربعة جنوم وهي عبارة عن فنادق تقدم خدمات الرعاية الصحية  2.3
 .ابإلضافة إىل اخلدمات الفندقية اليت تقدمها البنوك األخرى

 .لبا تكون جبانب املالعب واملرافق الرايضيةالفنادق الرايضية: وهي فنادق تكون جمهزة بكل ما حيتاجه الرايضي وغا 2.3
 هي: مخسة تصنيفاتتصنيف على أساس عدد النجوم: يعترب هذا املعيار األكثر شيوعا يف تصنيف الفنادق حيث جند . 1

ودة خدماهتا فنادق مخسة جنوم: هي فنادق تقدم خدمات راقية وتعمل على تلبية مجيع رغبات الزبون أما األسعار تكون مرتفعة نظرا جل 4.1
 .الفندقية

فنادق أربعة جنوم: هي كذلك فنادق تقدم خدمات متنوعة وذات جودة لكنها تكون أقل نوعا ما عن خدمات فنادق مخسة جنوم  2.1
 .أما األسعار تكون أيضا أقل

ون األسعار ملقابل أيضا تكوابفنادق ثالث جنوم: هي فنادق تقدم خدمات تكون أقل كما ونوعا من املوجود يف فنادق أربعة جنوم  3.1
 .أقل

 .فنادق جنمتني: هي فنادق تقدم خدمات حمدودة وبسيطة وذات أسعار منخفضة 1.1
فنادق جنمة واحدة: هي فنادق توجد يف مناطق شعبية تقدم خدمات متواضعة وغالبا تكون هذه الفنادق صغرية احلجم وتطبق أسعار  5.1

 .منخفضة
 اح الفندقالعوامل اليت تساعد على جن 1.1

وزايدة مردوديته مرهون بنجاح إدارهتا واالستغالل اجليد جلميع العوامل اليت تساعد على حتسني إيراداهتا وفيما يلي أهم الفندق  إن جناح
 :(22-34، الصفحات 2142)يوسف،  هذه العوامل

لى ابئن لفندق عن اآلخر وابلتايل مىت كان املوقع جيد قريب من املواصالت اليت تساعد عاملوقع: له أمهية كبرية يف تفضيل الز  4.5.4
 .الوصول إليه بطريقة سهلة زادت نسبة جناحه كذلك تواجد الفنادق يف أماكن سياحية من شأنه أن حيسن أداءها



 عروض رقم أعمال مقبول تعمل على تقدمي السعر: يلعب السع دور حموري يف تقدمي اخلدمات بصفة عامة وكي حتقق الفنادق 2.5.4
 .أسعار مع ختفيضات حىت تقوم جبذب أكب عدد من الزابئن

اإلعالن: يعترب اإلعالن من وسائل الرتويج املهمة فمن خالله يتم توصيل الرسالة للجمهور بتعريف اخلدمات املقدمة من طرف  3.5.4
 تهدف ويؤثر فيهم وحيفزهم على زايرة الفندق والتعرف على خدماته خاصة يفالفنادق حيث أن اإلعالن يصل بسرعة إىل اجلمهور املس

 ظل اشتداد املنافسة
األطعمة واملشروابت: يف الكثري من األحيان خيتار النزيل الفندق على أساس املأكوالت اليت يقدمها سواء كانت تقليدية أو حديثة  1.5.4

 .زابئنفاألطعمة واملشروابت قد تكون أحد عوامل جذب ال
الديكور: يلعب الديكور درا هاما يف جناح الفنادق سواء كان داخليا أو خارجيا لذا جند الفنادق تصرف أموال معتربة يف تصميم  5.5.4

 .ديكوراهتا جلعلها ميزة تنافسية
ال متزايد كان هناك إقباخلدمات املقدمة: تعترب اخلدمات جوهر الصناعة الفندقية فمىت كانت هناك خدمات متنوعة ومتكاملة   2.5.4

على الفندق، فحديثا أصبح الشغل الشاغل يف إدارة الفنادق هو خلق أكرب عدد من اخلدمات إلرضاء الزابئن والوصول إىل املردودية 
 .املطلوبة
الستقبال من ا اإلدارة الناجحة: كفاءة العاملني ومستوى تدريبهم خاصة املوظفني الذين يتعاملون مباشرة مع الزابئن كموظفي 1.5.4

 .خالل االستقبال احلسن والعمل على إرضاء الزابئن وإشباع رغباهتم من أهم العوامل اليت تساعد على جناح الفندق
 .درجة التباين يف فرتة التشغيل: وتعين هل الفندق مومسي أو دائم أي يعمل طوال العام أو يعمل صيفا ويغلق شتاءا والعكس 2.5.4

 ية واالجتماعية للخدمات الفندقيةاألمهية االقتصاد 1.1
تكمن األمهية االقتصادية لفندق يف العملية التشيلية اليت تبدأ من اقتناء املواد األولية اليت حيتاجها الفندق يف إنتاج خدماته  

