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Highlights

• Total visitor arrivals were down 82% at the end of H1 2021, in 
comparison to H1 2020. 

• This significant drop comes as a result of the very strong 
arrivals performance in January and February 2020, just before 
border closures in March 2020 in response to the global 
COVID-19 pandemic. 

• Among Qatar’s top 15 visitor nationalities, only nationals 
from Saudi Arabia and UAE increased between H1 2020 and H1 
2021, due to the easing of travel restrictions for GCC citizens in 
January 2021. 

• Excluding accommodation being utilized for quarantine 
purposes, beginning in March 2021 occupancy (Occ), average 
room rates (ARR) and revenue per available room (RevPAR) all 
outpaced 2020 monthly averages.

•  Overall, occupancy increased by 7% between H1 2020 and H1 
2021. ARR has increased 16%, and RevPAR has increased 24%.

• انخفض عدد الزوار 82 % بنهاية النصف األول من 2021، بالمقارنة مع 
النصف األول من 2020.

• يأتــي هــذا االنخفــاض الملحــوظ نتيجــة ألداء اســتثنائي مــن حيــث عــدد 
الزوار خالل يناير وفبراير 2020، قبل إغالق الحدود في مارس 2020 بسبب 

جائحة كوفيد- 19 العالمية.

ــن مــن  ــزوار القادمي ــى 15 جنســية، ارتفــع فقــط عــدد ال ــن أعل • مــن بي
ــن النصــف  ــة المتحــدة بي ــة الســعودية واإلمــارات العربي المملكــة العربي
األول مــن 2020 والنصــف األول مــن 2021، وذلــك بســبب تخفيــف قيــود 

السفر على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في يناير 2021. 

• باســتثناء المنشــآت الفندقيــة التــي تســتخدم للحجــر الصحــي، وابتــداء 

مــن شــهر مــارس 2021 فاقــت معــدالت اإلشــغال ومتوســط أســعار الغــرف 
والعائد على الغرف المتاحة المتوسطات الشهرية لـسنة 2020. 

• ارتفع معدل اإلشــغال الكلي 7 % بين النصف األول من 2020 والنصف 
األول مــن 2021. كمــا ارتفــع متوســط ســعر الغرفــة 16 % والعائــد علــى 

الغرفة المتاحة 24 %.

لمحات
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Visitor arrivals were significantly down at the end of H1 2021 
(-82%) in comparison to H1 2020, due to border closures 
beginning March 2020 in response to the global COVID-19 
pandemic.

ــة النصــف األول  ــزوار بشــكل ملحــوظ بنهاي انخفــض عــدد ال
مــن 2021 (- 82 %) بالمقارنــة مــع النصــف األول من 2020، 
كنتيجــة إلغــالق الحــدود فــي مــارس 2020 بســبب جائحــة 

كوفيد- 19 العالمية.

April

يناير فبراير مارس مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر أبريلديسمبر

ً الزوار شهريا

2021 مقارنة مع 2020

المصدر: وزارة الداخلية
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Top 15 nationalities
YTD Jun 2021* vs. YTD Jun 2020

Due to the lifting of the blockade and visitor 
entries opening up to GCC citizens in January 
2021, visitation from Saudi nationals and 
Emiratis increased by 9% and 100% respectively 
between H1 2020 and H1 2021. Declines in 
visitation remained significant amongst the rest 
of Qatar’s top 15 visitor arrival nationalities due 
to continued restricted international entry, with 
the exception of approved events and necessary 
business activity.

أعلى 15 جنسية

المجمــوع التراكمــي يونيو 2021* مقارنة مــع المجموع التراكمي يونيو 2020

الهند

السعودية

عمان

الكويت

تركيا

باكستان

االمارات العربية المتحدة

البحرين

المملكة المتحدة

لبنان

الفلبين

الواليات المتحدة األمريكية

إيطاليا

فرنسا

أسبانيا

بســبب تخفيــف قيــود الســفر علــى مواطنــي دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي فــي ينايــر 2021، ارتفــع عــدد الــزوار مــن 
الســعوديين واالمراتيــون بنســبة 9 % و100 % علــى التوالي 
بين النصف األول من 2020 والنصف األول من 2021. وقد 
الجنســيات  باقــي  فــي  الملحــوظ  االنخفــاض  اســتمر 
الخمســة عشــر األعلــى فــي قطــر، وذلــك بســبب اســتمرار 
ــزوار  ــزوار الدولييــن وحصــر دخــول ال ــى ال ــود الســفر عل قي
علــى الفعاليــات التــي حــازت علــى موافقــة اســتثنائية 

وفعاليات األعمال الضرورية.

