
1 الرقم القياسي ألسعار الفنادق

ديسمبر 2014

تاريخ اإلصدار فبراير 2015



2 الرقم القياسي ألسعار الفنادق

2 
 

 مهالمقد  

 

عمراني الجءذبة سيءصحيء على مستوى الشرق األوسط لمء وصلت إليه من تطور  المنءطقأبوظبي من  إمءرةتعتبر 

الخدمءت التي  أسعءرالعمود الفقري لقطءع السيءصحة، وأن  المنشآت الفندقيةوتعتبر  وخدمءتي في قطءع السيءصحة.

 تعتبر من أهم عوامل جذب السيءصحة.   المنشآت الفندقيةتقدمهء هذه 

 

يتم من خالله  الفندقيةالمنشآت المبيت في  سعءرأل إنشء  مؤشر إصحاءئي سعري أبوظبيفقد ارتأى مركز إصحاء  

المنشآت المبيت في  أسعءرخالله معرفة التغيرات السعرية في من يمكن و ،ابوظبي إمءرةفي  هءأسعءررصد صحركة 

الفنءدق وفق سلم متدرج تانيف . تم مءرةداخل اإلهيئة السيءصحة والثقءفة  فيالمعتمدة صحسب التانيفءت الفندقية 

يبدأ بنجمة واصحدة وصحتى خمس نجوم، فيمء يتم تانيف الشقق الفندقية وفق ثالث مستويءت هي فءخرة وممتءزة 

  السبير.ومن الجدير بءلذكر أنه تم تركيب الرقم القيءسي صحسب الايغة الريءضية ل .وعءدية

 

صحسب  بشكل شهري.المبيت في المنشآت الفندقية  أسعءرصحركة  المنشآت الفندقية سعءرأل يرصد الرقم القيءسي

مء يسءعد متخذي القرار وراسمي السيءسءت والسيَءح م أبوظبي إمءرةفي  منشآت الفندقيةلل المعتمدةالتانيفءت 

ممء يسءهم في  الفندقية المنشآت المبيت في أسعءرفي  التغير الشهريعلى  لتعرفا وغيرهء مكءتب السيءصحيةالو

 .أبوظبي إمءرةزيءدة الشفءفية والتطور الذي تشهده 
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 ملخص التنفيذيال
 

 1014من عءم  ديسمبر خالل شهر المبيت في المنشآت الفندقية سعءرألللرقم القيءسي  م هذا التقرير تحليالا يقد  

 .كسنة االسءس 1011عءم وبءعتمءد  ،1012 من عءمنفس الشهر بو 1014 نوفمبرمقءرنة بشهر 

 الرقم القياسي الاام 
 

 1014 ديسمبرخالل شهر % 11.1بنسبة  المنشآت الفندقية في لمبيتا سعءرأل الرقم القيءسي انخفض -

 107.1 إلى انخفضو 1014 نوفمبرفي نقطة  126.1، صحيث بلغ الرقم القيءسي 1014 نوفمبرمقءرنة بشهر 

 .1014 ديسمبرفي نقطة 

مقءرنة  1014 ديسمبر% في شهر 5.1بنسبة  المنشآت الفندقيةفي  المبيت سعءرالقيءسي ألالرقم ارتفع  -

نقطة  107.1 إلى ارتفعو 1012 ديسمبرفي نقطة  101.6، صحيث بلغ الرقم القيءسي 1012 ديسمبربشهر 

 .1014 ديسمبرخالل شهر 

% 2.6بنسبة  في المنشآت الفندقية المبيت سعءرأل( 1014 ديسمبر–انخفض الرقم القيءسي التراكمي )ينءير -

نقطة في  101.6 بينمء بلغ 1014نقطة في عءم  17.1، صحيث بلغ مقءرنة مع نفس الفترة من العءم السءبق

 .1012عءم 
 

  فنادقالرقم القياسي لل
 

% مقءرنة بشهر 12.1 بنسبة 1014 ديسمبرخالل  المبيت في الفنءدق سعءرأل الرقم القيءسيانخفض  -

 .1014 نوفمبر

 الشهر% مقءرنة مع نفس 4.1بنسبة  1014 ديسمبرخالل المبيت في الفنءدق  سعءرألالرقم القيءسي ارتفع  -

 من العءم السءبق.

