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 مهالمقد  

 

تطورت بشكل التي  المهمةمءرات العربية المتحدة من القطءعءت أصبح قطءع السيءصحة في اإل

الجءذبة سيءصحيء على مستوى الشرق  المنءطقأبوظبي من  إمءرة. نوتعتبر ةنوةة اخأييراآلالفت في 

 المنشآت الفندقيةنوتعتبر  عمراةي نويدمءتي في قطءع السيءصحة.اخأنوسط لمء نوصلت إليه من تطور 

تعتبر  المنشآت الفندقيةالخدمءت التي تقدمهء هذه  أسعءرالعمود الفقري لقطءع السيءصحة، نوأن 

 من أهم عوامل جذب السيءصحة.  

 

المنشآت المبيت في  سعءرخأ إةشء  مؤشر إصحاءئي سعري أبوظبيفقد ارتأى مركز إصحاء  

يالله معرفة التغيرات من يمكن نو ،ابوظبي إمءرةفي ء هأسعءريتم من يالله رصد صحركة  الفندقية

هيئة  فيالمعتمدة صحسب التانيفءت المنشآت الفندقية المبيت في  أسعءرالسعرية في 

تانيف الفنءدق نوفق سلم متدرج يبدأ بنجمة نواصحدة نوصحتى . تم مءرةدايل اإلالسيءصحة نوالثقءفة 

 .يمس ةجوم، فيمء يتم تانيف الشقق الفندقية نوفق ثالث مستويءت هي فءيرة نوممتءزة نوعءدية

  السبير.نومن الجدير بءلذكر أةه تم تركيب الرقم القيءسي صحسب الايغة الريءضية ل

 

المبيت في المنشآت الفندقية  أسعءرصحركة  المنشآت الفندقية سعءرخأ يرصد الرقم القيءسي

مء يسءعد م أبوظبي إمءرةفي  منشآت الفندقيةلل المعتمدةصحسب التانيفءت  بشكل شهري.

التغير على  لتعرفا نوغيرهء مكءتب السيءصحيةالالسيءسءت نوالسيَءح نومتخذي القرار نوراسمي 

ممء يسءهم في زيءدة الشفءفية نوالتطور  الفندقية المنشآت المبيت في أسعءرفي  الشهري

 .أبوظبي إمءرةالذي تشهده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 الرقم القياسي ألسعار الفنادق

3 
 

 ملخص التنفيذيال
 

 يالل شهر الفندقيةالمبيت في المنشآت  سعءرخأللرقم القيءسي  م هذا التقرير تحليالا يقد  

نوبءعتمءد عءم  ،1022 نوالفترة ةفسهء من عءم 1024 يوليومقءرةة بشهر  1024من عءم  أغسطس

 .كسنة االسءس 1021
 

 الرقم القياسي الاام 
 

يالل شهر % 1.2بنسبة  المنشآت الفندقية في لمبيتا سعءرخأ الرقم القيءسي ارتفع -

 يوليوفي ةقطة  4..4، صحيث بلغ الرقم القيءسي 1024 يوليومقءرةة بشهر  1024 أغسطس

 .1024 أغسطسفي ةقطة  0.4. إلى ارتفع نو 1024

% في شهر 2.0بنسبة  المنشآت الفندقيةفي  المبيت سعءرالرقم القيءسي خأ اةخفض -

في ةقطة  4.8.، صحيث بلغ الرقم القيءسي 1022 أغسطسمقءرةة بشهر  1024 أغسطس

 .1024 أغسطسيالل شهر ةقطة  0.4. إلىنواةخفض  1022 أغسطس

في المنشآت  المبيت سعءرخأ( 1024 أغسطس–اةخفض الرقم القيءسي التراكمي )ينءير -

 % مقءرةة مع ةفس الفترة من العءم السءبق.2.2بنسبة  الفندقية
 

  فنادقالرقم القياسي لل
 

% مقءرةة 2.9 بنسبة 1024 أغسطسيالل  المبيت في الفنءدق سعءرخأ الرقم القيءسي ارتفع -