نتاج اخلدمة اليت تتم عن إ كاخلضروات، الفواكه، اللحوم....إخل وابلتايل تنشيط سوق السلع االستهالكية مث أتيت احمللة الثانية وهي مرحلة
طريق جمموعة من العاملني وابلتايل توظيف اليد العاملة وامتصاص البطالة ودفع هلم األجور اليت بدورها يتم إما توجيهها لالستهالك أو 

املستحقات إيرادات  هاالدخار مث أتيت املرحلة األخرية وهي تلقي املستحقات املرتتبة عن تقدمي اخلدمات الفندقية للزابئن حيث متثل هذ
 مالفندق وأحياان تكون ابلعملة الصعبة مما يساهم يف رفع نسبتها يف االقتصاد الوطين ومن خالل هذه اإليرادات جند اإلدارة الفندقية تقو 

  .(13، صفحة 2112ي، )الطائ بدفع االلتزامات الضريبية والنسبة الضريبية واجلزء منها يذهب إىل االستثمار وتطوير اخلدمات الفندقية
هة ج أما األمهية االجتماعية فتتمثل يف تعزيز الروابط االجتماعية اليت تنتج من خالل االحتكاك املباشر بني العاملني والزابئن من جهة ومن

ع من التعريف العادات والتقاليد فيصبح هناك نو أخرى بني الزابئن أنفسهم خاصة إذا كانوا من بلدان خمتلفة حيث جند تعدد الثقافات و 
خبصائص كل دولة من طرف مواطنيها النزالء ابلفنادق وخلق الصداقات والعالقات بني الزابئن واليت تدفع هبم إىل حب اكتشاف بلد 

 .(11، صفحة 2112، )الطائي مر إىل إقامة عالقات عائلية بينهالصديق املتعرف به وابلتايل تنشيط احلركة السياحية وأحياان يصل األم
 
 
 



 واألداء السياحي الفندقية اتاخلدم. 2
 مفهوم اخلدمة الفندقية 1.2

عرفت اخلدمة الفندقية على أهنا مزيج لعناصر مادية تتمثل يف املأكوالت واملشروابت وعناصر غري مادية تتمثل يف الراحة واملتعة 
وتعرف أيضا على أهنا األنشطة غري املادية واليت ميكن تقدميها بشكل منفصل وتوفر  .(Huffadine.M, 1993, p. 207) واألمان

الروسان، ) إشباع لرغبات وحاجات الضيوف، وليست ابلضرورة أن ترتبط مع بيع منتج آخر وعند تقدمي اخلدمة لو يتطلب نقل امللكية
هي عبارة عن جمموعة من اخلدمات جتعل إقامة الزبون مرحية من خالل األخذ مبا حيب وما يكره الزابئن وأفضلية ، ف(1، صفحة 2111

ترب مهمة هي األخرى عالذوق لديهم إزاء خلفية األسعار املتغرية، ابإلضافة إىل ذلك جند األزايء، الثقافة، احلضارة واالعتبارات اإلقليمية ت
 والشكل املوايل يوضح العناصر املادية والغري مادية للخدمة الفندقية: (414، صفحة 2115)نبعة،  يف صنع املنتوج الفندقي

 اخلدمة يف املؤسسة الفندقية/(: مزيج السلعة14الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 

 51، ص2112، 4يب الطائي، مدخل إىل إدارة الفنادق، مؤسسة الوراق األردن، طاملصدر: محيد عبد الن
 خصائص اخلدمات الفندقية 2.2

 :(22-21، الصفحات 2141)حافظ،  هناك جمموعة من اخلصائص اليت متيز اخلدمات الفندقية نذك منها ما يلي

 الكة وغري قابلة للتخزين فمثال يف حالة بقاء غرفة فارغة ال ميكن ختزين خدماهتا لليوم املوايل اخلدمات الفندقية هي خدمات ه
 .وابلتاي تسبب خسارة للفندق ال ميكن تعويضها ألهنا تتطلب تكاليف جاهزيتها ألي مطلب حمتمل

  اقبل أن تتم عملية شرائهاخلدمات الفندقية حتتوي على خدمات غري ملموسة ألنه ال ميكن أن حتس أو تذاق أو تلمس. 
  اخلدمات الفندقية هي خدمات متغايرة اخلواص )غري متجانسة( حيث ختتلف اخلدمات املقدمة من زبون إىل آخر حسب أداء

املوظفني فأحياان تقدم خدمات ابملستوى املطلوب لزبون معني بينما تقدم لزبون آخر مبستوى جودة أقل لعدة أسباب قد ترتبط مبقدم 
 .أو ترتبط ابلفندق ككل لذلك من الصعب تقدمي خدمات اثبتة اجلودة كما هو متعارف عليه يف تقدمي السلع اخلدمة
  اخلدمات الفندقية ال ميكن نقلها حيث يتوجب على الزبون االنتقال إىل موقع تقدمي اخلدمة فمثال لالستفادة من اإليواء جيب

