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توقعات أسواق الفنادق في الشرق األوسط
أبرز التوقعات خالل الثالث أشهر القادمة

ر السنوي املتوقعة في العائد لكل غرفة متاحةينسبة التغي| 2017نوفمبر -2017سبتمبر 

الشرق األوسط| الفنادق 

2017سبتمبر

بيروت
يساعد رفع حظر السفر باإلضافة إلى تحسن 

الحالة األمنية إلى استقطاب الطلب على السياحة
كما أن السوق ينمو. الترفيهية وسياحة الشركات

. من قاعدة منخفضة من العام املاض ي

العقبة

 عن عملي
ً
 ناتجا

ً
 قويا

ً
ات ال يزال السوق يشهد زخما

الطلب . التسويق القوية لهذة الوجهة السياحية
القوي القادم من السوق املحلي والدولي سيؤدي 

. إلى ارتفاع مستويات العائد لكل غرفة متاحة

رأسًالخيمةً
ؤدي الطلب القوي من السوق املحلي خالل ي

عطالت نهاية األسبوع باإلضافة إلى الطلب 
يا، الدولي على السياحة الترفيهية القادم من أملان

ية شبه القارة  الهندواململكة املتحدة، وروسيا، و 
إلى ثبات معدل نمو مستويات العائد لكل غرفة 

. عند حدودها العام املاض ي

نخلةًالجميرا
ة عودة الطقس الدافئ املناسب للشاطئ باإلضاف

دية إلى العطالت املدرسية في دول املصدر التقلي
ستدفع بالطلب على السياحة الترفيهية الى

سيعوض ارتفاع الطلب من أسواق . املنتجعات
دول شرق أوروبا وأسيا انخفاض الطلب من 

. السوق البريطانية

شرمًالشيخ
ظر ال تزال أسواق البحر األحمر تعاني من مضاعفات ح

. دريةاملصدول أوروبابعضالسفر املفروض عليها من 
ل لم يظهر أي تحسن في مستويات الطلب، وال تزا

 على الطلب املح
ً
 كليا

ً
.  ليالفنادق تعتمد اعتمادا

الرياض

 في مستوى أداء الفنادق
ً
.تشهد مدينة الرياض هبوطا

وقد أدى ظهور العرض الجديد  املقترن مع انخفاض 
ة مستويات الطلب إلى تراجع  مستويات العائد لكل غرف

متاحة، والذي من املتوقع أن يستمر للثالثة أشهر 
. القادمة

الرياض

1

بيروت
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-18%

شرم
الشيخ
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العائد لكل  

غرفة متاحة 

 RevPAR

فرق %

العائد لكل  

غرفة متاحة 

 RevPAR

)$(

متوسط المعدل 

 ADR اليومي

)$(

اإلشغال ٪

العائد لكل  

غرفة متاحة 

 RevPAR

فرق %

العائد لكل  

غرفة متاحة 

 RevPAR

)$(

متوسط المعدل 

 ADR اليومي

)$(

اإلشغال ٪

152 202 75 155 205 75 خور دبي / فستيفال سيتي دبي متحدة عربية ال اإلمارات ال

135 171 79 140 167 84 DIFC / شارع الشيخ زايد دبي متحدة عربية ال اإلمارات ال

361 446 81 373 470 79 نخلة جميرا دبي متحدة عربية ال اإلمارات ال

220 258 85 232 271 85 مرسى دبي / جميرا بيتش ريزيدنس دبي متحدة عربية ال اإلمارات ال