 .1024 يوليوبشهر 

% 4.2بنسبة  1024 أغسطسيالل المبيت في الفنءدق  سعءرخأاةخفض الرقم القيءسي  -

 من العءم السءبق. الشهرمقءرةة مع ةفس 

 1024 المبيت في الفنءدق سعءرخأ (1024أغسطس –)ينءير اةخفض الرقم القيءسي التراكمي -

 فترة ةفسهء من العءم السءبق. ءل% مقءرةة ب8.8بنسبة 
 

  الرقم القياسي للشقق الفندقية
 

% يالل 4.4ء بنسبة ارتفءعلشقق الفندقية في ا المبيت سعءرخأسجل الرقم القيءسي   -

 .1024 يوليومقءرةة بشهر  1024 أغسطس

بنسبة  1024 أغسطسيالل الفندقية  في الشقق المبيت سعءرخأالقيءسي الرقم ارتفع  -

 .عءم السءبقالمن  الشهرمع ةفس % مقءرةة 2.4

 الفندقية في الشقق المبيت سعءرخأ( 1024أغسطس –)ينءيرارتفع الرقم القيءسي التراكمي  -

 العءم السءبق. فترة منالةفس  % مقءرةة مع..0 بنسبة
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  1024 أغسطسالفنادق لشهر  ساا أل القياسيةاأل قام أوالً: 
 

ةقطة صحسب الايغة الريءضية  0.4. في المنشآت الفندقية المبيت سعءرخأالرقم القيءسي  بلغ

ةقطة صحسب  2.2.ةقطة صحسب الايغة الريءضية لبءش، في صحين بلغ  2.9.، بينمء بلغ السبير

القيءسية  اخأرقءم الجدنول التءلي يظهر .  1024 أغسطسنوذلك في شهر  الايغة الريءضية لفشر

لجميع فئءت الفنءدق نوالشقق الفندقية صحسب الايغ الريءضية لالسبير نوبءش نوفشر في 

 .1024 أغسطس
 

يالل شهر لالسبير نوبءش نوفشر صحسب الايغة الريءضية  ةالقيءسي اخأرقءم (: 2جدنول )
 .(200=1021) 1024 أغسطس

الرقم القياسي  ((Hotel Establishmentsالفندقية جميع المنشآت 
 السبيرل

الرقم القياسي 
 لباش

الرقم القياسي 
 لفشر

 .4.0 4.08 4.08 الرقم العام 

 الفنادق
(Hotels) 

 .2.07 220. 2.0 (All Hotels)الفنادق جميع فئات 
 71.7 7.17 7.17 (Star 5خمسة نجوم ) 

 6.18 6.18 6.18 (Star 4أربع نجوم )
 6818 6818 6818 (Star 3) ثالث نجوم

 2.18 2.18 2.18 (Star 2) نجمتين
 6.18 6.18 6.18 (Star 1) نجمة واحدة

الفندقية الشقق 
(Hotel 

Apartments) 

 Hotel جميع فئات الشقق
Apartments)) 8.08 8204 9..6 

(Deluxe) 2718 2718 2718 ممتازة 
Superior)) 18... 18... 18... فاخرة 

 (Standard)6.16 6.16 6.16 عادية 
 أبوظبي-المادر: مركز اإلصحاء 

 

  السابقشهر الب مقا نة 1024 أغسطسلشهر  ألساا  الفنادق : الرقم القياسيثانياً 
 

يالل  %1.2بنسبة المنشآت الفندقية في  المبيت سعءرخأ العءم الرقم القيءسي ارتفع

في  ةقطة 0.4.صحيث سجل الرقم القيءسي  .1024 يوليومقءرةة بشهر  1024 أغسطس

 أسعءرةتيجة ارتفءع  رتفءعقد جء  هذا االنو ،1024 يوليوفي ةقطة  4..4بينمء كءن  1024 أغسطس

  على التوالي. %4.4نو %2.9 نوالشقق الفندقية بنسب الفنءدقكل من المبيت في 
 

 إلىأدى % 22.2نو %0.8 بين ترانوصحتبنسب  فنءدقال جميع فئءت في المبيت أسعءر ارتفءعإن 

 1024 أغسطسيالل شهر  %2.9بنسبة  المبيت في الفنءدق سعءرخأالرقم القيءسي  ارتفءع

 . 1024 يوليومقءرةة بشهر 
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 بنسب العءديةنو ،الفءيرةنو ،الممتءزة الشقق الفندقية فئةفي  المبيت أسعءر ارتفءع كمء أدى

الشقق  في المبيت سعءرالرقم القيءسي خأ ارتفءع إلى على التوالي %..4نو %،8.2، نو1.4%

( يوضح 1نوالجدنول ) ،1024 يوليومقءرةة بشهر  1024 أغسطسيالل شهر  %4.4الفندقية بنسبة 

 .1024يالل شهري أغسطس نويوليو  نءدقلجميع فئءت الف النسبيةنوالتغيرات  ةالقيءسي اخأرقءم
  

