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 نیرمثتسملاو نیللحملا!رمتؤم 
  تیوكلا تاراقع ةكرش

سطسغأ – 2022 نينثألا ١١   

تیوكلا تیقوتب  ًءاسم  ة ١:٠٠   عاسلا  

2022!  
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نوثدحتملا  
رحبلا مساج  لالط  دیسلا   

يذیفنتلا سیئرلاو  ةرادإلا  سلجم  سیئر  بئان   
فلخ رھام  دیسلا    

ةیلا ةرادإلا امل سیئرلا –  بئان  دعاسم   

يفینملا دعس  دیسلا   
نیرمثتسملا  تاقالعو  لوصألا  ةرادإ  سیئرلا –  بئان   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يفینملا دعس   
 ضرعل ،تیوكلا تاراقع ةكرشل 2021 ماعل عبارلا نیرمثتسملاو نیللحملا رمتؤم يف مكب بحرأ
 اذھ يف نیثدحتملا مكل مدقأ نأ دوأ ةیادب .2021 ماع نم ریخألا عبرلا لالخ ةكرشلا ءادأ ةشقانمو
 :رمتؤملا
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 رحبلا مساج لالط دیسلا
 يذیفنتلا سیئرلاو ةرادإلا سلجم سیئر بئان

 
 فلخ ریمس رھام دیسلا
 ةیلاملا ةرادإلا – سیئر بئان دعاسم
 
 يفینملا رصان دعس ،انأو
 نیرمثتسملا تاقالعو لوصألا ةرادإ – سیئر بئان

 
 تامولعم ىلع نایوتحی دق مویلا يشاقنلا انراوحو يمیدقتلا انضرع نأ ىلإ مكتیانع تفلأ نأ دوأ ،أدبن نأ لبق
 انھ ةدراولا تاؤبنتلاو تاریدقتلاو تاعقوتلا هذھ عضختو ،اھتاریدقتو ةكرشلا تاعقوت ىلع ةمئاق ةیعلطت
 لماكلا حاصفإلا ىلإ مكلیحأ نا دوأ ،اذل .ةیلعفلا جئاتنلا فالتخا ىلإ يدؤت دق ةنیعم كوكشو رطاخمل
 .مویلا رمتؤمل يمیدقتلا ضرعلا يف نمضتملا

 
 ھجئاتن تسكع,ا ،اJKارامثIساو ت=وFلا تاراقع ةكرش تايلمع ?< ن=رمتسم اًومنو اًيفاع2 2022 ماع نم ي,اثلا ع)رلا د"ش

 ?< ةلثمتم ةديدج تايدحت ھجاون نأ انيلع ىرخألا تاعاطقلا مظعم عم لا^[ا و\ امك نآلا نكلو .ةكرشلل ?Wاملا ءادألا QRع

 QRع ةدئافلا راعسأ ?< رمتسملا عافترالا كلذك ،ةيسايق تا=وتسم WRا ايملاع مstتلا عافتراو ،يملاعلا داصتقالا lmع2

 .ملاعلا ىوتسم

 

 رانيد نويلم 5ـب ةنراقم ��=و� رانيد نويلم 6.5 ماعلا نم ي,اثلا ع)رلا لالخ ةقق^{ا ةيm|جأتلا تاداريإلا تغلب ،الامجإ

 تا=وتسم نسحت WRا ����ئر لFش� ةدا=زلا هذ\ ىزع2و ،%31 تغلب ةدا=ز ةبس�ب يأ ،2021 ماع نم ي,اثلا ع)رلا ?< ��=و�

Miami Yotel  تادحو عيب لي��WR 2ا ةفاضإلاب ،2و 1 سومود عورشمو Th8 قدنف ?< لاغشالا
Residential. و� رانيد نويلم 72. تغلب حا�رأ ?<اص ةكرشلا تققح ،ي,اثلا ع)رلل ح�رلا ?<اصب قلعتي اميفو=�� 

 ةع�رس ة^{ درجم هذ\ .%84 ةبس�ب ةدا=ز WRا ىدأ امم ،2021 ماع نم اJKاذ ة�mفلل ��=و� رانيد نويلم 5.1 ب ةنراقم

 .رمتؤملا لالخ اقحال ليصفتلا نم د=زمب ا"لوانIن فوسو ،ت=وFلا تاراقع ةكرش ءادأل

 

 لخدلل ةردملا ةظف$#ا

 نأ WRا ةراشإلا ردجتو .يونس ع)ر ساسأ QRع ا\ومن لخدلل ةردملا ةكرشلا ةظفحم تلصاو ،ماعلا نم لوألا ع)رلا لالخ

 نم ل� ?< %100 ةبس�ب ا\رارقتساو لاغشالا تا=وتسم ز=زعWR 2ا رشابم لFش� ىزع2 ةيm|جأتلا تاداريإ ?< ةm|بكلا ةدا=زلا

Hotel 8Th 1 2&و Domus، عيب دئاوع لي��2و Residential Miami Yotel. دجوت ال ،ايلحم 

 لالخ ھشاعتنا York New Yotel عورشم لصاو ،ةدحتملا تايالولا WRا لاقتنالا�و .اK¡ع حاصفإلل ةيس�ئر تاروطت

 مت�سف Station Atlantic عورشم تادحول ةبس�لاب امأ .رفسلا عاطق ?< نسحتلاب اموعدم ماعلا نم ي,اثلا ع)رلا

San Yotel  عورشم صخألا�و ،وFس�س,ارف ناس تاراقع تلازامو .لبقملا ��¢اردلا ماعلا لالخ لماFلاب ا\m|جأت
Francisco عورشمو Street Market 944، فاع2 نا�و ،19-ديفو� ةحئاجب ةرثأتم¦Kعقوتملا نم أطبأ ا. 

