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التحديث ربع السنوي

اتالزيارعددلزيادةللسياحةالسعوديةالهيئةبرعاية2021السعوديةصيفبرنامجإطالق
المملكةإلى

Summer)السعوديالصيفبرنامجإطالقعنللسياحةالعامةالهيئةأعلنت Vibes)يونيوفي
الحملةتستهدف.سبتمبرنهايةحتىمدينة11فيسياحيةتجربة500منأكثريقدموالذي2021
.ساءواألحوينبعجدةفيالصيفيةالوجهاتوتعرضسواءحدعلىالمملكةوخارجداخلمنالسياح
Summer“إطالقيهدف Vibes"عوديةالسالعربيةالمملكةرؤيةفيرئيسيا  مساهما  يكونأنإلى

العربيةالمملكةمكانةترسيخإلى2030رؤيةتسعى.الترفيهيةالسياحةتطويرخاللمن2030
.المنطقةفيالسياحيةالوجهاتأهممنكواحدةالسعودية

سفرالقطاعلخدمةرقميةمنصةأولإطالقعنالسياحيةللتنميةالعُمانيةالشركةإعالن
السلطنةفيوالسياحة

،VisitOman.omمنصةإطالقعن(ُعمرانمجموعة)السياحيةللتنميةالعُمانيةالشركةأعلنت
تم.لسياحةواالسفرقطاعفياإلنترنتعبروالمعلوماتاإللكترونيللحجزمتكاملةوطنيةمنصةأول

عامبحلولسائحمليون11.7استقطابإلىتهدفالتي2040ُعمانرؤيةإطارفيالمنصةإطالق
فيفرالسلقطاعمتكاملةرقميةبيئةالمنصةهذهستُشكلعُمران،مجموعةلتصوروفقا  .2040
صاعدةةسياحيكوجهةالسلطنةمكانةترسيخ:وهيأساسيةأهدافأربعةتحقيقفيوتساهمالسلطنة
اعتمادعمليةقديمت:ثالثا  السلطنة،إلىالقادمةالسياحةحركةتعزيز:ثانيا  العالمية،األسواقفيوجاذبة
تعزيزفيالمساهمةفهوالرابعالهدفأماالمنصة،فيوإبرازهمالعُمانيالسياحةقطاعفيللشركاء
.ُعمانفيواالقتصادياالجتماعيالنمومسيرة

مصرفيللسياحاإللكترونيةالتأشيراتعلىالحصولبوابةإطالق

زارةلووفق امصر،لدخولإلكترونيةتأشيرةعلىللحصولالتقدماآلندولة74منللسياحيمكن
.واآلثارالسياحة

بسهولةالتقدمعلىبالقدرةاإللكترونيالموقععلىالمدرجةالدوللمواطنياإللكترونيةالبوابةستسمح
وقعمعلىالمدفوعاتسدادمع،المتعددوالدخولالفرديلدخولاسياحيةتأشيراتعلىللحصول
ا25الفرديالدخولتأشيراتتكلفةتبلغ.نفسهالويب راتتأشيعلىالحصوليمكنبينماأمريكي ادوالر 
ا65مقابلالمتعددالدخول .أمريكي ادوالر 

.عامالهذانهايةبحلولالسياحةلقطاعالكاملاالنتعاشلتسريعكاستراتيجيةالخدمةإطالقتم

السياحةقطاعفيأبوظبيمكانةلتعزيز"365سياحة"شركةإطالق

الجديدةالشركة-"365سياحة"شركةإطالقعن(أدنيك)للمعارضالوطنيةأبوظبيشركةأعلنت
واألخرىةالسياحيالوجهاتإدارةفيمتخصصةإحداهماتابعتينشركتينمظلتهاتحتستضمالتي

تجاربفيرتوعلىستعملوالتي-السفرقطاعفيالمتخصصةالتشغيليةالعملياتعلىستركز
معالتعاونزتعزيإلىالجديدةالشركةإطالقيهدف.اإلمارةلزواروالسياحةالسفرقطاعفياستثنائية
يفالسياحيةالوجهاتأبرزكأحدأبوظبيإلمارةوالترويجوالخاصالعامالقطاعينفيشركائها
رصهافزيادةعبرأدنيكشركةأعمالمحفظةتعزيزعلىأيضا  الجديدةالشركةستعمل.المنطقة
.اإلمارةفيوالمؤتمراتالمعارضسياحةقطاعفيالتنظيمية