76 103 74 80 110 73 مدينة أبوظبي أبوظبي متحدة عربية ال اإلمارات ال

139 217 64 163 238 68 شاطئ أبو ظبي أبوظبي متحدة عربية ال اإلمارات ال

123 169 73 133 174 77 رأس الخيمة رأس الخيمة متحدة عربية ال اإلمارات ال

52 70 75 53 71 73 الشارقة الشارقة متحدة عربية ال اإلمارات ال

93 119 78 97 133 73 الفجيرة الفجيرة متحدة عربية ال اإلمارات ال

93 184 51 88 187 47 الرياض الرياض السعودية 

158 253 62 125 233 54 جدة جدة السعودية 

130 224 58 124 250 50 مكرمة مكة ال مكرمة مكة ال السعودية 

91 145 63 88 174 51 منورة مدينة ال ال منورة مدينة ال ال السعودية 

76 149 51 82 146 56 الخبر الخبر السعودية 

81 110 74 65 108 60 القاهرة القاهرة مصر

16 39 41 15 36 42 شرم الشيخ شرم الشيخ مصر

20 44 44 18 43 43 غردقة ال غردقة ال مصر

54 78 69 52 73 72 اإلسكندرية اإلسكندرية مصر

102 174 58 106 169 63 مسقط مسقط عمان

94 180 52 94 168 56 منامة ال منامة ال البحرين

116 231 50 112 215 52 كويت مدينة ال كويت مدينة ال كويت ال

73 146 50 78 146 54 عمان عمان األردن

65 108 60 73 114 64 عقبة ال عقبة ال األردن

89 150 59 91 148 62 بيروت بيروت لبنان

السوقالمدينةالبلد

توقعات السنة الكاملة توقعات 3 أشهر

2017، كوليرز انترناشيونال : املصدر 

ةنسب االشغال، متوسط املعدل والعائد لكل غرفة متاح
2017نوفمبر-2017سبتمبر| توقعات ثالث أشهر 

2017| توقعات السنة الكاملة 

إخالءًمسؤوليةً
ال على أساس املعلومات كوليرز انترناشيونرأيرؤية و حسن نية، كوليرز انترناشيونال تمثل منجميع املعلومات والتحليالت والتوصيات الصادرة 

به كوليرز يوقع تدلومع ذلك، تحقيق التوقعات يعتمد على عوامل خارجة عن سيطرة كوليرز انترناشيونال، فبالتالى أي بيان او نشرة او ت. املتاحة
سؤولية فى حال انترناشيونال ال يمكن اعتبارها في أي ظرف من الظروف تعهد أو ضمان من قبل الشركة، وال تتحمل كوليرز انترناشيونال أي م

.ثبوت أن هذه التصريحات غير دقيقة أوقائمة على أساس غير صحيح

2
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™مؤشر جودة تجربة النزالء 
2017أغسطسبيانات شهر

2017ؤليري و كوليرز انترناشيونال، : املصدر

71
القاهرة

2%

71
اإلسكندرية

1%

79
الغردقة

75
شرم الشيخ

1%

74
عمان

2%

78
العقبة

12%

75
جدة

1%

74
مكة املكرمة

2%

71
املدينة املنورة

3%

79
مسقط

76
الرياض

3%

76
مدينة الكويت

2%

80
دبي

76
الشارقة

77
رأس الخيمة

3%        

78
الفجيرة

+3    

75
املنامة

79
الخبر

3%

83
أبوظبي

80
بيروت

2%

جميرا / مرس ى دبي 
بيتش ريزيدنس

87
1%

87
2%

خور دبي
فستيفال سيتي/ 

شارع
الشيخ زايد

اعلى نمو في 2017شهدت مدينة العقبة خالل شهر أغسطس 
نتائج االستطالعات على مستوى جميع األسواق الفرعية، والذي 

نتج عن ارتفاع االستطالعات القادمة من فئة فنادق الخمس 
. واألربع نجوم

%(      54)العائالت  غالبية االستطالعات في العقبة من قبل جاءت 
%(17) املسافرين كأصدقاء يليها 

%(17) كأصدقاء 

2017ؤليري و كوليرز انترناشيونال، : املصدر
2017يونيوإلى2016يونيومقارنة هذه الرتبة من

2017ؤليري و كوليرز انترناشيونال، : املصدر

89
1%

شاطئ
أبو ظبي

82

مدينة أبوظبي

نخلة 
جميرا

90
2%

2017ؤليري و كوليرز انترناشيونال، : املصدر

100الدرجاتًمنًأصلً

عرض الدرجات حسب األسواق الفرعية-مؤشر جودة تجربة النزالء 

حصة االستعراضات-نوع الضيف  الفندقنوعحسبالتقييم

أهم عشرة مصادر االستعراضات-تصنيف 

80فوق 

80أقل من  انخفاض مقابل السنة الفائتة% 

زيادة في مقابل السنة الفائتة% 

87
2%

  صدقاء

    ا           د  

   ا   

    كا 

      

