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 ةمالمقد  
 

عمراني الجاذبة سياحيا على مستوى الشرق األوسط لما وصلت إليه من تطور  المناطقأبوظبي من  إمارةتعتبر 
الخدمات التي  أسعارالعمود الفقري لقطاع السياحة، وأن  المنشآت الفندقيةوتعتبر  وخدماتي في قطاع السياحة.

 تعتبر من أهم عوامل جذب السياحة.   المنشآت الفندقيةتقدمها هذه 

 

يتم من خالله  الفندقيةالمنشآت المبيت في  سعارأل إنشاء مؤشر إحصائي سعري أبوظبيارتأى مركز إحصاء  لهذا

المنشآت المبيت في  أسعارخالله معرفة التغيرات السعرية في من يمكن و ،ابوظبي إمارةفي  هاأسعاررصد حركة 

تصنيف الفنادق وفق سلم  فقد. مارةداخل اإلهيئة السياحة والثقافة  فيالمعتمدة حسب التصنيفات الفندقية 

تصنيف الشقق الفندقية وفق ثالث مستويات هي فاخرة  متدرج يبدأ بنجمة واحدة وحتى خمس نجوم، فيما يتم

  السبير.ومن الجدير بالذكر أنه تم تركيب الرقم القياسي حسب الصيغة الرياضية ل .وممتازة وعادية
 

حسب  بشكل شهري.المبيت في المنشآت الفندقية  أسعارحركة  المنشآت الفندقية سعارأل يرصد الرقم القياسي

ما يساعد متخذي القرار وراسمي السياسات والسيَاح م أبوظبي إمارةفي  منشآت الفندقيةلل المعتمدةالتصنيفات 

مما يساهم في  الفندقية المنشآت المبيت في أسعارفي  التغير الشهريعلى  لتعرفا وغيرها مكاتب السياحيةالو

 .أبوظبي إمارةزيادة الشفافية والتطور الذي تشهده 
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 التنفيذيملخص ال
 

 1025من عام  يونيو خالل شهر المبيت في المنشآت الفندقية سعارألللرقم القياسي  م هذا التقرير تحليالا يقد  

 .كسنة االساس 1021وباعتماد عام  ،1024 من عامبنفس الشهر و 1025 مايومقارنة بشهر 

 الرقم القياسي الاام 
 

مقارنة  1025 يونيوخالل شهر  %7.9بنسبة  الفندقيةالمنشآت  في لمبيتا سعارأل الرقم القياسي انخفض -

 .1025 مايوبشهر 

مقارنة  1025 يونيوفي شهر  %8.3بنسبة  المنشآت الفندقيةفي  المبيت سعارالرقم القياسي ألانخفض  -

 .1024 يونيوبشهر 

  فنادقالرقم القياسي لل
 

 مايومقارنة بشهر  %22.3 بنسبة 1025 يونيوخالل  المبيت في الفنادق سعارأل الرقم القياسي انخفض -

1025. 

 الشهرمقارنة مع نفس  %4.5بنسبة  1025 يونيوخالل المبيت في الفنادق  سعارألالرقم القياسي انخفض  -

 من العام السابق.

  الرقم القياسي للشقق الفندقية
 

مقارنة  1025 يونيوخالل  %8.2 بنسبة انخفاضالشقق الفندقية في ا المبيت سعارألسجل الرقم القياسي   -
 .1025 مايوبشهر 

مع نفس مقارنة  %2.1بنسبة  1025 يونيوخالل الفندقية  في الشقق المبيت سعارألالقياسي الرقم  انخفض -

 .عام السابقالمن  الشهر

 إيرادات المبيت في المنشآت الفندقية
 

 .1024 يونيوشهر مقارنة ب 1025 يونيوخالل  %5.4إيرادات المبيت في المنشآت الفندقية بنسبة  انخفضت -