شهر  ياللصحسب الايغة الريءضية لالسبير  نوةسب التغير ةالقيءسي اخأرقءم(: 1جدنول )
 .(1021=200) 1024 يوليوشهر مقءرةة ب 1024 أغسطس

رقم القياسي ال ((Hotel Establishmentsالفندقية جميع المنشآت 
 8..7 يوليو

رقم القياسي ال
 8..7 أغسطس

  التغير
% 

 .70 4.08 2408 الرقم العام 

 الفنادق
(Hotels) 

 2804 2.07 .08 (All Hotels)الفنادق جميع فئات 
 7.1. 7.17 .18 (Star 5خمسة نجوم ) 

 .6.1. 6.18 .1 (Star 4أربع نجوم )
 6.1. 6818 817 (Star 3) ثالث نجوم

 6.1. 2.18 ..18 (Star 2) نجمتين
 7818 6.18 ..16 (Star 1) نجمة واحدة

الفندقية الشقق 
(Hotel 

Apartments) 

 Hotel جميع فئات الشقق
Apartments)) 8.08 8.08 808 

(Deluxe) 81 2718 .281 ممتازة. 
Superior)) 81 18... .261 فاخرة. 

 (Standard)716 6.16 7618 عادية 
 أبوظبي-اإلصحاء المادر: مركز  

 

 الشهرمقا نة بنفس  1024 أغسطس خالل شهر ألساا  الفنادق : الرقم القياسيثالثاً 
 من الاام السابق

 

يالل شهر % 2.0بنسبة  المنشآت الفندقيةفي  المبيت سعءرخأالعءم الرقم القيءسي  اةخفض

 الفنءدق المبيت في أسعءر اةخفءضنوذلك ةتيجة  1022 أغسطسمقءرةة بشهر  1024 أغسطس

 الشقق الفندقيةفي  المبيت سعءرالرقم القيءسي خأ ارتفءععلى الرغم من  %،4.2بنسبة 

 1024 أغسطس. نوالشكل التءلي يوضح معدالت التغير في الرقم القيءسي يالل %2.4بنسبة 

 .1022 أغسطسبشهر  مقءرةة
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شهر مقءرةة ب 1024 أغسطس يالل خأسعءر الفنءدق القيءسي(: التغير في الرقم 2الشكل )
 .1022 أغسطس

 .أبوظبي-المادر: مركز اإلصحاء 
 

 

مقءرةة  1024 أغسطسفي شهر  المبيت في الفنءدق أسعءريظهر الشكل أعاله اةخفءضء في 

 في مبيتال أسعءر%. نوقد جء  هذا االةخفءض ةتيجة اةخفءض 4.2بنسبة  1022 أغسطسبشهر 

ةجمة نواصحدة نوفئة  %2.4بنسبة  ثالثة ةجوم% نوفنءدق فئة 22.1فنءدق فئة الخمسة ةجوم بنسبة 

 %2.1% نو1.8بنسب ةجمتين نوةجوم  كل من فنءدق فئة أربع أسعءر، بينمء ارتفعت %1..1بنسبة 

 .على التوالي

 

 1024 أغسطسفي شهر  المبيت أسعءرت على مستوى الشقق الفندقية، فقد ارتفع أمء

المبيت  أسعءر رتفءعةتيجة ا رتفءعنوقد جء  هذا اال %2.4بنسبة  1022 أغسطس مقءرةة بشهر

 %4.1بنسبة  العءديةلشقق الفندقية فئة انو% ..0بنسبة الممتءزة الشقق الفندقية فئة في 

 %.2.4 بنسبة الفءيرةفئة الشقق الفندقية  أسعءربينمء اةخفضت 
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يالل شهر  صحسب الايغة الريءضية لالسبير نوةسب التغيرالقيءسية  اخأرقءم(: 2جدنول )
 .(1021=200) 1022 أغسطسمقءرةة بشهر  1024 أغسطس

رقم القياسي ال ((Hotel Establishmentsالفندقية جميع المنشآت 
 2..7 أغسطس

رقم القياسي ال
 8..7 أغسطس

  التغير
% 

 5.0- 4.08 84.6 الرقم العام 

 الفنادق
(Hotels) 

 82.0 2.07 -7.1 (All Hotels)الفنادق جميع فئات 
 80.8 7.17 -11.2 (Star 5خمسة نجوم ) 

 81.5 6.18 2.6 (Star 4أربع نجوم )
 83.6 6818 -1.7 (Star 3) ثالث نجوم

 90.1 2.18 1.2 (Star 2) نجمتين
 117.6 6.18 -28.2 (Star 1) نجمة واحدة

الفندقية الشقق 
(Hotel 

Apartments) 

