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المقدمة

يف إطــار ســعي املركــز الوطــي لإلحصــاء واملعلومــات لضمــان جــودة العمــل اإلحصائــي داخــل الســلطنة ،مت إعداد دليــل للبيانات
واملؤشــرات اإلحصائية الوطنية هبدف رفع كفاءه االســتفادة من هذه البيانات واملؤشــرات اليت يتم إتاحتها ونشــرها من جهة،
ولتيســر عمليــة تداوهلــا بــن خمتلــف اجلهــات بطريقــة أكثــر فعاليــة مــن جهة أخرى ،كما يهدف الدليــل إىل إزالة أي غموض أو
تضارب قد ينشأ عند استخدام البيانات واملؤشرات ،مما يؤدى إىل مزيد من الثقة يف البيانات واملؤشرات الصادرة عن املركز.
وتأسيســا علــى الــدور املنــاط باملركــز يف مجــع وتنقيــح ومعاجلــة وحتليــل البيانــات الــي تصدرهــا اجلهــات املختلفــة داخــل
الســلطنة ،كان مــن الضــروري إعــداد هــذا الدليــل ،والــذي حيتــوى علــى التعريفــات اخلاصــة بــكل مؤشــر وطريقــة
حســابه بعــرض املعــادالت الرياضيــة اخلاصــة بــه ووحــدة القيــاس ،واجلهــة األوليــة املنــوط هبــا إصــدار البيــان ودوريــة
إصــداره وكذلــك مســتوى التغطيــة اجلغرافيــة باإلضافــة إىل اســتعراض أي مســتوى تفضيلــي آخــر متوفــر للبيــان.
وقــد ســبق وأن مت إصــدار العــدد األول مــن «دليــل املؤشــرات الوطنيــة» يف عــام  2016ليســلط الضــوء علــى املؤشــرات الــي
تصــدر بصفــة شــهرية .ويــأيت «دليــل البيانــات الوطنيــة ـ ـ ـ العــدد الثــاين» ليقــدم شــرحا مفصــا حــول أهــم املؤشــرات اإلحصائيــة
الســياحية الــي يصدرهــا املركــز مــن حيــث أمهيتهــا ومنهجيــة إحتســاهبا ودوريتهــا وغريهــا مــن املعلومــات الوصفيــة األخــرى
الــي هتــم مســتعملي البيانــات الراغبــن يف فهــم طبيعــة بيانــات الســياحة .حيــث أن املنهجيات املتبعة يف احتســاب املؤشــرات هي
حســب التوصيــات الدوليــة املتعلقــة بإحصــاءات الســياحة وحســب اإلطــار املنهجــي املوصــى بــه يف احلســاب الفرعــي للســياحة.
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السياحة الوافدة:
تشــمل أنشــطة الزائــر غــر املقيــم داخــل البلــد املرجعــي (الســلطنة) يف رحلــة ســياحية وافــدة ،واملســافر الوافــد
يطلــق عليــه زائــر وافــد .وتشــر رحلــة الســياحة الوافــدة إىل ســفر الزائــر مــن وقــت وصولــه إىل املنطقــة إىل وقــت
مغادرتــه .ويتــم تضمــن املواطنــن املقيمــن يف اخلــارج الذيــن يعــودون إىل بلــد جنســيتهم يف زيــارة مؤقتــة مــع
الــزوار غــر املقيمــن ،وهلــذا فــإن القادمــون إىل الســلطنة مــن غــر املقيمــن هبــا خــال أشــهر الســنة املختلفــة عــر
املنافــذ احلدوديــة يشــكلون املجتمــع املســتهدف ،ويتــم تقديــر العــدد الكلــي للســواح الذيــن زارو الســلطنة مــن غــر
املقيمــن هبــا حســب غــرض الزيــارة وتقديــر حجــم اإلنفــاق للســياحة الوافــدة واســتكمال السلســلة الزمنيــة للبيانــات
املتعلقــة بقطــاع الســياحة وذلــك عــن طريــق املســوحات الــي يقــوم هبــا املركــز الوطــي لإلحصــاء واملعلومــات.
السياحة المحلية:
تشــمل أنشــطة الزائــر املقيــم داخــل البلــد املرجعــي (الســلطنة) ،حيــث تشــمل الســياحة املحليــة أنشــطة
األشــخاص املقيمــن داخــل الســلطنة الذيــن يســافرون إىل أماكــن داخــل الســلطنة ولكــن خــارج بيئتهــم املعتــادة
ويقيمــون هبــا ملــدة ال تتجــاوز ســنة واحــدة متصلــة ألغــراض اإلســتجمام والعمــل واألغــراض األخــرى ،شــريطة
أن ال يكــون الغــرض مــن الرحلــة هــو القيــام مبمارســة أنشــطة تــدر عليهــم دخــا يف املــكان الــذي يزورونــه.
السياحة الداخلية:
تشــمل الســياحة الوافــدة والســياحة املحليــة ،أي أنشــطة الــزوار املقيمــن وغــر املقيمــن داخــل البلــد املرجعي (الســلطنة)
كجــزء مــن رحــات الســياحة املحليــة أو الدوليــة.
السياحة المغادرة:
تشــمل أنشــطة الزائــر املقيــم خــارج البلــد املرجعــي (الســلطنة) كرحلــة ســياحية خارجيــة ،وبالتــايل يشــكل
الــزوار العمانيــون واملقيمــون القادمــون مــن رحــات خارجيــة خــال أشــهر الســنة املختلفــة عــر املنافــذ
احلدوديــة املجتمــع املســتهدف .ويتــم تقديــر العــدد الكلــي للســياح العمانيــن واملقيمــن القادمــن يف رحــات
مــن خــارج الســلطنة حســب غــرض الرحلــة ،وتقديــر حجــم اإلنفــاق للــزوار خــارج الســلطنة واســتكمال
السلســلة الزمنيــة للبيانــات املتعلقــة بقطــاع الســياحة مــن خــال املســح امليــداين للســياحة املغــادرة.
حساب السياحة الفرعي:
تعتــر الســياحة أول نشــاط يســتخدم مقاييــس عامليــة للحســاب الفرعــي مــن أجــل قيــاس أثرهــا علــى االقتصــاد الوطــي.
وتكمــن أمهيــة حســاب الســياحة الفرعــي يف أنــه منهجيــة علميــة متقدمــة توفــر اإلطــار املناســب لقيــاس أمهيــة قطــاع
الســياحة مــن خــال بيانــات ســياحية تعــرض يف أطــر متعــارف عليهــا دوليــا ،كمــا أنــه يلخــص األمهيــة االقتصاديــة
للســياحة يف شــكل مؤشــرات رئيســية ميكــن مقارنتهــا مــع إســهامات القطاعــات االقتصاديــة األخــرى .وميكــن وصــف
حســاب الســياحة الفرعــي بأنــه أداة تعتــرف بــأن الســياحة تشــمل كثــرا مــن املنتجــات واألنشــطة اإلنتاجيــة ،ممــا
يســهل فهمــا أعمــق لروابــط الســياحة يف املجــاالت االقتصاديــة األخــرى؛ ورابطــا هيكليــا بنظــام احلســابات القوميــة،
وميــزان املدفوعــات وإحصــاءات التجــارة الدوليــة يف اخلدمــات ،وبالتــايل بأطــر العمــل االقتصاديــة الكليــة األخــرى.
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ويركــز احلســاب علــى وصــف وقيــاس الســياحة بأشــكاهلا املختلفــة (الوافــدة ،واملحليــة واملغــادرة) .كمــا يلقــي املؤشــر
الضــوء علــى العالقــة بــن اســتهالك الــزوار وعــرض الســلع واخلدمــات يف االقتصــاد املقدمــة مــن خمتلــف القطاعــات ويوفــر
حســاب الســياحة الفرعــي نوعــن مــن التناســق أو ًال ،بــن قيــاس الســياحة مــن منظــور الــزوار مــن خــال نشــاطهم االســتهالكي
ومــن منظــور عــرض الســلع واخلدمــات مــن مجيــع القطاعــات لتلبيــة طلبهــم؛ وثانيــا ،بــن االســتخدام العــام وعــرض مجيــع
