
العقبة

نمّوا ًاألكثر استقرارا ًاألكثرً ا ًانخفاضاألكثر

-46%-39%

+11%
+10%

الشارقة
\مرسىًدبيًِ

مساكنًشاطئً

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

ة متاحةر السنوي المتوقعة في العائد لكل غرفينسبة التغي| 2017سبتمبر -2017يوليو 

الشرق األوسط| الفنادق 

2017يوليو

بيروت
ياحة تستمر بيروت من االستفادة من الطلب على الس

ياحة الترفيهية متبوعاَ بارتفاع في الطلب على س

المؤتمرات والمعارض وسياحة الشركات الناتج عن

سية العوامل الرئي. إيجابية األوضاع األمنية الحالية

يج المحركة للطلب هم السائحون القادمون من دول الخل

.العربي والدول العربية المجاورة

العقبة
الل ال تزال المدينة المنتجعية تشهد زخماً قوياً خ

ومن المتوقع أن . النصف األول من العام الحالي

يستمر هذا األداء بسبب تحول الطلب من كل 

من مصر وتركيا ويتبعه الطلب القادم 

.من السياحة الترفيهية

مساكنًشاطئً\مرسيًدبيً

الجميرا
عطالت المدارس في دول أسواق 

تدفق المصدر التقليدية ستؤدي إلى زيادة

.  لفنادقسياح قطاع السياحة الترفيهية إلى ا

وسط زيادة اإلشغاالت المقترنة بثبات مت

ل السعر اليومي سيؤدي إلى ثبات الدخ

لكل غرفة متاحة عند مستويات العام 

.الماضي

الشارقة
مالية من المتوقع أن تستفيد اإلمارة الش

من الطلب المحلي القوي خالل عطالت

نهاية األسبوع، والعطلة المدرسية، و

عطالت األعياد، غير أن حرارة فصل 

الصيف قد تؤدي إلى الحد من الطلب

الدولي مما يقود إلى ثبات مستويات

العائد لكل غرفة متاحة تماشياً مع

.مستويات العام الماضي

شرمًالشيخ
ال تزال أسواق مدن البحر األحمر تعاني من 

مضاعفات حظر السفر المفروضة من بعض 

لم يظهر أي . الدول األوروبية المغذية للسوق

دق تحسن في مستويات الطلب، وما زالت الفنا

.تعتمد اعتماداً كلياً على السوق المحلية

اإلسكندرية
فإن سوق اإلسكندريةعلى غرار سوق القاهرة، 

مستويات يتبع المسار الصحيح في طريقه لتحقيق

ات عام إشغال ومتوسط سعر يومي مطابقاً لمستوي

هدها قبل وقوع التحديات السياسية التي ش2011

على الرغم من ذلك، فإن انخفاض . ذلك العام

راجع مستويات العائد لكل غرفة متاحة يرجع إلى ت

.  سعر صرف العملة المحلية مقابل الدوالر

شرم

الشيخ
اإلسكندرية

1

بيروت
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2017، كوليرز انترناشيونال : المصدر 

ة نسب االشغال، متوسط المعدل والعائد لكل غرف

متاحة

سبتمبر-2017يوليو| توقعات ثالث أشهر 

2017

2017| توقعات السنة الكاملة 

إخالءًمسؤوليةً
رأيرؤية وحسن نية،كوليرز انترناشيونال تمثل منجميع المعلومات والتحليالت والتوصيات الصادرة 

وامل خارجة ومع ذلك، تحقيق التوقعات يعتمد على ع. كوليرز انترناشيونال على أساس المعلومات المتاحة

رناشيونال ال يمكن به كوليرز انتيعن سيطرة كوليرز انترناشيونال، فبالتالى أي بيان او نشرة او توقع تدل

نال أي اعتبارها في أي ظرف من الظروف تعهد أو ضمان من قبل الشركة، وال تتحمل كوليرز انترناشيو