افنادق الشرق األوسط وشمال إفريقي
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Riyadh Jeddah Dammam/Khobar Makkah Madinah

الربع الثاني
2019

الربع الثاني
2020

الربع الثاني
2021

التغير فينسبة

معدالت اإلشغال

الرياض +5% -4% -8%

جدة +0% -32% +33%

الخبر/الدمام +10% -4% +3%

مكة المكرمة +11% -45% -43%

المدينة المنورة -2% -40% -24%

نسبة التغير

في متوسط السعر اليومي

الرياض -10% -3% -8%

جدة -11% -38% +26%

الخبر/الدمام -17% -2% +3%

مكة المكرمة -8% -46% +70%

المدينة المنورة -8% -7% -4%

ى رغم مالحظتنا لحدوث انتعاش في السوق منذ بداية العام وحت

يخفي 2020تاريخه، إال أن األداء القوي في الربع األول من عام 

. 2021وراءه انتعاش الطلب خالل النصف األول من عام 

حقيق ما وباستثناء مكة والمدينة، فقد تمكنت األسواق األخرى من ت

ام ٪ من مستويات اإلشغال التي تمتعت بها خالل ع90يقرب من 
2019.

المملكة العربية السعودية

أبرز التغيرات

شهد سوق الرياض مستويات مرتفعة من الطلب في أسواق 

ات العقارات ذات األربع نجوم والشرائح الدنيا من أسواق العقار

ذات الخمس نجوم، األمر الذي من المتوقع له أن يواصل دفع 

.ارتفاع نسب اإلشغال في المدينة

ل عام تم تخفيف القيود المفروضة على حجاج البيت الحرام خال

1,000ألف حاج محلي مقابل 60، مما فتح الباب أمام 2021

ومع ذلك، فقد كانت وتيرة التعافي. 2020حاج فقط في موسم 

ة عدم أكثر بطأ في مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث تؤثر حال

األسواق التيقن من القدرة على السفر وارتفاع معدالت اإلصابة في

.المصدرية على إمكانية السفر من تلك األسواق

ب انتعاش حققت جدة والدمام تحسنا  في متوسط السعر اليومي بسب

عاملة حاليا  الطلب، بينما سمح العرض التشغيلي المحدود للفنادق ال
.في مكة المكرمة بتحقيق متوسطات سعرية أكثر ارتفاعا  

التوقعات

بلغ إجمالي عدد الغرف في العقارات ذات العالمات التجارية 

غرفة في نهاية الربع األول من عام 58,600العالمية في المملكة 

٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام 9.4، بزيادة قدرها 2021

سجلت أسواق جدة ومكة المكرمة أعلى زيادة في . الماضي

، حيث 2021العرض المتاح خالل الربع األول من عام 

.غرفة إضافية600استحوذت على ما يقرب من 

عدل نمو من المتوقع ارتفاع العرض المتاح في السوق السعودي بم

، وهو ما يمثل 2023و2021٪ بين أعوام 11سنوي مركب يبلغ 

.غرفة جديدة إلى السوق15,000إضافة 

ورونا، مما تأثر عرض العقارات المستقبلي سلبا  بسبب جائحة ك

تي أدى إلى انخفاض عدد االفتتاحات الجديدة جراء التأخيرات ال

.عانت منها المشاريع

(التغير السنوي)مؤشرات األداء الرئيسية 

(عدد غرف الفنادق ذات العالمات التجارية العالمية)عرض الفنادق 

كوليرز: المصدر

محتملة في يشتمل على عدد الغرف المعروضة في الفنادق ذات العالمات التجارية العالمية فقط، مع وضع التأخيرات واإللغاءات ال: ملحوظة

