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أبرز النقاط املرتبطة 
بقطاع السياحة في قطر

2022تقرير قطاع السياحة للنصف األول من عام 

2022سبتمبر : تاريخ النشر



امللخص التنفيذي

 : حسب النسب التالية2022تنقسم طرق وصول القادمين في النصف األول من عام •
ً
 %(58)جّوا

ً
 %(31)، وبّرا

ً
%(11)، وبحرا

من إجمالي القادمين% 38ساهم النمو املتسارع في األسواق الخليجية بنسبة •
ت اململكة العربية السعودية محل الهند في املرتبة األولى من األسواق املصدرة للقادمين الدوليين إلى قطر بمساهمة اململكة في •

ّ
عمان تلتهامن إجمالي القادمين % 24حل

%(  3)، واإلمارات %(4)، والكويت %(5)

 في النصف األول من عام 725ارتفع عدد القادمين إلى قطر من مختلف الدول ليصل إلى 
ً
على الرغم من انتشار متحّور أوميكرون 2022ألفا

2022وتأثيره على عدد القادمين في يناير وفبراير 

، على قدم املساواة مع 2022مليون غرفة مستأجرة في النصف األول من 3.1حافظت القوى املحّركة للعرض والطلب على زخمها، حيث وصل حجم الطلب إلى •
 وصل إلى (مستويات ما قبل الجائحة)2019النصف األول من 

ً
 جيدا

ً
ألف غرفة 27من ( 2022في النصف األول من )ألف غرفة 30، وشهد حجم العرض نموا

(2019في النصف األول من )
من إجمالي اإليرادات املتحقق في النصف األول % 90، مع العلم أن (2019النصف األول من )قبل الجائحة بمقارنة% 13+ارتفع إجمالي إيرادات الفنادق بنسبة •

غير مرتبط بالحجر الصحي 2022من 
:حافظت مقاييس قطاع السياحة الرئيسية على مستواها في ظل تحّسن القوة الشرائية للقطاع•

2019مقارنة بالنصف األول من % 7انخفاض بنسبة -% 58: اإلشغال–
2019مقارنة بالنصف األول من % 14ارتفاع بنسبة -ريال قطري 422: متوسط السعر اليومي–
2019مقارنة بالنصف األول من % 2ارتفاع بنسبة -ريال قطري 245: اإليرادات للغرفة املتاحة–

: مرونة في األداء2022على الرغم من انتشار متحّور أوميكرون، أظهر قطاع الفنادق في قطر في النصف األول من 
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وزارة الداخلية، قطر للسياحة: املصدر

 
ً
جوا  

ً
بحرا  

ً
برا

(باأللف، عدد األشخاص)

2022ألف زائر في النصف األول من 725ارتفع عدد القادمين إلى قطر من مختلف الدول، حيث استقبلت الدولة 

النقاط الرئيسية

حافظت قطر على الزخم في استقطاب •
 من األسواق املجاورة، حيث

ً
الزائرين برا
ألف زائر عن طريق البر 228استقبلت 

في النصف ( من إجمالي القادمين% 22)
2022األول من 

في ارتفع عدد القادمين الدوليين إلى قطر•
%  32بنسبة 2022النصف األول من 

 بالنصف األول 
ً
، وال تزال 2020مقارنة

ملستويات ما قبل % 31الزيارة دون 
2019الجائحة في النصف األول من 



2022من إجمالي القادمين في النصف األول من % 38ساهمت األسواق الخليجية بنسبة 

لقادمين بًرااعلى بعد بضع ساعات فقط بالسيارة، تظهر األسواق املجاورة تزايد شعبية

113
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وزارة الداخلية، قطر للسياحة: املصدر

2019النصف األول 2020النصف األول 2021النصف األول 2022النصف األول 

(املساهمة بالنسبة املئوية)(باأللف، عدد األشخاص)

األخرى الدول الخليجيالتعاون مجلسدول 

2022أداء دول مجلس التعاون الخليجي مقابل الدول األخرى في النصف األول 



نسبة الفارق في 
عدد الزائرين مقابل

(حتى تاريخه)2019

-44%

+633%

-52%

7%

-40%

+603%

-62%

-46%

-43%

-26%

29,536(4%)

18,482(3%)

23,874(3%)

اململكة 

الهند

ُعمان

الكويت

املتحدةاململكة

إيطاليا

اإلمارات

15,775(2%)

املتحدةالواليات

باكستان

لبنان

171,182(24%)

35,591(5%)

26,054(4%)

22,865(3%)

15,882(2%)  
ً
جوا

 
ً
بحرا

 
ً
برا

724,858

 
ً
 جوا

ً
 برا

ً
بحرا

األولى ألسواق املصدر10ضمن املراتب الـ%( 3)واإلمارات العربية املتحدة %( 4)والكويت %( 5)وسلطنة ُعمان %( 24)السعودية 

من إجمالي % 38ما ساهمت دول الخليج بنسبة فيمن إجمالي عدد القادمين % 24حلت اململكة على أعلى ترتيب بنسبة 
عدد املسافرين إلى قطر

(16% )112,410



يساعد استقرار القوى املحّركة للعرض والطلب على تعزيز النمو الطويل األجل في القطاع 

19-يشمل الحساب املرافق التي تم استخدامها للحجر الصحي أو مرافق مخصصة لالستجابة لحاالت كوفيد
على الشقق الفندقية الفاخرة والعادية، دون الشقق الخدمية" أخرى "تشتمل فئة 