.مسؤولية فى حال ثبوت أن هذه التصريحات غير دقيقة أوقائمة على أساس غير صحيح

2

العائد لكل  

غرفة متاحة 

 RevPAR

فرق %

العائد لكل  

غرفة متاحة 

 RevPAR

)$(

متوسط 

المعدل 

اليومي 

)$( ADR

اإلشغال ٪

العائد لكل  

غرفة متاحة 

 RevPAR

فرق %

العائد لكل  

غرفة متاحة 

 RevPAR

)$(

متوسط 

المعدل 

اليومي 

)$( ADR

اإلشغال ٪

157 206 76 114 161 71 خور دبي / فستيفال سيتي دبي اإلمارات العربية المتحدة

139 174 80 96 126 76 DIFC / شارع الشيخ زايد دبي اإلمارات العربية المتحدة

374 451 83 271 340 80 نخلة جميرا دبي اإلمارات العربية المتحدة

223 261 85 153 181 84 مرسى دبي / جميرا بيتش ريزيدنس دبي اإلمارات العربية المتحدة

76 103 74 59 87 68 مدينة أبوظبي أبوظبي اإلمارات العربية المتحدة

144 215 67 98 152 65 شاطئ أبو ظبي أبوظبي اإلمارات العربية المتحدة

127 170 75 112 153 73 رأس الخيمة رأس الخيمة اإلمارات العربية المتحدة

53 70 76 44 65 68 الشارقة الشارقة اإلمارات العربية المتحدة

94 122 77 95 115 83 الفجيرة الفجيرة اإلمارات العربية المتحدة

94 189 50 72 177 41 الرياض الرياض السعودية 

154 247 62 207 298 69 جدة جدة السعودية 

132 216 61 171 272 63 مكة المكرمة مكة المكرمة السعودية 

90 143 63 119 192 62 المدينة المنورة المدينة المنورة السعودية 

79 151 52 75 159 47 الخبر الخبر السعودية 

76 103 74 76 106 72 القاهرة القاهرة مصر

15 37 40 19 36 52 شرم الشيخ شرم الشيخ مصر

18 38 46 20 40 51 الغردقة الغردقة مصر

48 68 71 57 70 82 اإلسكندرية اإلسكندرية مصر

106 175 60 70 137 51 مسقط مسقط عمان

95 182 52 91 182 50 المنامة المنامة البحرين

116 231 50 85 208 41 مدينة الكويت مدينة الكويت الكويت

70 145 48 74 147 51 عمان عمان األردن

67 112 60 99 138 71 العقبة العقبة األردن

86 147 58 101 154 65 بيروت بيروت لبنان

السوقالمدينةالبلد

توقعات السنة الكاملة توقعات 3 أشهر
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™مؤشر جودة تجربة النزالء 

2017يونيوبيانات شهر 

2017ؤليري و كوليرز انترناشيونال، : المصدر

75
القاهرة

3%

74
اإلسكندرية

2%

84
الغردقة

80
شرم الشيخ

1%

76
عمان

2%

74
العقبة

1%

76
جدة

4%

73
مكة المكرمة

1%

72
المدينة المنورة

1%

80
مسقط

3%

76
الرياض

4%

74
مدينة الكويت

2%

80
دبي

74
الشارقة

4%

79
رأس الخيمة

1%        

75
الفجيرة

1%

75
المنامة

1%

79
الخبر

3%

83
أبوظبي

81
بيروت

/ مرسى دبي 

جميرا بيتش 

86ريزيدنس
1%

85 86
1%

خور دبي

فستيفال سيتي/ 
شارع

الشيخ زايد

يو شهدت نخلة الجميرا في دبي خالل شهر يون

لى أعلى نمو في نتائج االستطالعات ع2017

مستوى جميع األسواق الفرعية، والناتج عن

ارتفاع االستطالعات من فئة فنادق الخمس

.نجوم

يرا أتت أعلى ثالثة استطالعات في نخلة الجم

من دولة اإلمارات العربية المتحدة، والمملكة 

عات وجاءت غالبية االستطال. المتحدة ، وألمانيا

، يليها %(46)من قبل المسافرين من العائالت 

%(40)األزواج  2017ؤليري و كوليرز انترناشيونال، : المصدر

2017يونيوإلى2016يونيومقارنة هذه الرتبة من

2017ؤليري و كوليرز انترناشيونال، : المصدر

89
1%

شاطئ

أبو ظبي

82

مدينة أبوظبي

نخلة 

جميرا

90
1%

2017ؤليري و كوليرز انترناشيونال، : المصدر

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% 

نجوم  الفنادق  نجوم 4الفنادق  نجوم  الفنادق  الشقق الفندقية

ل 
ص

 أ
ن
 م

ل
جي

س
ت

1
0
0

األصدقاء

المسافرين المنفردين

العائالت

الشركات

األزواج

2016 2017
76.02 19,781 المملكة العربية السعودية 1 1

77.50 14,503 2 اإلمارات العربية المتحدة 2

79.09 3,733 مصر 3 3

83.03 3,732 بريطانيا 4 4

84.44 2,415 مانيا أل 8 5

79.18 1,848 الكويت 5 6

77.56 1,523 دولة قطر 7 7

77.67 1,466 سلطنة عمان 6 8

82.92 1,459 الواليات المتحدة 9 9

86.70 1,026 أستراليا 10 10

مصدر المراجعة
الرتبة

التقييم المتوسط  عدد التقييمات
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محتوياتًالنشرة
داء الفنادق في أبتاعد قسم فنادق الشرق األوسط و شمال أفريقيا في شركة كوليرز إنترناشيونال نشرة توقعا

.سوق فرعي ضمن االسواق الرئيسية في الشرق األوسط و شمال أفريقيا28

:  علىمؤشرات االداء الرئيسية وتشمل 

oعدد الليالي المتاحة/ عدد الليالي المشغلة : ، وتحسب كاالتيةنسبة اإلشغال الفندقي.