املنتجــات ومجيــع العوامــل يف االقتصــاد والطلــب الــذي خلقــه الــزوار.
ويقدم احلساب الفرعي للسياحة ما يلي:
• جممــات اقتصاديــة كليــة تصــف حجــم الســياحة ومســامهتها االقتصاديــة املباشــرة ،مثــل القيمــة املضافــة اإلمجاليــة
املباشــرة للســياحة مبــا يتســق مــع املجمــات املماثلــة ملجمــوع االقتصــاد واألنشــطة االقتصاديــة اإلنتاجيــة األخــرى
واملجــاالت الوظيفيــة ذات األمهيــة.
• بيانــات تفصيليــة عــن االســتهالك الســياحي ،ومفهومــا أكثــر اتســاعا يتصــل بنشــاط الــزوار باعتبارهــم مســتهلكني مــع
وصــف طريقــة الوفــاء هبــذا الطلــب مــن العــرض املحلــي واملســتورد.
•الصلــة بــن البيانــات االقتصاديــة وغريهــا مــن املعلومــات غــر النقديــة عــن الســياحة ،مثــل عــدد الرحــات (أو
الزيــارات) ومــدة اإلقامــة والغــرض مــن الرحلــة ووســائل النقــل ،إخل ،الــي يتطلبهــا توضيــح خصائــص املتغــرات
االقتصاديــة.
خدمات وسائل اإليواء:
يتــم بالســلطنة تغطيــة مجيــع املنشــآت الكــرى العاملــة بنشــاط الفنــادق والــي تشــمل الفنــادق مــن فئــة ثالثــة
وأربعــة ومخســة جنــوم وعينــة مــن املنشــآت الصغــرى والــي تشــمل الفنــادق ،والشــقق الفندقيــة واإلســتراحات مــن
فئــة جنمتــن وأقــل لتوفــر بيانــات تفصيليــة عــن هــذا النشــاط .ومــن أهــم املؤشــرات الــي يتــم احلصــول عليهــا عــدد
العاملــن ،واألجــور ،واإليــرادات ،ونســب اإلشــغال ،وعــدد الــزالء حســب اجلنســية وعــدد الليــايل الــي يقضوهنــا.
ويتــم تغطيــة مجيــع الفنــادق مــن فئــة مخســة وأربعــة و ثالثــه جنــوم بشــكل شــهري عــن طريــق إرســال الرســائل اإللكترونيــة
هلــذه املنشــآت بدايــة كل شــهر لتزويــد املركــز ببيانــات الشــهر الســابق .أمــا بقيــة الفنــادق فيتــم تغطيتهــا بشــكل ربــع ســنوي.
البيئة المعتادة:
يقصــد بالبيئــة املعتــادة املنطقــة املحيطــة مبــكان إقامة الشــخص أو عمله أو دراســته أو أي مــكان يقوم بزيارته بصورة متكررة.
وملفهوم البيئة املعتادة بعدين مها تكرار الزيارة واألماكن اليت تتكرر زيارهتا بصورة روتينية حىت وإن كانت تلك األماكن بعيدة
عن مكان إقامة الشخص .وتعترب املناطق املجاورة ملكان إقامة الشخص بيئة معتادة حىت إذا مل تتم زيارهتا بصورة روتينية.
والبيئــة املعتــادة يف اإلحصــاءات الســياحية هــي صفــة متعلقــة باألفــراد ,فــإذا كان هنــاك شــخصان ينتميــان
إىل نفــس األســرة املعيشــية فإهنمــا ينتميــان إىل نفــس بلــد اإلقامــة ومــكان اإلقامــة املعتــادة داخــل هــذا البلــد ،يف حــن أن
البيئــة املعتــادة لكليهمــا قــد ختتلــف إىل درجــة مــا.
ويتم حتديدها على أساس املعايري التالية:
•عبور احلدود اإلدارية ،أو املسافة من مكان اإلقامة املعتادة.
•مدة الزيارة.
•معدل الزيارة.
•الغرض من الزيارة.
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الغرض الرئيسي من الزيارة:
هــو الغــرض الــذي مل تكــن الرحلــة لتحــدث يف حالــة عــدم وجــوده ،ويســاعد حتديــد الغــرض الرئيســي مــن الزيــارة يف
وصــف الرحلــة بأهنــا رحلــة ســياحية ووصــف املســافر يف هــذه احلالــة بأنــه زائــر .وتصنــف الرحــات الســياحية وفقــا للغــرض
الرئيســي كالتــايل:
 .1شخصي:
•العطــات والترويــح والترفيــه :تتضمــن هــذه الفئــة زيــارة املعــامل اهلامــة واملواقــع الطبيعيــة وحضــور األحــداث الرياضية
أو الثقافية ،واألنشــطة التروحيية واســتخدام الشــواطئ والرحالت البحرية.
•زيــارة األصدقــاء واألقــارب :تتضمــن هــذه الفئــة زيــارة األقــارب أو األصدقــاء ،وحضــور حفــات الزفــاف أو اجلنــازات
أو أي حــدث عائلــي آخــر ،والرعايــة القصــرة للمرضــى واملســنني ،إخل.
•التعليــم والتدريــب :تتضمــن هــذه الفئــة الــدورات القصــرة وفــق برامــج دراســية معينــة ،أو إكتســاب مهــارات لغويــة
أو مهنيــة ،إخل.
•الصحــة والرعايــة الطبيــة :تتضمــن هــذه الفئــة احلصــول علــى اخلدمــات مــن املستشــفيات والعيــادات وزيــارة املنتجعات
الصحيــة واألماكــن املتخصصــة لتلقــي العــاج ،وال تتضمــن هــذه الفئــة العــاج الــذي يســتمر ألكثــر مــن عــام.
•الزيــارات الدينيــة  /احلــج والعمــرة :تتضمــن هــذه الفئــة حضــور االجتماعــات واملناســبات الدينيــة وأداء شــعائر احلــج
والعمــرة واألماكــن الدينيــة األخــرى.
•التســوق :تتضمــن هــذه الفئــة شــراء الســلع االســتهالكية بغــرض االســتعمال اخلــاص أو كهدايــا وليــس بغــرض إعــادة
البيــع.
•العبور :يقصد به التوقف يف مكان بدون أي غرض حمدد وإمنا للذهاب إىل جهة أخرى.
•أخرى :تتضمن هذه الفئة العمل التطوعي والقيام بأي أنشطة أخرى مؤقتة غري مدرة للدخل ،إخل.
 .2العمل التجاري واملهين:
تتضمــن هــذه الفئــة أنشــطة العاملــن حلســاب أنفســهم وأنشــطة املســتثمرين ورجــال األعمــال ،وتتضمــن أيضــا حضــور
االجتماعــات واملؤمتــرات واملعــارض ،إخل.
زوار موسم صاللة السياحي:
تشــكل واليــة صاللــة والواليــات املجــاورة هلــا منطقــة جــذب ســياحية هامــة؛ نظــرا ملــا تتمتــع بــه مــن طقــس إســتثنائي خــال
فتــرة الصيــف ويطلــق عليــه حمليــا «موســم اخلريــف» والــذي يبــدأ مــن  6/21ولغايــة  9/21مــن كل عــام ،إضافــة إىل توفــر
املقومــات الســياحية هبــا .لــذا يقــوم املركــز الوطــي لإلحصــاء واملعلومــات خــال هــذا املوســم بتنفيــذ حصــر ومســح للــزوار
بشــكل ســنوي.
يتمثل مشروع حصر ومسح زوار موسم صاللة السياحي يف:
أ -حصر زوار موسم صاللة السياحي:
وهــو عبــارة عــن حصــر شــامل جلميــع القادمــن إىل صاللــة خــال موســم اخلريــف عــر منافــذ الدخــول .ومــن خاللــه يتــم
معرفــة العــدد الكلــي لــزوار صاللــة يف موســم اخلريــف حســب اجلنســية وغــرض الزيــارة.
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ب -مسح زوار موسم صاللة السياحي:
وهــو عبــارة عــن مســح عينــة مــن زوار خريــف صاللــة املغادريــن ،حيــث جتــرى مقابــات لعينــة مــن األفــراد بعــد إنتهــاء
رحلتهــم وأثنــاء مغادرهتــم لواليــة صاللــة .ويتــم مــن خــال املســح تقديــر حجــم اإلنفــاق للــزوار حســب بنــود اإلنفــاق وعــدد
ليــايل اإلقامــة باإلضافــة إىل اخلصائــص الدميوغرافيــة للــزوار.

