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 التحتیة السیاحیة ىالبنالفنادق و االستثمارات في نتیجة أھم الوجھات السیاحیة الرائدة في العالمدبي من 

 
 الفنادق في الشرق األوسطدیلویت وإس تي آر جلوبال یطلقان تقاریر فصلیة عن أسواق   −

 2013لمملكة العربیة السعودیة لدبي في العام ملیون زائر من ا 1.4  −
 
 

"أسواق سلسلة جدیدة من التقاریر الفصلیة بعنوان  STR Globalوإس تي آر جلوبال  دیلویتأطلقت شركة  – 2014مایو  6
في  لقطاع السیاحة والضیافة والترفیھلتسلیط الضوء على االتجاھات الرئیسة وتوفیر االتحلیالت والبیانات   الفنادق في الشرق األوسط"

 منطقة الشرق األوسط.
 

الطلب " بأن دبي – الفنادق في الشرق األوسطأسواق تحت عنوان "تقریر األول على سوق دبي للفنادق وذلك التقریر الفصلي  وركز
على اإلقامة في الفنادق في دبي فقد ارتفع بشكل ملحوظ في السنوات السبع األخیرة. ففي قطاعات الضیافة الفاخرة، ارتفع الطلب الذي 

 .2013و 2006% بین العامین 79یقاس بعدد الغرف المباعة بنسبة تقارب 
 

 0.9)، تلیھا الھند (ملیون زائر 1.4( 2013التي زارت دبي في العام  تالوجھاوقد احتلّت المملكة العربیة السعودیة الصدارة بین 
یرّجح أن تشمل أسواق النمو األساسیة بالنسبة إلى دبي في المستقبل كالً من و). ملیون زائر 0.7)، والمملكة المتحدة (ملیون زائر

 السعودیة، واالتحاد الروسي، والھند، وإیران.  
 

النمو في العرض  ماشى"ت :السیاحة، والضیافة والترفیھ في دیلویت الشرق األوسط استشارات قطاععن  وقال غرانت سالتر، المسؤول
. وال شّك في أّن 2013مع النمو في الطلب وفقاً لما یتبّین من االرتفاع في نسبة اإلشغال في العام  2013في فنادق دبي خالل العام 

یشیر إلى سوق فندقي متین جداً، حین ننظر إلیھ ضمن على ھذه الغرف ي الطلب ھذا االرتفاع في عرض الغرف والنمو المتواصل ف
واحدة من أھم الوجھات السیاحیة الرائدة مكانتھا كدبي  عززتلقد وأضاف سالتر قائالً: "السیاق األوسع للتحدیات االقتصادیة العالمیة". 

ة السیاحیة، نتوقع أن تواصل دبي تقدمھا في التصنیف على سلم ترتیب التحتی ىفي العالم ومع االستثمارات الملحوظة والمستمرة في البن
 السیاحة العالمیة". 

 
فندقاً مستقالً  152فندقاً ، بما فیھا  233غرفة لكافة قطاعات السوق بفضل ما مجموعھ  ألف 39، قدمت دبي حوالى 2006وفي العام 

فندقاً جدیداً. وعند  111% مع زیادة 48، تنامى ھذا المجموع بنسبة 2014 أو غیر تابع لسلسلة عالمیة. وبحلول الربع األول من العام
فندقاً في العام  81رتفع من ی% ل105استثناء الفنادق غیر التابعة لسلسلة معینة، یكون سوق الفنادق في دبي قد نما بنسبة تتعدى الـ 

 . 2014في الربع األول من العام  167إلى  2006
 

العرض الكبیر الذي شھدتھ دبي خالل من "على الرغم  إس تي آر جلوبال:یلیب وولر، المدیر اإلقلیمي في في ھذا السیاق، قال ف
األداء تشھد تنامیاً ملحوظاً. وبالفعل، فإّن الطلب  سوق دبي من امتصاص ھذا العرض، وما زالت نسبة تالسنوات القلیلة الماضیة، تمّكن

) في ADRإلى مستویاتھ العالیة السابقة. كما ارتفع معدل المتوسط الیومي ( الترفیھع ما زال قویاً، في وقت عاد الطلب على قطا
 2014. ونتوّقع أن تشھد نسبة اإلشغال في الفنادق انخفاضات طفیفة في العامین 2013% في العام 3.5الفنادق الفخمة في دبي بنسبة 

) نموھا بوتیرة أبطأ مقارنة مع السنوات RevPAR( متوافرةة في حین ستواصل معدالت األسعار الیومیة وإیرادات كل غرف 2015و
  "الماضیة.