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

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

:علىالتوقعاتوتشتمل هذه 

oتوقعات ثالث أشهر بدًء من تاريخ هذه النشرة.

o ً .توقعات نهاية العام و يعاد النظر فيها شهريا

بعملة الدوالر األمريكي ( RevPAR)احةغرفة متكل العائد لو( ADR)اليومي المعدل ويتم عرض متوسط 

(USD )لتسهيل المقارنة.

:عن الشهر الماضي تتضمنمؤشر جودة تجربة النزالء 

o              إجمالي الدرجات لكل سوق فرعي تم تحليله

oاإجمالي الدرجات للفنادق حسب التصنيف بعدد النجوم في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقي .

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  و 4،  ات من فئاالداء على بيانات تشغيل فعلية من عينة فنادق الخاص بمؤشرات يستند تحليل التنبؤ 

يانات قسم تم استخراج هذه البيانات التاريخية من قاعدة ب. باإلضافة الي الشقق الفندقية ذات الجودة العالية

.ومكاتب اإلحصاءات المحلية™ العالمية  STRالفنادق بشركة كوليرز إنترناشيونال، التي تكملها بيانات 

يد األحداث التداول و تقدير اتجاهات األسواق، كما يتم ايضا تحدمتوسطات يستند منهج التنبؤ على تحليل 

تأثيرها؛ و بذلك هميتها وأترجيح لألسواق من ناحية الطلب و العرض و المستقبليةالمتوقع أن تشكل الديناميكية

.يتم التنبؤ بأداء سوق الضيافة

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

.واستخدامها كأساس للتنبؤ

للسوق مقارنة باألسواقيالوضع السعرلعينة األسواق الفرعية تعكس ( ADR)اليومي المعدل متوسط 

فاخرة ال( ندقيةفنادق و شقق ف)؛ فعلى سبيل المثال، األسواق التي تحتوي على نسبة أعلى من العقارات األخرى

.خدماتالحدودة الم( فنادق و شقق فندقية)سعار أعلى من األسواق ذات حصة أكبر من العقارات أتظهر متوسط 
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مؤشرًجودةًتجربةًالنزالءً
 (™Guest Experience Index)أنشأت شركة أوليري المتخصصة في أبحاث السفر والسياحة مؤشر جودة تجربة النزالء

قية على مقياس يرصد المؤشر ردود األفعال والتعليقات العامة للنزالء على جودة المنشآت الفند". في يو أمستردام"بالتعاون مع جامعة 

.10إلى 1كما يتم أيضاً تحليل التقييمات الفردية للنزالء وفقاً لمقياس من (. هي الدرجة المثالية العليا100)100إلى 1من 

ساب من مواقع المراجعات والشركات السياحية ومعالجتها وفقاً لمنظومة شركة أوليري الخاصة باحت100يتم تحليل بيانات ما يقارب 

قة الشرق األوسط ويتم تسجيل درجات جديدة شهرياً، ومن ثم تقوم كوليرز إنترناشيونال بتحليل بيانات منط. متوسط الدرجات المرجح

.ات النزالء المختلفةوشمال إفريقيا لمقارنة نتائج الشهرة على اإلنترنت والخاصة باألسواق، والمشغلين، ونوعية المنشآت الفندقية وفئ

إستهالكًالموارد
متوقعة على المدى يمكن استخدام البيانات الواردة في هذه النشرة لفهم التغيرات المتوقعة في أداء السوق وفقا لالتجاهات المستقبلية ال

.القصير، مما يسمح ألصحاب الفنادق و العاملين فيها مراجعة توقعاتهم

حاب الفنادق و نشرة تنبؤات كوليرز إنترناشيونال تعتبر أداة لتحسين الفهم العام لحركة السوق و زيادة دقة التنبؤات الخاصة بأص

.العاملين فيها في ضوء ما يتعلق باألحداث المستقبلية المتوقعة

ف تلك يتمتع مؤشر جودة تجربة النزالء بالقدرة على توفير معلومات قيمة عن آراء النزالء في جودة الخدمات المقدمة ومدى اختال

سليط الضوء اآلراء من سوق إلى أخرى، حيث تساعد هذه المعلومات في تقييم مستويات القوة الخاصة باألسواق المختلفة، إضافة إلى ت