 .التنقل إىل الفندق

 ملموس غري ملموس

 األثاث
 الديكورات

 املأكوالت واملشروابت

 لعام، الرفاهيةاجلو ا
 االيواء، الصورة
 مستوى اخلدمة،

 مزيج سلعة / خدمة



 ان نائية تفاعلية بني مقدمي اخلدمات والزابئن حيث جيب أن يكون هناك تالقي بني الطرفني يف املكاخلدمات الفندقية هي عالقة ث
 .والزمان
  ،الطلب على اخلدمات الفندقية ميتاز ابلتذبذب وعدم االستقرار حيث يكون هذا التذبذب إما يومي، أسبوعي، شهري، سنوي

 .يها يف فصل الشتاءوقد يكون فصلي فمثال املنتجعات الصعبة يقل الطلب عل
 اخلدمات الفندقية غري قابلة للتملك فالزابئن تستفيد من هذه اخلدمات وقت مكوثها فقط بدون امتالكها للعناصر املادية للفندق. 

 جودة اخلدمات الفندقية 1.2
ومتطلبات الزابئن خاصة يف  تجودة اخلدمات الفندقية تعترب إحدى العوامل الرئيسية يف الصناعة الفندقية ألهنا تتعلق بتحقيق رغبا

يع ظل تزايد حدة املنافسة بني الفنادق وترتكز فلسفة جودة اخلدمات على كيفية تلبية رغبات الزبون ومتطلباته املتغرية مع حتمية مشاركة مج
ستجابة إىل توقعاهتم ئن واالالعاملني بصورة متكاملة وفعالة يف أداء أنشطة وعمليات املنظمة الفندقية للوصول إىل حتقيق رضا ووالء الزاب

 .وكل هذا يكون وفق آلية التحسني املستمر لكل عناصر اخلدمة الفندقية
تعرف جودة اخلدمات الفندقية على أهنا جمموعة من اخلواص والصفات اليت جيب أن تتصف هبا اخلدمات الفندقية املقدمة للزبون واليت  

متثل االستجابة لتوقعات النزالء للخدمات الفندقية إحدى االهتمامات ، فهي (42، صفحة 4222)بشري،  تليب متطلباهتم وتفوق توقعاهتم
توقعات اخلدمة  losionالرئيسة يف إدارة الفنادق ألن تضييق مفهوم جودة اخلدمة الفندقية يرتبط بتلبية توقعات الزابئن ولقد صنف 

 :(22، صفحة 2112)عباس،  تالفندقية إىل ثالث مستواي

اخلدمات الضرورية: تتمثل اخلدمات الفندقية الضرورية عموما يف خدمات االستقبال مثل تسجيل النزالء عند وصوهلم، إعطائهم  .4
 .إخل وهذه خدمات يعتقد النزالء توفرها املعلومات الضرورية عن خدمات الفندق....

املتوقعة: هي اخلدمات اليت يتوقع النزالء ابلفندق أداءها من طرف مقدم اخلدمة لتكتمل اخلدمة الفندقية، ومتثل هذه  اخلدمات .2
اخلدمات العامل األساسي يف خلق امليزة التنافسية لدى املنطقة الفندقية ومثال هذه اخلدمات: خيارات الدفع واحلجوزات، استعمال 

 .إخل التكنولوجيات احلديثة...
اخلدمات االختيارية )املرغوب فيها(: وهي تلك اخلدمات اليت يغب النزالء يف توفرها واليت متثل الدافع األساسي يف والئهم للفندق   .3

 .كما أهنا أيضا تساعد يف خلق امليزة التنافسية وتعزز احلصة السوقية للفندق

ع مقدم اخلدمة خالل فرتة من الوقت وميكن توضيح هذا من خالل أما إدراك النزيل جلودة اخلدمة الفندقية يكون بعد عدة تعامالت م 
 :(21، صفحة 2112)عباس،  ثالث مراحل هي

إدراك النزيل جلودة اخلدمة الفندقية قبل احلصول عليها: يكون للزبون معلومات عن اخلدمات الفندقية لفندق ما عرب العديد من  .4
وجيية اليت يستعملها هذا األخري مثل اإلعالانت املتلفزة واملذاعة والصحفية، صفحات الواب، لوحات اإلعالن يف الطرق الوسائل الرت 

إخل، حيث تتيح هذه الوسائل للزبون احملتمل إدراك أويل للخدمات الفندقية املقدمة وتساهم يف رسم صورة عنها وبناء  واملدن...
 .توقعات



ن عند دخول الزبون إىل الفندق ويتعامل مباشرة مع موظفي االستقبال يكو  :دمة الفندقية أثناء استهالكهاإدراك النزيل جلودة اخل .2
خل، فيعترب إ خدمات اإليواء، تعامل موظفي الفندق مع الزبون... لديه شعور بتطابق توقعاته مع اخلدمات املتوفرة مثل خدمات األمن،