*Other nationalities YTD 2021: 17 k 
*الجنسيات األخرى المجموع التراكمي 2021: 17 ألف

Source: Ministry of Interior

المصدر: وزارة الداخلية
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Accommodation supply* (Keys)
Jun 2021 vs. Jun 2020

June  2020 June  2021
يونيو 2021

Source: STR 

المصدر: ”إس تي آر" 

المتوفرة*(المفاتيح) اإلقامة 

يونيــو 2021 بالمقارنة مع يونيو 2020

زاد المعــروض مــن مفاتيــح الغــرف عبــر قطــاع 
الضيافة القطري بنسبة 7 % مقارنة مع نهاية يونيو 

.2020

The supply of room keys across Qatar’s 
hospitality sector has increased by 7% 
compared to the end of June 2020.

*وحدات اإلقامة المتوفرة المشار إليها هنا هي جميع العقارات المسجلة التي ترسل تقارير بشكل مستمر إلى STR عن نسب االشغال، متوسط سعر الغرفة وااليرادات. أنها وحدات اإلقامة المتوفرة التي يبنى 
عليها جميع إحصائيات األداء.

*Accommodation supply reported here reflects all properties registered and reporting their occupancy, ARR and revenues to STR on an ongoing basis. It is the accommodation 
supply upon which all the accommodation performance statistics are produced. 

يونيو 2020



Since the beginning of March 2021, occupancy 
rates consistently outpaced those of 2020. 
Average occupancy YTD June 2021 is 60%, 
representing a 7% increase in comparison to 
YTD June 2020. 

منــذ بدايــة شــهر مــارس 2021، شــهد معــدل اإلشــعال ارتفاعــاُ 

ثابتاً مقارنة بسنة 2020. ولقد بلغ معدل اإلشغال 60 % منذ 

بداية العام وحتى يونيو 2021، مســجالً 7 % ارتفاعاً بالمقارنة 

مع نفس الفترة من العام الماضي.
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Full market* occupancy rate
2021 vs. 2020

 *مالحظة: بيانات السوق الكامل ال تشمل الفنادق التي تم استخدامها كمرافق للحجر الصحي لكبح انتشار كوفيد- 19 منذ مارس 2020 وحتى اليوم.

*NOTE: Properties that have been utilized as quarantine/Covid - 19 response facilities have been removed from the full market data set from March 2020 to date.
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معدل اإلشــغال في كامل السوق*

2021 بالمقارنة مع 2020

منذ بداية العام 
وحتى يونيو 2020

منذ بداية العام 
وحتى يونيو 2021

يناير فبراير مارس مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر أبريلديسمبر

Source: STR 

المصدر: ”إس تي آر" 



 *مالحظة: بيانات السوق الكامل ال تشمل الفنادق التي تم استخدامها كمرافق للحجر الصحي لكبح انتشار كوفيد- 19 منذ مارس 2020 وحتى اليوم.

RevPAR 2020ARR 2020 RevPAR 2021ARR 2021
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Full market* ARR and RevPAR
2021 vs. 2020 2020 2021

*NOTE: Properties that have been utilized as quarantine/Covid - 19 response facilities have been removed from the full market data set from March 2020 to date.
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Year-to-date, ARR and RevPAR are up 16% and 
24% respectively, in comparison to the same 
period in 2020.

منــذ بدايــة العــام حتــى اليــوم، ســجل متوســط ســعر الغرفــة والعائــد علــى 
الغرفة المتاحة ارتفاعاً بنسبة 16 % و24 % على التوالي، بالمقارنة مع نفس 

الفترة من عام 2020.

منذ بداية العام 
وحتى يونيو 2021

منذ بداية العام 
وحتى يونيو 2021

متوسط سعر الغرفة 2020متوسط سعر الغرفة 2021العائد على الغرفة المتاحة 2020العائد على الغرفة المتاحة 2021

متوسط سعر

الغرفة

العائد على

الغرفة المتاحة

يناير فبراير مارس مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر أبريلديسمبر

Source: STR 

المصدر: ”إس تي آر" 
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Visit Qatar

@NTC_Qatar

For further information, please contact:
statistics@visitqatar.qa

  

www.visitqatar.qa

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل معنا عبر البريد االلكتروني:
statistics@visitqatar.qa


