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المنهجية المفاهيم والمصطلحات المستخدمة

يسعى المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات
ومن منطلق المسؤوليات المناطة به على

توفير البيانات اإلحصائية الالزمة عن قطاع

السياحة من خالل تنفيذ المسوحات اإلحصائية

الالزمة لتوفير بيانات مختلفة عن هذا القطاع
الحيوي الهام لمساعدة المختصين في وضع
الخطط المناسبة التي تساعد على تطويره.

د.خليفة بن عبدالله بن حمد البرواني
الرئيس التنفيذي
مقدمة

يعتبــر موســم الخريــف ظاهــرة طبيعيــة تتميــز وتتفــرد بهــا محافظــة ظفــار عــن ســواها مــن المناطــق فــي شــبه الجزيــرة
العربيــة ممــا يجعــل منهــا وجهــة ســياحية مميــزة تكــون قبلــة للعديــد مــن الــزوار مــن مختلــف الجنســيات مــن دول المنطقــة
والــدول األخــرى .وتســعى الحكومــة فــي إطــار االســتراتيجية الوطنيــة للســياحة 2040م ،علــى مواصلــة الجهــود لتطويــر
ـددا مــن القطاعــات الواعــدة إيمانـ ًـا بأهميتهــا ودورهــا فــي رفــد االقتصــاد وتماشـ ً
قطــاع الســياحة ضمــن عـ ً
ـيا مــع السياســة
التــي تنتهجهــا لتنويــع مصــادر الدخــل والتقليــل مــن االعتمــاد علــى النفــط كمصــدر دخــل وحيــد وقــد ســخرت فــي ســبيل ذلك
كل اإلمكانيــات المتوفــرة لتطويرهــا.
وتماشـ ً
ـيا مــع هــذا التوجــه يســعى المركــز الوطنــي لإلحصــاء والمعلومــات ومــن منطلــق المســؤوليات المناطــة بــه علــى
توفيــر البيانــات اإلحصائيــة الالزمــة عــن قطــاع الســياحة مــن خــال تنفيــذ المســوحات اإلحصائيــة الالزمــة لتوفيــر بيانــات
مختلفــة عــن هــذا القطــاع الحيــوي الهــام لمســاعدة المختصيــن فــي وضــع الخطــط المناســبة التــي تســاعد علــى تطويــره.
ويأتــي تنفيــذ مشــروع حصــر ومســح زوار موســم صاللــة الســياحي لموســم 2019م ضمــن تلــك األعمــال اإلحصائيــة
والــذي ينفــذه المركــز الوطنــي لإلحصــاء والمعلومــات خــال الفتــرة  6 /21ولغايــة  21/9مــن كل عــام .يهــدف المشــروع إلــى
توفيــر بيانــات إحصائيــة عــن أعــداد زوار موســم صاللــة الســياحي حســب الجنســية وبلــد اإلقامــة باإلضافــة إلــى خصائــص
ـا عــن األثــر االقتصــادي لموســم الخريــف علــى محافظــة ظفــار .عليــه يســرنا أن نضــع بيــن أيديكــم هــذه
رحــات الــزوار فضـ ً
النشــرة؛ والتــي تتضمــن بيانــات تفصيليــة مختلفــة عــن زوار موســم صاللــة الســياحي لهــذا العــام 2019م.
وختامـ ًـا ال يســعنا إال أن نتقــدم بخالــص الشــكر والتقديــر لجميــع القائميــن علــى تنفيــذ هــذا المشــروع ولــكل مــن ســاهم
فــي إنجــاح أعمالــه ونخــص بالذكــر وزارة الســياحة ،شــرطة عمــان الســلطانية ،جامعــة الســلطان قابــوس ،جامعــة ظفــار،
الشــركة العمانيــة إلدارة المطــارات والطيــران العمانــي وندعــو اللــه أن يوفقنــا جميعـ ًـا لخدمــة هــذا الوطــن الغالــي عمــان فــي
ظــل القيــادة الحكيمــة لبانــي نهضتهــا حضــرة صاحــب الجاللــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد المعظــم -حفظــه اللــه ورعــاه.
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المؤشرات الرئيسية
لموسم صاللـة
السياحي 2019م

عدد زوار موســم صاللة الســياحي 2019م

766,772
المنفذ
البري

المنفذ
الجوي
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610,491
156,281