8

دليل المؤشرات الوطنية

المؤشرات السياحية

البيانات الوصفية
لمؤشرات السياحة
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يتمثــل اهلــدف األساســي مــن دليــل املؤشــرات الوطنيــة يف تقــدمي شــرح ووصــف حــول أهــم املؤشــرات اإلحصائيــة الــي ينشــرها
املركــز الوطــي لإلحصــاء واملعلومــات ويتضمــن الوصــف العناصــر التاليــة:
اسم
المؤشر

وهو االسم الرمسي املعتمد يف السلطنة للمؤشر.

التعريف

وهو عبارة عن وصف ملفهوم املؤشر جلعله أكثر وضوحا للمستخدمني.

طريقة
االحتساب

وهي وصف للمعادلة املعتمدة حلساب املؤشر.

وحدة
القياس

وهي الوحدة املستخدمة يف قياس املؤشر.

الدورية

وهي املدة الزمنية لتحديث بيانات املؤشر.

مستوى
التفصيل

وهو عبارة عن جمموعة من املتغريات أو العناصر اليت تستخدم لتقسيم (تصنيف ،تبويب)
املؤشر عند احلاجة لتفاصيل أكثر عند نشر بياناته.

التغطية
الجغرافية

املقصود هبا تغطية املؤشر إلمجايل السلطنة أم حسب املحافظات أم حسب الواليات.

مصدر
البيانات
األولية

حيــدد هــذا العنصــر نــوع املصــدر أو املنهجيــة الرئيســية للحصــول علــى البيانــات اخلاصــة
باملؤشــر ،وهنــاك أنــواع خمتلفــة مــن املصــادر للحصــول علــى هــذه البيانــات مثــل املســوح امليدانية
والتعــدادات والســجالت اإلداريــة أو أكثــر مــن مصــدر ويف بعــض املؤشــرات تكــون مشــتقة ويتــم
إعدادهــا مــن خــال عمليــات حســابية خاصــة.
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السواح (زوار المبيت) في
السياحة الوافدة

التعريف
التعريف
هــم الــزوار غــر املقيمــن يف الســلطنة الذيــن يقومــون الســواح هــم الــزوار الوافــدون الذيــن تشــتمل رحلتهــم علــى
برحلــة للســلطنة ألقــل مــن عــام ألي غــرض مــن األغــراض املبيــت.
الرئيســية (العمــل التجــاري أو الترفيــه أو لغــرض
شــخصي) بشــرط أال يتقاضــى أجــرا مــن الســلطنة نظــر
عملــه ،ويتضمــن هــذا املؤشــر زوار الســفن الســياحية.
ويصنــف الــزوار الوافــدون إمــا كســائحني (زوار املبيــت)
أو زوار اليــوم الواحــد ،وال يتــم تطبيــق أي حــد للعمــر،
مبعــى أنــه يتــم احتســاب األطفــال باإلضافــة إىل
البالغــن ،حــى يف حالــة كــون إقامــة األطفــال جمانيــة.
طريقة االحتساب
طريقة االحتساب
* األجانب = بيانات صادرة من الشــرطة عن التاشــرات يتــم تقديــره إعتمــادا علــى املســوح اخلاصــة بالقادمــون
واملغــادرون ،إضافــة إىل بيانــات شــرطة عمــان الســلطانية
السياحية.
* العمانيــن = معــدل منــو الســواح القادمــون ،إعتمــادا املتعلقــة بأعــداد التأشــرات الســياحية وحركــة الدخــول
علــى حركــة خــروج العمانيــن عــر املنافــذ احلدوديــة .واخلــروج للمســافرين.
* اخلليجيني = معدل منو نزالء الفنادق من اخلليجيني.
وحدة القياس
عدد

وحدة القياس
عدد

الدورية
سنوي ـ ـ ـ شهري

الدورية
سنوي

مستوى التفصيل
جمموعة اجلنسيات ،اجلنس ،الغرض الرئيسي للزيارة.
التغطية الجغرافية
إمجايل السلطنة

مستوى التفصيل
جمموعــة اجلنســيات ،ليــايل اإلقامة،متوســط ليــايل
اإلقامــة ،نــوع الســكن.
التغطية الجغرافية
إمجايل السلطنة

مصدر البيانات األولية
مصدر البيانات األولية
الســجالت اإلداريــة لشــرطة عمــان الســلطانية ومســح الســجالت اإلداريــة لشــرطة عمــان الســلطانية ومســح
القادمــون واملغــادرون املنفــذ مــن قبــل املركــز الوطــي القادمــون واملغــادرون املنفــذ مــن قبــل املركــز الوطــي
لإلحصــاء واملعلومــات.
لإلحصــاء واملعلومــات.
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عدد ليالي اإلقامة للسياحة الوافدة

متوسط ليالي اإلقامة للسياحة الوافدة

التعريف
هــي عــدد الليــايل الــي يقضيهــا الســائح يف الســلطنة
يف مؤسســات اإليــواء الســياحية ،وهــو متغــر هــام يف
تقييــم مســتوى الطلــب علــى اخلدمــات الســياحية،
حيــث أن خصائــص الســياحة ال توصــف فقــط
بعــدد الرحــات وإمنــا بعــدد ليــايل املبيــت أيضــا.

التعريف
هــو متوســط عــدد الليــايل الــي يقضيهــا الســائح داخــل
الســلطنة ،ويســتخدم كمؤشــر حتليلــي لتوفــر معلومــات
إضافيــة عــن نــوع الســياحة يف البلــد أو املنطقــة واآلثــار الــي
يرتبهــا بقــاء الســواح علــى مــكان الزيــارة ،وبالتــايل فهــو
ال يعكــس الزيــارة ذاهتــا فحســب بــل أيضــا طــول البقــاء.

