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ملخص حتى نهاية شهر أكتوبر 2022 *

2.3
مليون زائر

138
مليون ر.ع

4.3
مليون زائر

1.3
مليون نزيل

إجمالي عدد الزوار القادمون 
إلى سلطنة عمان حتى نهاية 

شهر أكتوبر

إجمالي إيرادات الفنادق
)3 - 5( نجوم حتى نهاية 

شهر أكتوبر 

إجمالي عدد الزوار المغادرون 
من سلطنة عمان حتى نهاية 

شهر أكتوبر 

إجمالي عدد نزالء الفنادق 
)3 - 5( نجوم حتى نهاية 

شهر أكتوبر 
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*  جميع البيانات الواردة بالتقرير مبدئية

 أعلـى خـمس 
جنسيات زارت سلطنة ُعمان 

حتى نهاية شهر أكتوبر

59
ألف

260
ألف

1.3
مليون

46
ألف

91
ألف

باكستاني بريطانيهنديخليجي يمني
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1- أعداد الزوار القادمون والمغادرون

1-1 الزوار القادمون

      شكل )1( : عدد الزوار القادمون، حسب مجموعة 
الجنسيات لشهر أكتوبر 2021م - 2022م

20222021

55,230

12,538

1,963

1,488

338

13,427

22,913

أمريكيون

خليجيون

آسيويون

أفارقة

عرب آخرون

أوروبيون

أوقيانوسيون

105,465

18,157

5,409

3,336

1,026

39,978

57,893
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        شكل )2( :عدد الزوار القادمون 
لشهر أكتوبر 2021 م - 2022م

107,897 231,264
20222021

أكتوبر

بأكثر عن 
ضعفين

45.6
%

25
%

ارتفاع 
عدد الزوار 
القادمين 

نسبة 
الزوار 

الخليجيين

نسبة 
الزوار 

اآلسيويون 

في شهر أكتوبر  
2022م مقارنة 

بنفس الشهر من 
العام السابق والبالغ 
عددهم  107 ألف زائر

من إجمالي الزوار،
 متصدرين المرتبة 

األولى في عدد الزوار 
خالل شهر أكتوبر  

2022م 

من إجمالي الزوار،
 متصدرين المرتبة 

الثانية في عدد الزوار 
خالل شهر أكتوبر  

2022م 
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1- أعداد الزوار القادمون والمغادرون

1-2 الزوار المغادرون

شكل )3(: عدد الزوار المغادرون 
لشهر أكتوبر، 2021 م - 2022م

235,938

140,499 151,809

105,670

20222021

عمانيونعمانيون أجانبأجانب
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شكل )4(: عدد الزوار المغادرون 
لشهر أكتوبر 2021 م - 2022م

246,169 387,747
20222021

أكتوبر

60.8
%

57.5
%

95
ألف زائر

نسبة 
الزوار 

العمانيين

نسبة 
الزيادة في 
أعداد الزوار

الزيادة
في 

عدد الزوار

من إجمالي الزوار 
المغادرين خالل

 شهر أكتوبر
 2022م

 المغادرين خالل شهر 
أكتوبر 2022م مقارنة 
مع نفس الشهر من 

العام السابق.

 العمانيين المغادرين  
خالل شهر أكتوبر 

2022م مقارنة مع 
نفس الشهر من العام 

السابق.
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     شكل )5( خدمات وسائل اإليواء: عدد النزالء 
حسب مجموعة الجنسيات لشهر أكتوبر 2021 م- 2022م

عمانيون
Omanis

     60,309
58,369

عرب آخرون
Other Arabs

5,029
6,287

خليجيون
G.C.C

7,266
     10,695

أفارقة
Africans

500
912

2- خدمات وسائل اإليواء للفنادق ذات )3 - 5( نجوم

20212022

18
مليون ر.ع

150
ألف نزيل

48.6
%

 إيرادات الفنادق خالل 
شهر أكتوبر 2022م، 
مقارنة بــ )10( مليون 

ريال عماني خالل نفس 
الشهر من عام 2021م 

بنسبة إرتفاع بلغت 
.)% 76.1(

عــدد نــزالء الفــنادق 
خـــالل شهر أكتوبر 
2022م مقارنة بــ 

)107( ألف نزيل خالل 
نفس الشهر من عام 
2021م بنسبة ارتفاع 

بلغت )40.4 %(.