7.2%

70.5%

االنخفاض في أعداد زوار موسم

نسبة الزوار العمانيين من

2019م حيث بلغ عددهم 767

السياحي 2019م يليهم الزوار

صاللة السياحي لهذا العام

ألف زائر مقارنة ب  826ألف
زائر خالل عام 2018م

93.2%

من الزوار جاءوا بغرض الترفيه

والترويح والعطالت خالل هذا
العام مقارنة بـ  94.4%خالل
موسم 2018م

مجموع زوار موسم صاللة
الخليجيين بنسبة 16.9%

9.1%

االنخفاض في عدد الزوار

العمانيين خالل موسم صاللة
السياحي لهذا العام 2019م

79.6%

من الزوار لهذا العام 2019م
استخدموا المنفذ البري

للوصول لصاللة مقارنة ب

 79.5%خالل موسم 2018م

5

مليون ليلة

عدد الليالي التي قضاها زوار

موسم صاللة السياحي لهذا
العام مقارنة بـ  6مليون ليلة
خالل موسم 2018م بنسبة
انخفاض قدرها 17.2%
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مهرجان صاللة
السياحي
يحــرص المســؤولين ببلديــة ظفــار علــى إقامــة مهرجــان صاللــة الســياحي كل عــام تزامنـ ًـا مــع موســم الخريــف ،حيــث يعــد مــن
أهــم المناشــط والفعاليــات التــي تمثــل إضافــة مميــزة نظـ ً
ـا
ـرا لمــا يحتويــه مــن فقــرات ومســابقات تراثيــة وثقافيــة ورياضيــة ،فضـ ً
عــن كونــه وجهــة أخــرى مــن الوجهــات الســياحية التــي تتميــز بهــا محافظــة ظفــار خــال موســم الخريــف ،كمــا يعــد متنفسـ ًـا إضافيــاً
للــزوار خــال الفتــرة المســائية.
يشــتمل مهرجــان صاللــة الســياحي علــى العديــد مــن العــروض الحيــة للفنــون العمانيــة والرقصات الشــعبية المحليــة واأللعاب
التراثيــة باإلضافــة إلــى النــدوات الثقافيــة والحفــات الفنيــة الغنائيــة والعــروض والمســابقات الرياضيــة المختلفة وبالتالــي يعد هذا
المهرجــان فرصــة ســانحة للزائــر يســتطيع مــن خاللهــا التعــرف علــى المــوروث الثقافــي والفنــي الــذي تتميــز بــه الســلطنة ،كمــا أن
موقعــه المتميــز بمركــز البلديــة الترفيهــي فــي منطقــة أتيــن والــذي يبعــد أمتــار بســيطة عــن المســطحات الخضــراء التــي تتميــز بهــا
متنقال بين
محافظــة ظفــار خــال موســم الخريــف يعــد إضافــة نوعيــة يســتطيع مــن خاللهــا الزائــر قضــاء اوقــات ممتعة مــع عائلتــه
ً
اجنحــة المهرجــان .يحــرص المركــز الوطنــي لإلحصــاء والمعلومــات علــى المشــاركة فــي مهرجــان صاللــة الســياحي بشــكل ســنوي
مــن خــال إقامــة جنــاح ثابــت فــي ميــدان المهرجــان لتعريــف زوار المهرجــان بالــدور الــذي يضطلــع بــه المركــز ،والمهــام الموكلــة إليه
وتوفيــر البيانــات اإلحصائيــة لمختلــف القطاعــات االقتصاديــة واالجتماعية.
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أداء موسم صاللة السياحي 2019م
انخفــض عــدد زوار موســم صاللــة الســياحي لعــام 2019م بنســبة  7.2%ليصــل العــدد إلــى  766.8ألــف زائــر مقارنــة بـــ 826.4
ألــف زائــر خــال موســم 2018م بينمــا ارتفــع العــدد بنســبة  19%مقارنــة بعــدد الــزوار خــال موســم 2017م ،ولــوال تأثيــر األنــواء
المناخيــة التــي تعرضــت لهــا محافظــة ظفــار قبيــل بــدء موســم العــام الماضــي 2018م والتــي ســاعدت علــى تحســن األجــواء
لحافظــت معــدالت ارتفــاع أعــداد الــزوار علــى نفــس النســق.
شــكل الــزوار العمانيــون خــال موســم هــذا العــام نســبة  70.5%مــن إجمالــي عــدد الــزوار بعــدد  540.9ألــف زائــر يليهــم الــزوار
الخليجيــون واألســيويون والعــرب األخــرون بنســب  8% ،16.9%و 3.6%علــى التوالــي

أكثر من

8000

زائر
المتوسط اليومي
للزوار

سـياحـة موسم صاللة السياحي 2019م حسب الغرض الرئـيـسي للزيارة
تعــد األجــواء االســتثنائية التــي تتمتــع بهــا محافظــة ظفــار خــال موســم الخريــف مصـ ً
ـدرا لجــذب الســياح وتعتبــر مــن أهــم
األســباب التــي تجعــل الزائــر يقصدهــا ،ويأتــي القــرار الــذي اتخذتــه المنظمــة العربيــة للســياحة باختيــار وتتويــج مدينــة صاللــة
لتكــون عاصمــة للمصايــف العربيــة لهــذا العــام 2019م لتؤكــد بتلــك المقومــات الســياحية التــي تتمتــع بهــا محافظــة ظفــار
بشــكل عــام ومدينــة صاللــة بشــكل خــاص.
وقــد جــاء غــرض الترفيــه والترويــح الغــرض األهــم للزيــارة ،حيــث مثلــت ســياحة الترفيــه والترويــح لهــذا العــام مــا نســبته
 93.2%مــن إجمالــي عــدد الــزوار ليصــل عــدد الــزوار لهــذا الغــرض إلــى  714.5ألــف زائــر .كمــا جــاء غــرض العمــل فــي المرتبــة
الثانيــة بعــدد  26.9ألــف زائــر أي مــا نســبته  ،3.5%تالهــا غــرض زيــارة األهــل واألصدقــاء بنســبة .1.9%

