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Highlights

• While YTD Q3 arrivals were down 52% compared to 2020, due 
to the strong Q1 of 2020, Q3 2021 vs 2020 with the borders of 
Qatar reopening on July 12, 2021, saw a rebound and was up by 
1570% (10k visitors vs 167k visitors)

• Top 15 visitor nationalities saw the inclusion of Saudi and 
UAE nationals, that are again contributing 32k and 5k visitors 
and are coming in at 2nd and 9th position respectively.

• Occupancy (Occ), average room rates (ARR) and revenue per 
available room (RevPAR) all continued to outpace 2020 
monthly averages in Q3, across all non-quarantine 
accommodation facilities.

• Overall, occupancy increased by 14% year-to-date between Q3 
2020 and Q3 2021. Similarly, ARR has increased by 13% and 
RevPAR has increased by 29%.

• كنتيجــة لــألداء النشــط للربــع األول مــن 2020، انخفــض عــدد الــزوار 
52% منــذ بدايــة العــام وحتــى نهايــة الربــع الثالــث مــن 2021 بالمقارنــة 
مــع 2020، وشــهد الربــع الثالــث مــن 2021 تعافيـًـا بالمقارنــة مــع 2020 
ــا بنســبة  ــو 2021، مســجًال ارتفاًع ــي 12 يولي ــح الحــدود ف ــادة فت ــع إع م

1570% (10،000 زائر بالمقارنة مع 167،000 زائر).

• تضمنــت أعلــى 15 جنســية الــزوار الســعوديين واإلماراتييــن الذيــن 
الثانيــة  بالمرتبتيــن  زائــر  و5،000   32،000 ب  ليســاهموا  عــادوا 

والتاسعة.

• تفوقــت معــدالت اإلشــغال ومتوســط ســعر الغرفــة والعائــد علــى 
الغرفــة المتاحــة المعــدالت الشــهرية للربــع الثالــث فــي المنشــآت التــي ال 

تستخدم  كمرافق للحجر الصحي.

ــة  ــى نهاي ــام وحت ــة الع ــذ بداي ــي 14 % من ــدل اإلشــغال الكل ــع مع • ارتف
الربــع الثالــث بيــن عامــي 2021 و 2020. وكذلــك ارتفــع متوســط ســعر 

الغرفة 13 % والعائد على الغرفة المتاحة 29 %.

لمحات



انخفــض عــدد الــزوار بشــكل ملحــوظ مــع نهايــة الربــع الثالــث 
مــن 2021 (-52%) بالمقارنــة مــع الربــع الثالــث مــن 2020 
كنتيجــة إلغــالق الحــدود فــي مــارس 2020 بســبب جائحــة 
ــي  ــرى ف ــرة اخ ــا م ــادة فتحه ــل إع ــة قب ــد- 19 العالمي كوفي

أغسطس 2021.
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Visitor arrivals were significantly down at the end of Q3 2021  
(-52%) in comparison to Q3 2020, due to border closures 
beginning in March 2020 in response to the global COVID-19 
pandemic, and only beginning to open in August 2021.

April

يناير فبراير مارس مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر أبريلديسمبر

ً الزوار شهريا

2021 مقارنة مع 2020

المصدر: وزارة الداخلية



Due to the lifting of the blockade and visitor 
entries opening to GCC citizens in January 2021, 
visitation from Saudi and UAE nationals 
increased significantly, by 193% and 208% 
respectively, between Q3 2020 and Q3 2021. 
Other smaller increases were seen from Indian 
(+18%) and Nepalese (+90%) nationals. Declines 
continued to be seen across the rest of Qatar’s top 
15 visitor arrival nationalities. 

بســبب إنتهــاء الحصــار وإســتقبال الــزوار مــن دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي فــي ينايــر 2021، ارتفــع 
والــزوار   %  193 بنســبة  الســعوديين  الــزوار  عــدد 
ــن  ــث م ــع الثال ــن الرب ــبة 208 %  بي ــن بنس اإلماراتيي
ــزوار  2020 والربــع الثالــث مــن 2021، كمــا ســجل ال
النبالييــن والــزوار   %  18 بلــغ  ارتفاًعــا  الهنــود 

ــي  ــاض ف ــتمر االنخف ــا اس ــي، بينم ــى التوال 90 % عل
باقي الجنسيات.
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أعلى 15 جنسية

المجمــوع التراكمي ســبتمبر 2021* مقارنة مع المجموع التراكمي ســبتمبر 2020
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المملكة المتحدة
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االمارات العربية المتحدة
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البحرين

الفلبين

فرنسا

إيطاليا

*Other nationalities YTD 2021: 36 k 
*الجنسيات األخرى المجموع التراكمي 2021: 36 ألف

Source: Ministry of Interior

المصدر: وزارة الداخلية



Room key supply across Qatar’s 
hospitality sector has increased by 4% in 
comparison to the end of September 2020.

5-star hotels

4-star hotels

3-, 2-,& 1-star hotels

Deluxe and Standard
Hotel Apartments

إجمالي عدد المفاتيح إجمالي عدد المفاتيح

شقق فندقية
فاخرة وعادية

فنادق نجمة ونجمتين وثالث نجوم

فنادق اربع نجوم

%5+فنادق خمس نجوم

+5%

+9%

+4%

-12%

13,136

5,832

2,123

7,110

Total keys
28,201

13,502

6,117

1,865

7,738

Total keys
29,222
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Accommodation supply* (Keys)
September 2021 vs. September 2020

September 2020 September 2021
سبتمبر 2021

Source: STR 

المصدر: ”إس تي آر" 

المتوفرة*(المفاتيح) اإلقامة 

ســبتمبر 2021 بالمقارنة مع ســبتمبر 2020

زاد المعــروض مــن مفاتيــح الغــرف عبــر قطــاع 
بالمقارنــة مــع  بنســبة 4 %  القطــري  الضيافــة 

نهاية سبتمبر 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. 

سبتمبر 2020



Since the beginning of March 2021, occupancy 
rates have constantly outpaced those of 2020. 
Average occupancy year-to-date September 
2021 is 62%, representing a 14% increase in 
comparison to the same period in 2020.

منــذ بدايــة شــهر مــارس 2021، شــهد معــدل اإلشــغال ارتفاًعــا 

ثابتـًـا مقارنــة بســنة 2020. بلــغ معــدل اإلشــغال 62 % منــذ 

بدايــة العــام وحتــى ســبتمبر 2021، مســجًال 14 % ارتفاًعــا 

بالمقارنة مع نفس الفترة من 2020.
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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 سبتمبر 

2020

منذ بداية العام 
وحتى سبتمبر

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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RevPAR

ARR
+13%

YTD September
2021

+29%
YTD September

2021

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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In line with Occupancy, ARR and RevPAR also 
outpaced 2020 levels in Q3 2021. Year-to-date, ARR 
and RevPAR are up 13% and 29% respectively, in 
comparison to the same period in 2020.

تماشــيًا مــع ارتفــاع معــدالت اإلشــغال، تفوقــت معــدالت متوســط ســعر الغرفــة والعائد 
علــى الغرفــة المتاحــة فــي الربــع الثالــث مــن 2021 علــى معــدالت 2020. ارتفــع 
متوســط ســعر الغرفــة بنســبة 13 % والعائــد علــى الغرفــة المتاحــة بنســبة 29 % منــذ 

بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث من 2021 بالمقارنة بنفس الفترة من 2020.

منذ بداية العام 
وحتى سبتمبر 2021

منذ بداية العام 
وحتى سبتمبر 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