طريقة االحتساب
طريقة االحتساب
يتــم تقديــره إعتمــادا علــى املســوح اخلاصــة بالقادمــون يتــم حســاب متوســط مــدة اإلقامــة لعــدد مــن الرحــات
واملغــادرون ،إضافــة إىل بيانــات شــرطة عمــان الســلطانية الســياحية بتقســيم العــدد اإلمجــايل لليــايل الــي يقضيهــا
املتعلقــة بأعــداد التأشــرات الســياحية وحركــة الدخــول الزائــر علــى العــدد اإلمجــايل للــزوار.
واخلــروج للمســافرين.

وحدة القياس
عدد

وحدة القياس
عدد (ليلة)

الدورية
سنوي

الدورية
سنوي

مستوى التفصيل
جمموعة اجلنسيات ،اجلنس ،الغرض الرئيسي للزيارة.
التغطية الجغرافية
إمجايل السلطنة

مستوى التفصيل
جمموعة اجلنسيات

مصدر البيانات األولية

التغطية الجغرافية
إمجايل السلطنة
إمجايل السلطنة
مصدر البيانات األولية

الســجالت اإلداريــة لشــرطة عمــان الســلطانية ومســح الســجالت اإلداريــة لشــرطة عمــان الســلطانية ومســح
القادمــون واملغــادرون املنفــذ مــن قبــل املركــز الوطــي القادمــون واملغــادرون املنفــذ مــن قبــل املركــز الوطــي
لإلحصــاء واملعلومــات.
لإلحصــاء واملعلومــات.
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دليل المؤشرات الوطنية

زوار اليوم الواحد في السياحة الوافدة

المؤشرات السياحية

متوسط اإلنفاق لكل سائح

التعريف
التعريف
هــم الــزوار الوافــدون الذيــن مل تشــمل رحلتهــم املبيــت هــو متوســط قيمــة املبالــغ الــي ينفقهــا الســائح خــال فتــرة
(بصــرف النظــر عــن عــدد الســاعات املقضيــة يف تواجــدة داخــل الســلطنة.
الرحلــة) ،وهــم مــن الــزوار الدولــن مــن البلــدان الصغــرة.

طريقة االحتساب
طريقة االحتساب
يتــم تقديــره إعتمــادا علــى املســوح اخلاصــة بالقادمــون يتــم حســابه عــن طريــق قســمة إمجــايل املبالــغ الــي ينفقهــا
واملغــادرون ،إضافــة إىل بيانــات شــرطة عمــان الســلطانية الزوارعلــى إمجــايل عــدد الــزوار.
املتعلقــة بأعــداد التأشــرات الســياحية وحركــة الدخــول
واخلــروج للمســافرين.

وحدة القياس
عدد
الدورية
سنوي

وحدة القياس
ريال عماين
الدورية
سنوي

مستوى التفصيل
جمموعة اجلنسيات

مستوى التفصيل
جمموعة اجلنسيات

التغطية الجغرافية
إمجايل السلطنة

التغطية الجغرافية
إمجايل السلطنة
إمجايل السلطنة
مصدر البيانات األولية

مصدر البيانات األولية
الســجالت اإلداريــة لشــرطة عمــان الســلطانية ومســح بيانــات إداريــة (احلســابات القوميــة واألســعار) ،باإلضافــة
القادمــون واملغــادرون املنفــذ مــن قبــل املركــز الوطــي إىل بيانــات مســح القادمــون واملغــادرون املنفــذ مــن قبــل
املركــز الوطــي لإلحصــاء واملعلومــات.
لإلحصــاء واملعلومــات.
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دليل المؤشرات الوطنية

المؤشرات السياحية

إجمالي إنفاق السياحة الوافدة
التعريف
هــو إمجــايل مــا ينفقــه الــزوار القادمــون للســلطنه خــال رحلتهــم الســياحية ،وهــو املبلــغ املدفــوع لشــراء الســلع واخلدمــات
االســتهالكية  ،وكذلك األشــياء الثمينة  ،لالســتخدام الشــخصي.
وباإلضافة إىل اإلنفاق النقدي على السلع واخلدمات االستهالكية اليت يدفعها الزوار مباشرة ،يشمل اإلنفاق السياحي ما يلي:
* اإلنفاق النقدي على السلع واخلدمات االستهالكية اليت يدفعها صاحب العمل مباشرة للعاملني أثناء سفريات األعمال.
* النفقــات النقديــة للزائــر املســددة مــن طــرف ثالــث ،ســواء كان صاحــب العمــل (قطــاع األعمــال واحلكومــة
واملؤسســات غــر الرحبيــة الــي ختــدم األســر املعيشــية) أو األســر املعيشــية األخــرى أو خمطــط التأمــن االجتماعــي.
* املبلــغ النقــدي الــذي يدفعــه الــزوار مقابــل خدمــات فرديــة توفرهــا وتدعمهــا احلكومــة واملؤسســات
غــر الرحبيــة الــي ختــدم األســر املعيشــية يف جمــاالت التعليــم والصحــة واملتاحــف وفنــون األداء ،إخل.
* املدفوعات اليت يدفعها صاحب العمل من جيبه مباشرة نظري خدمات مقدمة إىل العاملني وأسرهم يف رحالت سياحية
ميوهلا اساسا صاحب العمل ،مثل إعانات النقل واإلقامة والنـزول يف مساكن العطالت للعاملني أو غري ذلك من اخلدمات.
* املدفوعــات التكميليــة الــي يدفعهــا الــزوار حلضــور األنشــطة الرياضيــة أو غريهــا مــن األنشــطة الثقافيــة بدعــوة مــن
املنتجني أو على نفقة املنتجني أساسا (األعمال التجارية واحلكومة واملؤسسات غري الرحبية اليت ختدم األسر املعيشية).
وال يشــمل اإلنفــاق الســياحي األنــواع األخــرى مــن املدفوعــات الــي قــد يتكبدهــا الــزوار وال تناظــر حيــازة ســلع وخدمــات،
مثــل دفــع الضرائــب والفائــدة املصرفيــة ومشــتريات األصــول املاليــة وغــر املاليــة ,وشــراء املســاكن والعقــارات.
طريقة االحتساب
إمجايل اإليرادات من األنشطة السياحية.
وحدة القياس
ريال عماين
الدورية
سنوي
مستوى التفصيل
جمموعة اجلنسيات ،بنود اإلنفاق ،منتجات اإلنفاق.
التغطية الجغرافية
إمجايل السلطنة
مصدر البيانات األولية
بيانــات إداريــة (احلســابات القوميــة واألســعار) ،باإلضافــة إىل بيانــات مســح القادمــون واملغــادرون املنفــذ مــن قبــل املركــز
الوطــي لإلحصــاء واملعلومــات.
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السياحة المغادرة

المؤشرات السياحية

دليل المؤشرات الوطنية

عدد الزوار المغادرين

السواح (زوار المبيت) في
السياحة المغادرة

التعريف
التعريف
هــو إمجــايل عــدد األشــخاص املقيمــن يف الســلطنة الســواح هــم الــزوار املغــادرون الذيــن تشــتمل رحلتهــم علــى
والذيــن يســافرون إىل خارجــه واإلقامــة فيــه بصــورة املبيــت.
متصلــة لفتــرة ال تتجــاوز العــام بغــرض الترفيــه
أو العمــل أو أي غــرض آخــر خبــاف األنشــطة
الــي يتلقــون أجــرا للقيــام هبــا داخــل البلــد املــزار.