 Hotel جميع فئات الشقق
Apartments)) 93.8 8.08 1.7 

(Deluxe) 0.8 2718 96.9 ممتازة 
Superior)) 1.7- 18... 106.0 فاخرة 

 (Standard)7.2 6.16 79.1 عادية 
  .أبوظبي-المادر: مركز اإلصحاء    

 
( مقا نة بنفس الفترة من الاام 1024 أغسطس–اً: الرقم القياسي التراكمي )يناير ابا

 السابق
 

المنشآت المبيت في  سعءر( خأ1024 أغسطس-العءم التراكمي )ينءيراةخفض الرقم القيءسي 

 سعءرخأ . فقد شهد الرقم القيءسي1022 عءم % مقءرةة بنفس الفترة من2.2الفندقية بنسبة 

المبيت في  سعءربينمء شهد الرقم القيءسي خأ%، 8.8بنسبة اةخفءضء  المبيت في الفنءدق

معدالت التغير في  ءنيوضح( 4) جدنولال( نو1)%. نوالشكل ..0لشقق الفندقية ارتفءعءا بنسبة ا

 .1022( مقءرةة بنفس الفترة من عءم 1024 أغسطس-)ينءيرقم القيءسي التراكمي يالل الر
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( مقءرةة بنفس الفترة 1024 أغسطس–التراكمي )ينءير(: التغير في الرقم القيءسي 1الشكل )
 من العءم السءبق

 .أبوظبي-المادر: مركز اإلصحاء   
 
 

يالل  صحسب الايغة الريءضية لالسبير القيءسية التراكمية نوةسب التغير اخأرقءم (: 4جدنول )
 .(1021=200بنفس الفترة من العءم السءبق )مقءرةة  )1024 أغسطس–)ينءير

 ((Hotel Establishmentsالفندقية جميع المنشآت 
 يرقم القياسال

 (أغسطس –)يناير 
7..2 

 يرقم القياسال
 (أغسطس – )يناير 

7..8 

  التغير
% 

 ..5- 8704 8202 الرقم العام 

 الفنادق
(Hotels) 

 ...- .840. 870 (All Hotels)الفنادق جميع فئات 
 16 281. -2.8... (Star 5خمسة نجوم ) 

 2.17 281. -817 (Star 4أربع نجوم )
 ..661. 6218 1 (Star 3) ثالث نجوم

 2.12 62.8 -818 (Star 2) نجمتين
 .817 2... -.81.. (Star 1) نجمة واحدة

الفندقية الشقق 
(Hotel 

Apartments) 

 Hotel جميع فئات الشقق
Apartments)) 8808 8..2 0.4 

(Deluxe) 16. 2216 ..26 ممتازة 
Superior)) 3.8- 18... 7.8.. فاخرة 

 (Standard)81 .681 ...6 عادية. 
 .أبوظبي-المادر: مركز اإلصحاء    

 

 القادم صدا اإل

الفنءدق لشهر  سعءرالرقم القيءسي خأتقرير  المقبل 1024 ةوفمبر 9في  ُينشرهذا نوسوف 

 –صحاء  لكترنوةي لمركز اإلزيءرة الموقع اإل مكن أيضءا كثر يأعلى تفءصيل  نولالطالع. 1024 سبتمبر

 .http://www.scad.ae أبوظبي
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 المنهجية

هيئة السيءصحة  التي تم تزنويدةء بهء من تانيفءتالالفنءدق من  سعءريتكون الرقم القيءسي خأ

الرقم. ممء  اجميع المعلومءت المتعلق بحسءب هذب مشكورة نءتزنود، نوالتي أبوظبي إمءرةب نوالثقءفة

ممء  ةدقعلى ماداقية نوهي اخأ اإلداريةنومن المعلوم بأن البيءةءت  صحاءئي.اإل يدعم هذه المؤشر

في التطور نوالنمو في ة ممء تسءهم يشفءفالة نونوالدقعءلية الجودة إصدار مؤشرات يسءعد على 

  أبوظبي. إمءرة
 

 المنشآت الفندقية ساا الرقم القياسي ألتاريف 

على  الفندقية المنشآتالمبيت في  أسعءرمعدل التغير في  يقيس إصحاءئي سعري هو مؤشر

الفندقية  المنشآتالمبيت في  أسعءرلتغيرات  الزمنية السلسلة زمنيتين. نويظهر مدى فترتين