2016 2017
عربية السعودية اململكة ال
عربية املتحدة ارات ال  اإلم

مصر
بريطانيا

أملانيا
سلطنة عمان

الكويت
دولة قطر

 الواليات المتحدة

فرنسا

عدد التقييمات مصدر املراجعة التقييم املتوسط الرتبة

          دق            اد            اد            اد  

  
ص
  
 
  
 
  
 
 

1
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محتوياتًالنشرة
سوق فرعي 28ي داء الفنادق فأبتاعد قسم فنادق الشرق األوسط و شمال أفريقيا في شركة كوليرز إنترناشيونال نشرة توقعا

.ضمن االسواق الرئيسية في الشرق األوسط و شمال أفريقيا

:  علىمؤشرات االداء الرئيسية وتشمل 

oعدد الليالي املتاحة/ عدد الليالي املشغلة : ، وتحسب كاالتيةنسبة اإلشغال الفندقي.

o اليومي املعدل متوسط(ADR)عدد الليالي املشغلة/ إجمالي دخل الغرف : ، وتحسب كاالتي.

oاحةغرفة متكل العائد ل(RevPAR)عدد الليالي املتاحة/ إجمالي إيرادات الغرف : ، وتحسب كاالتي.

:علىالتوقعاتوتشتمل هذه 

oتوقعات ثالث أشهر بدًء من تاريخ هذه النشرة.

o 
ً
.توقعات نهاية العام و يعاد النظر فيها شهريا

.لتسهيل املقارنة( USD)بعملة الدوالر األمريكي ( RevPAR)احةغرفة متكل العائد لو ( ADR)اليومي املعدل ويتم عرض متوسط 

:عن الشهر املاض ي تتضمنمؤشر جودة تجربة النزالء 
o              إجمالي الدرجات لكل سوق فرعي تم تحليله

oإجمالي الدرجات للفنادق حسب التصنيف بعدد النجوم في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  .

oإجمالي الدرجات حسب تصنيف النزيل في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

o ( من حيث مصدر الدراسة)دول 10التقييم حسب مصدر معلومات الدراسة ألفضل

منهجيةًالتنبؤ
نجوم باإلضافة الي 5و 4، 3من فئات االداء على بيانات تشغيل فعلية من عينة فنادق الخاص بمؤشرات يستند تحليل التنبؤ 

كة كوليرز تم استخراج هذه البيانات التاريخية من قاعدة بيانات قسم الفنادق بشر . الشقق الفندقية ذات الجودة العالية

.ومكاتب اإلحصاءات املحلية™ العاملية  STRإنترناشيونال، التي تكملها بيانات 

توقع أن تشكل التداول و تقدير اتجاهات األسواق، كما يتم ايضا تحديد األحداث املمتوسطات يستند منهج التنبؤ على تحليل 

.ؤ بأداء سوق الضيافةيتم التنبهميتها و تأثيرها؛ و بذلك أترجيح لألسواق من ناحية الطلب و العرض و املستقبليةالديناميكية

، يتم تحليل اتجاهات البيانات التاريخية الشهرية من عام 
ً
فصاعدا لتحديد أنماط الطلب، واستخدامها 2008حيثما كان متاحا

.كأساس للتنبؤ

بيل ؛ فعلى سللسوق مقارنة باألسواق األخرى ي الوضع السعر لعينة األسواق الفرعية تعكس ( ADR)اليومي املعدل متوسط 

أعلى من سعارأتظهر متوسط فاخرة ال( فنادق و شقق فندقية)املثال، األسواق التي تحتوي على نسبة أعلى من العقارات 

.الخدماتحدودة امل( فنادق و شقق فندقية)األسواق ذات حصة أكبر من العقارات 
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مؤشًرجودةًتجربةًالنزالءً
في يو "بالتعاون مع جامعة  (™Guest Experience Index)أنشأت شركة أوليري املتخصصة في أبحاث السفر والسياحة مؤشر جودة تجربة النزالء