طريقة االحتساب
طريقة االحتساب
بيانــات صــادرة مــن شــرطة عمــان الســلطانية وحركــة يتــم تقديــره إعتمــادا علــى املســوح اخلاصــة بالقادمــون
واملغــادرون وحركــة الدخــول واخلــروج للمســافرين.
الدخــول واخلــروج للمســافرين.

وحدة القياس
عدد
الدورية
سنوي ـ ـ ـ شهري
مستوى التفصيل
جمموعة اجلنسيات
التغطية الجغرافية
إمجايل السلطنة
مصدر البيانات األولية
البيانات اإلدارية لشرطة عمان السلطانية.

وحدة القياس
عدد
الدورية
سنوي
مستوى التفصيل
جمموعــة اجلنســيات ،ليــايل اإلقامة،متوســط ليــايل
اإلقامــة ،نــوع الســكن.
التغطية الجغرافية
السلطنة
إمجايل السلطنة
إمجايل
مصدر البيانات األولية
الســجالت اإلداريــة لشــرطة عمــان الســلطانية ومســح
القادمــون واملغــادرون املنفــذ مــن قبــل املركــز الوطــي
لإلحصــاء واملعلومــات.
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عدد ليالي السياحة المغادرة

المؤشرات السياحية

متوسط ليالي اإلقامة
للسياحة المغادرة

التعريف
التعريف
هــي عــدد الليــايل الــي يقضيهــا الســائح خــارج الســلطنة .هــو متوســط عــدد الليــايل الــي يقضيهــا الســائح خــارج
الســلطنة.

طريقة االحتساب
طريقة االحتساب
يتــم تقديــره إعتمــادا علــى املســوح اخلاصــة بالقادمــون يتــم حســابه عــن طريــق قســمة إمجــايل عــدد الليــايل الــي
قضاهــا الــزوار خــارج الســلطنة علــى إمجــايل عــدد الــزوار.
واملغــادرون وحركــة الدخــول واخلــروج للمســافرين.

وحدة القياس
عدد

وحدة القياس
عدد

الدورية
سنوي

الدورية
سنوي

مستوى التفصيل

مستوى التفصيل
جمموعة اجلنسيات

التغطية الجغرافية
إمجايل السلطنة

التغطية الجغرافية
إمجايل السلطنة
إمجايل السلطنة
مصدر البيانات األولية

جمموعة اجلنسيات

مصدر البيانات األولية

الســجالت اإلداريــة لشــرطة عمــان الســلطانية ومســح الســجالت اإلداريــة لشــرطة عمــان الســلطانية ومســح
القادمــون واملغــادرون املنفــذ مــن قبــل املركــز الوطــي القادمــون واملغــادرون املنفــذ مــن قبــل املركــز الوطــي
لإلحصــاء واملعلومــات.
لإلحصــاء واملعلومــات.
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دليل المؤشرات الوطنية

زوار اليوم الواحد في السياحة المغادرة

المؤشرات السياحية

إجمالي إنفاق السياحة المغادرة

التعريف
التعريف
هــم الــزوار املغــادرون الذيــن مل تشــمل رحلتهــم هــو إمجــايل قيمــة الســلع واخلدمــات الــي حيصــل عليهــا
املبيــت (بصــرف النظــر عــن عــدد الســاعات املقضيــة الزائــر خــارج الســلطنة.
يف الرحلــة) ،ومعظــم زوار اليــوم الواحــد هــم زوار
حمليــون ،ولكــن هنــاك أيضــا بعــض حــاالت الــزوار
الدوليــن ليــوم واحــد ،وخاصــة يف البلــدان الصغــرة
أو إذا كان عبــور احلــدود ســهال بصــورة خاصــة.

طريقة االحتساب
طريقة االحتساب
يتــم تقديــره إعتمــادا علــى املســوح اخلاصــة بالقادمــون تقــدر قيمــة االنفــاق مــن خــال املســح امليــداين للســياحة
املغــادرة ،باإلضافــة إىل بيانــات احلســابات القوميــة املتعلقة
واملغــادرون وحركــة الدخــول واخلــروج للمســافرين.
باالنتــاج واالســتهالك الوســيط جلميــع األنشــطة الســياحية،
واألرقــام القياســية ألســعار املســتهلكني.

وحدة القياس
عدد
الدورية
سنوي

وحدة القياس
ريال عماين
الدورية
سنوي

مستوى التفصيل

مستوى التفصيل
جمموعة اجلنسيات ،بنود اإلنفاق

التغطية الجغرافية
إمجايل السلطنة

التغطية الجغرافية
إمجايل السلطنة
إمجايل السلطنة
مصدر البيانات األولية

جمموعة اجلنسيات

مصدر البيانات األولية

الســجالت اإلداريــة لشــرطة عمــان الســلطانية ومســح بيانــات إداريــة (احلســابات القوميــة واألســعار) ،باإلضافــة
القادمــون واملغــادرون املنفــذ مــن قبــل املركــز الوطــي إىل بيانــات مســح القادمــون واملغــادرون املنفــذ مــن قبــل
املركــز الوطــي لإلحصــاء واملعلومــات .
لإلحصــاء واملعلومــات.
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المؤشرات السياحية

متوسط اإلنفاق للسياحة المغادرة
التعريف
هو متوسط قيمة املبالغ اليت ينفقها الزائر خالل فترة تواجدة خارج السلطنة.

طريقة االحتساب
يتم حسابه عن طريق قسمة إمجايل املبالغ اليت ينفقها الزوار على إمجايل عدد الزوار.
وحدة القياس
ريال عماين
الدورية
سنوي
مستوى التفصيل
جمموعة اجلنسيات
التغطية الجغرافية
إمجايل السلطنة
مصدر البيانات األولية
بيانــات إداريــة (احلســابات القوميــة واألســعار) ،باإلضافــة إىل بيانــات مســح القادمــون واملغــادرون املنفــذ مــن قبــل املركــز
الوطــي لإلحصــاء واملعلومــات.
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حساب
السياحة الفرعي

المؤشرات السياحية

دليل المؤشرات الوطنية

إجمالي اإلنتاج السياحي
هــو املبلــغ املدفــوع لشــراء الســلع االســتهالكية واخلدمــات وكذلــك األشــياء الثمينــة لالســتخدام اخلاص أو اإلهــداء ألغراض
الرحــات الســياحية وأثناءهــا يف رحلــة ســياحية داخلية.
حيث تصنف املنتجات اإلستهالكية املميزة للسياحة إىل:
•وكاالت السفر وخدمات احلجز األخرى.
•خدمات إقامة الزوار.
•اخلدمات الثقافية.
•خدمات تقدمي الطعام والشراب.
•اخلدمات الرياضية والترفيهية.
•خدمات النقل الربي للركاب.
•السلع املميزة للسياحة اخلاصة بكل بلد.
•خدمات النقل البحري للركاب.
•اخلدمات املميزة للسياحة اخلاصة بكل بلد.
•خدمات النقل اجلوي للركاب.
•خدمات إستئجار معدات النقل.
وتصنف األنشطة املميزة للسياحة إىل:
•إقامة الزوار.
•أنشطة تقدمي الطعام والشراب.
•النقل الربي للركاب.
•النقل البحري للركاب.
•النقل اجلوي للركاب.
•إستئجار معدات النقل.

•أنشطة وكاالت السفر وخدمات احلجز األخرى.
•األنشطة الثقافية.
•األنشطة الرياضية والترفيهية.
•جتارة التجزئة يف السلع املميزة للسياحة اخلاصة
بكل البلد.
•األنشطة األخرى املميزة للسياحة اخلاصة بكل بلد.