 
"ما زالت منطقة الشرق األوسط وإفریقیا تسّجل ارتفاعاً في مؤشرات األداء بشكل عام. فخالل الربع األول من السنة،  :واضاف

% ADR( 2.9% ؛ كما ارتفع معدل المتوسط الیومي (6.5% لتصل إلى 1.2ارتفعت نسبة اإلشغال في الشرق األوسط بمعّدل 
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دوالراً أمیركیاً.  117.72% لتصل إلى 4.2) بنسبة RevPAR( متوافرةغرفة  دوالراً، وازدادت إیرادات كل 179.74لیصل إلى 
 متوافرة%) وإیرادات كل غرفة 58.9لتصل إلى  %19.1البحرین زیادة نسبة اإلشغال (زیادة نسبة  - وقد تصّدرت المنامة

)RevPAR األسواق األساسیة في المنطقة  دوالراً) للفصل، فیما تفوقت دبي على أداء 116.05%لتصل إلى 16.4) (زیادة نسبة
 دوالراً أمیركیاً)". 284.88% لتصل إلى 7.5لناحیة معدل المتوسط الیومي (زیادة بنسبة 

 
لقد ساھم النمو المتواصل في الطلب، مدعوماً بالتحسینات المتواصلة في البنیة التحتیة السیاحیة واإلداء القوي "لتر قائالً: اس وختم

فندقاً حالیاً  71وجود  العالمیة STRتبّین لنا بیانات وفیز االھتمام الدائم للمستثمرین في تطویر الفنادق في دبي. لتشغیل الفنادق، في تح
 غرفة إضافیة".  ألف 22في دبي ومن المقّدر أنھا ستوفر أكثر من  في مراحل التخطیط أو البناء المختلفة

 
 http://bit.ly/1mxlAKhلالطالع على التقریر كامالً: ترجى زیارة 

 
 
 

-النھایة-  
 

 
 نبذة عن دیلویت

ُیستخَدم إسم "دیلویت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء دیلویت توش توھماتسو المحدودة، وھي شركة بریطانیة خاصة محدودة بضمان 
ة بھا. للحصول على المزید من التفاصیل حول الكیان القانوني لمجموعة ویتمتع كل من شركاتھا األعضاء بشخصیة قانونیة مستقلة خاص

دیلویت توش توھماتسو المحدودة وشركاتھا األعضاء، ُیرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: 
www.deloitte.com/about 

الحسابات والضرائب واإلستشارات اإلداریة والمشورة المالیة إلى عمالء من القطاعین العام والخاص في مجموعة  تقدم دیلویت بخدمات تدقیق
دولة، تقدم دیلویت من خالل  150واسعة من المجاالت االقتصادیة. وبفضل شبكة عالمیة مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من 

میزة خدمات عالیة الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجھة التحدیات التي تعترض مجموعة من المستشارین ذوي الكفاءات المت
 مھنیاً، كلھم ملتزمین بأن یكونوا عنواناً لإلمتیاز. 200,000نحو  عملیاتھم. تضم دیلویت

ع خبراتنا وثقافاتنا لتقدیم خدمات مھنیة ذات جودة فریق دیلویت ھي ثقافة موحدة ومبادئ مبنیة على النزاھة واإللتزام بالعمل سویاً مع تنو ما یجمع
نحرص على دعم بیئة داخلیة من التعلم المستمر والتطور وتنمیة الخبرات وتوفر الفرص المھنیة الممیزة.  عالیة للعمالء واألسواق أینما وجدوا. كما

 في المجتمعات التي ینتمون إلیھا. لدعم التنمیة المستدماة دیلویت بالمسؤولیة االجتماعیة للشركة ویؤمن فریق عمل
 

 دیلویت أند توش (الشرق األوسط):نبذة عن 
دیلویت أند توش (الشرق األوسط) ھي عضو في "دیلویت توش توھماتسو المحدودة" وھي اول شركة خدمات مھنیة اسست في منطقة الشرق 

 .في المنطقة ۱۹۲٦منذ سنة  األوسط ویمتد وجودھا

ات المھنیة الرائدة التي تقوم بخدمات تدقیق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلداریة والمشورة المالیة وتضم قرابة وتعتبر دیلویت من الشرك
المستوى  على ۲۰۱۰بلداً. وقد حازت دیلویت أند توش (الشرق األوسط) منذ عام  ۱٥مكتباً في  ۲٦شریك ومدیر وموظف یعملون من خالل  ۳۰۰۰

وقد حصلت أیًضا  .(ITR) "یبیة في منطقة دول مجلس التعاون الخلیجي حسب تصنیف مجلة "انترناشونال تاكس ریفیواألول لالستشارات الضر
والتي تضم أفضل رب عمل في الشرق األوسط , أفضل شركة استشاریة, وجائزة التمیز في التدریب  على عدة جوائز في السنوات األخیرة

 .اسبین القانونیین في إنكلترا وویلزوالتطویر في الشرق األوسط من ھیئة المح
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