 .1025 مايوشهر مقارنة ب 1025 يونيوخالل  %19.2إيرادات المبيت في المنشآت الفندقية بنسبة  انخفضت -
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 مقا نة 5102 يونيولشهر  الفندقية المنشآتالمبيت في ألساا   : الرقم القياسياولا 
  السابقشهر الب

 

مقارنة بشهر  1025 يونيوخالل  %7.9الرقم القياسي العام ألسعار المبيت في المنشآت الفندقية بنسبة  انخفض

، وقد جاء 1025 مايوفي  نقطة 34.3بينما كان  1025 يونيونقطة في  91.1. حيث سجل الرقم القياسي 1025 مايو

أسعار المبيت في الشقق  انخفاضو %22.3أسعار المبيت في الفنادق بنسبة  انخفاضنتيجة نخفاض هذا اال

 . %8.2الفندقية بنسب 

 

الرقم  انخفاضأدى إلى  %25.8و %5.1فئات الفنادق بنسب تراوحت بين  معظمأسعار المبيت في نخفاض اان 

 . 1025 مايومقارنة بشهر  1025 يونيوخالل شهر  %22.3القياسي ألسعار المبيت في الفنادق بنسبة 

 

، وفئة %4.2وفئة الفاخرة بنسبة ، %1.5ة بنسب نخفاضااالممتازة  الشقق الفندقية فئةاظهرت أسعار المبيت في 
 %3.1الرقم القياسي ألسعار المبيت في الشقق الفندقية بنسبة  انخفاضادى إلى  مما، %8.1العادية بنسبة 

لجميع فئات  يرات النسبية( يوضح األرقام القياسية والتغ2، والجدول )1025 مايومقارنة بشهر  1025 يونيوخالل شهر 

 .1025 مايوو 1025 يونيوالفنادق والشقق الفندقية خالل شهري 
  

 يونيوشهر  خاللحسب الصيغة الرياضية لالسبير  ونسب التغير ةالقياسي األ قام:  0جدول 
 (5105=011) 5102 مايوشهر مقا نة ب 5102

رقم القياسي ال ((Hotel establishmentsالفندقية جميع المنشآت 
 5102 مايو

رقم القياسي ال
 5102 يونيو

  التغير
% 

 9.7- 6747 8.48 الرقم الاام 

 الفنادق
(Hotels) 

 جميع فئات الفنادق
 (All hotels) 854. 6546 -11.8 

 32.7 17.4 -15.3 (Star 5خمسة نجوم )
 30.7 95.8 -6.9 (Star 4أربع نجوم )
 33.8 38.8 -5.6 (Star 3) ثالث نجوم

 38.9 91.1 -9.0 (Star 2) نجمتين
 31.1 34.1 2.4 (Star 1) نجمة واحدة

الشقق 
الفندقية 

(Hotel 
apartments) 

  جميع فئات الشقق
Hotel apartments)) 7.46 7148 -3.1 

(Deluxe)2.5- 71.1 75.0 ممتازة 
)Superior) 4.1- 77.5 208.9 فاخرة 
(Standard)3.6- 32.0 34.0 عادية 

  أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 
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 5102 يونيو خالل شهر الفندقية المنشآتفي  المبيت ألساا  : الرقم القياسياا ثاني
 من الاام السابق الشهرمقا نة بنفس 

 
مقارنة  1025 يونيوخالل شهر  %3.8الرقم القياسي العام ألسعار المبيت في المنشآت الفندقية بنسبة  انخفض

الرقم القياسي ألسعار  نخفضاو %4.5أسعار المبيت في الفنادق بنسبة  انخفاضوذلك نتيجة  1024 يونيوبشهر 

 1025 يونيو( يوضح معدالت التغير في الرقم القياسي خالل 2. والشكل )%1.6المبيت في الشقق الفندقية بنسبة 

 .1024 يونيومقارنة بشهر 
 

 يونيو خالل المنشآت الفندقيةالمبيت في ألساا   القياسيالتغير في الرقم نسب :  0الشكل 
 .510 يونيوشهر مقا نة ب 5102

 
  أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 

 
 

 