طريقة االحتساب
جمموع كل من إنفاق السياحة الوافدة وإنفاق السياحة املحلية.
وحدة القياس
ريال عماين
الدورية
سنوي
مستوى التفصيل
األنشطة السياحية
التغطية الجغرافية
إمجايل السلطنة
مصدر البيانات األولية
بيانــات إداريــة (احلســابات القوميــة واألســعار) ،باإلضافــة إىل بيانــات مســح القادمــون واملغــادرون املنفــذ مــن قبــل املركــز
الوطــي لإلحصــاء واملعلومــات.
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إجمالي اإلستهالك السياحي
التعريف
هــو قيمــة مســتلزمات اإلنتــاج املســتخدمه النتــاج املنتجــات
الســياحيه .ومفهــوم االســتهالك الســياحي املســتخدم
يف حســاب الســياحة الفرعــي يتجــاوز مفهــوم اإلنفــاق
الســياحي .فباإلضافــة إىل املبلــغ املدفــوع حليــازة الســلع
واخلدمــات االســتهالكية وكذلــك حليــازة األشــياء الثمينــة
لالســتخدام اخلــاص أو لإلهــداء ،ألغــراض الرحــات
الســياحية وأثناءهــا ،والــذي يناظــر املعامــات النقديــة
(وهــي نقطــة تركيــز اإلنفــاق الســياحي) يشــمل االســتهالك
الســياحي أيضــا يف الواقــع اخلدمــات املرتبطــة باإلقامــة.

المؤشرات السياحية

نســبة مســاهمة الســياحة فــي الناتــج
المحلــي اإلجمالــي
التعريف
نســبه القيمــة املضافــة للســياحة مــن الناتــج املحلــي
اإلمجــايل ،وهــو مؤشــر مــن مؤشــرات التنميــة املســتدامة
 2030ويســتعمل لقيــاس املســامهة االقتصاديــة املباشــرة
للســياحة يف اقتصــاد البلــد.

طريقة االحتساب
طريقة االحتساب
إمجــايل قيمــة مســتلزمات اإلنتــاج املســتخدمه النتــاج حاصــل قســمة القيمــة املضافــة للســياحة علــى الناتــج
املحلــي اإلمجــايل.
املنتجــات الســياحيه.

وحدة القياس
ريال عماين
الدورية
سنوي

وحدة القياس
نسبة
الدورية
سنوي

مستوى التفصيل

مستوى التفصيل
ــــــ

التغطية الجغرافية
إمجايل السلطنة

التغطية الجغرافية
إمجايل السلطنة
إمجايل السلطنة
مصدر البيانات األولية

األنشطة السياحية

مصدر البيانات األولية

بيانــات إداريــة (احلســابات القوميــة واألســعار) ،باإلضافــة بيانــات إداريــة (احلســابات القوميــة واألســعار) ،باإلضافــة
إىل بيانــات مســح القادمــون واملغــادرون املنفــذ مــن قبــل إىل بيانــات مســح القادمــون واملغــادرون املنفــذ مــن قبــل
املركــز الوطــي لإلحصــاء واملعلومــات.
املركــز الوطــي لإلحصــاء واملعلومــات.
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القيمة المضافة المباشرة للسياحة
التعريف
الفــرق بــن إمجــايل قيمــة مــا تنتجــه اجلهــات العاملــة يف جمــال الســياحة مــن ســلع وخدمــات .وقيمــة املنتجــات املســتخدمة
يف إنتاجهــا .وهــو جممــل يضيــف جــزء القيمــة اإلضافيــة اإلمجاليــة املتو ِّلــد عــن الصناعــات الســياحة والصناعــات األخــرى
يف االقتصــاد الــي ختــدم الــز ّوار بصــورة مباشــرة اســتجابة لالســتهالك الســياحي الداخلــي .واســتخدام مصطلــح
“مباشــر” يشــر إىل أن احلســاب الفرعــي للســياحة ال يقيــس ســوى جــزء القيمــة املضافــة (الناشــئ عــن الصناعــات
الســياحية والصناعــات األخــرى) الــذي يعــود إىل اســتهالك الــز ّوار دون أن يتنــاول اآلثــار غــر املباشــرة الــي قــد يولدهــا
هــذا االســتهالك.
وتشــمل القيمــة املضافــة اإلمجاليــة املباشــرة للســياحة جــزء القيمــة اإلضافيــة اإلمجاليــة املتولــد عــن مجيــع الصناعــات يف
عمليــة توفــر الســلع واخلدمــات للــز ّوار والــز ّوار املنتظريــن (احليــازة قبــل الرحلــة ) أو إىل أطــراف ثالثــة لصــاحل الــزوار.
تشــمل القيمــة املضافــة اإلمجاليــة املباشــرة للســياحة أيضــا جــزء القيمــة املضافــة اإلمجاليــة املصاحــب لناتــج الصناعــات
األخــرى (غــر الســياحية) طاملــا كان هــذا الناتــج يســتجيب لالســتهالك الســياحي .وبالتــايل ميكــن اعتبــار القيمــة
املضافــة اإلمجاليــة املباشــرة للســياحة مســتقلة عــن تعريــف املنتجــات املميــزة للســياحة والصناعــات الســياحية ،وهــي مســة
تعــزز فائدهتــا كمقيــاس قابــل للمقارنــة دوليــا لقيــاس األمهيــة االقتصاديــة للســياحة.
طريقة االحتساب
هــي حاصــل طــرح مســتلزمات اإلنتــاج املســتخدمة إلنتــاج املنتجــات الســياحة مــن االنتــاج الســياحي جلميــع األنشــطة الــي
متول/تنتــج هــذه املنتجــات بــدون الضرائــب والدعــم.
وحدة القياس
ريال عماين
الدورية
سنوي
مستوى التفصيل
األنشطة السياحية
التغطية الجغرافية
إمجايل السلطنة
مصدر البيانات األولية
بيانــات إداريــة (احلســابات القوميــة واألســعار) ،باإلضافــة إىل بيانــات مســح القادمــون واملغــادرون املنفــذ مــن قبــل املركــز
الوطــي لإلحصــاء واملعلومــات.
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الميزان السياحي
التعريف
يعكــس األمهيــة االقتصاديــة لصــايف نفقــات الســياحة (الفــرق بــن إنفــاق الــزوار داخــل الســلطنة «الســياحة الوافــدة»
وخــارج «السلطنةالســياحة املغــادرة») بالنســبة إلقتصــاد الدولــة ،وبالتــايل فــإن الفائــض أو العجــز الكبــر يؤثــر علــى امليــزان
التجــاري وعلــى الناتــج اإلمجــايل.

طريقة االحتساب

حاصل طرح إنفاق السياحة الوافدة من إنفاق السياحة املغادرة.
وحدة القياس
ريال عماين
الدورية
سنوي
مستوى التفصيل
ــــــ
التغطية الجغرافية
إمجايل السلطنة
مصدر البيانات األولية
بيانــات إداريــة (احلســابات القوميــة واألســعار) ،باإلضافــة إىل بيانــات مســح القادمــون واملغــادرون املنفــذ مــن قبــل املركــز
الوطــي لإلحصــاء واملعلومــات.
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عدد الفنادق
التعريف
هــي وســائل اإليــواء الــي توفــر اإلقامــة علــى أســاس يومــي أو أســبوعي ،وبشــكل أساســي لإلقامــات القصــرة
للزائريــن .وتشــمل اإلقامــة يف غــرف وأجنحــة مفروشــة للــزوار وتقــدمي خدمــات التنظيــف اليومــي باإلضافــة
إىل جمموعــة مــن اخلدمــات مثــل خدمــات الطعــام واملشــروبات ومواقــف الســيارات وخدمــات غســيل
املالبــس وأحــواض الســباحة وغــرف التمرينــات واملرافــق الترفيهيــة باإلضافــة إىل مرافــق املؤمتــرات.
ويشمل اإلقامة املقدمة من:
• الفنادق.
• املنتجعات.
• األجنحة  /الشقق الفندقية.
• املوتيالت.
وال تشــمل املنــازل والشــقق املفروشــة أو غــر املفروشــة أو الشــقق لالســتخدام الدائــم علــى أســاس شــهري أو ســنوي.

