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 نبذة

تعتبر إمارة أبوظبي من المناطق الجاذبة سیاحیا على مستوى الشرق األوسط لما وصلت إلیه من تطور عمراني 
أسعار الخدمات التي وخدماتي في قطاع السیاحة. وتعتبر المنشآت الفندقیة العمود الفقري لقطاع السیاحة، وأن 

 تقدمھا ھذه المنشآت الفندقیة تعتبر من أھم عوامل جذب السیاحة.  
 

لھذا ارتأى مركز إحصاء أبوظبي إنشاء مؤشر إحصائي سعري ألسعار المبیت في المنشآت الفندقیة يتم من خالله 
أسعار المبیت في المنشآت رصد حركة أسعارھا في إمارة ابوظبي، ويمكن من خالله معرفة التغیرات السعرية في 

الفندقیة حسب التصنیفات المعتمدة في دائرة الثقافة والسیاحة داخل اإلمارة. تم تصنیف الفنادق وفق سلم متدرج 
يبدأ بنجمة واحدة وحتى خمس نجوم، فیما يتم تصنیف الشقق الفندقیة وفق ثالث مستويات ھي فاخرة وممتازة 

 تركیب الرقم القیاسي حسب الصیغة الرياضیة لالسبیر. وعادية. ومن الجدير بالذكر أنه تم 
 

يرصد الرقم القیاسي ألسعار المنشآت الفندقیة حركة أسعار المبیت في المنشآت الفندقیة بشكل شھري. حسب 
التصنیفات المعتمدة للمنشآت الفندقیة في إمارة أبوظبي مما يساعد متخذي القرار وراسمي السیاسات والسیَاح 

السیاحیة وغیرھا التعرف على التغیر الشھري في أسعار المبیت في المنشآت الفندقیة مما يساھم في والمكاتب 
 زيادة الشفافیة والتطور الذي تشھده إمارة أبوظبي.

 

 النقاط الرئیسیة
 

 الرقم القیاسي العام 

  مقارنة  2018بر مفخالل شھر نو %44.4ارتفع الرقم القیاسي ألسعار المبیت في المنشآت الفندقیة بنسبة
 .2018بشھر أكتوبر 

  مقارنة  2018في شھر نوفمبر  %0.9انخفض الرقم القیاسي ألسعار المبیت في المنشآت الفندقیة بنسبة
 .2017بشھر نوفمبر 

 الرقم القیاسي للفنادق 

  مقارنة بشھر  %49.8بنسبة  2018ارتفع الرقم القیاسي ألسعار المبیت في الفنادق خالل شھر نوفمبر
 .2018كتوبر أ

  مقارنة مع نفس  %0.6بنسبة  2018انخفض الرقم القیاسي ألسعار المبیت في الفنادق خالل شھر نوفمبر
 الشھر من العام السابق.

 الرقم القیاسي للشقق الفندقیة 

  مقارنة  2018خالل شھر نوفمبر  %23.8ارتفع الرقم القیاسي ألسعار المبیت في الشقق الفندقیة بنسبة
 .2018أكتوبر بشھر 

  مقارنة مع  2018خالل نوفمبر  %2.2انخفض الرقم القیاسي ألسعار المبیت في الشقق الفندقیة بنسبة

 نفس الشھر من العام السابق.
 

 إيرادات المبیت في المنشآت الفندقیة

  2017مقارنة مع نوفمبر  2018خالل نوفمبر  %7.1ارتفعت إيرادات المبیت في المنشآت الفندقیة بنسبة. 

  2018مقارنة بشھر أكتوبر  2018خالل نوفمبر  %62.0ارتفعت إيرادات المبیت في المنشآت الفندقیة بنسبة. 
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 المالحظات

 

 المالحظات الفنیة

إن المنھجیة الحالیة إلعداد الرقم القیاسي ألسعار المبیت في الفنادق، بما في ذلك آلیة حساب الرقم القیاسي، 
 www.scad.gov.abudhab أبوظبي –الموقع اإللكتروني لمركز اإلحصاء واالوزان. متوفرة على 

 

 مصادر البیانات

 بإمارة أبوظبي. تم الحصول على البیانات المستخدمة في ھذا اإلصدار من دائرة الثقافة والسیاحة

 

 معلومات إضافیة واإلصدار التفصیلي 

أبوظبي:  –رة رابط اإلحصاءات على موقع مركز اإلحصاء لمزيد من المعلومات واإلحصاءات الرسمیة األخرى، يرجى زيا
www.scad.gov.abudhab 

 

 إخالء المسؤولیة وشروط االستخدام

أبوظبي بتشغیل ھذا الموقع اإللكتروني لتلبیة احتیاجات الجھات الحكومیة واألفراد ومختلف فئات -يقوم مركز اإلحصاء
أبوظبي مسؤوال عن أية خسائر أو أضرار تلحق بالمستخدمین -اءالمجتمع ومؤسسات األعمال، وال يعتبر مركز اإلحص

جراء سوء استخدام اإلحصاءات المقدمة على الموقع بحسن نیة من قبل المركز وعلیه فإن مسؤولیة استخدام 
اإلحصاءات الرسمیة في أي وقت محدد أو ألية أغراض بعینھا تقع على عاتق مستخدمي البیان. ويقر مستخدم البیان 

ه يعفي وُيْخلِي مسؤولیة المركز من االلتزامات القانونیة المتعلقة باألخطاء التي قد تحدث خارج نطاق سیطرة بأن
المركز أو بدون علمه كما يتنازل عن حقه في الحصول على تعويضات مقابل الخسائر واألضرار التي قد تلحقه نتیجة 

 لذلك الخطأ.

 

أبوظبي والموجودة على ھذا الموقع أو التي يتاح الوصول إلیھا  –مركز االحصاء تعتبر االحصاءات الرسمیة الصادرة من 
من خالله، محمیة بموجب حقوق النشر والتألیف إال عند اإلشارة لغیر ذلك، ويجوز للمستخدمین استنساخ محتويات 

ل على إذن خاص من مركز الموقع) بما في ذلك النشرات والجداول، إلخ (كلیاً أو جزئیاً بمختلف الوسائل دون الحصو
 اإلحصاء، شريطة اإلقرار بصدورھا عن المركز، وذلك بإيضاح ما يلي: 

 

 أبوظبي، وسنة النشر، واسم المنتج، ورقم الفھرسة، فترة اإلسناد ورقم الصفحة أو الصفحات. -المصدر: مركز اإلحصاء 
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الرقم القياسي ألسعار اإليجارات

مكتبة اإلصدارات

https://www.scad.ae/ar/pages/GeneralPublications.aspx