 جودة اخلدمة الفندقية ألنه له أتثري مهم على رضا الزبون وكسب ثقته.) التداخل البشري( أساس  التعامل املباشر
دة بعد انتهاء فرتة إقامة النزيل ابلفندق تكون لديه صورة متضحة عن جو  إدراك الضيف جلودة اخلدمة الفندقية بعد استهالكها: .3

رة أخرى له اختاذ القرار إبعادة زايرة هذا الفندق م اخلدمة الفندقية ويكون لديه إما الشعور ابلرضا أو عدم الرضا عنها وابلتايل ميكن
أو ال وحىت التأثري على سلوك اآلخرين من خالل إعطائهم انطباعا جيدا عن خدمات الفندق أو انطباع سيئ، وابلتايل عن املنظمات 

االحنرافات بصورة عرب معاجلة األخطاء و الفندقية االلتزام اجلاد جبودة اخلدمة الفندقية أثناء تقدمي والعمل على التحسني املستمر هلا 
 .مستمرة

 العرض والطلب السياحي 4.2
يتمثل العرض السياحي يف كل ما متلكه الدول من مقومات جذب سياحي من موارد طبيعية، صناعية، اترخيية، حضارية وثقافية 

 .احيةي ومدى الرغبة يف استهالك اخلدمات السيإضافة إىل ذلك اخلدمات السياحية أما الطلب السياحي هو الطلب على املنتوج السياح
العرض السياحي: وهو كل ما تقده املنظمات السياحية إىل سياحها الفعليني أو احملتملني من خدمات سياحية مدعومة مبقومات  4.1.2

 :(432، صفحة 2111)السميع،  إخل ويتصف مبجموعة من اخلصائص أمهها اجلذب سواء كانت طبيعية، اترخيية، حضارية...

  قلة املرونة: العرض السياحي عرب السلعة اليت ميكن تعديلها بسهولة مبا يتالءم وأذواق املستهلكني وتغري احتياجاهتم، أما العرض
 .ابئنالسياحي ال ميكن تغري مكوانته بسهولة إال خدمة السياحة اليت ميكن تطويرها وتعديلها حسب ميول الز 

  استقالل العناصر املكونة له: العرض السياحي كما ذكر له عدة مكوانت ختتلف عن بعضها البعض ومستقلة فمثال املقومات
 .الطبيعية مستقلة عن مقومات البىن التحتية ومستقلة عن اخلدمات السياحية

  ة منه عكس جود املنتوج السياحي لالستفاداستخدامه يف أماكن وجوده: يتطلب من املستهلكني السياحيني التنقل إىل أماكن و
 .السلع اليت ميكن نقلها من مكان انتاجها إىل مكان تواجد املستهلك بض النظر عن املسافة واملكان

  خضوع العرض السياحي للمنافسة: يتميز السوق السياحي بتنوع رغبات طاليب اخلدمات السياحية وتنوع الدول املصدرة للخدمات
يج لق تنافسية بني منتجي وعارضي اخلدمات السياحية يف تقدمي عروضهم مما يتطلب استخدام تقنيات التسويق يف الرتو السياحية مما خي

 .هلا

الطلب السياحي: هو عبارة عن توجهات السائحني لشراء منتج سياحي معني أو زايرة منطقة سواء كانت يف نفس بلداهنم أو  2.1.2
ول قابل للتحريك والتنشيط من طرف مجيع الدول السياحية يف خمتلف د الذي ي مرتقبحوق سيابلدان أخرى. ويعرف أيضا على أنه س

 : (411-415، الصفحات 2111)السميع،  العامل للوصول إىل استيعابه وتلقي احلركة السياحية الواردة منه وينقسم إىل ثالثة أنواع

 ام: ويقصد به إمجايل الطلب على اخلدمات السياحية بغض النظر عن النوع، الوقت واملكانالطلب السياحي الع. 
 الطلب السياحي اخلاص: ويقصد به طلب منتوج سياحي معني حسب ما حيتاجه السائح شخصيا حسب ميوله ورغباته. 



  العارضة  تتجه كثري من الدول السياحي املشتق: ويقصد به اخلدمات السياحية املكملة ملنتوج سياحي معني حيثالطلب
 .للخدمات السياحية إىل حتويل كل طلب سياحي خاص إىل طلب سياحي عام لتزيد من فعالية نشاطها السياحي

 :(443، صفحة 2111)السميع،  كما مير الطلب السياحي أبربعة مراحل وهي

 ائيةجتاه احلركة السياحية واليت تتطلب أنشطة تسويقية مكثفة ابستخدام وسائل تروجيية ودعمرحلة االنتعاش وهي مرحلة البداية ا. 
 مرحلة الرواج: وهي مرحلة ازدهار الطلب السياحي حيث يصل ملستوايت منو كبرية ومتزايدة. 
 طويرهاة وتمرحلة الكساد: حيث يبدأ الطلب السياحي يف تراجع واخنفاض نتيجة عدم التوسع يف األنشطة السياحي. 
  مرحلة الركود: وفيها يتميز الطلب السياحي ابلتوقف واجلمود بسبب عدة عوامل تتعلق ابلبيئة اخلارجية أو الداخلية للمنظمات