طريقة االحتساب
إمجايل عدد خدمات وسائل االيواء العاملة خالل العام.
وحدة القياس
عدد
الدورية
سنوي
مستوى التفصيل
درجه الفندق
التغطية الجغرافية
حسب املحافظات
مصدر البيانات األولية
وزارة السياحة
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عدد العمالة بالفنادق
التعريف
هو عدد األشخاص املشتغلني يف خدمات وسائل االيواء املختلفة (عمانيني وغري عمانيني).
وجيــرى حاليــا يف الســلطنة احتســاب العمالــة يف قطــاع الســياحة وهــي تقــاس إمــا كحصــر لألشــخاص املســتخدمني (مجيــع
العمال الذين يشغلون نوع الوظيفة املحددة بأهنا «وظيفة بأجر») يف قطاع السياحة يف أي من وظائفهم (رئيسية أو أخرى)،
أو كحصر لألشخاص املستخدمني يف قطاعات السياحة يف وظيفتهم الرئيسية ،أو كحصر للوظائف يف قطاعات السياحة .
وكل مقياس خيدم أغراضا خمتلفة ،فإذا كان القصد حتديد عدد األشخاص الذين يعتمدون إىل حد ما يف معيشتهم على العمل
يف قطاعات السياحة ،عندئذ سيكون عدد األشخاص احلاصلني على وظيفة (رئيسية أو أخرى) يف هذه القطاعات مناسبا.
ويســتخدم املقيــاس القائــم علــى العمالــة يف الوظيفــة الرئيســية لقيــاس مــن هلــم ارتبــاط بقطاعــات الســياحة.
وإذا كان القصــد هــو إجــراء مقارنــة بــن قطاعــات الســياحة والقطاعــات غــر املتعلقــة بالســياحة واالقتصــاد عمومــا،
عندئــذ ســيكون حصــر الوظائــف يف قطاعــات الســياحة أنســب.

طريقة االحتساب
إمجايل عدد العاملني يف خدمات وسائل االيواء العاملة خالل العام.
وحدة القياس
عدد
الدورية
سنوي
مستوى التفصيل
اجلنسية ودرجة الفندق
التغطية الجغرافية
حسب املحافظات
مصدر البيانات األولية
املسح االقتصادي لنشاط الفنادق  -املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات.
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إجمالي إيرادات الفنادق
التعريف
الدخل املتحصل من خدمات وسائل اإليواء.

طريقة االحتساب
مسح شهري وربع سنوي لوسائل اإليواء املختلفة.

وحدة القياس
ريال عماين
الدورية
سنوي ،شهري (الفئة  5-3جنوم)
مستوى التفصيل
انــوع اإليــراد (غــرف  ،طعــام ،شــراب ،أخــرى) ،ودرجــة
الفنــدق
التغطية الجغرافية
حسب املحافظات

عدد النزالء
التعريف
هــو عــدد األشــخاص الذيــن يقيمــون يف وســائل االيــواء
املختلفــة ملــدة ليلــه او اكثــر مــن املقيمــن يف الســلطنة أو مــن
غــر املقيمــن.

طريقة االحتساب
تقديــر عــدد الــزالء يف وســائل االيــواء املختلفــة مــن خــال
مســح شــهري وربــع ســنوي لوســائل االيــواء املختلفــة.

وحدة القياس
عدد
الدورية
سنوي ،شهري (الفئة  5-3جنوم)
مستوى التفصيل
حسب جمموعات اجلنسيات  ،ودرجة الفندق
التغطية الجغرافية
مستوى املحافظات

مصدر البيانات األولية
مصدر البيانات األولية
املســح االقتصــادي لنشــاط الفنــادق  -املركــز الوطــي املســح االقتصــادي لنشــاط الفنــادق  -املركــز الوطــي
لإلحصــاء واملعلومــات.
لإلحصــاء واملعلومــات.
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عدد ليالي اإلقامة

نسبة اإلشغال

التعريف

التعريف

عــدد الليــايل الــي يقضيهــا الزائــريف وســائل اإليــواء هي نسبة إشغال الغرف والشقق الفندقية.
املختلفــة.

طريقة االحتساب
طريقة االحتساب
تقديــر عــدد ليــايل اإلقامــة مــن خــال مســح شــهري وربــع يتــم احتســاب معــدل اإلشــغال يف الفنــادق واملنشــآت املماثلــة
كنســبة مئويــة علــى النحــو التــايل:
ســنوي لوســائل االيــواء املختلفــة.
• يتــم احلصــول علــى معــدل إشــغال غــرف النــوم يف فتــرة
مرجعيــة عــن طريــق قســمة إمجــايل عــدد غــرف النــوم
املســتخدمة خــال الفتــرة املرجعيــة (أي جممــوع غــرف
النــوم املســتخدمة يف اليــوم) علــى إمجــايل عــدد غــرف
النــوم املتوفــرة (أي جممــوع غــرف النــوم املتاحــة) يف اليــوم
ويتــم ضــرب النتيجــة يف  100للتعبــر عــن معــدل اإلشــغال
كنســبة مئويــة.
وحدة القياس
عدد

وحدة القياس
نسبة

الدورية
سنوي ،شهري (الفئة  5-3جنوم)

الدورية
سنوي ،شهري (الفئة  5-3جنوم)

مستوى التفصيل

مستوى التفصيل

حسب جمموعات اجلنسيات  ،ودرجة الفندق

حسب درجة الفندق

التغطية الجغرافية
حسب املحافظات

التغطية الجغرافية
مستوى املحافظات

مصدر البيانات األولية
مصدر البيانات األولية
املســح االقتصــادي لنشــاط الفنــادق  -املركــز الوطــي املســح االقتصــادي لنشــاط الفنــادق  -املركــز الوطــي
لإلحصــاء واملعلومــات.
لإلحصــاء واملعلومــات.
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مؤشر أسعار خدمات الغرف
التعريف
مؤشــر أســعار خدمــات الغــرف هــو مؤشــر شــهري يقيــس التغــر يف أســعار خدمــات االقامــة بالغــرف علــى املــدى القصــر يف
فتــرة زمنيــه معينــة منســوبا إىل فتــرة زمنيــة أخــرى.

