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ملخص حتى نهاية شهر يناير 2023 *

295
ألف زائر

20.8
مليون ر.ع

773
ألف زائر

173
ألف نزيل

إجمالي عدد الزوار القادمون 
إلى سلطنة عمان حتى نهاية 

شهر يناير

إجمالي إيرادات الفنادق
)3 - 5( نجوم حتى نهاية 

شهر يناير 

إجمالي عدد الزوار المغادرون 
من سلطنة عمان حتى نهاية 

شهر يناير 

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

شهر يناير 
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*  جميع البيانات الواردة بالتقرير مبدئية

 أعلـى خـمس 
جنسيات زارت سلطنة ُعمان 

حتى نهاية شهر يناير

13
ألف

40
ألف

105
ألف

7
ألف

18
ألف

إيطالي بريطانيهنديخليجي ألماني
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1- أعداد الزوار القادمون والمغادرون

1-1 الزوار القادمون

      شكل )1( : عدد الزوار القادمون، حسب مجموعة 
الجنسيات لشهر يناير 2022م - 2023م

20232022

43,571

11,851

2,585

1,994

424

19,636

26,553

أمريكيون

خليجيون

آسيويون

أفارقة

عرب آخرون

أوروبيون

أوقيانوسيون

105,365

20,835

8,441

3,714

1,761

74,701

80,462
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        شكل )2( :عدد الزوار القادمون 
لشهر يناير 2022 م - 2023م

106,614 295,279
20232022

يناير

بأكثر عن 
ضعفين

35.7
%

27.2
%

ارتفاع 
عدد الزوار 
القادمين 

نسبة 
الزوار 

الخليجيين

نسبة 
الزوار 

اآلسيويون 

في شهر يناير 2023م 
مقارنة بنفس الشهر 

من العام السابق 
والبالغ عددهم  107 

ألف زائر

من إجمالي الزوار،
 متصدرين المرتبة 
األولى في عدد 

الزوار خالل شهر يناير  
2023م 

من إجمالي الزوار،
 متصدرين المرتبة 
الثانية في عدد 

الزوار خالل شهر يناير  
2023م 
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1- أعداد الزوار القادمون والمغادرون

1-2 الزوار المغادرون

شكل )3(: عدد الزوار المغادرون 
لشهر يناير، 2022 م - 2023م

604,754

181,775 168,335
118,840

20232022

عمانيونعمانيون أجانبأجانب
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شكل )4(: عدد الزوار المغادرون 
لشهر يناير 2022 م - 2023م

300,615 773,089
20232022

يناير

78.2
%

157.2
%

423
ألف زائر

نسبة 
الزوار 

العمانيين

نسبة 
الزيادة في 
أعداد الزوار

الزيادة
في 

عدد الزوار

من إجمالي الزوار 
المغادرين خالل

 شهر يناير
 2023م

 المغادرين خالل شهر 
يناير 2023م مقارنة 
مع نفس الشهر من 

العام السابق

 العمانيين المغادرين  
خالل شهر يناير 

2023م مقارنة مع 
نفس الشهر من العام 

السابق
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     شكل )5( خدمات وسائل اإليواء: عدد النزالء 
حسب مجموعة الجنسيات لشهر يناير 2022 م- 2023م

عمانيون
Omanis

     49,942
60,531

عرب آخرون
Other Arabs

4,436
6,774

خليجيون
G.C.C

5,919
     10,767

أفارقة
Africans

733
814

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

20222023

20.8
مليون ر.ع

173
ألف نزيل

53.7
%

 إيرادات الفنادق خالل 
شهر يناير 2023م، 

مقارنة بــ )14( مليون 
ريال عماني خالل نفس 
الشهر من عام 2022م 

بنسبة إرتفاع بلغت 
.)% 50.8(

عــدد نــزالء الفــنادق 
خـــالل شهر يناير 
2023م مقارنة بــ 

)105( ألف نزيل خالل 
نفس الشهر من عام 
2022م بنسبة ارتفاع 

بلغت )65 %(.

نسبة االشغال في 
الفنادق خالل شهر 

يناير 2023م مقارنة 
بــ)40.9 %( لنفس 

الشهر من عام 
2022م بإرتفاع وقدره 

.)% 31.3(

االشغالالنزالء اإليرادات 
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Chart )5(: Accommodation Services: Number of guests,
 by nationalities for the month of January, 2022-2023

آسيويون
Asians

     10,760
21,098

أوروبيون
Europeans

26,461
    58,256

أمريكيون
Americans

3,848
     5,998

أوقيانوسيون
Ocianian

767
     3,705

2- Accommodation Services )3 - 5 stars( hotels

20222023

173
Thousands

Total number of guests 
in the hotels during 

the month of January 
2023 compared to 

)105( thousands guest 
during the same month 
in the year 2022 with an 

increase of )65%(.

Guests

Report Tourism Index

20.8
Million O.R

The revenues of 
hotels during the 
month of January 

2023, compared to 
)14( Million Omani Rial 
in January 2022 with 

an increase of
)50.8%(.

Revenues

53.7
%

The occupancy rate 
in hotels mentioned 

during the month 
of January 2023, 

compared to )40.9%( 
in January 2022, 

with an increase of 
)31.3%(.

Occupancy
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Chart )4(: Number of Outbound Visitors
       For The Month of January 2022-2023

300,615773,098
2023 2022

January

78.2
%

157.2
%

423
Thousand

Visitors
The

percentage 
The

increase 
The

increase 

of Omani visitors 
from the total of 

Outbound visitors 
during the month 
of January 2023.

in the number of 
departing visitors in the 
month of January 2023, 
compared to the same 

month in the year 2022.

in the number of 
Omanies departing 
during the month 
of January 2023, 

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 January 2022-2023

604,754

181,775168,335

20232022

Omanis Omanis Foreigners

1-2 Outbound Visitors

Foreigners

6

118,840
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Chart )2(: Number of Inbound Visitors
       For Month of January 2022-2023  

106,614295,279
2023 2022

January

35.7
%
The

 percentage 

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

month of
 January 2023.

5

 More than
2 times

increase 

In total number of 
inbound visitors in 
month of January 
2023 compared to 
the same month in 

the years 2022 which 
amounted to )107( 
Thousand visitors.

27.2
%
The

 percentage 

of Asians visitors
 from the total of 

inbound visitors  they 
ranking the second 
during the month of 

January 2023.
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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 January 2022-2023

Americans

G.C.C.

Asians

Africans

Other Arabs

Europeans

Ocianian

20232022

4

43,571

11,851

2,585

1,994

424

19,636

26,553

105,365

20,835

8,441

3,714

1,761

74,701

80,462
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The Top Five 
Nationalities Visiting
 Oman Until The End

Of January

13
Thousand

40
Thousand

105
Thousand

7
Thousand

18
Thousand

ItalianG.C.C Indian BritishGerman

* All data in the report are preliminary.
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*Summary Until The End of January 2023

2

773
 Thousand Visitors

295
 Thousand Visitors

173
Thousand Guests

The total number of visitors 
departing from the Sultanate 

of Oman until the end of 
January. 

The total number of 
visitors arriving to the 

Sultanate of Oman until 
the end of January. 

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

the end of January.

20.8
Million O.R
Total of )3-5 stars(  

hotel revenues until the 
end of January.



January 2023
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