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دبي  الريا   بو بي  جد   مسقط 
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الس ودية    ا مارات  الب ري   ما   الكويت 

توجهات سوق الفنادق في الخليج
 يبرز التطورات الحادثة في العرض، ومعدالت اإلشغال، وتحركات املسافرين في املطارات من خالل ا

ً
البيانية لرسوماتتقدم كوليرز إنترناشيونال تحليال

من املتوقع أن تكون بالنظر إلى االتجاهات التاريخية واملشاريع املستقبلية،. الواردة أدناه، مدعومة ببيان للتوقعات املنتظرة في السنوات الخمس القادمة
ع القيم اسع ماململكة العربية السعودية مركز جذب مهم في املنطقة ملا تتمتع به من فرص وإمكانات جديدة متعددة يمكن إدخالها إلى السوق عبر طيف و 

لكة في نمو في ممالسعرية في قطاع السياحة، كما أنه من املتوقع أن تسهم خطط التنويع االقتصادي وبرامج التأشيرة الجديدة واملشاريع الكبرى املقامة
.قطاع السياحة بفرعيه، سياحة األعمال والسياحة الترفيهية

اإلماراتو السعودية: تطور العرض
(فنادق ذات عالمات تجارية عاملية فقط)

البحرينو ،الكويتو عمان :تطور العرض
(فنادق ذات عالمات تجارية عاملية فقط)

مطارات منطقة الخليج الرئيسية: حركة املسافرين في املطارات

مطار دبي

8%

(طفنادق ذات عالمات تجارية عاملية فق)تطور معدالت اإلشغال في الفنادق 

إس تي آر، وكوليرز إنترناشيونال: املصدر
تتضمن العينة الفنادق ذات العالمات التجارية العاملية فقط: ملحوظة

2017كوليرز إنترناشيونال : املصدر

سلطات املطار في كل دولة، وكوليرز إنترناشيونال: املصدر

(معدل نمو سنوي مركب)أعوام 5النمو السنوي املتوقع خالل : العرض

اإلمارات

السعودية

عمان

البحرين

الكويت

10.1
%

13.5
%

11.8
%

5.7%

3.5%

إس تي آر، وكوليرز إنترناشيونال: املصدر
تتضمن العينة الفنادق ذات العالمات التجارية العاملية فقط: ملحوظة

كوليرز إنترناشيونال: املصدر

معدل نمو )أعوام 5النمو السنوي املتوقع خالل : حركة املسافرين في املطارات
(سنوي مركب

مطار أبوظبي

7%

مطار الرياض

8%

مطار جدة

6%

مطار مسقط

8%

(نقاط مئوية)سنوات 5النمو املتوقع خالل : معدل إشغال الفنادق

كوليرز إنترناشيونال: املصدر

م. 2.7

اإلمارات

م. 7.4

السعودية

م. 3.7

عمان

م. 3.6

البحرين

م. 3.9

الكويت

املاض ي املستقبل
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التصميم العصري واملساحات االجتماعية املفتوحة
نادق نمط تتمتع املساحات االجتماعية والتصميمات العصرية بأهمية متزايدة في ظل توفير ف •

.الحياة الجديدة للمساحات االجتماعية املفتوحة واملقاهي املدمجة في بهو الفنادق
 في مدن العالم الرئيسية، ولكن ال تزال هذه النوعي •

ً
 كبيرا

ً
ة من يالقي هذا االتجاه شيوعا

 ويشكل فندق ألوفت أبوظ. الفنادق في مرحلة التخطيط بدول مجلس التعاون الخليجي
ً
بي مثاال

 على ذلك
ً
.حاليا

التوجهات 
املستقبلية

ابتكار برامج والء جديدة
موذج ن”من املتوقع تحول برامج الوالء املقدمة في الفنادق من •

رة املعتاد إلى توفير عروض مخصصة فاخ“ شركات الطيران
.يتم تصميمها بناًء على السلوك الشرائي للمستهلك

إعادة اكتشاف قطاع الضيافة
من الداخل إلى "سيحدث التغيير  •

عبر ابتداع خدمات مبتكرة " الخارج
.اوتعزيز قدرات العاملين على تقديمه

يذ سينتقل موظفو الفنادق من تنف •
 )املهام البسيطة 

ً
إلى ( كاالستقبال مثال
 تعدد املهام باالستعانة بالتقنيات

.الحديثة

استخالص املعلومات/علماء املعلومات
سيقود التقدم الحادث في برامج معلومات •

الذين " علماء املعلومات"األعمال إلى ظهور 
ب سيحلون محل املدراء املعتمدين على أسلو 