طريقة االحتساب
يتــم مجــع البيانــات مــن خــال ارســال امييــات مرفقــه بإســتمارة املســح لتعبئتهــا بالبيانــات مــن الفنــادق املــراد مســحها؛
تتضمــن اإلســتمارة بيانــات عــن-:
• االيراد واالسعار حسب تصنيف الغرف لسنة األساس 2011م
• أسعار الغرف بشكل شهري
ويتــم إعــداد الرقــم القياســي عــن طريــق إحتســاب وزن كل فنــدق علــى حــدة حبســب تصنيــف الغــرف بإســتخدام االيــراد
لســنة األســاس 2011م واســتخدام صيغــة الســبري املعدلــة العــداد الرقــم القياســي الســعار الفنــادق وفــق الصيغــة التاليــة:

وحدة القياس
نسبة
الدورية
سنوي
مستوى التفصيل
العقود التجارية ،البيع باجلملة ،االجتماعات واملؤمترات ،احلجز الشخصي ،فئات أخرى.
التغطية الجغرافية
إمجايل السلطنة
مصدر البيانات األولية
املسح الشهري ألسعار الغرف لعينة من الفنادق  -املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات.
*يتم مجع البيانات بشكل شهري لكنها ال تنشر شهريا
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زوار موسم صاللة السياحي
التعريف
هــم الــزوار القادمــون إىل صاللــة عــر منافــذ الدخــول خــال موســم صاللــة الســياحي .حيــث يشــكل مطــار مســقط الــدويل
ومطــار صاللــة ومطــار صحــار واملطــار العســكري ومنفــذ حريــط الــري ومنفــذ حاســك الــري املنافــذ الرئيســية لدخــول
أو ملغــادرة واليــة صاللــة.

طريقة االحتساب
يتــم احتســابه عــن طريــق حصــر شــامل جلميــع القادمــن إىل صاللــة خــال موســم صاللــة الســياحي أي خــال الفتــرة (21
يونيــو إىل  21ســبتمرب) عــر منافــذ الدخــول.
بالنســبة للمنافــذ اجلويــة ،يتــم إجــراء مقابــات مباشــرة يف مطــار مســقط الــدويل ومطــار صحــار واملطــار العســكري
جلميــع املســافرين إىل صاللــة عــن طريــق الرحــات الداخليــة وإســتيفاء البيانــات باســتخدام األجهــزة اللوحيــة يف عمليــة
مجــع البيانــات ،أمــا الرحــات الدوليــة فيتــم إســتيفاء بياناهتــم يف مطــار صاللــة مــن خــال الباحثــن املتواجديــن باملطــار
ويتــم إســتيفاء البيانــات عــن طريــق األجهــزة اللوحيــة.
أمــا بالنســبة للمنافــذ الربيــة ،يتــم إجــراء مقابــات مباشــرة يف مركــز شــرطة حريــط ومنفــذ حاســك جلميــع القادمــن
إىل صاللــة بالســيارات ،أمــا املســافرين باحلافــات فيتــم توزيــع بطاقــات إحصائيــة علــى الــركاب يف آخــر حمطــة مــن
وحدة القياس
عدد
الدورية
سنوي
مستوى التفصيل
جمموعة اجلنسيات ،اجلنسية ،الغرض الرئيسي للزيارة ،بلد اإلقامة ،األشهر ،منافذ الدخول.
التغطية الجغرافية
والية صاللة
مصدر البيانات األولية
حصر زوار موسم صاللة السياحي الذي ينفذه املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات.
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إنفاق زوار موسم صاللة السياحي
التعريف
هو إمجايل ما ينفقه زوار موسم صاللة السياحي على الرحلة ويضم:
 -1اإلنفاق على تذاكر السفر بالطائرة فقط.
 -2اإلنفاق على السكن.
 -3اإلنفاق على الطعام.
 -4التنقل (استئجار سيارة ،وقود سيارة،إخل)
 -5التسلية واألنشطة الثقافية والرياضية (رسوم دخول املتاحف ودخول املهرجان ،إخل)
 -6التسوق.
 -7التأمني خالل الرحلة.
 -8تكاليف االتصاالت اهلاتفية والربيد.
 -9أي مصاريف أخرى.
وال يتم تضمني املصروفات التالية اليت يقوم هبا الزائر ضمن اإلنفاق على الرحلة:
 -1أي مشــتريات تتــم خــال الرحلــة لألســتخدامات التجاريــة أي تلــك الــي يهــدف منهــا إعــادة بيعهــا أو اســتخدامها يف
العمليــة اإلنتاجيــة نيابــة عــن مؤسســة.
 -2املشتريات املالية وغري املالية مثل شراء األراضي أو املنازل أو األسهم.
 -3مدفوعــات نقديــة إىل أهــل أو أصدقــاء خــال الرحلــة والــذي ال ميثــل مدفوعــات مــن أجــل ســلعة أو خدمــة ،كذلــك ال
تعتــر التربعــات إىل املؤسســات اخلرييــة جــزءا مــن اإلنفــاق علــى الســياحة.
طريقة االحتساب
يتــم تقديــر اإلنفــاق مــن خــال مســح زوار موســم صاللــة الســياحي حيــث يتــم اختيــار بعــض أيــام املوســم وإجــراء مقابــات
مباشــرة مــع عينــة مــن املغادريــن خــال تلــك األيــام.
وحدة القياس
ريال عماين
الدورية
سنوي
مستوى التفصيل
اجلنسية ،نوع اإلنفاق (تذاكر سفر ,السكن ,الطعام والشراب ,أخرى) ,الغرض من الزيارة ,نوع السكن.
التغطية الجغرافية
والية صاللة
مصدر البيانات األولية
مسح زوار موسم صاللة السياحي الذي ينفذه املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات.
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متوسط إنفاق زوار موسم
صاللة السياحي
التعريف

عدد ليالي إقامة زوار موسم
صاللة السياحي
التعريف

هــو متوســط قيمــة املبالــغ الــي ينفقهــا الزائــر خــال فتــرة هــي عــدد الليــايل الــي قضاهــا الــزوار خــال زيارهتــم
ملوســم صاللــة الســياحي.
تواجــدة يف صاللــة.

طريقة االحتساب

طريقة االحتساب

يتــم حســابه عــن طريــق قســمة إمجــايل املبالــغ الــي ينفقهــا إمجــايل عــدد الليــايل الــي قضاهــا الــزوار خــال زيارهتــم
الــزوار خــال تواجدهــم فتــرة موســم صاللــة الســياحي ملوســم صاللــة الســياحي ،حيــث يتــم تقديــره مــن خــال
مســح زوار موســم صاللــة الســياحي.
علــى إمجــايل عــدد زوار موســم صاللــة الســياحي.

وحدة القياس
ريال عماين

وحدة القياس
عدد (ليلة)

الدورية
سنوي

الدورية
سنوي

مستوى التفصيل
اجلنسية

مستوى التفصيل
اجلنسية

التغطية الجغرافية
والية صاللة

التغطية الجغرافية
والية صاللة

مصدر البيانات األولية
مصدر البيانات األولية
مســح زوار موســم صاللــة الســياحي الــذي ينفــذه املركــز مســح زوار موســم صاللــة الســياحي الــذي ينفــذه املركــز
الوطــي لإلحصــاء واملعلومــات.
الوطــي لإلحصــاء واملعلومــات.
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متوسط ليالي إقامة زوار موسم صاللة السياحي
التعريف
هو متوسط عدد الليايل اليت قضاها الزوار خالل زيارهتم ملوسم صاللة السياحي.

طريقة االحتساب
يتم إحتسابه عن طريق قسمة العدد اإلمجايل لليايل اليت يقضيها الزائر على العدد اإلمجايل للزوار.

وحدة القياس
عدد (ليلة)
الدورية
سنوي
مستوى التفصيل
اجلنسية
التغطية الجغرافية
والية صاللة
مصدر البيانات األولية
مسح زوار موسم صاللة السياحي الذي ينفذه املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات.
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