 .السياحية

 :(412، صفحة 2111)السميع،  يتميز الطلب السياحي مبجموعة من اخلصائص نذكر منهاو 

 وتعين أن الطلب السياحي ذو حساسية كبرية حنو البيئة االقتصادية، السياسية واالجتماعية يف الدول املستقبلة أو احلساسية :
 .املصدرة للسياح، ففي حالة عدم استقرا هذه العوامل يتأثر الطلب السياحي سلبا والعكس صحيح

  عيةفيه سواء كانت سياسية، اقتصادية أو اجتمااملرونة: ويقصد هبا أن الطلب السياحي يتغري حسب الظروف اليت تؤثر. 
  التوسع: ويقصد هبا أن الطلب السياحي معرض للتوسع والزايدة سنواي لكن مبعدالت غري اثبتة حسب عدة عوامل تتحكم فيه

 .خلمثل التطور التكنولوجي، املستوى املعيشي، جودة احلياة.... إ
  قبلة املواسم واملناسبات سواء تعلق األمر ابلدول املصدرة للسياح أو الدول املستاملومسية: ويقصد هبا تغري الطلب السياحي حسب

 .هلم فمثال تزداد احلركة السياسية القادمة من أمريكا وأورواب إىل مصر صيفا
 و د املنافسة: التنافس له دو مهم يف حتريك الطلب السياحي فهناك أحياان خصائص مثل اآلاثر القدمية ومقومات طبيعية تلعب

 .مهم يف جعل املنافسة غري متوازن
  عدم التكرار: يتصف الطلب السياحي بعدم التكرار وذلك لعدة أسباب، ألنه يف الكثري من األحيان السائح ال يقوم بتكرار زايرة

 .نفس املنطقة فدائما يكون الفضول لزايرة أماكن أخرى

 األداء السياحي 1.2
خالهلا يتم معرفة مدى مطابقة األهداف املرسومة مع النتائج احملققة ومدى وجود احنرافات األداء السياحي مرتبط بعدة أبعاد من 

سواء كانت احنرافات مقبولة أو غري مقبولة حىت يتسىن ملتخذ القرار معرفة نقاط قوة ونقاط ضعف املنظمة الفندقية وتتمثل هذه املؤشرات 
 :(412-412، الصفحات 2142لسبيت، و بوروبة، )وفاء، ا يف

 
 



 املؤشر املايل: ويتعلق بعدة عناصر هي: 4.5.2

 اإليرادات السياحية. 
 املصاريف وتكاليف القطاع السياحي. 
 نسبة مداخيل السياحة يف اإلنتاج احمللي واإلمجايل. 
 نسبة تشغيل اليد العاملة املباشرة وغري املباشرة. 
 لية واألجنبيةحجم االستثمارات احمل. 

عدد الزابئن )النزالء والسياح(: الصناعة الفندقية مرتبطة ارتباطا وثيقا برضا الزابئن ووالئهم اجتاه اخلدمات الفندقية املقدمة  مؤشر 2.5.2
رتفع كان م هلم، على هذا يعد إرضاء العمالء وجذب أكرب عدد، عامل جناح النشاط السياحي بصفة عامة ومىت كان عدد النزالء والسياح

 جناح املنظمات الفندقية مرتفعا وهذا يرتبط بعدة عوامل هي:

 إرضاء الزابئن ومدى والئهم. 
 جودة اخلدمة الفندقية. 
 تقدمي منتجات جديدة ومبتكرة. 
 مدى االستجابة لشكاوى الزابئن. 
 توفري كل وسائل الراحة والرتفيه. 
 خلق ميزات تنافسية. 
 طرح أسعار مدروسة بدقة. 

العمليات الداخلية: ويقصد به مجيع العمليات واألنشطة املتعلقة إبنتاج اخلدمة الفندقية واليت من خالهلا يتم مقابلة رغبات شر مؤ  3.5.2
 .واحتياجات الزابئن من جهة والوصول إىل حتقيق أكرب عدد من األهداف املسطرة من طرف اإلدارة العليا للفندق من جهة أخرى

حكم ية: يرتبط هذا املؤشر بتنمية مهارات العاملني تطوير كفاءاهتم عرب برامج تدريبية متواصلة حىت يتسىن هلم التاملوارد البشر مؤشر  1.5.2
 .اجليد يف الوظائف املسندة هلم

البيئي: أصبح الُبعد البيئي من أهم األبعاد يف االقتصاد بصفة عامة حيث أصبح الشغل الشاغل للدول هو الوصول إىل  مؤشر 5.1.2
يق التنمية املستدامة عرب تبين جمموعة من السياسات واملفاهيم كفلسفة االقتصاد األخضر وابملقابل ظهرت مجعيات وقوى تنادي حبماية حتق