 لاغشا ةبس, ةع)رألا ي,ابملا نمض نم Domus 1 & 2 ةفايضلا يفظوم نكس عورشم ققح ،ي)د WRا لاقتنالاب
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 ،ªm 2021مفون ?< رو"م�©لو ،2021 ويلوي ?< تاعومجملل ھحاتتفا مت يذلا ،Th8 قدنف ققحو .ع)رلا لالخ 100%

  .ةيضرم لاغشا تا=وتسم

 

 ر:وطتلا ديق ع3راشم

 

 

 ررقم و\ امك اليبارأ قدنف ر=وطت عورشم m|س ،ت=وFلا ?< .ا"ل ططخم و\ امك ر=وطتلا ديق ةكرشلا ع�راشم عيمج m|س2

501  عورشم حنُم ،ةيك=رمالا ةدحتملا تايالولا-يمايم ?< .2022 ماع نم m|خألا ع)رلا ?< ھنم ءاK¯نالا ررقملا نم ثيح ،ھل
Residence First ا^[ا ²±بملا ةلازإ ح=رصتW?، ع لوص^©ل مدقتلاوQR دقو ،يمايم ةنيدم ?< عورشملا ءاش,ا ح=رصت 

 ت=وFلا تاراقع ةكرش رشابت ،ةدحتملا ةي�رعلا تارامالا-ي)د ?< .WRوألا تاعفدلا مالتساو ةينكسلا تادحولا نم ٪92 عيب

 .?Wا^[ا ماعلا نم لوألا ع)رلا لالخ ءانبلا لامعأ تأدب ثيح ،Domus عورشم نم ةع�ارلاو ةثلاثلا ةلحرملا ر=وطت

 

 CDاملا ءادألا ?<ع ةماع ةرظن

 ةدا=ز لثمي ام ،2022 نم ي,اثلا ع)رلا ?< ��=و� رانيد نويلم 6.56 تغلب ةيm|جأت تاداريإ ت=وFلا تاراقع ةكرش تققح

 ،��=و� رانيد نويلم .15 ة�mفلل يm|جأتلا لخدلا ?<اص غل�و .2021 نم ي,اثلا ع)رلا ?< ةل��ملا ماقرألا نع %31 ةبس�ب

 عافترا WRا ىزع2 ليغشIلا ف=راصم ?< ةدا=زلا نا ةراشإلا ردجتو .2021 ماع نم اJKاذ ة�mفلاب ةنراقم %15 ا\ردق ةدا=زب

  .Domusو Hotel Th8 ?< ليغشIلا ف=راصم

 

 ع)رلا ?< قق^{ا لخدلا ?<اص نع %84 اK¯بس, ةدا=زب ،��=و� رانيد نويلم 2.7 ي,اثلا ع)رلا ?< قق^{ا ح�رلا ?<اص غلب

 رانيد نويلم 3.3ـب ةنراقم ��=و� رانيد نويلم 4.7 ھخ=رات �²ح ماعلا ةيادب ذنم ح�رلا ?<اص غل�و .2021 ماع نم ي,اثلا

  .2021 ماع نم ة�mفلا سفن ?< ��=و�

 

 لوصألا ?Wامجإ غلب اميف ،2022 ماع نم ي,اثلا ع)رلا ةياK· ?< ��=و� رانيد نويلم 223.7 تا�ولطملا ?Wامجإ غل�و

 .1.59 تا�ولطملا WRإ لوصألا ةبس, غلبتو .��=و� رانيد نويلم 354.7

 

 دئاعلا غل�و  .2021 ماع نم اJKاذ ة�mفلل %572.ـب ةنراقم ،%3.72 ماعلا نم ي,اثلا ع)رلل ةيكلملا قوقح QRع دئاعلا غلب

 .2021 ماع نم ي,اثلا ع)رلا ?< ٪1 ـب ةنراقم ٪1.32 ي,اثلا ع)رلل لوصألا QRع

 

 ماع نم ي,اثلا ع)رلا ?< ةل��ملا سلف 1.64 لباقم اسلف 2.97 ماعلا نم ي,اثلا ع)رلا ?< ةل��ملا م"سلا ةيح�ر تغلب

 ة�mفلا سفنل ةقق^{ا جئاتنلا نع ٪39 ا\ردق ةدا=زب ،م"سلل سلف 5.18 ةيح�ر تاراقع تققح ،ھخ=رات �²ح .2021

 .2021 ماع نم

 

 2022 ماع نم ي,اثلا ع)رلا ?< ا"قيقحت مت ��لا جئاتنلاب مJKداعس نع ةيذيفنتلا ةرادإلاو ةرادإلا سلجم برع ،اماتخ

 .ان=رمثIسمو انيم\اسمل ةميقلا ز=زع2و ومنلا ةلصاومب ام"ما�¹لا نادكؤ=و
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 .مكيدل نوFت دق ةلئسأ يأل لاصتالا حتفنسو ةسل�[ا هذ\ روضح QRع اًعيمج مكركش�ل ةصرفلا هذ\ زK¯نن نأ دونو
 

 ركاش ىذش
 اًركش ،اًنسح ؟ةلئسأ يأ كان\ ل\ةثدا^{ا ع)رم ?< كلاؤس ةباتك R«ري ،روض^[ا نم دحأ ىدل نا� اذإ .دعس كل اركش

ال=زج
ً

 .ةملاFملا ءاK·إ اننكمي ھنأ دقتعأ .دعس كل 

 

 يفينملا دعس
 ال=زج اركش

 
. 
 
 

 

 