الترفيه والترويح

93.2%

رحلة عمل

3.5%

زيارة األهل واألصدقاء

1.9%

أغراض أخرى

1.4%
نتائج موسم صاللة السياحي 2019

7

موسم صاللة
السياحي 2019م
حسب منافذ الدخول
أشــارت نتائج حصر ومســح زوار موســم صاللة الســياحي لهذا العام بأن الزوار
القادمــون عبــر المنفــذ البــري شــكلوا النســبة األعلــى مقارنــة بالــزوار القادميــن
عبــر الرحــات الجويــة ،حيــث بلــغ عددهــم  610ألــف زائــر ،أي مــا نســبته 79.6%
مــن إجمالــي الــزوار .وجــاء الــزوار الخليجيــون بمــا فيهــم العمانيــون الذيــن
اســتخدموا المنفــذ البــري فــي المرتبــة األولــى بعدد  556ألف زائر مشــكلين ما
نســبته72.5%من مجمــوع الــزوار ،ويأتــي الــزوار االســيويون الذيــن اســتخدموا
المنفــذ البــري فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة  5.6%مــن مجمــوع الــزوار.
بينمــا بلــغ عــدد الــزوار القادمــون عبــر الرحــات الجويــة  156ألــف زائــر مشــكلين
مــا نســبته  20.4%مــن مجمــوع الــزوار .منهــم  102ألــف زائــر قدمــوا عبــر
الرحــات الداخليــة للطيــران العمانــي وطيــران الســام والطيــران العســكري،
و 55ألــف زائــر عبــر الرحــات الدوليــة.

102

ألف

زائر عبر الرحالت الجوية الداخلية

55

ألف

زائر عبر الرحالت الجوية الدولية
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مبيعات محطات الوقود خالل فترة موسم صاللة السياحي 2019
نظــرا لكــون  79.6%مــن الــزوار اســتخدموا المنفــذ البــري عنــد زيارتهــم لمحافظــة ظفــار االمــر الــذي كان لــه االثــر االيجابــي علــى
أداء محطــات الوقــود خــال موســم الخريــف حيــث تقــدر عــدد المركبــات التــي دخلــت محافظــة ظفــار عبــر المنفــذ البــري بحوالــي
 95ألــف مركبــة ،كمــا ارتفــع الطلــب علــى الوقــود خــال موســم الخريــف لهــذا العــام  2019م ،حســب اإلحصائيــات الصــادرة مــن
الشــركات التســويقية للنفــط الخاصــة بمبيعــات الوقــود بمحطــات صاللــة.

95

ألف مركبة
عدد المركبات
التي دخلت محافظة ظفار
عبر المنفذ البري

حجم مبيعات محطات الوقود قبل وأثناء وبعد فترة موسم صاللة السياحي لألعوام  2019-2017م

2019
2018
2017

42,034,244
211,146,896
45,687,520
42,917,207
255,761,963
44,264,671
43,741,120
204,626,040
43,588,950
قبل الخريف

موسم صاللة السياحي

بعد الخريف
نتائج موسم صاللة السياحي 2019
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بيانات خدمات اإلتصاالت

بمحافظة ظفار خالل موسم صاللة السياحي 2019
بيانات المقارنة

عدد المكالمات
المحلية الصادرة
()000

عدد المكالمات
الدولية الصادرة
()000

حجم البيانات
(الصادرة+الواردة)

عدد الرسائل
النصية الصادرة
()000
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يونيو