 البيئة وظهر ما يسمى ابملستهلك األخضر. من هنا أصبح من الضروري االهتمام ابجلانب البيئي ومراعاة محاية البيئة يف الصناعة الفندقية
جلب فئة مهمة من املستهلكني الذين لديهم وعي بيئي وزايدة احلصة السوقية، فحديثا أصبح ما يسمى ابلفنادق اخلضراء اليت حىت يتم 

 .تراعي اجلوانب البيئية يف إنتاج اخلدمات الفندقية واالعتماد على تقنيات التسويق األخضر
 
 



 . دراسة حالة إمارة أبو ظيب )االمارات العربية املتحدة(1
 دولة االمارات العربية املتحدة من الدول العامل اليت تعرف رواجا سياحيا كبريا، جغرافيا تقع يف اجلهة الشرقية لشبه اجلزيرة العربيةتعد 

مطلة على اخلليج العريب وتتكون من سبع إمارات هي: إمارة عجمان، إمارة أبو ظيب، إمارة الفجرية، إمارة ديب، إمارة أم القوين، إمارة 
 قة، إمارة رأس اخليمة.الشار 

ومتثل اجلزء األكرب فيها حيث تبلغ مساحتها  4124أسست سنة  تشكل إمارة أبو ظيب إحدى أهم املناطق يف االمارات العربية املتحدة
كلم وتعترب األوىل أيضا من حيث تعداد   111من املساحة اإلمجالية لدولة اإلمارات مع خط ساحلي طوله  %21بنسبة  ²كم  21311

، تزخر أبو ظيب مبجموعة من املقومات السياحية ملا حتتويه من مزيج بني األماكن الطبيعية اجلميلة واهلندسة (2142)مساملة،  سكانال
ذا اجتهت إمارة أبو ه املعمارية احلديثة واملعاصرة وكذلك مرافق فندقية وترفيهية متطورة تقدم خدمات فندقية راقية وذات جودة عالية. على

ظيب اىل القطاع السياحي ملا له دور حموري يف عملية التنمية ورفع مداخيل العملة الصعبة يف سياق تنويع االقتصاد واخلروج من قوقعة 
لفنادق، املراكز املالية ا احملروقات، فكان االهتمام إبنشاء بنية حتتية متطورة يف مجيع اجملاالت احليوية كالنقل واملواصالت، املطارات، املوانئ،

 والتجارية...إخل كما انتهجت كل السبل اليت من شاهنا ان جتلب الزوار وجتعل إقامتهم مرحية وممتعة.
احتل انشاء املرافق الفندقية جوهر اهتمام السلطات إبمارة أبو ظيب للنهوض ابلقطاع السياحي، فتم انشاء العديد من الفنادق خمتلفة 

شر مع النهضة العمرانية اليت ابشرهتا اإلمارة والبنية التحتية اليت تزخر هبا حيث احتلت املرتبة الثالثة عامليا من حيث مؤ  التصنيف تزامننا
، كما (wikipedia ،2142) 2145جودة البنية التحتية وفقا لتقرير التنافسية الدويل الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي عام 

قامت بوضع كل التسهيالت للمستثمرين خاصة منهم األجانب لبناء وتشيد أفخم الفنادق و املنتجعات مبختلف أنواعها للرفع من الطاقة 
فندق داخل  422االستيعابية وجماهبة التدفقات السياحية، من خالل اجلدول املوضح ادانه يتبني لنا ان امارة أبو ظيب  وصلت اىل انشاء 

اىل  4فندق من  33جنوم و 1فندق  31جنوم و5فندق  53من بينها  2142خلدمة مبختلف التصنيفات خالل الربع األول لسنة حيز ا
 فندق على شكل شقق فندقية، مع توفرها جلميع اخلدمات املتطورة و احلديثة يف اجملال الفندقي. 12جنوم إضافة اىل  3

 2142دق يف إمارة أبو ظيب خالل الربع األول لسنة (: عدد الفنادق حسب تصنيف الفنا14جدول رقم )
 
 
 
 

 2142خالل الربع األول لسنة يف أبو ظيب املصدر: التقرير أداء املنشأت الفندقية 
(https://tcaabudhabi.ae/en/default.aspx) 

استطاعت إمارة أبو ظيب ان تصنع مكاان هلا على اخلارطة السياحية العاملية حيث أصبحت من أفضل الوجهات السياحية و أشهرها عربيا 
ايدة تقدر بنسبة ز  2142زائر خالل الربع األول لسنة 4224122و عامليا، من خالل اجلدول املوضح أدانه نالحظ ان اإلمارة استقبلت 

، فبفضل البنية السياحية اليت تزخر هبا االمارة واالعتماد على تقنيات اجلذب خاصة يف 2142مقارنة ابلربع األول لسنة  %9,63بـ 
احلقل التسويقي إبطالق محالت تروجيية وانشاء مكاتب يف اخلارج تروج للسياحة يف االمارة استطاعت ان حتفز األسواق املصدرة وخمتلف 

 اجملموع جنوم 5 جنوم 1 جنوم 3-4 الشقق الفندقية 
 422 53 31 33 12 عدد الفنادق
 33111 41211 1211 1211 5111 عدد الغرف



الزوار، كذلك اعتمدت على وضع كل التسهيالت للحصول على التأشريات مبختلف أنواعها واعفاء العديد من الدول من أتشرية  شرائح
 الدخول.