 .أبوظبي إمءرةصحسب التانيفءت المعتمدة للفنءدق في 
 

 المنشآت الفندقية ساا الرقم القياسي أل أهمية

تانيفءت الأبوظبي صحسب  إمءرةدايل في المنشآت الفندقية  المبيت أسعءرمعرفة اتجءهءت  -

 .  الفندقية

هيئءت الالفنءدق نوالمحللين نوالك عالم، نومُ يستخدم كأداة مرجعية من قبل نوسءئل اإل -

 ة نواخأكءديميين.يالسيءصح

المؤشرات االقتاءدية قايرة المدى نوالنءتج  ،يديل في صحسءب مؤشرات إصحاءئية أيرى -

 .الثءبتة سعءرالمحلي اإلجمءلي بءخأ

ءح نوذلك لخدمة السيَ  المنشآت الفندقية المبيت في أسعءرالتعرف على التطور المؤقت في  -

يرين )الشركءت نومنظمي الرصحالت السيءصحية أنوالمواطنين نوالمقيمين بءإلضءفة لمستخدمين 

 نونوكءالت السفر(.

 أسعءرنوالتنبؤ بأي تغيرات سعرية في  سعءريستخدم كأداة تحليلية للتعرف على اتجءهءت اخأ -

 المبيت من قبل متخذي القرار نوراسمي السيءسيءت.

الموسمية يالل السنة نوذلك لخدمة السيءصحة  المبيت أسعءرتطور في صحركة الالتعرف على  -

 الدايلية نوالخءرجية.

 المنشآت الفندقية ساا آلية حساب الرقم القياسي أل 
صحسب الايغة الريءضية لمعءدلة  المنشآت الفندقية المبيت في سعءرالرقم القيءسي خأ ُيحسب

  .(1021) مد الرقم القيءسي لالسبير على أنوزان سنة اخأسءستعنوي  .السبير
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 األوزان

عبءرة عن المتوسط المرجح للتغير  المنشآت الفندقية المبيت في سعءرالرقم القيءسي خأ

ن إ. المعتمدة لفندقية صحسب تانيفءت الفئءت الفندقيةالمبيت في المنشآت ا سعءرالسعري خأ

نويتم صحسءب نوزن الفئة بقسمة مجموع  ،همية النسبية للفئةنوزن الفئة الفندقية يعكس اخأ

نوالجدنول التءلي يوضح  .يرادات جميع فئءت المنشآت الفندقيةإيرادات الفئة الفندقية على مجموع إ

االهميءت النسبية لفترة اخأسءس نوفترة المقءرةة للمنشآت الفندقية صحسب التانيفءت الفندقية 

 المعتمدة. 

 أوزان سنة األساس التصنيفات
(7..7) 

 أوزان فترة المقارنة 
 (8..7 أغسطس)

 جميع المنشآت الفندقية 
(Hotel Establishments)  100.0 100.0 

 الفنادق
(Hotels) 

 جميع فئات الفنادق
 (All Hotels) 78.3 2.0. 

 48.7 ..18 (Star 5خمسة نجوم ) 
 18.5 .2.7 (Star 4أربع نجوم )
 8.6 ..18 (Star 3) ثالث نجوم

 1.2 .12 (Star 2) نجمتين
 ... 1.3 (Star 1) نجمة واحدة

 الشقق الفندقية
(Hotel 

Apartments) 

 جميع فئات الشقق
(Hotel Apartments) 21.7 720. 

(Deluxe) 18.. 11.7 ممتازة 
Superior)) 816 4.1 فاخرة 

 (Standard)5.8 عادية ... 
  .أبوظبي–المادر: مركز اإلصحاء   

 

 المسؤولية
 

يبذل كل الجهد نوالعنءية في إعداد اإلصحاء ات  أبوظبي –نوعلى الرغم من أن مركز اإلصحاء   

مهء يءلية صحاء ات التي يقد  اإل البيءةءت أنو ال يعطي أي ضمءةءت بأن المعلومءت أنو هالرسمية، فإة

خدام ا  االستعن أي يسءئر أنو أضرار تلحق بءلمستخدمين جر   المركز مسؤنوالا  د  من اخأيطء . نوال يع

ة من قبل مركز اإلصحاء . مة على الموقع بحسن ةي  المبءشر أنو غير المبءشر لإلصحاء ات المقد  

 تهنوعليه فإن المستخدمين هم المسؤنولون عن تحديد نوقت استخدامهم لهذه اإلصحاء ات نوكيفي  

 خأي أغراض بعينهء.
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