.على الفرص المتاحة

أو إلى نقص في فعلى سبيل المثال، قد يرجع الحصول على درجة متدنية في المؤشر إلى ضعف الترويج للعالمة التجارية في السوق

.الدراسي في علوم الفندقة والضيافة/التدريب العملي

دمات وأساسيات علوم ومن ناحية أخرى، تشير الدرجة المرتفعة على وجود سوق قوية تتمتع بتنافسية مرتفعة، مع انتشار جيد لثقافة الخ

.الفندقة والضيافة
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فنادق-كوِليرز إنترناشيونال 

نا قسم الفنادق يتكون من مجموعة عالمية من االستشاريين المتخصصين في الفنادق والمنتجعات والماري-كوليرز إنترناشيونال 

والجولف و قطاع الترفيه والمنتجعات الصحية؛ مكرسة لتقديم الخدمات االستشارية االستراتيجية للمالك والمطورين والمؤسسات

أساس خدمتنا تتحقق من خالل الخبرة العملية لفريقنا باإلضافة الي . الحكومية الستخراج أفضل القيم من المشاريع واألصول

العالمية، كما أن إدارة كوليرز الفعالة لعمليات الضيافة تحقق فوائد مالية ملموسة الممايواتالمعلومات والموارد المتاحة من 

من خالل مكاتبنا في دبي وأبو ظبي وجدة والرياض والقاهرة، كوليرز إنترناشيونال للفنادق تمتلك الخبرات العالمية و. للعمالء

.المعرفة باألسواق المحلية

الخدماتًفيًلمحةًسريعة

ويمكن للفريق تقديم االستشارات في جميع المراحل الرئيسية ودورة حياة المشاريع

التجاريةات استراتيجية العالم/ المنتجعات / السياحة / المقاصد السياحية 

دراسة السوق و دراسة الجدوى المالية

استشارات التنمية وتحاليل أعلى وأفضل االستخدامات

اختيار المشغلين والتفاوض على العقود

تحليل الميزانية قبل االفتتاح وخطة العمل التشغيلية

رصد مقرضين األصول/ إدارة األصول / ممثل المالك 

العناية الواجبة/ بيع وشراء المواقع واألصول 

(RICS)تقييم األصول لألغراض المالية واالكتتاب العام 

:فريقنا في منطقة الشرق األوسط

12,753 45,385 $13
مليار 

قيمة االستثمار في 

المشاريع نصح عليه

مفاتيح فندق قدرت 

قيمتها
مفاتيح فندق تحت

إدارة األصول



حولًكوليرزًانترناشيونال
بمكانة ريادية عالمية في مجال الخدمات العقارية التجارية، وتضم ما" كوليرز انترناشيونال"تتمتع شركة 

طيفاً متكاماًل من " كوليرز انترناشيونال"وتقّدم . دولة68متخّصص يعملون في 15000يزيد عن 
الخدمات للقطاع العقاري، بما في ذلك الماّلك، والمستخدمين، والمستثمرين في أرجاء العالم، فضاًل عن 

حلول عالمية للمؤّسسات، وخدمات الوساطة، وإدارة العقارات واألصول، والمبيعات االستثمارية 
ة وكانت دراس. واالستشارات الفندقية، وتقدير القيمة، وخدمات االستشارات والتقييم، واألبحاث المستـنيرة

ن أهّم في المرتبة الثانية بي" كوليرز انترناشيونال"قد صّنفت " ليبسي"استقصائية حديثة أجرتها شركة 
كوليرز "وعلى مستوى الشرق األوسط وشمال إفريقيا، قّدمت . شركات العقارات التجارية في العالم

”  كوليرز إنترناشيونال"ولدى . 1996خدمات استشارية رائدة عبر مكاتبها اإلقليمية منذ العام " إنترناشيونال

.دبي، وأبوظبي، والرياض، وجدة، والقاهرة، والدوحة: حالياً ستة مكاتب بالمنطقة في كل من

colliers.com
2017كوليرز انترناشيونال،  

في حين تم بذل كل جهد معقول لضمان دقتها، فإننا ال نستطيع ضمان . المعلومات الواردة في هذه الوثيقة قد تم الحصول عليها من مصادر تعتبر موثوقة

.ويتم تشجيع القراء الستشارة مستشاريهم المهنية قبل التصرف على أي من المواد الواردة في هذا التقرير. ويفترض أية مسؤولية عن أي عدم دقة. ذلك

لمزيد من المعلومات،

: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 | المدير المساعد 

الرئيسية 7400 453 4 971+

+971 55 7 2 موبايل 2727

saahil.lalit@colliers.com

منطقةًالشرقًاألوسط| كوليرزًانترناشيونالً

اإلماراتًالعربيةًالمتحدة| دبيً

+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