 2142(: األداء حسب املنطقة يف إمارة أبو ظيب خالل الربع األول لسنة 12جدول رقم )

 2142سنة املصدر: التقرير أداء املنشأت الفندقية يف أبو ظيب خالل الربع األول ل
(https://tcaabudhabi.ae/en/default.aspx) 

هذا وال تزال اجلهود متواصلة يف تشيد وإجناز الفنادق نظرا الرتفاع الطلب السياحي فبلغت نسبة تقدم االشغال بناء فنادق خالل الربع  
اضية كما نالحظ ان متوسط فرتة اإلقامة مقارنة ابلربع األول لسنة امل% 4,63حيث زايدة تقدر بـ   % 66,33نسبة 2142األول لسنة 

مقارنة ابلربع األول لسنة  % 4,3مع زايدة تقدر بـ 2142خالل الربع األول لسنة   2,33الفندقية ابألايم عرفا ارتفاعا أيضا حيث بلغ 
، وعرف متوسط سعر ياجاهتماملاضية هذا يعكس زايدة الرغبة يف اإلقامة لدى نزالء نتيجة لتلقيهم خلدمات فندقية تليب رغباهتم واحت

 مقارنة ابلربع األول للسنة املاضية سببها زايدة تكلفة التشغيل.% 9,23درهم مع نسبة زايدة تقدر بـ   514,66الغرفة
 راتكانت أهم هذه األسباب هي الرتفيه، األعمال، االجتماعات واملؤمتالزايرة ابلنسبة للنزالء و  تعددت أسباب اإلقامة واختلف اهلدف من

مث أتيت األعمال يف املرتبة  %54اخل، فحسب الشكل املوايل النسبة االوىل يف تصنيف اهلدف من الزايرة تعود للرتفيه بنسبة واملعارض... 
 %5وتليها اإلقامة ألهداف أخري بنسبة  %44مث أتيت االجتماعات واملؤمترات واملعارض يف املرتبة الثالثة بنسبة  %22الثانية بنسبة 

 .%1يف املرتبة األخرية بنسبة ايرة األهل و ز أتيت و
 
 
 

 اجملموع منطقة الظفرة منطقة العني مدينة أبو ظيب 
مؤشرات 

 األداء
 نسبة التغري العدد الفعلي

مقارنة بسنة 
2112 

العدد 
 الفعلي

ري غنسبة الت
مقارنة 
بسنة 

2112 

العدد 
 الفعلي

 نسبة التغري
مقارنة بسنة 

2112 

 نسبة التغري العدد الفعلي
مقارنة 
بسنة 

2112 
 9,63% 1291482 8 % 37722 19,8% 132751 %1,1 1121009 النزالء

 % 4,36 % 3322, % 1,1 % 50 % 11,5 % 68 % 0,5 % 81 نسبة األشغال
متوسط فرتة 

 اإلقامة ابألايم
2,8 2,8 % 2 2,5 % 2,2 7,6 % 2,33 4,30 % 

متوسط سعر 
 الغرفة )درهم(

416 %16,09 296 0,9 % 832 10,7 % 514,66 9,23 % 



 2142(: اهلدف من زايرة إمارة أبو ظيب من طرف النزالء خالل الربع األول لسنة 12الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 

 2142املصدر: التقرير أداء املنشأت الفندقية يف أبو ظيب خالل الربع األول لسنة 
(https://tcaabudhabi.ae/en/default.aspx) 

دد النزالء مقارنة مع نفس الفرتة لسنة املاضية اين وصل عدهم اىل يف عمنوا  2142جنوم خالل الربع األول من سنة  5فنادق سجلت 
نزيل وهذا تزامننا مع زايدة عدد هذه الفنادق كما اهنا استحوذت على العدد األكرب من عدد النزالء عموما، من خالل الشكل  51211

ا والعكس تصنيف مرتفعا كان عدد النزالء مرتفع أيضاملوايل نالحظ ان عدد النزالء له عالقة طردية مع تصنيف الفنادق حبيث كلما كان 
صحيح، وهذا يعين لنا ان هناك طلب مرتفع على الفنادق الفاخرة واليت تقدم خدمات فندقية راقية ومتطورة تتيح للزيل الشعور ابلراحة 

 واملتعة. 
 2142بع األول لسنة (: عدد النزالء أبالف حسب تصنيف الفنادق يف إمارة أبو ظيب خالل الر 13الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
  

 2142املصدر: التقرير أداء املنشأت الفندقية يف أبو ظيب خالل الربع األول لسنة 
(https://tcaabudhabi.ae/en/default.aspx) 

اقتصاد أبو ظيب ملا له دور يف تنشيط القطاعات األخرى وعرف اراداته ارتفعا ملحوظا، من خالل لقطاع السياحي من أهم القطاعات يف ا
 2142مليون درهم خالل الربع األول لسنة  4125اجلدول املوضح ادانه يتبني لنا ان إيرادات الفنادق يف إمارة أبو ظيب وصلت اىل 

