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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| 2018نوفمبر -2018سبتمبر 

الشرق األوسط| الفنادق 

2018سبتمبر  

الغردقة

 مع االتجاه السائد خالل 
ً
الثمانية اشهرتماشيا

املاضية، من املتوقع أن يواصل منتجع البحر 
األحمر االنتفاع من تحسن الحالة األمنية ومن 
مواصلة الرحالت القادمة من أسواق املصدر 

. التقليدية

شرم الشيخ 

على غرار الغردقة، تستفيد شرم الشيخ من 
مواصلة الرحالت القادمة من أسواق 

حة املصدروالتي تؤدي إلى ارتفاع الطلب من السيا
هذا وينمو السوق من قاعدة منخفضة . الدولية
 
ً
. نسبيا

شاطئ أبوظبي

واصل سوق الفنادق في أبوظبي زخمه القوي 
السعر ومتوسط اإلشغال القوي في معدالت 

األداء هذا ومن املتوقع استمرار هذا . اليومي
 على 

ً
خالل الثالثة أشهر القادمة، مدفوعا
. األغلب من قطاع السياحة الترفيهية

جدة 

 مستمرا في 
ً
شهدت أسواق جدة نموا

مستويات العائد لكل غرفة متاحة خالل 
ويرجع هذا التحسن. األشهر الثمانية األولى

إلى ارتفاع مستويات متوسط األداء في 
. السعر اليومي

أسواق دبي

 
ً
 في تشهد أسواق الفنادق الرئيسية في دبي تزايدا

الطلب من أسواق املصدراألكثر حساسية للسعر
مما يؤدي الى انخفاض معدالت متوسط السعر 
اليومي والذي يؤثر بدوره على مستويات العائد  

. لكل غرفة متاحة
بر
ُ
الخ

 في مستويات 
ً
بر هبوطا

ُ
لى ع. األداءيشهد سوق الخ

الرغم من ارتفاع مستويات اإلشغال الذي 
يشهدها السوق، إال أن ظهور عرض جديد 

ي باإلضافة إلى انخفاض األسعار، أدى إلى  هبوط ف
. مستويات العائد لكل غرفة متاحة

عمان

1
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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 ٪

150 183 82 148 177 84 خور دبي / فستيفال سيتي دبي اإلمارات العربية المتحدة

125 167 75 125 153 82 DIFC / شارع الشيخ زايد دبي اإلمارات العربية المتحدة

344 434 79 343 422 81 نخلة جميرا دبي اإلمارات العربية المتحدة

212 253 84 226 256 88 مرسى دبي / جميرا بيتش ريزيدنس دبي اإلمارات العربية المتحدة

78 104 75 93 114 81 مدينة أبوظبي أبوظبي اإلمارات العربية المتحدة

154 218 70 177 234 76 شاطئ أبو ظبي أبوظبي اإلمارات العربية المتحدة

120 169 71 126 165 77 رأس الخيمة رأس الخيمة اإلمارات العربية المتحدة

52 73 71 51 70 73 الشارقة الشارقة اإلمارات العربية المتحدة

108 197 55 109 189 58 الرياض الرياض السعودية 

165 260 63 145 264 55 جدة جدة السعودية 

118 190 62 87 186 47 مكة المكرمة مكة المكرمة السعودية 

92 155 60 79 151 53 المدينة المنورة المدينة المنورة السعودية 

76 138 55 71 133 53 الخبر الخبر السعودية 

78 113 69 77 107 72 القاهرة القاهرة مصر

21 43 49 23 40 57 شرم الشيخ شرم الشيخ مصر

27 50 53 35 49 73 الغردقة الغردقة مصر

50 67 75 54 68 80 اإلسكندرية اإلسكندرية مصر

100 180 56 100 158 64 مسقط مسقط عمان

88 174 51 79 149 53 المنامة المنامة البحرين

129 257 50 121 221 55 مدينة الكويت مدينة الكويت الكويت

75 144 52 76 137 55 عمان عمان األردن

67 106 63 75 104 72 العقبة العقبة األردن

82 146 56 92 147 62 بيروت بيروت لبنان

السوقالمدينةالبلد

توقعات السنة الكاملة توقعات 3 أشهر

2018، كوليرز انترناشيونال : املصدر 

ةنسب االشغال، متوسط املعدل والعائد لكل غرفة متاح
2018نوفمبر-2018سبتمبر| توقعات ثالث أشهر 

2018| توقعات السنة الكاملة 

إخالء مسؤولية 
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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محتويات النشرة
سوق فرعي 24ي 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 

منهجية التنبؤ
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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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 المماراساتالمعلومات والموارد المتاحة من 

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

.المعرفة باألسواق المحلية

الخدمات في لمحة سريعة

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



حول كوليرز انترناشيونال
15،400بمكانة ريادية عاملية في مجال الخدمات العقارية التجارية، وتضم ما يزيد عن " كوليرز انترناشيونال"تتمتع شركة 

 " كوليرز انترناشيونال"وتقّدم . دولة69متخّصص 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

2018كوليرز 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

منطقة الشرق األوسط| كوليرز انترناشيونال 

اإلمارات العربية المتحدة| دبي 

+971 4 453 7400

$2.7
مليار في

اإليرادات السنوية

2.0
مليار قدم مربع

تحت اإلدارة

15,400
مهنيين وموظفين

بلدا على 69

لوندكريستوفرقارات6
وشمال إفريقيا منطقة الشرق األوسط| فنادق | املدير املساعد 

  7400 453 4 971+الرئيسية

  6110 899 55 971+موبايل 
christopher.Lund@colliers.com

جيمس وارن 
وشمال إفريقيا منطقة الشرق األوسط| فنادق | مدير 

  7400 453 4 971+الرئيسية

 6767  736  55 971+موبايل 