يوليو

27,354 23,297

30,333 22,670 27,839
بنسبة ارتفاع

بنسبة انخفاض

بنسبة ارتفاع

17.4

1.8

-18.6

33.8

1,394

1,600

1,231

1,211

بنسبة ارتفاع

1,395

أغسطس

سبتمبر

أكتوبر

بنسبة انخفاض

بنسبة ارتفاع

بنسبة انخفاض

بنسبة انخفاض

-0.1

14.8

-23.1

-1.6

1,404,887 1,160,877 1,573,674 1,379,127 1,133,315

1,678
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بنسبة ارتفاع

بنسبة ارتفاع

بنسبة انخفاض

بنسبة ارتفاع

21.7

14.1

-26.2

21.0

1,927

1,780

1,831

2,459

بنسبة ارتفاع

بنسبة انخفاض

بنسبة ارتفاع

بنسبة ارتفاع

14.8

-7.6

2.9

34.3

سياحة موسم صاللة السياحي 2019م حسب األشهر
شــكال شــهري يوليــو وأغســطس ذروة موســم صاللــة الســياحي حيــث دخــل  730.4ألــف زائــر خــال هــذه الفتــرة ،أي مــا نســبته
 95.3%مــن إجمالــي عــدد الــزوار ،ودخــل خــال شــهر أغســطس فقــط  416.7ألــف زائــر بينمــا دخــل خــال شــهر يوليــو  313.8ألــف
زائر.
وجــاء تأثيــر زيــادة عــدد الــزوار خــال شــهري يوليــو وأغســطس إيجابـ ًـا علــى أداء نشــاط الفنــادق بمحافظــة ظفــار حيــث ارتفعــت
إيــرادات الفنــادق بنســبة  96.7%و  69.9%خــال الشــهرين المذكوريــن علــى التوالــي ،بالمقابــل ارتفعــت نســبة التضخــم فــي
المطاعــم والفنــادق بمعــدل  8.27%و 3.07%علــى التوالــي.
إيـرادات الفـنـادق  5 - 3نــجوم في محــافظة ظـفار خـالل
عـام  2019م (ر.ع)

أكتوبر

2,648,691

سبتمبر

1,411,767

أغسطس

4,085,529

يوليو

2,404,745

يونيو

1,222,518
723,230

مايو

أكتوبر

التضخم في الفنادق والمطاعم في محــافظة ظـفار خـالل
عـام  2019م

0.4%

سبتمبر

-10.8%

أغسطس

3.1%

يوليو
يونيو

8.3%
0.9%
نتائج موسم صاللة السياحي 2019
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إنفاق زوار موسم صاللة السياحي 2019م ،حسب الغرض
علــى الرغــم مــن انخفــاض عــدد زوار
موســم صاللــة الســياحي لهــذا العــام
2019م بنســبة  7.2%إال أن نتائــج
مســح إنفــاق الــزوار تشــير إلــى ارتفــاع
إجمالــي اإلنفــاق بمــا نســبته 1.4%
ليصــل إلــى  78مليــون ريــال عمانــي
مقارنــة بـــ  76.9مليــون ريــال عمانــي
خــال موســم 2018م ،ويعــود
الســبب إلــى ارتفــاع تكلفــة اإلنفــاق
علــى الســكن والرحــات الجويــة.
واشــارت النتائــج بــأن اإلنفــاق علــى
الســياحة الترفيهيــة يأتــي فــي المرتبــة
األولــى بمــا نســبته  93.9%مــن
إجمالــي اإلنفــاق أي مــا يعــادل 73.3
مليــون ريــال عمانــي يليــه اإلنفــاق
علــى ســياحة األعمــال بنســبة .2.6%
ويأتــي الــزوار القطريــون األعلــى إنفاقـ ًـا
علــى الرحلــة حيــث بلــغ متوســط إنفــاق
الفــرد بـــ  281.1ريــال عمانــي يليهــم
الــزوار الكويتيــون بمتوســط إنفــاق بلــغ
 248.5ريــال عمانــي للفــرد ثــم الــزوار
الســعوديون بــــــ  124.5ريــال عمانــي،
وجــاء الــزوار األســيويون األقــل إنفاقـ ًـا
علــى الرحلــة بمعــدل  78.7ريــال
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عمانــي للفــرد .تجــدر اإلشــارة بأنــه تــم
تحديــث بيانــات إنفــاق زوار موســم
صاللــة الســياحي لعامــي 2017م
ً
وفقــا لنتائــج مســح إنفــاق
و2018م
ً
مصاحبــا
الــزوار والــذي تــم تنفيــذه
ألعمــال حصــر زوار موســم صاللــة
الســياحي لهــذا العــام 2019م.
وأوضحــت االحصــاءات الصــادرة
مــن البنــك المركــزي بارتفــاع جملــة
الســحوبات التــي تمــت فــي محافظــة
ظفــار بواســطة اجهــزة الصــرف اآللــي
خــال موســم صاللــة الســياحي
2019م ،بمــا نســبته  21.9 %خــال
شــهر يوليــو لتصــل إلــى  95.9مليــون
ريــال عمانــي مقارنــة ب  78.6مليــون
ريــال عمانــي خــال شــهر يونيــو بينمــا
ارتفعــت جملــة الســحوبات خالل شــهر
اغســطس بمــا نســبته  2.1%لتصــل
الــى  97.9مليــون ريــال عمانــي وقــد
بلغــت عــدد عمليــات الســحب خــال
االشــهر يونيــو –ســبتمبر  4مليــون
عمليــة ســحب.

281.1
ريال عماني

متوسط إنفاق الفرد الواحد من
الزوار القطريون وهو األعلى
مقارنة مع باقي الجنسيات

جملة السحوبات التي تمت في محافظة ظفار بواسطة أجهزة الصراف اآللي خالل موسم صاللة
السياحي

507,804,351
إجمالي حجم المبالغ
المسحوبة

حجم المبالغ (ر.ع)