الحسبان

:نسبة التغير السنوي في العرض

مفتاح الرموز

يبرز الشكل المجاور نسبة التغير في

عرض الفنادق ذات العالمات التجارة 

اني من العالمية خالل الفترة ما بين الربع الث

2021والربع الثاني من عام 2020عام 
في كل من األسوق الخاضعة للدراسة في

.هذا القسم

2020نسبة االنخفاض مقارنة بالربع الثاني من 

2020نسبة الزيادة مقارنة بالربع الثاني من 

2020ال تغير مقارنة بالربع الثاني من 

56,200
59,600

64,200
72,900

81,200

Q2 2020 Q2 2021 FY 2021

FY 2022 FY 2023

3.2%
الرياض

8.9%
جدة

10.2%
الخبر

0.0%
المدينة المنورة

7.3%
مكة المكرمة

FY 2022 FY 2023
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الرياض جدة رالُخب/دمام مكة المدينة



Dubai Abu Dhabi Sharjah Ras Al Khaimah Fujairah

الربع الثاني

2019
الربع الثاني

2020
الربع الثاني

2021

التغير فينسبة

معدالت اإلشغال

دبي -2% -36% +26%

أبوظبي +0% -16% +3%

الشارقة -10% -29% +26%

رأس الخيمة -0% -28% +17%

الفجيرة -13% -11% +14%

نسبة التغير

في متوسط السعر 

اليومي

دبي -13% -15% +1%

أبوظبي +10% -24% -5%

الشارقة -10% -6% -19%

رأس الخيمة -7% -12% +9%

الفجيرة -11% -14% +35%

شغال شهدت جميع مدن اإلمارات العربية المتحدة نموا  في نسب اإل

يود على مقارنة بذات الفترة من العام الماضي نتيجة لتخفيف الق

(.الستايكيشن)السفر وزيادة عدد اإلقامات الداخلية 

٪ في مستويات اإلشغال 16شهد سوق اإلمارات انخفاضا  بنسبة 
.2019مقارنة بالربع الثاني من عام 

اإلمارات العربية المتحدة

أبرز التغيرات

( ٪26)شهدت فنادق دبي والشارقة أعلى نمو في مستويات اإلشغال 

قامة يمكن أن يعزى ذلك إلى زيادة رحالت اإل. مقارنة بالعام الماضي

.خالل عطلة العيد( الستايكيشن)الداخلية 

٪ في 23شهد سوق اإلمارات العربية المتحدة بشكل عام زيادة بنسبة 

، اإليراد لكل غرفة متاحة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي

متوسط يفوسجلت كل من دبي ورأس الخيمة والفجيرة تغيرا  إيجابيا  

.2020السعر اليومي مقارنة بالربع الثاني من عام 

التوقعات

وصل العرض المتاح من الغرف في العقارات ذات العالمات 

108,040التجارية العالمية في اإلمارات العربية المتحدة إلى 

، مع استحواذ دبي 2021غرفة بحلول نهاية الربع الثاني من عام 

.يعلى أكبر نسبة مساهمة في العرض الجديد متبوعة بأبوظب

٪ من العرض 40من المتوقع أن تشهد دبي افتتاح حوالي 

ة خالل الربع المقبل تزامنا مع بداي2021المستقبلي المتوقع لعام 

.2021معرض إكسبو في أكتوبر 

نوي من المتوقع ارتفاع العرض المتاح في السوق بمعدل نمو س

سيؤدي ذلك إلى . 2023و2021٪ بين أعوام 8مركب يبلغ 

ومع ذلك، من المتوقع . غرفة جديدة إلى السوق17,470إضافة 

هذه استمرار تأثير جائحة كورونا على افتتاحات الفنادق خالل

ات الفترة مما سيؤدي حتما  إلى حدوث تأخيرات في االفتتاح
.الجديدة

(التغير السنوي)مؤشرات األداء الرئيسية 

(عدد غرف الفنادق ذات العالمات التجارية العالمية)عرض الفنادق 

كوليرز: المصدر

ت المحتملة يشتمل على عدد الغرف المعروضة في الفنادق ذات العالمات التجارية العالمية فقط، مع وضع التأخيرات واإللغاءا: ملحوظة

