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مقدمة

علــى تطويــر  الحكومــة  توليــه  الــذي  الحــرص  إطــار  فــي 
االقتصــاد الوطنــي واالســتمرار فــي سياســة تنويــع مصادر 
كمصــدر  النفــط  علــى  االعتمــاد  مــن  والتقليــل  الدخــل 
دخــل وحيــد مــن خــال االهتمــام بعــدد مــن القطاعــات 
االقتصاديــة التــي تبشــر بمســتقبل واعــد والعمــل علــى 
فــي  الوطنــي  رافــدًا مهمــا لاقتصــاد  لتكــون  تطويرهــا 
المســتقبل المنظــور ويأتــي قطــاع الســياحة مــن بيــن تلــك 
القطاعــات التــي تســخر الحكومــة من أجلهــا كل اإلمكانيات 

المتوفــرة لتطويرهــا.
ومواكبــة لهــذا االهتمام يحرص المركز الوطني لإلحصاء 
والمســؤوليات  المهــام  منطلــق  ومــن  والمعلومــات 
المناطــة بــه علــى االســتمرار فــي تنفيــذ األعمــال اإلحصائية 
لمختلــف القطاعــات ومــن بينها قطاع الســياحة بغية توفير 
بيانــات مختلفــة عــن هــذا القطــاع لمســاعدة المعنييــن فــي 
الحصــول علــى صــورة اوضــح عنــه، ويأتــي تنفيــذ مشــروع 
حصــر زوار موســم صالــة الســياحي لهــذا العــام 2018م 
ضمــن تلــك األعمــال اإلحصائيــة والــذي تــم تنفيــذه خــال 
وذلــك  /2018م   9/  21 ولغايــة  /2018م   6/  21 الفتــرة 

للعــام الخامــس عشــر علــى التوالــي. 
عــن  إحصائيــة  بيانــات  توفيــر  إلــى  المشــروع  يهــدف 
أعــداد زوار موســم صالــة الســياحي  حســب الجنســية 
وبلــد اإلقامــة باإلضافــة إلــى خصائــص رحــات الــزوار 
فضــًا عــن األثــر االقتصــادي لموســم صالــة الســياحي  

علــى محافظــة ظفــار. 
ــه يســرنا أن نضــع بيــن أيديكــم هــذه النشــرة التــي  وعلي
موســم  زوار  عــن  مختلفــة  تفصيليــة  بيانــات  تتضمــن 
ســابقة  واعــوام  2018م  العــام  لهــذا  الســياحي  صالــة 
والتــي تشــير إلــى زيــادة فــي أعــداد الــزوار خــال هــذا موســم 
هــذا العــام بمــا نســبته )28.1 %(، كمــا تســتعرض النشــرة 
ــن وانطباعاتهــم عــن  أراء عــددًا مــن المســؤولين الحكوميي
موســم صالــة الســياحي فضــًا عــن الجهــود التــي بذلــت 
ــة المواقــع  ــة لتهيئ مــن قبــل عــدد مــن الوحــدات الحكومي
الســياحية بعــد األنــواء المناخيــة االســتثنائية التــي تعرضــت 

ــة الســياحي . ــدء موســم صال ــل ب لهــا المحافظــة قبي
وفــي الختــام ال يســعنا إال أن نتقــدم بخالــص الشــكر 
هــذا  تنفيــذ  علــى  القائميــن  لجميــع  االمتنــان  وجزيــل 
ــه ونخــص  ــكل مــن ســاهم فــي إنجــاح أعمال المشــروع ول
عمــان  وشــرطة  الســياحة  بــوزارة  المعنييــن  بالذكــر 
الســلطانية والشــركة العمانيــة إلدارة المطــارات والطيــران 
العمانــي وندعــو اللــه أن يوفقنــا جميعــًا لخدمــة هــذا الوطن 
العزيــز فــي ظــل القيــادة الحكيمــة لقائــد هــذا الوطــن حضرة 
صاحــب الجالــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد المعظــم – 

ــاه.  ــه ورع حفظــه الل

د.خليفة بن عبدالله بن حمد البرواني
الرئيس التنفيذي

في إطار االهتمام الحثيث 
الذي توليه الحكومة لتطوير 
قطاع السياحة في السلطنة 
نظرا لما له من أهمية بالغة 

ومستقباًل واعد في رفد 
االقتصاد الوطني تماشيا 
مع سياسة تنويع مصادر 

الدخل والتقليل من االعتماد 
على النفط كمصدر وحيد 

للدخل الوطني.
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826,376
% 28.1

نسبة الزيادة في أعداد زوار 
موسم صالة السياحي لهذا 

العام 2018م حيث بلغ عددهم 
826 ألف زائر مقارنة ب 644 

72.0 %ألف زائر خال عام2017 م.
نسبة الزوار العمانيين من 

مجموع زوار موسم صالة 
السياحي  لهذا العام 2018 م 
يليهم الزوار الخليجيين بنسبة 

%19.0

% 79.5
من زوار موسم صالة السياحي 

لهذا العام 2018 م اسـتخدموا 
المنفذ البـري للوصول لصـالة 

مقارنة بـ 74.3 % خال 
موسم 2017 م.