حجم المبالغ ()%

أكتوبر

69,929,331

سبتمبر

76,524,456

-8.6
-21.8

أغسطس

97,880,268

2.1

يوليو

95,858,951

يونيو

78,613,213

مايو

88,998,132

21.9
-11.7

نتائج موسم صاللة السياحي 2019

13

إنفاق زوار موسم صاللة السياحي 2019م ،حسب بنود اإلنفاق
أوضحــت النتائــج بــأن مــا نســبته  32.2%مــن إجمالــي إنفــاق الــزوار ،أنفقــت علــى الســكن أي مــا يعــادل  25.1مليــون ريــال
عمانــي ،ويأتــي اإلنفــاق علــى الطعــام فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة  24.9%بمبلــغ وقــدره  19.5مليــون ريــال عمانــي يليــه اإلنفــاق
علــى التســوق والتنقــل والترفيــه بنســبة  24.1%والنقــل الجــوي بنســبة  ،18.8%مــع األخــذ فــي االعتبــار بــأن اإلنفــاق علــى
تذاكــر الســفر يتضمــن تذاكــر الســفر علــى الرحــات الداخليــة والرحــات الدوليــة.

% 24.9
الطعام والشراب

% 24.1

% 18.8

% 32.2

تنقل،ترفيه

النقل الجوي

سكن

تسوق
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إنفاق زوار موسم صاللة السياحي 2019م ،حسب نوع السكن
تشــير النتائــج بوجــود تبايــن بيــن الــزوار فــي اختيــار نــوع الســكن ،حيــث بلغــت نســبة الــزوار الذيــن يفضلــون اإلقامــة فــي الشــقق
والمنــازل المفروشــة 57%؛ بحكــم أن أغلبهــم مــن العوائــل التــي يبلــغ متوســط عــدد افرادهــا ( )5أفــراد ،يليهــم الــزوار الذيــن
يفضلــون اإلقامــة فــي الفنــادق والشــقق الفندقيــة مشــكلين مــا نســبته  ،32%ثــم اإلقامــة بالمســاكن المملوكــة ولــدى
األقــارب واألصدقــاء بنســبة  4.8%و 4.7%علــى التوالــي.

عدد زوار موسم السياحي حسب نوع السكن خالل عام 2019م
شقق /منازل مفروشة

437,262

فنادق وشقق فندقية

245,236

مساكن مملوكة

37,061

لدى أقارب /أصدقاء
تخييم
أخرى

35,732
8,608
2,873

نتائج موسم صاللة السياحي 2019
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ليالي زوار موسم صاللة السياحي 2019م
أظهــرت النتائــج انخفــاض عــدد الليالــي التــي قضاهــا الــزوار خــال زيارتهــم لموســم صاللــة الســياحي لهــذا العــام بنســبة
 ،17.2%حيــث بلــغ إجمالــي عــدد الليالــي  5مليــون ليلــة مقارنــة ب  6مليــون ليلــة خــال عــام 2018م .شــكلت ليالــي الــزوار
العمانييــن مــا نســبته  71.2%مــن إجمالــي ليالــي الــزوار يليهــا ليالــي الــزوار اإلماراتييــن واألســيويين بنســبة  7.8%لــكل منهــم.
ومــن خــال متابعــة أداء نشــاط الفنــادق  3-5نجــوم بمحافظــة ظفــار خــال موســم صاللــة الســياحي لهــذا العــام 2019م ،يتبيــن
االرتفــاع الملحــوظ فــي عــدد النــزالء وليالــي إشــغال الغــرف واألســرة خــال شــهري يوليــو وأغســطس.

5

مليون ليلة
عدد الليالي التي قضاها الزوار
خالل زيارتهم لموسم صاللة السياحي

2019

عدد ليالي زوار موسم السياحي حسب نوع السكن خالل عام 2019م
شقق /منازل مفروشة

2,894,379

فنادق وشقق فندقية

1,601,127

مساكن مملوكة

246,321
232,031

لدى أقارب /أصدقاء
تخييم
أخرى

57,091
18,983
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نتائج حصر زوار موسم
صاللة السياحي
2019

إجمالي عدد
الزوار

766,772

610,491
156,281

المنفذ البري

المنفذ الجوي

عدد الزوار حسب بلد اإلقامة

153,490
7,641
6,821
3,263
1,292

مجلس التعاون
الدول العربية
آسيا
أوروبا

594,265

540,862

سلطنة عمان

عماني

129,519

دول أخرى

عدد الزوار حسب الغرض

714,478

الترفيه والترويح

14,373

زيارة األهل واألصدقاء

26,877
رحلة عمل

18

عدد الزوار حسب
مجموعة الجنسية

السياحي 2019
موسم صاللة 2015
موسم خريف
نتائج

مجلس
التعاون

عدد الزوار حسب األشهر

17,458

313,768

416,659

18,887

21st June30th June

27,254
عرب
آخرون

60,978

يوليو

آسيويون

أغسطس

5,333

1st Sep21st Sep

أوروبيون

2,826
أخرى

نتائج مسح زوار موسم
صاللة السياحي
2019
عدد الليالي والمتوسط
حسب الجنسية

إنفاق الزوار (ر.ع)

ليالي الزوار

78,013,611 5,049,933
اإلنفاق ومتوسط اإلنفاق
حسب الجنسية (ر.ع)

