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 نتعهد اباللتزام ابإلجراءات احلكومية الوقائية للحد من انتشار فايروس كوروان يف اإلمارات.. ملتزمون اي وطن

 

 نبذة

تعترب إمارة أبوظيب من املناطق اجلاذبة سياحيا على مستوى الشرق األوسط ملا وصلت إليه من تطور عمراين وخدمايت يف قطاع 

السياحة. وتعترب املنشآت الفندقية العمود الفقري لقطاع السياحة، وأن أسعار اخلدمات اليت تقدمها هذه املنشآت الفندقية تعترب من 

 .  أهم عوامل جذب السياحة
 

هلذا ارأتى مركز إحصاء أبوظيب إنشاء مؤشر إحصائي سعري ألسعار املبيت يف املنشآت الفندقية يتم من خالله رصد حركة أسعارها 

يف إمارة ابوظيب، وميكن من خالله معرفة التغريات السعرية يف أسعار املبيت يف املنشآت الفندقية حسب التصنيفات املعتمدة يف دائرة 

ياحة داخل اإلمارة. مت تصنيف الفنادق وفق سلم متدرج يبدأ بنجمة واحدة وحىت مخس جنوم، فيما يتم تصنيف الشقق الثقافة والس

الفندقية وفق ثالث مستوايت هي فاخرة وممتازة وعادية. ومن اجلدير ابلذكر أنه مت تركيب الرقم القياسي حسب الصيغة الرايضية 

 لالسبري. 
 

املنشآت الفندقية حركة أسعار املبيت يف املنشآت الفندقية بشكل شهري. حسب التصنيفات املعتمدة يرصد الرقم القياسي ألسعار 

للمنشآت الفندقية يف إمارة أبوظيب مما يساعد متخذي القرار ورامسي السياسات والسَياح واملكاتب السياحية وغريها التعرف على 

 مما يساهم يف زايدة الشفافية والتطور الذي تشهده إمارة أبوظيب.التغري الشهري يف أسعار املبيت يف املنشآت الفندقية 
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 النقاط الرئيسية
 

 الرقم القياسي العام 

 مقارنة بشهر  2020 يناير% خالل شهر 11.5القياسي ألسعار املبيت يف املنشآت الفندقية بنسبة  اخنفض الرقم        

 .2019 ديسمرب

 2019 ينايرمقارنة بشهر  2020 يناير% يف شهر 4.6الرقم القياسي ألسعار املبيت يف املنشآت الفندقية بنسبة  خنفضا. 
 

 الرقم القياسي للفنادق 

  2019 ديسمرب% مقارنة بشهر 13.7نسبة ب 2020 يناير سعار املبيت يف الفنادق خالل شهرالقياسي أل اخنفض الرقم. 

 مقارنة مع نفس الشهر 5.5بنسبة  2020 ينايرالرقم القياسي ألسعار املبيت يف الفنادق خالل شهر  اخنفض %           

 من العام السابق.
 

 الرقم القياسي للشقق الفندقية 
 

  2019 ديسمربمقارنة بشهر  2020 يناير % خالل شهر2.0الرقم القياسي ألسعار املبيت يف الشقق الفندقية بنسبة اخنفض. 

 مقارنة مع نفس الشهر  2020 ينايرشهر % خالل 0.6الرقم القياسي ألسعار املبيت يف الشقق الفندقية بنسبة  اخنفض    

 من العام السابق.
 

 إيرادات املبيت يف املنشآت الفندقية
 

 2019 ينايرمقارنة مع  2020 ينايرشهر % خالل 6.6إيرادات املبيت يف املنشآت الفندقية بنسبة  خنفضتا. 

 2019 ديسمربمقارنة بشهر  2020 ينايرشهر % خالل 11.8إيرادات املبيت يف املنشآت الفندقية بنسبة  خنفضتا. 
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 املالحظات
 

 املالحظات الفنية

إن املنهجية احلالية إلعداد الرقم القياسي ألسعار املبيت يف الفنادق، مبا يف ذلك آلية حساب الرقم القياسي، واالوزان. متوفرة على 

 ewww.scad.gov.a أبو ظيب –املوقع اإللكرتوين ملركز اإلحصاء 
 

 مصادر البياانت

 إبمارة أبوظيب. لثقافة والسياحةمت احلصول على البياانت املستخدمة يف هذا اإلصدار من دائرة ا
 

 معلومات إضافية واإلصدار التفصيلي 

أبوظيب:  –ملزيد من املعلومات واإلحصاءات الرمسية األخرى، يرجى زايرة رابط اإلحصاءات على موقع مركز اإلحصاء 

aewww.scad.gov. 
 

 إخالء املسؤولية وشروط االستخدام

املوقع اإللكرتوين لتلبية احتياجات اجلهات احلكومية واألفراد وخمتلف فئات اجملتمع ومؤسسات أبوظيب بتشغيل هذا -يقوم مركز اإلحصاء

أبوظيب مسؤوال عن أية خسائر أو أضرار تلحق ابملستخدمني جراء سوء استخدام اإلحصاءات -األعمال، وال يعترب مركز اإلحصاء

ية استخدام اإلحصاءات الرمسية يف أي وقت حمدد أو ألية أغراض بعينها املقدمة على املوقع حبسن نية من قبل املركز وعليه فإن مسؤول

ليت تقع على عاتق مستخدمي البيان. ويقر مستخدم البيان أبنه يعفي وُيخِْلي مسؤولية املركز من االلتزامات القانونية املتعلقة ابألخطاء ا

يف احلصول على تعويضات مقابل اخلسائر واألضرار اليت قد قد حتدث خارج نطاق سيطرة املركز أو بدون علمه كما يتنازل عن حقه 

 تلحقه نتيجة لذلك اخلطأ.
 

أبوظيب واملوجودة على هذا املوقع أو اليت يتاح الوصول إليها من خالله حممية  –تعترب االحصاءات الرمسية الصادرة من مركز االحصاء 

وز للمستخدمني استنساخ حمتوايت املوقع( مبا يف ذلك النشرات مبوجب حقوق النشر والتأليف إال عند اإلشارة لغري ذلك، وجي

واجلداول، إخل )كلياً أو جزئياً مبختلف الوسائل دون احلصول على إذن خاص من مركز اإلحصاء، شريطة اإلقرار بصدورها عن املركز، 

 وذلك إبيضاح ما يلي: 

 م الفهرسة، فرتة اإلسناد ورقم الصفحة أو الصفحات.أبوظيب، وسنة النشر، واسم املنتج، ورق -املصدر: مركز اإلحصاء 