بنسبة  1024 يونيومقارنة بشهر  1025 يونيوفي أسعار المبيت في الفنادق في شهر  اانخفاضيظهر الشكل أعاله 

 %4.9أسعار المبيت في كل من فنادق فئة الخمسة نجوم بنسبة  انخفاضنتيجة  نخفاض. وقد جاء هذا اال4.5%

الثالثة فنادق فئة أسعار  بينما ارتفعت، %24.4بنسبة  النجمتين فئةوفنادق  ،%9.1وفنادق فئة األربعة نجوم بنسبة 

 .على التوالي %20.0و %9.5بنسب النجمة الواحدة و نجوم
  

 1024 يونيومقارنة بشهر  1025 يونيوأسعار المبيت في شهر  انخفضتأما على مستوى الشقق الفندقية، فقد 

، %8.1بنسبة  الممتازةأسعار المبيت في الشقق الفندقية فئة  انخفاضنتيجة  نخفاضوقد جاء هذا اال %2.1بنسبة 

 .%0.5بنسبة  عاديةشقق الفندقية فئة الالو %2.4بنسبة  الفاخرةأسعار المبيت في فئة  ارتفعتبينما 
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 يونيوخالل شهر  حسب الصيغة الرياضية لالسبير ونسب التغيرالقياسية  األ قام:  5جدول 
 4(5105=011) .510 يونيومقا نة بشهر  5102

رقم القياسي ال ((Hotel establishmentsالفندقية جميع المنشآت 
 .510 يونيو

رقم القياسي ال
 5102 يونيو

  التغير
% 

 3.8- 6747 6747 الرقم الاام 

 الفنادق
(Hotels) 

 جميع فئات الفنادق
 (All hotels) 6740 6546 -4.5 

 98.0 17.4 -4.9 (Star 5خمسة نجوم )
 31.7 95.8 -9.1 (Star 4أربع نجوم )
 99.5 38.8 7.5 (Star 3) ثالث نجوم

 37.0 91.1 -14.4 (Star 2) نجمتين
 91.7 34.1 10.0 (Star 1) نجمة واحدة

الشقق 
الفندقية 

(Hotel 
apartments) 

  جميع فئات الشقق
Hotel apartments)) 754. 7148 -1.6 

(Deluxe)3.6- 71.1 71.2 ممتازة 
)Superior) 1.4 77.5 73.2 فاخرة 
(Standard)0.5 32.0 30.1 عادية 

  أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء    

 

( مقا نة بنفس الفترة من الاام 5102 يونيو–ينايرثالثاا: الرقم القياسي التراكمي )
 السابق

 

مقارنة  %1.4( ألسعار المبيت في المنشآت الفندقية بنسبة 1025 يونيو–ينايرالرقم القياسي العام التراكمي ) ارتفع
شهد و، %1.0بنسبة  ارتفاعا. فقد شهد الرقم القياسي ألسعار المبيت في الفنادق 1024بنفس الفترة من عام 

( يوضحان 3( والجدول )1. والشكل )%3.0الرقم القياسي ألسعار المبيت في الشقق الفندقية ارتفاعاا بنسبة 

 .1024( مقارنة بنفس الفترة من عام 1025 يونيو–ينايرمعدالت التغير في الرقم القياسي التراكمي خالل )
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( مقا نة بنفس الفترة 5102 يونيو–ينايرنسب التغير في الرقم القياسي التراكمي ): 5الشكل 
 من الاام السابق

 
  أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء   

 
 
 

األ قام القياسية التراكمية ونسب التغير حسب الصيغة الرياضية لالسبير خالل : .جدول 
 (5105=011مقا نة بنفس الفترة من الاام السابق ) ) 5102 يونيو–يناير)

 ((Hotel establishmentsالفندقية جميع المنشآت 
 يرقم القياسال
 (يونيو –يناير) 

510. 