عماني

3,595,606

عماني

48,654,860

إماراتي

395,915

إماراتي

6,778,750

سعودي

304,769

سعودي

5,697,064

قطري

55,120

قطري

2,326,744

كويتي

42,805

كويتي

1,616,114

بحريني

65,686

بحريني

1,125,597

عرب آخرون

146,601

عرب آخرون

4,391,187

آسيويون

392,782

آسيويون

4,801,182

أخرى

50,649

أخرى

2,622,114

متوسط
الليالي

6.6

متوسط
اإلنفاق

ليلة

101.7
(ر.ع)

اإلنفاق حسب بنود
اإلنفاق (ر.ع)
14,647,080
تذاكر سفر

25,136,878
السكن

19,458,670
الطعام والشراب

18,770,984
أخرى

2019
السياحي 2015
خريف صاللة
صاللة
موسم
نتائج موسم
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نتائج حصر زوار موسم
صاللة السياحي
2018

إجمالي عدد
الزوار

826,376

656,853
169,523

المنفذ البري

المنفذ الجوي

عدد الزوار حسب بلد اإلقامة

177,173
4,407
4,627
1,946
868

عدد الزوار حسب
مجموعة الجنسية

مجلس التعاون
الدول العربية
آسيا
أوروبا

637,355
سلطنة عمان

عماني

153,588

دول أخرى

عدد الزوار حسب الغرض

مجلس
التعاون

عدد الزوار حسب األشهر

779,703

36,441

الترفيه والترويح

12,966

زيارة األهل واألصدقاء

23,281
رحلة عمل
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594,927

السياحي 2019
موسم صاللة 2015
موسم خريف
نتائج

390,480
375,228
24,227

21st June30th June

22,306
عرب
آخرون

48,907

يوليو

آسيويون

أغسطس

4,293

1st Sep21st Sep

أوروبيون

2,355
أخرى

نتائج مسح زوار موسم
صاللة السياحي
2018
عدد الليالي والمتوسط
حسب الجنسية

إنفاق الزوار (ر.ع)

ليالي الزوار

76,900,563 6,100,879
اإلنفاق ومتوسط اإلنفاق
حسب الجنسية (ر.ع)

عماني

4,414,473

عماني

48,521,069

إماراتي

617,426

إماراتي

7,654,279

سعودي

471,974

سعودي

6,275,864

قطري

64,703

قطري

2,386,553

كويتي

56,978

كويتي

1,258,795

بحريني

76,049

بحريني

974,942

عرب آخرون

153,573

عرب آخرون

3,030,637

آسيويون

213,439

آسيويون

4,071,466

أخرى

32,262

أخرى

2,726,958

متوسط
الليالي

7.4

متوسط
اإلنفاق

ليلة

93.1
(ر.ع)

اإلنفاق حسب بنود
اإلنفاق (ر.ع)
15,350,243
تذاكر سفر

23,678,971
السكن

19,169,018
الطعام والشراب

18,702,331
أخرى

2019
السياحي 2015
خريف صاللة
صاللة
موسم
نتائج موسم
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نتائج حصر زوار موسم
صاللة السياحي
2017

644,931

إجمالي عدد
الزوار

478,872
166,059

المنفذ البري

المنفذ الجوي

عدد الزوار حسب بلد اإلقامة

135,939
3,132
3,027
1,890
831

عدد الزوار حسب
مجموعة الجنسية

مجلس التعاون
الدول العربية
آسيا
أوروبا

500,112
سلطنة عمان

عماني

117,427

دول أخرى

عدد الزوار حسب الغرض

مجلس
التعاون

عدد الزوار حسب األشهر

604,774

30,673

الترفيه والترويح

14,893

زيارة األهل واألصدقاء

20,346
رحلة عمل

22

458,579

السياحي 2019
موسم صاللة 2015
موسم خريف
نتائج

255,943
312,311
37,004

21st June30th June

16,616
عرب
آخرون

44,801

يوليو

آسيويون

أغسطس

4,992

1st Sep21st Sep

أوروبيون

2,516
أخرى

نتائج مسح زوار موسم
صاللة السياحي
2017
عدد الليالي والمتوسط
حسب الجنسية

ليالي الزوار

66,309,291 4,350,213
اإلنفاق ومتوسط اإلنفاق
حسب الجنسية (ر.ع)

عماني

3,391,263

عماني

40,449,136

إماراتي

395,639

إماراتي

7,075,224

سعودي

168,436

سعودي

5,344,635

قطري

40,590

قطري

2,319,474

كويتي

19,046

كويتي

1,328,637

بحريني

30,617

بحريني

816,926

عرب آخرون

73,350

عرب آخرون

2,462,859

آسيويون

3,473,461

أخرى

35,837

أخرى

3,038,938

متوسط
الليالي

6.7

متوسط
اإلنفاق

آسيويون

195,436

ليلة

إنفاق الزوار (ر.ع)

102.8
(ر.ع)

