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 في كورونا فايروس انتشار من للحد الوقائية الحكومية باإلجراءات بااللتزام نتعهد

 وطن يا ملتزمون ..اإلمارات

 

 نبذة
من المناطق الجاذبة سياحيا على مستوى الشرق األوسط لما وصلت إليه من تطور عمراني  تعتبر إمارة أبوظبي

وخدماتي في قطاع السياحة. وتعتبر المنشآت الفندقية العمود الفقري لقطاع السياحة، وأن أسعار الخدمات التي 

 .  تقدمها هذه المنشآت الفندقية تعتبر من أهم عوامل جذب السياحة

 ةالنقاط الرئيسي

 

 الرقم القياسي العام 

 

 مقارنة  2020 فبراير% خالل شهر 4.9القياسي ألسعار المبيت في المنشآت الفندقية بنسبة  انخفض الرقم

 .2020ينايربشهر 

 مقارنة  2020فبرابر % في شهر 22.7الرقم القياسي ألسعار المبيت في المنشآت الفندقية بنسبة  انخفض

 .2019 فبرايربشهر 

 

 الرقم القياسي للفنادق 

 

  يناير% مقارنة بشهر 5.3نسبة ب 2020 فبرايرسعار المبيت في الفنادق خالل شهر القياسي أل انخفض الرقم 

2020. 

 مقارنة مع نفس 25.4بنسبة  2020 فبرايرالرقم القياسي ألسعار المبيت في الفنادق خالل شهر  انخفض %

 العام السابق. من الشهر

 

 الرقم القياسي للشقق الفندقية 

 

  مقارنة بشهر  2020 فبراير % خالل شهر3.3الرقم القياسي ألسعار المبيت في الشقق الفندقية بنسبة انخفض

 .2020 يناير

 مقارنة مع  2020فبراير شهر % خالل 10.5الرقم القياسي ألسعار المبيت في الشقق الفندقية بنسبة  انخفض

 العام السابق. من الشهرنفس 

 

 إيرادات المبيت في المنشآت الفندقية

 

 2019 فبرايرمقارنة مع  2020 فبرايرشهر % خالل 23.1إيرادات المبيت في المنشآت الفندقية بنسبة  نخفضتا. 

 202 ينايرمقارنة بشهر  2020 فبرايرشهر % خالل 11.2إيرادات المبيت في المنشآت الفندقية بنسبة  نخفضتا 
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 المالحظات الفنية
 

 الملخص مع المرفقة الفنية المالحظات على االطالع برجاء الملخص هذا في المذكورة اإلحصائية المؤشرات لفهم

 .يأبو ظب – اإلحصاء لمركز اإللكتروني الموقع في

 

 مصادر البيانات

الذي تولى معالجتها وتدقيقها  ،يأبو ظب–السياحة والثقافة لمركز اإلحصاء  هيئةيتم الحصول على البيانات من قبل 

 واستخدامها إلنتاج اإلحصاءات والمؤشرات.

 المنشآت الفندقيةآلية حساب الرقم القياسي ألسعار 

مد تويع .السبيرحسب الصيغة الرياضية لمعادلة  المنشآت الفندقية المبيت فيالرقم القياسي ألسعار  ُيحسب

  .(2012) الرقم القياسي لالسبير على أوزان سنة األساس

  التفصيلي واإلصدار إضافية معلومات

 زيارة يرجى األخرى، الرسمية واإلحصاءاتالرقم القياسي ألسعار المبيت في الفنادق  حول المعلومات من لمزيد

 www.scad.gov.ae: يأبو ظب – اإلحصاء مركز موقع على اإلحصاءات رابط

 سياسة التنقيح

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 المنشآتإيرادات الفئة الفندقية على مجموع إويتم حساب وزن الفئة بقسمة مجموع  ،للفئة  

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

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

  .أبوظبي

 إخالء المسؤولية وشروط االستخدام
 

ال يعطي  ههد والعناية في إعداد اإلحصاءات الرسمية، فإنيبذل كل الج يأبو ظب –وعلى الرغم من أن مركز اإلحصاء 

عن أي  المركز مسؤوالا  د  مها خالية من األخطاء. وال يعحصاءات 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  

 ألي أغراض بعينها. تهاإلحصاءات وكيفي  

 
 
 
 

http://www.scad.gov.abudhabi/
http://www.scad.gov.abudhabi/
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 المصطلحات

 

لفهم التقرير ينبغي على  ،ألسعار المبيت ف الفنادق فنية تتعلق بالرقم القياسي مصطلحات على التقرير وييحت