نسبة االشغال في 
الفنادق خالل شهر 

أكتوبر 2022م 
مقارنة بــ)39.6 %( 

لنفس الشهر من عام 
2021م بإرتفاع وقدره 

.)% 22.8(

االشغالالنزالء اإليرادات 
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Chart )5(: Accommodation Services: Number of guests,
 by nationalities for the month of October, 2021-2022

آسيويون
Asians

     11,236
20,043

أوروبيون
Europeans

14,907
    41,960

أمريكيون
Americans

1,980
     6,102

أوقيانوسيون
Ocianian

1,636
     2,264

2- Accommodation Services )3 - 5 stars( hotels

20212022

150
Thousands

Total number of guests 
in the hotels during the 
month of October 2022 
compared to )107( thou-
sands guest during the 
same month in the year 
2021 with an increase of 

)40.4 %(.

Guests

Report Tourism Index

18
Million O.R

The revenues of 
hotels during the 
month of October 
2022, compared to 
)10( Million Omani 

Rial in October 2021 
with an increase of 

)76.1 %(.

Revenues

48.6
%

The occupancy rate 
in hotels mentioned 

during the month 
of October 2022, 

compared to )39.6%( 
in October 2021, 

with an increase of 
)22.8%(.

Occupancy
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Chart )4(: Number of Outbound Visitors
       For The Month of October 2021-2022

246,169387,747
2022 2021

October

60.8
%

57.5
%

95
Thousand

Visitors
The

percentage 
The

increase 
The

increase 

of Omani visitors 
from the total of 

Outbound visitors 
during the month 
of October 2022.

in the number of 
departing visitors in the 
month of October 2022, 
compared to the same 

month in the year 2021.

in the number of 
Omanies departing 
during the month 
of October 2022, 

compared to the same 
month of the previous 

year.

7
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1- Number of Inbound & Outbound Visitors

Chart )3(: Details of Outbound Visitors 
For The Month of October 2021-2022

235,938

140,499151,809

101,954

20222021

Omanis Omanis Foreigners

1-2 Outbound Visitors

Foreigners

6

105,670
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Chart )2(: Number of Inbound Visitors
       For Month of October 2021-2022  

107,897231,264
2022 2021

October

45.6
%
The

 percentage 

of Gulf visitors from 
the total of inbound 
visitors  they ranking 
the first during the 

month of
 October 2022.

5

 More than
2 times

increase 

In total number of 
inbound visitors in 
month of October 
2022 compared to 
the same month in 

the years 2021 which 
amounted to )107( 
Thousand visitors.

25
%
The

 percentage 

of Asians visitors
 from the total of 

inbound visitors  they 
ranking the second 
during the month of 

October 2022.
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1-1 Inbound Visitors

1- Number of Inbound & Outbound Visitors

Chart )1(: Number of Inbound Visitors By    
                   Nationalities Group For The Month of October 2021-2022

Americans

G.C.C.

Asians

Africans

Other Arabs

Europeans

Ocianian

55,230

12,538

1,963

1,488

338

13,427

22,913

105,465

18,157

5,409

3,336

1,026

39,978

57,893

20222021

4
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The Top Five 
Nationalities Visiting
 Oman Until The End

Of October

59
Thousand

260
Thousand

1.3
Million

46
Thousand

91
Thousand

PakistaniG.C.C Indian BritishYamani

* All data in the report are preliminary.
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*Summary Until The End of October 2022

2

4.3
 Million Visitors

2.3
 Million Visitors

1.3
Million Guests

The total number of visitors 
departing from the Sultanate 

of Oman until the end of 
October. 

The total number of 
visitors arriving to the 

Sultanate of Oman until 
the end of October. 

Total number of guests 
in )3-5 stars( hotel until 

the end of October.

138
Million O.R
Total of )3-5 stars(  

hotel revenues until the 
end of October.



October 2022

 Report
Tourism
Index