اإلنفاق حسب بنود
اإلنفاق (ر.ع)
13,075,430
تذاكر سفر

23,422,801
السكن

14,984,230
الطعام والشراب

14,826,830
أخرى

2019
السياحي 2015
خريف صاللة
صاللة
موسم
نتائج موسم
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المنهجية:
تشــكل المنافــذ الجويــة متمثلــة فــي مطــار مســقط الدولــي وصاللــة وصحــار والمطــار العســكري باإلضافــة إلــى المنافــذ
البريــة حريــط وحاســك ،المنافــذ الرئيســية التــي يســتخدمها الــزوار للوصــول إلــى صاللــة ،والــذي يتــم تنفيــذ عمليــة حصــر
الــزوار مــن خاللهــا ،بينمــا تتــم عمليــة تنفيــذ المســح عبــر مطــار صاللــة ومنفــذ حريــط البــري وهمــا المنفــذان الرئيســيان
اللذيــن يســتخدمهما الــزوار لمغــادرة صاللــة وذلــك علــى النحــو التالــي- :

الحصر
مطاري مسقط الدولي وصحار

يتــم إجــراء مقابــات مباشــرة فــي مطــاري مســقط الدولــي وصحــار لجميــع المســافرين إلــى صاللــة بواســطة الرحــات الداخليــة
مــن قبــل فريــق العمــل المتواجــد بالمطاريــن ،واســتيفاء البيانــات باســتخدام األجهزة اللوحيــة ( )IBADفي عملية جمــع البيانات.
مطار صاللة

يتــم إجــراء مقابــات مباشــرة لجميــع الــزوار القادمــون إلــى صاللــة عبــر الرحــات الدوليــة المباشــرة إلــى مطــار صاللــة مــن قبــل
فريــق العمــل المتواجــد بالمطــار ،واســتيفاء البيانــات باســتخدام األجهــزة اللوحيــة ( )IBADفــي عمليــة جمــع البيانــات.
المطار العسكري:

يتــم إجــراء مقابــات مباشــرة فــي المطــار العســكري التابــع لســاح الجــو الســلطاني العمانــي لجميــع المســافرين إلــى صاللــة
مــن قبــل فريــق العمــل المتواجــد بالمطــار ويتــم اســتيفاء البيانات باســتخدام األجهزة اللوحيــة( )IBADفي عملية جمــع البيانات.
منفذي حريط وحاسك

يتــم إجــراء مقابــات مباشــرة فــي منفــذي حريــط وحاســك البرييــن لجميــع الــزوار القادميــن إلــى صاللــة بالمركبــات مــن قبــل
فريــق العمــل المتواجــد فــي كل منفــذ ويتــم اســتيفاء البيانــات بواســطة األجهــزة اللوحيــة ( )IBADاللوحيــة ،أمــا الــزوار القادميــن
إلــى صاللــة بواســطة الحافــات عبــر منفــذ حريــط البــري فيتــم توزيــع بطاقــات إحصائيــة علــى الــركاب فــي آخــر محطــة مــن
الرحلــة ( ثمريــت ) لتعبئتهــا ومــن ثــم يقــوم فريــق العمــل المتواجــد بالمنفــذ بجمــع هــذه البطاقــات ومراجعتهــا ومــن ثــم إدخــال
البيانــات مكتبيـ ًـا.

المسح
صممــت عينــة المســح بطريقــة عشــوائية منتظمــة يتــم مــن خاللهــا اختيــار بعــض أيــام الموســم وإجــراء مقابــات مباشــرة مــع
عينــة مــن المغادريــن خــال تلــك األيــام ،حيــث يتــم اختيــار أول مركبــة مغــادرة بطريقــة عشــوائية ثــم كل خامــس مركبــة مغــادرة
عبــر منفــذ حريــط البــري ،أمــا بالنســبة لمطــار صاللــة فيتــم اختيار أول (شــخص/مجموعة) عشـ ً
ـوائيا ومن ثم كل عاشــر (شــخص/
مجموعــة) مغــادرة مــع مراعــاة تضميــن جميــع الجنســيات.

المفاهيم والمصطلحات المستخدمة:
السائح
هــو الشــخص الــذي يقــوم بزيــارة إلــى غيــر بيئتــه المعتــادة ويقيــم فيهــا لفتــرة ال تتجــاوز العــام لغــرض الترفيــه أو العمــل أو أي
غــرض آخــر بخــاف األنشــطة التــي يتقاضــى أجـ ًـرا للقيــام بهــا مــن الجهــة التــي قــام بزيارتهــا.
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البيئة المعتادة
هــو المــكان الــذي يقيــم فيــه الفــرد ألكثــر مــن عــام أو يعمــل بــه أو يتــردد عليــه وبالتالــي فقــد اســتثنت الدراســة جميــع األفــراد
المقيميــن بالواليــات التابعــة لمحافظــة ظفــار وكذلــك جميــع األفــراد الذيــن يعملــون بهــا كالعســكريين......الخ.

الجنس
تستوفى الجنسية على أساس جواز السفر الذي يحمله بغض النظر عن جنسيته األصلية.

بلد اإلقامة الحالية
مكان إقامة السائح الحالية بغض النظر عن جنسيته.