 يرقم القياسال
 (يونيو – يناير) 

5102 
  التغير

% 

 1.4 98.6 97.2 الرقم الاام 

 الفنادق
(Hotels) 

 جميع فئات الفنادق
 (All hotels) 97.4 98.4 1.0 

 99.4 100.0 0.6 (Star 5خمسة نجوم )
 95.4 94.8 -0.6 (Star 4أربع نجوم )
 92.4 99.2 7.4 (Star 3) ثالث نجوم

 90.8 96.0 5.7 (Star 2) نجمتين
 93.3 88.1 -5.5 (Star 1) نجمة واحدة

الشقق 
الفندقية 

(Hotel 
apartments) 

  جميع فئات الشقق
Hotel apartments)) 96.5 99.4 3.0 

(Deluxe)0.3 101.3 101.0 ممتازة 
)Superior) 1.9 106.2 104.3 فاخرة 
(Standard)10.4 90.6 82.1 عادية 

  أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء  
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 5102 يونيوشهر : إيرادات المبيت في المنشآت الفندقية خالل  ابااا 
 

وذلك  %5.4بنسبة  1024 يونيومقارنة بشهر  1025 يونيوا خالل شهر انخفاضاظهرت ايرادات المنشآت الفندقية 

 . %1.4ايرادات الشقق الفندقية بنسبة  ارتفعت ببنما %3.7ايرادات الفنادق بنسبة  انخفاضبسبب 

ايرادات  انخفاضويعود ذلك الى  %19.2ايرادات المنشآت الفندقية بنسبة  انخفضت 1025 مايومقارنة بشهر الوب

( يظهر التغيرات 4جدول ). %7.5بنسبة  انخفاضاايرادات الشقق الفندقية  اظهرت كما، %82.9بنسبة  الفنادق

 .1025 مايوو 1024 يونيومقارنة بكل من  1025 يونيوالنسبية في ايرادات المنشآت الفندقية خالل شهر 

 

مقا نة بكل  5102 يونيويرادات المنشآت الفندقية خالل شهر إة في يالتغيرات النسب:  .جدول 
 5102 مايوو .510 يونيومن 

 ((Hotel establishmentsالفندقية المنشآت 
 يونيو/  5102 يونيو

510. 
% 

 مايو/  5102 يونيو
5102 

% 
 Hotel establishments)) -5.4 -27.1الفندقية جميع المنشآت 

 الفنادق
(Hotels) 

 جميع فئات الفنادق
 (All hotels) -8.9 -31.7 

 7.8 -38.6- (Star 5خمسة نجوم )
 11.8 -22.9- (Star 4أربع نجوم )
 12.9 -15.6- (Star 3) ثالث نجوم

 71.8 -22.7 (Star 2) نجمتين
 24.0 -6.5- (Star 1) نجمة واحدة

الشقق 
الفندقية 

(Hotel 
apartments) 

  جميع فئات الشقق
Hotel apartments)) 6.4 -9.5 

(Deluxe)6.3- 10.8 ممتازة 
)Superior) 12.9- 13.0 فاخرة 
(Standard)16.6- 24.4- عادية 

  أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء      
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 المنهجية

 

، بإمارة أبوظبي هيئة السياحة والثقافة التصنيفات التي تم تزويدنا بها منيتكون الرقم القياسي ألسعار الفنادق من 
والتي زودتنا مشكورة بجميع المعلومات المتعلق بحساب هذا الرقم. مما يدعم هذا المؤشر اإلحصائي. ومن المعلوم 

بأن البيانات اإلدارية هي األعلى مصداقية واألكثر دقة مما يساعد على إصدار مؤشرات عالية الجودة والدقة 
 . والشفافية مما تساهم في التطور والنمو في إمارة أبوظبي

 المنشآت الفندقيةالرقم القياسي ألساا  تاريف 
زمنيتين.  على مدى فترتين المبيت في المنشآت الفندقيةمعدل التغير في أسعار  يقيس إحصائي سعري هو مؤشر

الفندقية حسب التصنيفات المعتمدة للفنادق في  المبيت في المنشآتلتغيرات أسعار  الزمنية السلسلة ويظهر