في الحسبان

:نسبة التغير السنوي في العرض

مفتاح الرموز

ي يبرز الشكل المجاور نسبة التغير ف

عرض الفنادق ذات العالمات التجارة 

لثاني العالمية خالل الفترة ما بين الربع ا

والربع الثاني من عام 2020من عام 

في كل من األسوق الخاضعة 2021

.للدراسة في هذا القسم

2020نسبة االنخفاض مقارنة بالربع الثاني من 

2020نسبة الزيادة مقارنة بالربع الثاني من 

2020ال تغير مقارنة بالربع الثاني من  11%
دبي

3%
أبوظبي

0%
الفجيرة

0%
الشارقة

0%
رأس الخيمة

100,240
108,040

111,390
119,940

128,860

Q2 2020 Q2 2021 FY 2021 FY 2022 FY 2023
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دبي أبوظبي الشارقة رأس الخيمة الفجيرة



Cairo Alexandria Sharm El Sheikh Hurghada

84,920 85,330 86,160 88,930 90,260

Q2 2019 Q2 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023

لحكومة بدأ الطلب في سوق الفنادق المصرية باالرتفاع مع رفع ا

.  روناالمصرية للقيود المفروضة على السفر بسبب جائحة كو

المي حصلت مصر على ختم السفر اآلمن الذي يمنحه المجلس الع

ألقصى للسفر والسياحة في شهر يونيو، كما رفعت الحكومة الحد ا

٪ استعدادا  لموسم 70٪ إلى 50لمستويات إشغال الفنادق من 
.الصيف في شهر يوليو

مصر

أبرز التغيرات

شيخ عزز ارتفاع نسب اإلشغال في القاهرة واإلسكندرية وشرم ال

سياح حالة التفاؤل السائدة في سوق الفنادق المصرية مع عودة ال

شرم إلى البالد، حيث حدث تغير إيجابي في نسب اإلشغال في

٪ مدفوعا  بعودة سياح دول مجلس 38الشيخ بمعدل سنوي يبلغ 

ر للخارج التعاون الخليجي ورابطة الدول المستقلة وفتح باب السف
.2021من المملكة العربية السعودية خالل الربع الثاني من عام 

ام تحسنت نسب اإلشغال في السوق المصرية مقارنة بأرقام ع

ل ، ومع ذلك، ما يزال الطلب أدنى بكثير من معدالته قب2020

غال في فعلى سبيل المثال، كانت مستويات اإلش. انتشار الجائحة

.2019٪ من أرقام عام 47أقل بنسبة 2021القاهرة خالل عام 

.ةوال تزال أسعار الغرف الفندقية في مصر تنافسية للغاي

التوقعات

عدل نمو من المتوقع ارتفاع العرض المتاح في السوق المصرية بم

، ينجم هذا عن 2023و2021٪ بين أعوام 2سنوي مركب يبلغ 

غرفة إضافية إلى السوق، لكن قد يواجه 5,340توقع دخول 

من و. العرض القادم مزيدا  من التأخيرات بسبب جائحة كورونا

ر بين المتوقع أن تتراوح نسب اإلشغال في سوق الفنادق في مص

.2021٪ خالل الفترة المتبقية من عام 58٪ و44

(التغير السنوي)مؤشرات األداء الرئيسية 

(عدد غرف الفنادق ذات العالمات التجارية العالمية)عرض الفنادق 

كوليرز: المصدر

لمحتملة في يشتمل على عدد الغرف المعروضة في الفنادق ذات العالمات التجارية العالمية فقط، مع وضع التأخيرات واإللغاءات ا: ملحوظة