% 4.1بنسبة  1014 المبيت في الفنءدق سعءرأل (1014 ديسمبر–)ينءير انخفض الرقم القيءسي التراكمي -

 فترة نفسهء من العءم السءبق. ءلمقءرنة ب
 

  للشقق الفندقيةالرقم القياسي 
 

 1014 ديسمبر% خالل 1.2ء بنسبة انخفءضلشقق الفندقية في ا المبيت سعءرألسجل الرقم القيءسي   -

 .1014 نوفمبرمقءرنة بشهر 

مع % مقءرنة 5.7بنسبة  1014 ديسمبرخالل الفندقية  في الشقق المبيت سعءرألالقيءسي الرقم ارتفع  -

 .عءم السءبقالمن  الشهرنفس 

% 1.7 بنسبة الفندقية في الشقق المبيت سعءرأل( 1014 ديسمبر–)ينءيرارتفع الرقم القيءسي التراكمي  -

 العءم السءبق. فترة منالنفس  مقءرنة مع
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  1024 ديسمبرلشهر  يةدقالمنشآت الفن ساا أل القياسي الرقمأوالً: 
 

صحسب  1014من عءم  ديسمبرنقطة في شهر  107.1 المبيت في المنشآت الفندقية سعءرألالرقم القيءسي  بلغ

نقطة صحسب  101.4صحسب الايغة الريءضية لبءش، في صحين بلغ  نقطة 101.0 بلغبينمء  الايغة الريءضية لالسبير،

القيءسية لجميع فئءت الفنءدق  األرقءم الجدول التءلي يظهر .  1014 ديسمبروذلك في شهر  الايغة الريءضية لفشر

 .1014 ديسمبروالشقق الفندقية صحسب الايغ الريءضية لالسبير وبءش وفشر في 
 

 ديسمبرخالل شهر لالسبير وباش وفشر الرياضية حسب الصيغ  ةالقياسي األ قام (: 2جدول )
1024 (1021=200) 

 ((Hotel Establishmentsجميع المنشآت الفندقية 
الرقم 

القياسي 
 السبيرل

الرقم 
القياسي 

 لباش

الرقم 
القياسي 

 لفشر
 20804 20100 20701 الرقم الاام 

 الفنادق
(Hotels) 

 20101 22000 20107 (All Hotels)جميع فئءت الفنءدق 
 116.1 116.1 116.1 (Star 5خمسة نجوم ) 

 11.1 11.1 11.1 (Star 4أربع نجوم )
 16.0 16.0 16.0 (Star 3) ثالث نجوم

 101.6 101.6 101.6 (Star 2) نجمتين
 11.5 11.5 11.5 (Star 1) نجمة واصحدة

الشقق 
الفندقية 

(Hotel 
Apartments) 

 Hotelفئءت الشقق جميع
Apartments)) 20101 20401 20101 

(Deluxe) 104.5 104.5 104.5 ممتءزة 
Superior)107.6 107.6 107.6 ( فءخرة 

 (Standard)15.2 15.2 15.2 عءدية 
 أبوظبي-مركز اإلصحاء المادر: 

 

شهر الب مقا نة 1024 ديسمبرلشهر  المنشآت الفندقيةألساا   : الرقم القياسيثانياً 
  السابق

 

مقءرنة  1014 ديسمبرخالل  %11.1بنسبة المنشآت الفندقية في  المبيت سعءرأل العءم الرقم القيءسي انخفض

 نوفمبرفي  نقطة126.1كءن بينمء  1014 ديسمبرفي  نقطة 107.1صحيث سجل الرقم القيءسي  .1014 نوفمبربشهر 

 %12.1 والشقق الفندقية بنسب الفنءدقكل من المبيت في  أسعءر انخفء نتيجة  نخفء قد جء  هذا االو ،1014

  على التوالي. %1.2و

 

الرقم  انخفء  إلىأدى % 25.6و %1.1 بين تراوصحتبنسب  فنءدقال فئءت جميع في المبيت أسعءر انخفء ن ا

 . 1014 نوفمبرمقءرنة بشهر  1014 ديسمبرخالل شهر  %12.1بنسبة  المبيت في الفنءدق سعءرألالقيءسي 

% 2.6، و%10.6بنسب  العءديةو ،والفءخرة ،الممتءزة الشقق الفندقية فئةفي  المبيت أسعءر انخفء  كمء أدى

خالل شهر  %1.2الرقم القيءسي ألسعءر المبيت في الشقق الفندقية بنسبة  انخفء إلى  % على التوالي6.4و