 .إمارة أبوظبي

 المنشآت الفندقيةالرقم القياسي ألساا   أهمية
 .  الفندقيةتصنيفات الداخل إمارة أبوظبي حسب المبيت في المنشآت الفندقية  معرفة اتجاهات أسعار -
 ة واألكاديميين.يهيئات السياحالالك الفنادق والمحللين ويستخدم كأداة مرجعية من قبل وسائل اإلعالم، وم   -

المؤشرات االقتصادية قصيرة المدى والناتج المحلي اإلجمالي  ،إحصائية أخرىيدخل في حساب مؤشرات  -

 باألسعار الثابتة.

اح والمواطنين وذلك لخدمة السيَ  المنشآت الفندقية المبيت في التعرف على التطور المؤقت في أسعار -
 لسفر(.خرين )الشركات ومنظمي الرحالت السياحية ووكاالت اأوالمقيمين باإلضافة لمستخدمين 

يستخدم كأداة تحليلية للتعرف على اتجاهات األسعار والتنبؤ بأي تغيرات سعرية في أسعار المبيت من قبل  -

 متخذي القرار وراسمي السياسيات.

الموسمية خالل السنة وذلك لخدمة السياحة الداخلية  المبيتتطور في حركة أسعار الالتعرف على  -

 والخارجية.

 المنشآت الفندقيةألساا   آلية حساب الرقم القياسي 
مد ت.  ويعالسبيرحسب الصيغة الرياضية لمعادلة  المنشآت الفندقية المبيت فيالرقم القياسي ألسعار  ي حسب

  .(1021) الرقم القياسي لالسبير على أوزان سنة األساس

 األوزان
سعار المبيت عبارة عن المتوسط المرجح للتغير السعري أل المنشآت الفندقية المبيت فيالرقم القياسي ألسعار 

همية النسبية ن وزن الفئة الفندقية يعكس األإ. المعتمدة لفندقية حسب تصنيفات الفئات الفندقيةفي المنشآت ا

يرادات جميع فئات المنشآت إيرادات الفئة الفندقية على مجموع إويتم حساب وزن الفئة بقسمة مجموع  ،للفئة

والجدول التالي يوضح االهميات النسبية لفترة األساس للمنشآت الفندقية حسب التصنيفات الفندقية  .دقيةالفن

 المعتمدة. 
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 التصنيفات
 أوزان سنة األساس

 

(5105) 
 

 جميع المنشآت الفندقية 
(Hotel establishments)  100.0 

 الفنادق
(Hotels) 

 جميع فئات الفنادق
 (All hotels) 78.3 

 48.7 (Star 5خمسة نجوم )
 18.5 (Star 4أربع نجوم )
 8.6 (Star 3) ثالث نجوم
 1.2 (Star 2) نجمتين

 1.3 (Star 1) نجمة واحدة

الشقق الفندقية 
(Hotel 

apartments) 

  جميع فئات الشقق
Hotel apartments)) 21.7 

(Deluxe)11.7 ممتازة 

)Superior) 4.1 فاخرة 

(Standard)5.8 عادية 
 أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء                     

 المسؤولية
 

ال يعطي  هأبوظبي يبذل كل الجهد والعناية في إعداد اإلحصاءات الرسمية، فإن –وعلى الرغم من أن مركز اإلحصاء  

عن أي  المركز مسؤوالا  د  وال يعمها خالية من األخطاء. حصاءات التي يقد  اإل البيانات أو أي ضمانات بأن المعلومات أو

مة على الموقع اء االستخدام المباشر أو غير المباشر لإلحصاءات المقد  خسائر أو أضرار تلحق بالمستخدمين جر  

ة من قبل مركز اإلحصاء. وعليه فإن المستخدمين هم المسؤولون عن تحديد وقت استخدامهم لهذه بحسن ني  

 نها.ألي أغراض بعي تهاإلحصاءات وكيفي  

 