الحسبان

:نسبة التغير السنوي في العرض

مفتاح الرموز

رض يبرز الشكل المجاور نسبة التغير في ع

ل الفنادق ذات العالمات التجارة العالمية خال

2020الفترة ما بين الربع الثاني من عام 
في كل من 2021والربع الثاني من عام 

.األسوق الخاضعة للدراسة في هذا القسم

2020نسبة االنخفاض مقارنة بالربع الثاني من 

2020نسبة الزيادة مقارنة بالربع الثاني من 

2020ال تغير مقارنة بالربع الثاني من 

الربع الثاني
2019

الربع الثاني
2020

الربع الثاني
2021

التغير فينسبة

معدالت اإلشغال

القاهرة +8% -50% +6%

اإلسكندرية +7% -49% +9%

شرم الشيخ +16% -49% +38%

الغردقة +6% -38% -9%

نسبة التغير

في متوسط السعر اليومي

القاهرة +2% -8% -31%

اإلسكندرية +18% +2% -1%

شرم الشيخ +11% -19% -18%

الغردقة +9% -24% -13%

0%
القاهرة

0%
شرم الشيخ

0%
اإلسكندرية

2%
الغردقة
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القاهرة األسكندرية شرم الشيخ الغردقة



Kuwait City Manama Muscat Amman Doha

غرفة عالية الجودة جديدة إلى 2,700تمت إضافة ما يقرب من 

والربع الثاني 2020األسواق المعنية ما بين الربع الثاني من عام 

هذه استحوذت الدوحة على غالبية العرض الجديد في. 2021من 
.غرفة جديدة1,000األسواق مع ما يقرب من 

مدينة الكويت والمنامة ومسقط

وعّمان والدوحة

أبرز التغيرات

دمة بدأ الطلب في المنامة ومسقط وعّمان في التعافي بعد الص

لمدن األولية الناجمة عن انتشار جائحة كورونا، حيث شهدت تلك ا

تعاش في شهدت المنامة أكبر ان. ارتفاعا  كبيرا  في نسب اإلشغال

.  2021و2020٪ بين عامي 29مستويات اإلشغال بزيادة قدرها 

القيود قد يعزى التعافي الذي تمتعت به هذه األسواق إلى تخفيف

.المفروضة على السفر

رغم ذلك، من المهم مالحظة االنتعاش المحدود في أسواق الدوحة 

اته ومدينة الكويت، عالوة على عدم عودة الطلب بعد إلى مستوي

قد يُعزى هذا االنتعاش البطيء إلى القيود . 2019في عام 

ي ال المفروضة على السفر وقوانين الحجر الصحي الصارمة الت

.تزال سارية

ية، إذ ما يزال االنتعاش بطيئا  فيما يتعلق بمتوسطات األسعار اليوم

٪، 3بينما شهدت الدوحة ارتفاعا  في متوسط السعر اليومي بنسبة 

جميع األسواق اإلقليمية األخرى في مواجهة ستمرت ا

ي يمكن مالحظة أكبر تغيير في متوسط السعر اليوم. االنخفاضات

٪ مقارنة بأرقام 47النخفاض بنسبة تعرض في سوق مسقط التي 
.2020الربع الثاني من عام 

التوقعات

مية وصل إجمالي عدد غرف العقارات ذات العالمات التجارية العال

المتاحة في أسواق الضيافة اإلقليمية تلك إلى ما يقرب من

، 2021غرفة فندقية اعتبارا  من الربع الثاني من عام 46,400

وعة حيث كانت الدوحة أكبر مساهم في العرض المتاح الجديد متب

.بمسقط

غرفة 25,600من المتوقع نمو العرض في هذه األسواق بمقدار 

٪، 16، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2023و2021بين أعوام 

قبلي ومن المتوقع أن تكون الدوحة المساهم الرئيسي بعرض مست

.غرفة15,800متوقع يبلغ 

ت رغم ذلك، قد يتسبب استمرار جائحة كورونا في حدوث حاال
.تأخير وتأجيل وإلغاء المشاريع

(التغير السنوي)مؤشرات األداء الرئيسية 

(عدد غرف الفنادق ذات العالمات التجارية العالمية)عرض الفنادق 

كوليرز: المصدر

في الحسبانيشتمل على عدد الغرف المعروضة في الفنادق ذات العالمات التجارية العالمية فقط، مع وضع التأخيرات واإللغاءات المحتملة: ملحوظة