المؤشرات الرئيسية لموسم صاللـة السياحي 2018م

عدد الزوار موســم صاللة الســياحي 2018م

SALALAH 2018 FINAL 1-1-2019.indd   4 1/1/19   12:09 PM



5نتائج موسم صاللة السياحي 2018

826,376
% 94.4

من الزوار جاءوا بغرض الترفيه 
والترويح والعطات خال هذا 
العام مقارنة ب 94.0% خال 

موسم 2017 م.

 6,101
ألف ليلة عدد الليالي التي قضاها 

زوار موسم صالة  السياحي 
لهذا العام مقارنة بـ 4,350 ألف 

ليلة خال عام2017م بنسبة نمو 
قدرها %40.2

 % 30.0
بلغت نسبة االرتفاع في عدد 

الزوار العمانيين لموسم صالة 
السياحي 2018

المؤشرات الرئيسية لموسم صاللـة السياحي 2018م

77.8 % منفذ حريط
                                        

1.7 % عبر منفذ حاسك

12.1 % مطار مسقط الدولي
5.7 % مطار صاللة )الرحالت الدولية(

1.6 % المطار العسكري
1.1 % مطار صحار

656,853
169,523

المنفذ 
البري

المنفذ 
الجوي

SALALAH 2018 FINAL 1-1-2019.indd   5 1/1/19   12:09 PM



نتائج موسم صاللة السياحي 62018

أوضــح معالــي الســيد/محمد بــن ســلطان 
ــة ومحافــظ ظفــار  ــر الدول البوســعيدي وزي
بــأن موســم صالــة الســياحي  بمحافظــة 
ظفــار يشــكل تظاهــرة طبيعيــة فريــدة مــن 
نوعهــا حيــث تتجلــى فــي هــذا الموســم 
ــي قــد يراهــا  ــة الت أجمــل المناظــر الطبيعي
االنســان فــي مــكان واحــد فهنــاك ســفوح 
الجبــال التــي عانقــت الغيــوم فــي مشــهد 
خريفــي بديــع واينمــا ارتحلــت تجد الســهول 
الخضــراء ممتــدة علــى مد النظر تتوســطها 
االشــجار ومناظــر الشــاالت فــي معظــم 
والعيــون  الطبيعيــة  واالخــوار  المواســم 
فــي  الماطــرة  االجــواء  تحفهــا  المائيــة 
مشــهد خريفــي قلمــا تجــده في مــكان آخر.  
واشــار معاليــه بأن األرقــام المتزايدة ألعداد 
الســواح عــام تلــو عــام فهــي دليــل علــى 
المكانــة التــي وصلــت لهــا محافظــة ظفــار 
علــى خارطــة الســياحة العربيــة واالقليميــة 

والعالميــة. 
وزيــر  مكتــب  بــأن  معاليــه  واضــاف 
متمثــا  ســعى  ومحافــظ ظفــار  الدولــة 
ــات ذات  ــاون مــع الجه ــار بالتع ــة ظف ببلدي
الســابقة  المراحــل  خــال  االختصــاص 
الــى االرتقــاء بمســتوى القطــاع الســياحي 
فــي المحافظــة مــن خــال تنفيــذ حزمــة 
مــن المشــاريع فــي مختلــف القطاعــات 
الخدميــة التــي يشــرف عليهــا المكتــب 

وحــول المشــاريع المســتقبلية المخطــط 
معالــي  أوضــح  بالمحافظــة  تنفيذهــا 

الدولــة ومحافــظ ظفــار:   وزيــر  الســيد 
تطويــر  لمتطلبــات  مواكبــة  بأنــه 
ظفــار  محافظــة  فــي  االساســية  البنيــة 
وتعزيــز مرافقهــا العامــة خــال المراحــل 
القادمــة تضمنــت المشــاريع المســتقبلية 
للمحافظــة فــي هــذا اإلطار اعــداد تصاميم 
بمدينــة  حديثــة  جســور  بإنشــاء  خاصــة 
ودوار  عوقــد  دوار  مــن  كل  فــي  صالــة 
أتيــن واعــداد تصاميــم إلنشــاء أنفــاق فــي 