 972سنة املاضية، تعلقت هذه اإليرادات خبدمة الغرف واليت بلغت إيراداهتا مقارنة بنفس الفرتة لل  % 24,5حيث عرفت زايدة تقدر بـ
 مليون درهم. 166مليون درهم وبلغت إيرادات خدمات أخرى  587مليون درهم مث تليها إيرادات املأكوالت واملشروابت 

 



 2142ة (: إيرادات الفنادق حسب اخلدمة يف إمارة أبو ظيب خالل الربع األول لسن13اجلدول رقم )
 
 
 
 
 
 

 2142املصدر: التقرير أداء املنشأت الفندقية يف أبو ظيب خالل الربع األول لسنة 
(https://tcaabudhabi.ae/en/default.aspx) 

املبذولة  ق. هذه املؤشرات جاءت نتيجة اجلهودهذا التطور يف اإليرادات راجع اىل زايدة عدد النزالء مما أدى اىل زايدة نسبة اشتغال الفناد
من طرف اهليئات السياحية إمارة أبو ظيب يف سياق الرتويج للسياحة وتنظيم عدة مهرجاانه ومعارض دولية كذلك استهداف أسواق مصدرة 

جمام وتنويع اخليارات واخلدمات االستللسياح اليت تعرف مستوايت دخل مرتفعة واملعروفة ابإلنفاق السياحي بتوفري هلم كل متطلبات الراحة و 
 الفندقية وعموما العمل على كل ما ينشط احلركة السياحية. 

 االستنتاجات
 خلصت دراستنا اىل جمموعة من االستنتاجات هي:

 .يشكل القطاع السياحي احدى القطاعات احليوية يف االقتصاد ودافع مهم ملعدل النمو االقتصادي 
 حملور األساسي الذي ترتكز عليه السياحة.تعترب الصناعة الفندقية ا 
 .تقدم الفنادق خدمات متنوعة ومتكاملة كاإلقامة، اإلطعام، الرتفيه... اخل 
 .جناح الصناعة الفندقية وحتقيق رضا الزابئن مرهون جبودة اخلدمات الفندقية وتنوعها 
 جتعلها  تية، فنادق، مراكز تسوق، مهرجاانت... اخلمتتلك أبو ظيب جمموعة من املقومات السياحية كاألماكن الطبيعية، بنية حت

 مكان جذب سياحي ابمتياز.
  .تبنت أبو ظيب هنج تنويع مواردها االقتصادية عرب التعويل على القطاع السياحي 
  جنوم هذا 1فندق  31جنوم و 5فندق  53فندق منها  422اىل  2142وصل عدد الفنادق اليت تشتغل يف أبو ظيب سنة 

 تمام البالغ ابملرافق الفندقية ابعتبارها ركيزة النشاط السياحي.يعكس االه
  هل يدل على اعتبارها من أهم  2142نزيل خالل الربع األول من سنة  4224122بلغ عدد نزالء الفنادق يف أبو ظيب

 الوجهات السياحية يف العامل ويؤكد لنا أمهية املرافق الفندقية يف حتسني األداء السياحي.
 جنوم احلصة األكرب من حيث عدد النزالء نظري اخلدمات الفندقية اليت تقدمها واملتميزة جبودة عالية. 5ادق حتتل فن 
  هذا يعكس لنا أمهية املرافق  2142مليون درهم امارايت خالل الربع األول من سنة  4125بلغت مداخيل الفنادق يف أبو ظيب

 السياحي أيضا.الفندقية يف انتج الوطين احمللي وحتسني األداء 

 نسبة التغري مقارنة ابلسنة املاضية االيرادات اخلدمة
 % 24,5 مليون درهم 972 الغرف

 % 10,40 مليون درهم 587  املأكوالت واملشروابت
 % 4,20 مليون درهم 166  غريها
 % 13,03 مليون درهم 1725 جمموع



 التوصيات
 املستمر للخدمات الفندقية وتكيفها وفقا لرغبات الزابئن وميوالهتم. العمل على حتسني 
 .التقييم الدوري ألداء الفنادق لزايدة احلصة السوقية وتعزيز القدرة التنافسية 
 .ربط اخلدمات الفندقية بتكنولوجيات احلديثة اليت تتيح للزابئن سهولة احلصول عليها 
  االهتمام بتكوين وتدريب املستمرين للعنصر البشري ألنه اجلزء األساسي يف حتقيق جودة اخلدمة الفندقية والوصول اىل حتقيق رضا

 الزابئن.
 .االعتماد على مزيج تروجيي فعال خاصة يف األسواق املصدرة للسياح لتحفيز الطلب السياحي 
  املنتجات السياحية.االعتماد على تقنيات التسويق احلديثة يف تقدمي 
 .تنويع أمناط السياحة جلذب أكرب عدد من السياح 
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