لجميع فئءت  والتغيرات النسبية ةالقيءسي األرقءم( يوضح 1والجدول ) ،1014 نوفمبرمقءرنة بشهر  1014 ديسمبر

 .1014 نوفمبرو ديسمبرخالل شهري  والشقق الفندقية نءدقالف
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شهر  خاللحسب الصيغة الرياضية لالسبير  التغيرونسب  ةالقياسي األ قام(: 1جدول )
 (1021=200) 1024 نوفمبرشهر مقا نة ب 1024 ديسمبر

 ((Hotel Establishmentsالفندقية جميع المنشآت 
رقم ال

القياسي 
 1024 نوفمبر

رقم ال
القياسي 
 ديسمبر
1024 

  التغير
% 

 21.1- 20701 21108 الرقم الاام 

 الفنادق
(Hotels) 

 24107 20101 -23.9 (All Hotels)جميع فئات الفنادق 
 142.2 116.1 -18.9 (Star 5خمسة نجوم ) 

 152.1 11.1 -35.6 (Star 4أربع نجوم )
 125.1 16.0 -28.9 (Star 3) ثالث نجوم

 111.1 101.6 -2.9 (Star 2) نجمتين
 101.0 11.5 -12.4 (Star 1) نجمة واصحدة

الشقق 
الفندقية 

(Hotel 
Apartments) 

 Hotelفئءت الشقق جميع
Apartments)) 22201 20101 -8.3 

(Deluxe) 10.6- 104.5 116.1 ممتءزة 
Superior)3.6- 107.6 111.7 ( فءخرة 

 (Standard)6.4- 15.2 101.1 عءدية 
 أبوظبي-اإلصحاء مركز المادر:  

 

مقا نة  1024 ديسمبر خالل شهر المنشآت الفندقيةألساا   : الرقم القياسيثالثاً 
 من الاام السابق الشهربنفس 

 

مقءرنة  1014 ديسمبرخالل شهر % 5.1بنسبة  المنشآت الفندقيةفي  المبيت سعءرألالعءم الرقم القيءسي ارتفع 

 سعءرالرقم القيءسي أل ارتفءع% و4.9بنسبة  الفنءدق المبيت في أسعءرارتفءع وذلك نتيجة  1012 ديسمبربشهر 

 ديسمبريوضح معدالت التغير في الرقم القيءسي خالل  (1). والشكل %5.7بنسبة  الشقق الفندقيةفي  المبيت

 .1012 ديسمبربشهر  مقءرنة 1014
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 1024 ديسمبر خالل المنشآت الفندقيةألساا   القياسيالتغير في الرقم نسب (: 2الشكل )
 1021 ديسمبرشهر مقا نة ب

 أبوظبي-اإلصحاء مركز المادر: 

 
 

 1012 ديسمبرمقءرنة بشهر  1014 ديسمبرفي شهر  المبيت في الفنءدق أسعءرء في ارتفءعيظهر الشكل أعاله 

% 7.1نجوم بنسبة  الخمسةفنءدق فئة  كل من في مبيتال أسعءر ارتفءعنتيجة  رتفءع%. وقد جء  هذا اال4.1بنسبة 

 األربعة فنءدق فئة أسعءر انخفضتبينمء  ،%12.1وفئة النجمتين بنسبة  ،%2.1بنسبة  نجوم الثالثة فئةوفنءدق 

 % على التوالي.11.6% و1.1 بنسبنجوم والنجمة الواصحدة 

 

 ديسمبر مقءرنة بشهر 1014 ديسمبرفي شهر  المبيت أسعءر ارتفعتعلى مستوى الشقق الفندقية، فقد  أمء

المبيت في الشقق الفندقية فئة الممتءزة بنسبة  أسعءر ارتفءعنتيجة  رتفءعوقد جء  هذا اال %5.7بنسبة  1012

 %.0.1بنسبة  الفءخرةأسعءر شقق الفندقية فئة  انخفضت%، بينمء 10.1بنسبة  العءدية% وفئة 1.6
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خالل شهر  حسب الصيغة الرياضية لالسبير ونسب التغيرالقياسية  األ قام(: 1جدول )
 (1021=200) 1021 ديسمبرمقا نة بشهر  1024 ديسمبر

 ((Hotel Establishmentsجميع المنشآت الفندقية 

الرقم 
القياسي 
 ديسمبر
1021 

الرقم 
القياسي 

 1024 ديسمبر

 التغير 
% 

 102 107.9 102.6 الرقم الاام 

 الفنادق
(Hotels) 