(.  هي الدرجة املثالية العليا100)100إلى 1يرصد املؤشر ردود األفعال والتعليقات العامة للنزالء على جودة املنشآت الفندقية على مقياس من ". أمستردام

 ملقياس من 
ً
 تحليل التقييمات الفردية للنزالء وفقا

ً
.10إلى 1كما يتم أيضا

 ملنظومة شركة أوليري الخاصة باحتساب متوسط ال100يتم تحليل بيانات ما يقارب 
ً
درجات من مواقع املراجعات والشركات السياحية ومعالجتها وفقا

، ومن ثم تقوم كوليرز إنترناشيونال بتحليل بيانات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريق. املرجح
ً
رة يا ملقارنة نتائج الشهويتم تسجيل درجات جديدة شهريا

.على اإلنترنت والخاصة باألسواق، واملشغلين، ونوعية املنشآت الفندقية وفئات النزالء املختلفة

إستهالكًاملوارد
قصير، مما يسمح املدى اليمكن استخدام البيانات الواردة في هذه النشرة لفهم التغيرات املتوقعة في أداء السوق وفقا لالتجاهات املستقبلية املتوقعة على

.ألصحاب الفنادق و العاملين فيها مراجعة توقعاتهم

فيها في ضوء ما العاملين نشرة تنبؤات كوليرز إنترناشيونال تعتبر أداة لتحسين الفهم العام لحركة السوق و زيادة دقة التنبؤات الخاصة بأصحاب الفنادق و

.يتعلق باألحداث املستقبلية املتوقعة

وق إلى أخرى، سنيتمتع مؤشر جودة تجربة النزالء بالقدرة على توفير معلومات قيمة عن آراء النزالء في جودة الخدمات املقدمة ومدى اختالف تلك اآلراء م
.حيث تساعد هذه املعلومات في تقييم مستويات القوة الخاصة باألسواق املختلفة، إضافة إلى تسليط الضوء على الفرص املتاحة
الدراس ي في /يتدريب العملفعلى سبيل املثال، قد يرجع الحصول على درجة متدنية في املؤشر إلى ضعف الترويج للعالمة التجارية في السوق أو إلى نقص في ال

.علوم الفندقة والضيافة
لوم الفندقةومن ناحية أخرى، تشير الدرجة املرتفعة على وجود سوق قوية تتمتع بتنافسية مرتفعة، مع انتشار جيد لثقافة الخدمات وأساسيات ع

.والضيافة
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  اد -ك ِ     إ    ا    ا  
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حولًكوليرزًانترناشيونال
15000بمكانة ريادية عاملية في مجال الخدمات العقارية التجارية، وتضم ما يزيد عن " كوليرز انترناشيونال"تتمتع شركة 

 " كوليرز انترناشيونال"وتقّدم . دولة68متخّصص يعملون في 
ّ

 من الخدمات للقطاع العقاري، بما في ذلك املال
ً
 متكامال

ً
ك، طيفا

 عن حلول عاملية للمؤّسسات، وخدمات الوساطة، وإدارة العقارات 
ً
واملستخدمين، واملستثمرين في أرجاء العالم، فضال

واألصول، واملبيعات االستثمارية واالستشارات الفندقية، وتقدير القيمة، وخدمات االستشارات والتقييم، واألبحاث 
ثانية بين أهّم في املرتبة ال" كوليرز انترناشيونال"قد صّنفت " ليبس ي"وكانت دراسة استقصائية حديثة أجرتها شركة . املستـنيرة

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

ً
: حاليا

.دبي، وأبوظبي، والرياض، وجدة، والقاهرة، والدوحة
colliers.com

2017كوليرز انترناشيونال،  

ؤولية ويفترض أية مس. 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. عن أي عدم دقة

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

منطقة الشرق األوسط| كوليرز انترناشيونال 

اإلمارات العربية المتحدة| دبي 

+971 4 453 7400

$2.6
مليار في

اإليرادات السنوية

2.0
مليار قدم مربع

تحت اإلدارة

15,000
مهنيين وموظفين

بلدا على 68

قارات6