 :التالية المصطلحات التقرير أن يكون مطلعا على هذه المصطلحات، ويتضم ن القارئ

 

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

ن وزن الفئة الفندقية يعكس إ. المعتمدة لفندقية حسب تصنيفات الفئات الفندقيةالمبيت في المنشآت ا

يرادات إيرادات الفئة الفندقية على مجموع إويتم حساب وزن الفئة بقسمة مجموع  ،همية النسبية للفئةاأل

 .جميع فئات المنشآت

  على مدى فترتين المبيت في المنشآت الفندقيةمعدل التغير في أسعار  يقيس إحصائي سعري مؤشرهو 

 زمنيتين.

  في الفترة الزمنية الجارية لسعر المبيت في الليلةسعر فترة المقارنة: هو السعر المسجل. 

  :السعر الجاريفي فترة سابقة يقارن به  لسعر المبيت في الليلةهو السعر المسجل سعر فترة األساس. 

  الغرف المتاحة: عدد الغرف المتاحة خالل الشهر الذي يغطيه التقرير باستثناء الغرف غير المتوفرة

لالستخدام( الغرف التي تشير حالتها المسجلة إلى خضوعها للصيانة والتجديد والتنظيف الشامل وما إلى 

 .)ذلك

  جميع عملياتها، بما في ذلك رسوم الخدمة والضرائب.اإليرادات الكلية: اإليرادات التي تحققها الفنادق عن 

 على إجمالي  اإليراداتلكل غرفة متاحة يتم احتسابها بقسمة إجمالي  : اإليراداتللغرفة المتاحة اإليرادات

 .الفنادق مطروحا امنها الغرف خارج الخدمة ي الغرف ف

  وإلى أي مدى ارتفع أو انخفض سعر :تشير إلى متوسط سعر الغرفة )لليوم الواحد)الغرفة متوسط سعر

الغرف الفندقية، محسوبة بقسمة إيرادات الغرف على عدد الغرف المشغولة )مالحظة: بناء على الغرف 

 المدفوعة فقط، باستثناء االستخدام المجاني واالستعمال(.

 الفنادق ل في الجبا علىوهي غرفه صغيرة المساحة تصلح لشخص أو شخصين وغالبا ما تطل : ستاندرد

 .رالبحا ىالتي تطل عل

 مساحتها أكبر قليال من غرف الستاندرد وتصلح لشخصين: سوبريور.  

 يتوفر سرير إضافي  و قد، الصغيرةلعائالت ل و تصلح لشخصين ةة متوسطة المساحعادي ةالديلوكس: غرف

 في بعض الغرف.

 :و قد يتشارك نزالء  .ي الغرفف تتوفر في هذه الفنادق الخدمات األساسية فقط فنادق النجمة الواحدة

 الفندق الحمامات و المرافق العامة، و من المرجح عدم وجود مطعم أو مقهى داخلي.

 في الوقت الذي تكون فيه خيارات الغرف محدودة كما هو الحال في فنادق النجمة الواحدة،  :فنادق النجمتين

مامات داخلية ومطعم أو مقهى في الفندق، يمكن أن يتوفر جهاز تلفزيون وهاتف في الغرفة، كما تتوفر ح

 .كما أن مستويات الخدمة والنظافة والصيانة تكون أفضل في هذه الفنادق
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 نجوم، باإلضافة إلى مطعم وصالة رياضية  ثالثفئات من الغرف لنزالء فنادق الـيوجد عدة  :نجوم 3ق ادفن

باإلضافة إلى توفر خدمة كما يجب أن تكون خدمة الغرف متاحة  بسيطة وقاعة مؤتمرات أو مركز أعمال.

 الخاصة ونظام هاتفي داخل للتواصل مع االستقبال في الفندق. والحمامات  نترنتاال

  وتتوفر خيارات متنوعة من الغرف  مستوى أعلى من جودة الخدمة، فنادق األربع نجومتوفر  :نجوم 4فنادق

تتوفر العديد من المطاعم والمقاهي والمرافق التجارية، باإلضافة إلى  بما فيها األجنحة، كما يمكن أن

 .خدمات االستقبال واإلرشاد وحمامات السباحة وصالة لأللعاب الرياضية

  نجوم، باإلضافة إلى مستويات  4نجوم جميع ميزات فنادق الـ  5تتوفر في فنادق الـ  :نجوم 5فنادق

 .مستويات مرتفعة من النظافة والضيافة والصيانةاستثنائية من خدمة النزالء، مع ضمان 