وك املعتاد في تحليل سل" تعظيم اإليرادات"
.املستهلك

الفنادق الذكية
 ـظهور الخدمات املعتمدة على املكان •

.للتفاعل مع النزالء
بر عرض الرسائل بلغة نزالء الفندق ع •

.التطبيقات الداخلية
اخل البث املباشر للمواد الترفيهية د •

.الغرف

“املشاركة في كل ش يء”
تزايد مساحات •

 ـاملعيشة املشتركة/العمل
. بينما تقل مساحات الغرف

التجارب التي تتخطى حدود الفندق
أدلة التعريف بالوجهات داخل الغرف والتي تقدم •

.تجارب ذات عالمات تجارية مختارة

فخامة أكثر سالسة وذكاءًً
الفخامة ــ"ستتخلص الفنادق من أسلوب  •

 ذا طابع شخص ي يت" الفجة
ً
ميز وتتبنى أسلوبا

.باألصالة والعراقة
 العالمات التجارية ذات التاريخ الحافل الذي •

.بيرةيمكن تعريف العمالء به ستحظى بشعبية ك

أبرز التوجهات املستقبلية في قطاع الضيافة
 دائمخر رغم التطورات املستمرة التي تشهدها توجهات قطاع الفنادق، إال أن بعض تلك التوجهات يمكن أن تكون قصيرة األجل في حين يكون البعض ال 

ً
هيمنت . ا

تستعرض هذه . 2017-2016ي عمليات االندماج بين سالسل الفنادق الكبرى واملنافسة القوية على حجوزات النزالء بين الفنادق ووكالء السفريات عبر اإلنترنت على عام
لتوجهات العامة على ثير اتأالصفحة بعض التوجهات الرئيسية التي من املتوقع لها أن تغير املشهد على الساحة السياحية في املنطقة خالل السنوات القادمة، كما تقيم

.تطور وعمليات تشغيل قطاع الضيافة



بلدا على 68

قارات6

$2.6
مليار في

اإليرادات السنوية

2.0
مليار قدم مربع

تحت اإلدارة

15,000
مهنيين وموظفين

ملزيد من املعلومات،
:يرجى االتصال ب

فيليبو سونا
وشمال إفريقيامنطقة الشرق األوسط| رئيس الفنادق | مدير 

الرئيسية 7400 453 4 971+
موبايل 6102 899 55 971 +
filippo.sona@colliers.com

ساهل الليت
وشمال إفريقيا منطقة الشرق األوسط| فنادق | املدير املساعد 

الرئيسية 7400 453 4 971+
+971 55 732 موبايل 2727

saahil.lalit@colliers.com

عامر صديق
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا | فنادق | أول –مدير األصول 

  7400 453 4 971+الرئيسية

  9797 789 55 971+موبايل 
Aamir.siddique@colliers.com

منطقة الشرق األوسط| كوليرز انترناشيونال 

اإلمارات العربية المتحدة| دبي 

+971 4 453 7400

حول كوليرز انترناشيونال
   15000بمكانة ريادية عاملية في مجال الخدمات العقارية التجارية، وتضم ما يزيد عن " كوليرز انترناشيونال"تتمتع شركة 

 من الخدمات للقطاع العقاري، بما في ذلك " كوليرز انترناشيونال"وتقّدم . دولة68متخّصص يعملون في 
ً

 متكامال
ً

طيفا
 عن حلول عاملية للمؤّسسات، وخدمات الوساطة، وإدارة 

ً
ك، واملستخدمين، واملستثمرين في أرجاء العالم، فضال

ّ
املال

العقارات واألصول، واملبيعات االستثمارية واالستشارات الفندقية، وتقدير القيمة، وخدمات االستشارات والتقييم، 
رتبة في امل" كوليرز انترناشيونال"قد صّنفت " ليبس ي"وكانت دراسة استقصائية حديثة أجرتها شركة . واألبحاث املستـنيرة

كوليرز "وعلى مستوى الشرق األوسط وشمال إفريقيا، قّدمت . الثانية بين أهّم شركات العقارات التجارية في العالم
 ستة ” كوليرز إنترناشيونال"ولدى . 1996خدمات استشارية رائدة عبر مكاتبها اإلقليمية منذ العام " إنترناشيونال

ً
حاليا

.دبي، وأبوظبي، والرياض، وجدة، والقاهرة، والدوحة: مكاتب باملنطقة في كل من
colliers.com

كوليرز انترناشيونال، 2018

ويفترض أية . في حين تم بذل كل جهد معقول لضمان دقتها، فإننا ال نستطيع ضمان ذلك. املعلومات الواردة في هذه الوثيقة قد تم الحصول عليها من مصادر تعتبر موثوقة
.ويتم تشجيع القراء الستشارة مستشاريهم املهنية قبل التصرف على أي من املواد الواردة في هذا التقرير. مسؤولية عن أي عدم دقة

$2.6
مليار في

اإليرادات السنوية

2.0
مليار قدم مربع

تحت اإلدارة

15,000
مهنيين وموظفين

بلدا على 68

قارات6

ملزيد من املعلومات،
:يرجى االتصال ب

فيليبو سونا
منطقة الشرق األوسط| رئيس الفنادق | مدير 

الرئيسية 7400 453 4 971+
موبايل 6102 899 55 971 +
filippo.sona@colliers.com

ساهل الليت
منطقة الشرق األوسط| فنادق | املدير املساعد 

الرئيسية 7400 453 4 971+
+971 55 732 موبايل 2727

saahil.lalit@colliers.com