مكان اإلقامة ( المحافظة )
وهــو خــاص بالعمانييــن حيــث يســجل مــكان إقامــة الفــرد (المحافظــة) ،ويعتبــر الفــرد مقيمـ ًـا بمحافظــة ظفــار إذا كان مقيمـ ًـا
فــي إحــدى الواليــات التابعــة لهــا ( صاللــة -ثمريــت -طاقــة -مربــاط -ســدح -رخيــوت -ضلكــوت -مقشــند -واليــة شــليم وجــزر
الحالنيات).

الغرض الرئيسي من الزيارة
هو الغرض الذي لو اله لما كانت الرحلة ،وغرض الرحلة عادة ما يكون أحد البنود التالية- :
الترفيه والترويح والعطالت:
يشــمل األغــراض مثــل مشــاهدة المعالــم ،واالســتمتاع بالطقــس وحضــور المناســبات الرياضيــة والثقافيــة واألنشــطة
الترويحيــة واســتخدام الشــواطئ والرحــات البحريــة ورحــات شــهر العســل.
زيارة األهل واألصدقاء:
قيام الفرد بزيارة أصدقائه وأقاربه من المقيميين بالمحافظة.
رحلة عمل:
هــي مهمــات العمــل الرســمية التــي يقــوم بهــا األفــراد العامليــن بالقطــاع العــام أو الخــاص بتكليــف مــن الجهــة التــي يعملــون
بهــا باإلضافــة إلــى أصحــاب األعمــال الذيــن يقومــون بالمشــاركة فــي االجتماعــات أو المؤتمــرات والمعــارض واألســواق
التجاريــة وتقديــم محاضــرات وكذلــك إقامــة الحفــات الموســيقية والعمــل فــي اإلرشــاد الســياحي وتركيــب المعــدات.
مقر عمل:
يشــمل العامليــن فــي القطاعيــن العــام والخــاص الذيــن تجــاوزت مــدة إقامتهــم أو المــدة التــي ينــوون قضاءهــا فــي المحافظــة
أكثــر مــن عــام واحــد ،ويعتبــر العســكريين ومــن فــي حكمهــم مقيميــن بالمحافظة.
أخرى:
ويشمل الرحالت لألغراض األخرى مثل :رحلة تسوق ،رحلة عالج ،رحلة دراسية أو تدريبية ،رحلة رياضية
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عدد مرات الزيارات السابقة
هي عدد الزيارات السابقة التي قام بها الفرد لمحافظة ظفار خالل موسم صاللة السياحي من أجل الترفيه والترويح.

مكان قضاء ليالي الرحلة
وهي جميع المنشآت اإليوائية التي يقوم السائح بقضاء ليالي الرحلة بها وتشمل ما يلي:
الفنادق والشقق الفندقية:
تشــمل هــذه الفئــة الفنــادق والشــقق الفندقيــة واالســتراحات ،التــي تقــدم خدمــات فندقيــة مختلفــة مثــل إعــداد الســرير
ً
يوميــا.
وتنظيــف الغــرف والمرافــق الصحيــة
شقة مفروشة/منزل مفروش:
تشمل هذه الفئة أماكن السكن المفروشة شقق أو منازل التي توفر متطلبات اإلقامة دون تقديم خدمات.
لدى أقارب  /أصدقاء:
قيام الفرد باإلقامة خالل الرحلة لدى أقارب أو أصدقاء أو استخدام مكان إقامتهم كله أو جزء منه بالمجان.
تخييم:
ً
مؤقتا بتنصيب خيمة أو ما شابه خالل الرحلة.
هي أماكن الفضاء التي يقوم الفرد باستغاللها
مساكن مملوكة:
تضــم هــذه الفئــة ( المنــازل الثابتــة -شــقق ،فلــل ،بيــوت ،شــاليهات  ...الــخ ) .التــي تملكهــا األســرة فــي محافظــة ظفــار
وتســتخدم لقضــاء ليالــي الرحلــة التــي يقــوم بهــا أفــراد األســرة صاحبــة الملــك أو أقاربهــا.
أخرى:
ً
سابقا )
(غير ما ذكر

اإلنفاق على الرحلة وينقسم إلى البنود التالية
إنفاق على تذاكر السفر (الرحالت الجوية)
اإلنفاق على السكن
اإلنفاق على الطعام والشراب
أخرى :وتشمل
•التنقل (استئجار سيارة ،وقود سيارة........الخ)
•التسلية واألنشطة الثقافية والرياضية (رسوم دخول المتاحف ودخول المهرجان.......الخ)
•التسوق.
•التأمين خالل الرحلة.
•تكاليف االتصاالت الهاتفية والبريد.
•أي مصاريف أخرى.
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Enhancing Knowledge

السماء ودرجاتها

السماء ودرجاتها
البحار والمحيطات

السماء ودرجاتها

البحار والمحيطات
الطرق البرية

البحار والمحيطات
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الطرق البرية

طالع على العالقات االقت
ك لإل
طريق

صا
دية بال
س
ل
طن

manafeth.ncsi.gov.om

ة

ecensus.gov.om
Ecensus2020

طبع بالمطبعة الداخلية بالمركز