، قطر للسياحةSTR: املصدر

2019النصف األول 2020النصف األول  2021النصف األول 2022النصف األول 

نجوم5نجوم4نجوم3/نجمتان/نجمةأخرى 

(باأللف)عدد الغرف املستأجرة لليلة واحدة في قطر 

نمو ملحوظ في الطلب 
...على خدمات الضيافة

غير مرتبطة 2022من الغرف املستأجرة في النصف األول من % 84
ل 

ّ
من إجمالي إيرادات تأجير الغرف % 90بحجوزات الحجر الصحي وتشك

املتحقق 

 2022مليون غرفة مستأجرة في النصف األول من 3.2ارتفع حجم الطلب إلى 
ً

(2019النصف األول من )من مستويات ما قبل الجائحة %( 1)+، وأعلى قليال



(2019النصف األول من )19-ألف غرف قبل كوفيد27من ( 2022النصف األول من )ألف غرفة 30ارتفع حجم العرض إلى 

يساعد استقرار القوى املحّركة للعرض والطلب على تعزيز النمو الطويل األجل في القطاع 

19-يشمل الحساب املرافق التي تم استخدامها للحجر الصحي أو مرافق مخصصة لالستجابة لحاالت كوفيد
على الشقق الفندقية الفاخرة والعادية، دون الشقق الخدمية" أخرى "تشتمل فئة 

، قطر للسياحةSTR: املصدر

(  باأللف)عدد غرف الفنادق املتاحة في قطر 
يونيو من كل سنة  30كما في 

مع النمو املستمر في حجم العرض من أماكن اإلقامة ...
والسكن 

استمّر قطاع الضيافة في قطر في استقطاب االستثمارات

نجوم5نجوم4نجوم3/نجمتان/نجمةأخرى 

2019النصف األول 2020النصف األول  2021النصف األول 2022النصف األول 



متوسط اإلشغال بحلول   
2022النصف األول، 

58%
ل 

ّ
ما يمث

نقطة 7
مئوية

مقارنة بشهر يونيو 
حتى تاريخه2019
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19-يشمل الحساب املرافق التي تم استخدامها للحجر الصحي أو مرافق مخصصة لالستجابة لحاالت كوفيد
بما في ذلك الشقق الفندقية الفاخرة والعادبة، دون الشقق الخدمية

، قطر للسياحةSTR: املصدر

65%
2019

شهر رمضان 
2022

ر شهر رمضان الكريم وأشهر الصيف على نسبة اإلشغال في الربع الثاني من 
ّ
2022أث

2019في النصف األول من% 65مقارنة بنسبة 2022النصف األول من في % 58انخفضت نسبة اإلشغال اإلجمالية إلى 

2019

2020

2021

2022

56%
2020

64%
2021

58%
2022

هالسنة حتى تاريخ



أخرى نجوم 5اإلجمالي ونجمتاننجمةنجوم 3نجوم 4

ارتفع معّدل اإلشغال في فئات فنادق النجمة الواحدة والنجمتين والثالث نجوم   

19-يشمل الحساب املرافق التي تم استخدامها للحجر الصحي أو مرافق مخصصة لالستجابة لحاالت كوفيد
بما في ذلك الشقق الفندقية الفاخرة والعادبة، دون الشقق الخدمية

، قطر للسياحةSTR: املصدر

الشقق الفاخرة والعادية نجمة ونجمتان نجوم3نجوم4نجوم5اإلجمالي

اإلشغال  % 

 نسبة 
ً
، حيث انخفض معّدل اإلشغال في فنادق الخمس نجوم واألربع نجوم%58انخفض اإلشغال اإلجمالي مسجال

2021النصف األول 2019النصف األول  2022النصف األول 2020النصف األول 



على مستوى جميع الفئات الفندقية2020أعلى من النصف األول من 2022متوسط املعّدل اليومي في النصف األول من 

2019مقارنة بالنصف األول من % 14+تحّسن متوسط املعّدل اليومي على مستوى السوق بشكل عام بنسبة 

19-يشمل الحساب املرافق التي تم استخدامها للحجر الصحي أو مرافق مخصصة لالستجابة لحاالت كوفيد
بما في ذلك الشقق الفندقية الفاخرة والعادبة، دون الشقق الخدمية

، قطر للسياحةSTR: املصدر

الشقق الفاخرة والعادية نجمة ونجمتان نجوم3نجوم4نجوم5اإلجمالي

متوسط املعّدل اليومي بالريال القطري 

أخرى نجوم 5اإلجمالي ونجمتاننجمةنجوم 3نجوم 4
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على مستوى جميع الفئات الفندقية( مستويات ما قبل الجائحة)2019أعلى من النصف األول من 2022معّدل اإليرادات للغرفة املتاحة في النصف األول من 

2019مقارنة بالنصف األول من % 2+تحّسن معّدل اإليرادات للغرفة املتاحة على مستوى السوق بشكل عام بنسبة 

19-يشمل الحساب املرافق التي تم استخدامها للحجر الصحي أو مرافق مخصصة لالستجابة لحاالت كوفيد
بما في ذلك الشقق الفندقية الفاخرة والعادبة، دون الشقق الخدمية

، قطر للسياحةSTR: املصدر

الشقق الفاخرة والعادية نجمة ونجمتان نجوم3نجوم4نجوم5اإلجمالي

اإليرادات للغرفة املتاحة بالريال القطري 

أخرى نجوم 5اإلجمالي ونجمتاننجمةنجوم 3نجوم 4
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