 104.2 109.3 401 (All Hotels)جميع فئات الفنادق 
 107.6 116.2 7.9 (Star 5خمسة نجوم )

 101.1 99.1 -1.9 (Star 4أربع نجوم )
 93.1 96.0 3.1 (Star 3) ثالث نجوم

 95.4 108.6 13.8 (Star 2) نجمتين
 101.2 88.5 -12.6 (Star 1) نجمة واصحدة

الشقق 
الفندقية 

(Hotel 
Apartments) 

 Hotel Apartments)) 97.0 102.6 5.7فئءت الشقق جميع

(Deluxe) 2.6 104.5 101.8 ممتءزة 
Superior)0.9- 107.6 108.6 ( فءخرة 

 (Standard)20.2 95.3 79.3 عءدية 
  أبوظبي-مركز اإلصحاء المادر:    

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

 السابق
 

% 2.6المنشآت الفندقية بنسبة المبيت في  سعءر( أل1014 ديسمبر-التراكمي )ينءيرالعءم انخفض الرقم القيءسي 

%، 4.1بنسبة انخفءضء  المبيت في الفنءدق سعءرأل . فقد شهد الرقم القيءسي1012 عءم مقءرنة بنفس الفترة من

( 4) جدولال( و1)%. والشكل 1.7لشقق الفندقية ارتفءعءا بنسبة المبيت في ا سعءربينمء شهد الرقم القيءسي أل

( مقءرنة بنفس الفترة من عءم 1014 ديسمبر-قم القيءسي التراكمي خالل )ينءيرمعدالت التغير في الر ءنيوضح

1012. 
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( مقا نة بنفس 1024 ديسمبر–التراكمي )ينايرالتغير في الرقم القياسي نسب (: 1الشكل )

 الفترة من الاام السابق
 

 أبوظبي-مركز اإلصحاء المادر: 
 
 

خالل  حسب الصيغة الرياضية لالسبير القياسية التراكمية ونسب التغير األ قام (: 4جدول )
 (1021=200بنفس الفترة من الاام السابق )مقا نة  )1024 ديسمبر–)يناير

 ((Hotel Establishmentsجميع المنشآت الفندقية 
 يالرقم القياس

 –)يناير 
 1021 (ديسمبر

 يالرقم القياس
 –)يناير  

 1024 (ديسمبر

 التغير 
% 

 3.6- 1701 20201 الرقم الاام 

 الفنادق
(Hotels) 

 20102 1800 -4.9 (All Hotels)جميع فئات الفنادق 
 106.7 11.9 -7.3 (Star 5خمسة نجوم ) 

 11.1 11.1 -0.7 (Star 4أربع نجوم )
 12.4 14.1 0.8 (Star 3) ثالث نجوم

 14.2 16.0 1.8 (Star 2) نجمتين
 101.0 11.7 -12.1 (Star 1) نجمة واصحدة

الشقق 
 Hotel)الفندقية 

Apartments) 

 Hotelفئءت الشقق جميع
Apartments)) 1101 1708 1.7 

(Deluxe) 1.2 101.5 100.2 ممتءزة 
Superior)3.0- 104.4 107.6 ( فءخرة 

 (Standard)7.1 15.7 10.0 عءدية 
 أبوظبي-مركز اإلصحاء المادر:    

 

 القادم اإلصدا 
. ولالطالع على 1015 ينءيرالفنءدق لشهر  سعءرالرقم القيءسي ألالمقبل تقرير  1015 مءرس 5هذا وسوف ُينشر في 

 .http://www.scad.ae أبوظبي –تفءصيل أكثر يمكن أيضءا زيءرة الموقع اإللكتروني لمركز اإلصحاء  
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 المنهجية
، أبوظبي إمءرةب هيئة السيءصحة والثقءفة التي تم تزويدنء بهء من تانيفءتالالفنءدق من  سعءريتكون الرقم القيءسي أل

ومن المعلوم  صحاءئي.اإل المؤشر االرقم. ممء يدعم هذ اجميع المعلومءت المتعلق بحسءب هذب مشكورة نءتزودوالتي 

ة عءلية الجودة والدقإصدار مؤشرات يسءعد على ممء  ةدقاألكثر على ماداقية وهي األ اإلداريةبأن البيءنءت 