:نسبة التغير السنوي في العرض

مفتاح الرموز

عرض يبرز الشكل المجاور نسبة التغير في

الل الفنادق ذات العالمات التجارة العالمية خ

2020الفترة ما بين الربع الثاني من عام 
في كل من 2021والربع الثاني من عام 

.األسوق الخاضعة للدراسة في هذا القسم

2020نسبة االنخفاض مقارنة بالربع الثاني من 

2020نسبة الزيادة مقارنة بالربع الثاني من 

2020ال تغير مقارنة بالربع الثاني من 

43,664
46,404

53,724
66,934

72,086

Q2 2020 Q2 2021 FY 2021 FY 2022 FY 2023

5%
المنامة

10%
مسقط

14%
عّمان

0%
مدينة الكويت

5%
الدوحة

الربع الثاني

2019
الربع الثاني

2020
الربع الثاني

2021

التغير فينسبة

معدالت اإلشغال

مدينة الكويت -5% -37% -27%

المنامة +10% -44% +29%

مسقط -2% -43% +6%

عّمان +9% -10% +18%

الدوحة +4% -38% -33%

نسبة التغير

في متوسط السعر اليومي

مدينة الكويت -8% -4% -11%

المنامة -0% -13% -17%

مسقط -4% -18% -47%

عّمان -9% -3% -10%

الدوحة -7% -12% +3%
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مدينة الكويت المنامة مسقط عمان الدوحة



للمزيد من المعلومات 

فيليب ماكنزي                                                   

الشرق األوسط وشمال إفريقيا               | فنادق |استشاري 

+971 55 789 9797

philip.mackenzie@colliers.com

كرستوفر الند

الشرق األوسط وشمال إفريقيا | مدير قسم الفنادق 

+971 55 899 6110

christopher.lund@colliers.com

جيمس وارن                                                  

الشرق األوسط وشمال إفريقيا | فنادق | مدير

+971 55 736 6767

james.wrenn@colliers.com

Colliers
United Arab Emirates 
Colliers.com

$3.3B
إيرادات

2B
قدم مربع تحت اإلدارة 

18,000 +
محترف

6
قارات

480
مكتب في

67
دولة على 

نبذة عن كوليرز 

18،000بمكانة ريادية عاملية في مجال الخدمات العقارية التجارية، وتضم ما يزيد عن " كوليرز "شركة تتمتع 
 من الخدمات للقطاع العقاري، بما في ذلك " كوليرز"وتقّدم . دولة67متخّصص يعملون في 

ً
 متكامال

ً
طيفا

 عن حلول عاملية للمؤّسسات، وخدمات الوس
ً

ك، واملستخدمين، واملستثمرين في أرجاء العالم، فضال
ّ

اطة، املال
وإدارة العقارات واألصول، واملبيعات االستثمارية واالستشارات الفندقية، وتقدير القيمة، وخدمات 

ية منذ خدمات استشارية رائدة عبر مكاتبها اإلقليم"كوليرز "االستشارات والتقييم، واألبحاث املستـنيرة، قّدمت 
 ستة مكاتب باملنطقة في كل منيها ولدى. 1996العام 

ً
.ةدبي، وأبوظبي، والرياض، وجدة، والقاهرة، والدوح: حاليا

إخالء مسئولية  
ير ذلك ، أي معلومات عن املشاريع ، مالية أو غ. الحصول على املعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر تعتبر موثوقة

ضمان دقة على الرغم من بذل كل جهد ممكن ل. تهدف فقط إلى توضيح نقاط حجة معينة وال تشكل توقعات لألداء الفعلي
 تتحمل كوليرز املعلومات ، فإننا ال نقدم أي ضمان أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو اكتمال املعلومات الواردة في هذا التقرير وال

م التعامل مع أي يجب عد. أي مسؤولية على اإلطالق فيما يتعلق بالتوقعات أو األرقام أو االستنتاجات الواردة في هذه الوثيقة
يتم تشجيع . أخرى بيانات أو آراء على أنها نصيحة استثمارية أو تقييمية ويجب أال يتم االعتماد عليها لالستثمار أو ألي أغراض

.  القراء على الرجوع إلى مستشاريهم املحترفين قبل التصرف في أي من املواد الواردة في هذا التقرير

https://twitter.com/Colliers_MENA
https://www.linkedin.com/company/5227/
mailto:philip.mackenzie@colliers.com
mailto:christopher.lund@colliers.com
mailto:james.wrenn@colliers.com