  أبوظبي. إمءرةفي التطور والنمو في ة ممء تسءهم يشفءفالو
 

 المنشآت الفندقية ساا الرقم القياسي ألتاريف 

زمنيتين.  على مدى فترتين الفندقية المنشآتالمبيت في  أسعءرمعدل التغير في  يقيس إصحاءئي سعري هو مؤشر

الفندقية صحسب التانيفءت المعتمدة للفنءدق في  المبيت في المنشآت أسعءرلتغيرات  الزمنية السلسلة ويظهر

 .أبوظبي إمءرة
 

 المنشآت الفندقية ساا الرقم القياسي أل أهمية
 .  الفندقيةتانيفءت الأبوظبي صحسب  إمءرةداخل في المنشآت الفندقية  المبيت أسعءرمعرفة اتجءهءت  -

 ة واألكءديميين.يهيئءت السيءصحالالك الفنءدق والمحللين وعالم، ومُ يستخدم كأداة مرجعية من قبل وسءئل اإل -

المؤشرات االقتاءدية قايرة المدى والنءتج المحلي اإلجمءلي  ،يدخل في صحسءب مؤشرات إصحاءئية أخرى -

 .الثءبتة سعءربءأل

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

 خرين )الشركءت ومنظمي الرصحالت السيءصحية ووكءالت السفر(.أوالمقيمين بءإلضءفة لمستخدمين 

المبيت من قبل  أسعءروالتنبؤ بأي تغيرات سعرية في  سعءريستخدم كأداة تحليلية للتعرف على اتجءهءت األ -

 متخذي القرار وراسمي السيءسيءت.

الموسمية خالل السنة وذلك لخدمة السيءصحة الداخلية  المبيت أسعءرتطور في صحركة الالتعرف على  -

 والخءرجية.

 المنشآت الفندقية ساا آلية حساب الرقم القياسي أل 
مد تعوي  .السبيرصحسب الايغة الريءضية لمعءدلة  المنشآت الفندقية المبيت في سعءرالرقم القيءسي أل ُيحسب

  .(1011) الرقم القيءسي لالسبير على أوزان سنة األسءس
 

 األوزان

المبيت  سعءرعبءرة عن المتوسط المرجح للتغير السعري أل المنشآت الفندقية المبيت في سعءرالرقم القيءسي أل

همية النسبية ن وزن الفئة الفندقية يعكس األإ. المعتمدة تانيفءت الفئءت الفندقيةلفندقية صحسب في المنشآت ا

يرادات جميع فئءت المنشآت إيرادات الفئة الفندقية على مجموع إويتم صحسءب وزن الفئة بقسمة مجموع  ،للفئة

ت الفندقية صحسب والجدول التءلي يوضح االهميءت النسبية لفترة األسءس وفترة المقءرنة للمنشآ .الفندقية

  التانيفءت الفندقية المعتمدة.
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 التصنيفات
أوزان سنة 
 األساس

(1021) 

 أوزان فترة المقا نة 
 (1024 ديسمبر)

 جميع المنشآت الفندقية 
(Hotel Establishments)  100.0 20000 

 الفنادق
(Hotels) 

 جميع فئات الفنادق
 (All Hotels) 78.3 8101 

 48.7 54.1 (Star 5خمسة نجوم ) 

 18.5 16.1 (Star 4أربع نجوم )

 8.6 1.1 (Star 3) ثالث نجوم

 1.2 1.1 (Star 2) نجمتين

 1.3 1.1 (Star 1) نجمة واصحدة

 الشقق الفندقية
(Hotel 

Apartments) 

 Hotelفئءت الشقق جميع
Apartments)) 21.7 2701 

(Deluxe) 1.1 11.7 ممتءزة 

Superior)5.5 4.1 ( فءخرة 

 (Standard)1.1 5.8 عءدية 
 أبوظبي–مركز اإلصحاء  المادر:  

 

 المسؤولية
 

ال يعطي  هيبذل كل الجهد والعنءية في إعداد اإلصحاء ات الرسمية، فإن أبوظبي –وعلى الرغم من أن مركز اإلصحاء   

عن أي  المركز مسؤوالا  د  األخطء . وال يعمهء خءلية من صحاء ات التي يقد  اإل البيءنءت أو أي ضمءنءت بأن المعلومءت أو

مة على الموقع ا  االستخدام المبءشر أو غير المبءشر لإلصحاء ات المقد  خسءئر أو أضرار تلحق بءلمستخدمين جر  

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

 أغرا  بعينهء.ألي  تهاإلصحاء ات وكيفي  
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