موسم صاللة السياحي  يشكل 
تظاهرة طبيعية فريدة من نوعها

وزير الدولة ومحافظ ظفار:
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كل مــن دوار بــرج النهضــة ودوار تقاطــع 
ــة  ــاط بمدين شــارع النهضــة مــع شــارع الرب
صالــة واعــداد تصاميــم خاصــة بازدواجيــة 
شــارع الســلطان قابــوس بمدينــة صالــة 
باإلضافــة الــى مشــاريع اســتكمال رصــف 
ــات المحافظــة  ــة فــي والي الطــرق الداخلي
ــز وجــل ان تكتمــل وان  ــى ع ونســأل المول

تكــون فــي ابهــى حلــه. 
يتعلــق  فيمــا  معاليــه  رأي  وحــول   
بالعوامــل التــي ســاهمت فــي زيــادة أعــداد 
ــه:  ــزوار خــال هــذا الموســم أشــار معالي ال
فــي  ســاهمت  عوامــل  عــدة  هنــاك 
زيــادة اعــداد الــزوار لهــذا العــام ومــن أهمهــا 

الطقــس حيــث ان كميــة االمطــار التــي 
قبــل موســم  المحافظــة  علــى  هطلــت 
صالــة الســياحي  ســاهمت بشــكل كبيــر 
فــي جــذب الســواح مــن داخــل الســلطنة 
الجميــل  بمناخهــا  لاســتمتاع  وخارجهــا 
فــي  الميــاه  األخضــر وجريــان  وبســاطها 
مختلــف اوديتهــا وشــاالت دربــات وغيرها 
إضافــة الــى الحمــات اإلعاميــة ونشــر 
وتنفيــذ  وترتيــب  الســياحية  المعلومــات 
ــة للســائحين  البرامــج الســياحية والترفيهي

التجاريــة.  المجمعــات  وانتشــار 

معاليــه  رأي  حــول  الســؤال  علــى  وردًا 
بمســتقبل الســياحة في الســلطنة بشــكل 
عــام ومحافظــة ظفــار بشــكل خــاص أشــار:
بطبيعــة الحــال تعتمد العديد مــن الدول 
علــى الســياحة كمصــدر مهــم مــن مصــادر 
الدخــل الوطنــي، واســتطاعت هــذه الــدول 

ــرة  ــى مدخــوالت ســنوية كبي الحصــول عل
ــر أحــد  ــذي يعتب مــن القطــاع الســياحي وال
العناصــر األساســية للنشــاط االقتصــادي 
لــكل دولــة فهــو يعــّزز ميــزان المدفوعــات 
فــرص  لتوفيــر  كبيــرًا  مصــدرًا  ويعتبــر 
العمــل للمواطنيــن ممــا يدعــم مســتواهم 
المعيشــي واالجتماعي. على أن سياســات 
اعتبــارات  تبنــى فقــط علــى  الســياحة ال 
اقتصاديــة وتكنولوجيــة، ولكــن يجــب أن 
يؤخــذ بعيــن االعتبــار أيضــًا الحفــاظ علــى 
البيئــة الطبيعيــة البريــة والبحريــة وتوفيــر 
ــة  ــة المســتمرة للمقومــات الطبيعي الرقاب
والســياحية، وأيضــًا مراقبــة المشــروعات 
الســياحية وتأثيرهــا علــى البيئــة واحتــرام 
والحفــاظ  للمجتمــع  الثقافــي  المــوروث 
والعــادات  والتقاليــد  القيــم  علــى 
والمســاهمة فــي فهم العاقــات الثقافية 
األمثــل  التكامــل  وضمــان  والتســامح 
للمتطلبــات الســياحية لجميــع الســائحين 
مــن مختلــف الشــرائح فــي إطــار التنظيــم 
األخــذ  مــع  صالحــة  بيئــة  وفــي  الفعــال 

باالعتبــار مصالــح المواطنيــن.
اســتراتيجية  بــأن  معاليــه  واضــاف    
أهميــة  علــى  تقــوم  الســياحية  عمــان 
التــي  التنافســية  الميــزات  اســتثمار 
تمتلكهــا الســلطنة فــي مجــال الســياحة 
رؤوس  الســتقطاب  جاذبــة  وتعتبــر 
األموال االســتثمارية للســياحة والمتمثلة 
وتنــوع  الجميلــة  الطبيعيــة  البيئــة  فــي 
تضاريســها الجغرافيــة التــي تجعــل منهــا 
عمــان  تــراث  وكذلــك  للســياح  هــدف 
التاريخــي والثقافــي الغنــي الــذي يســاعدها 
للعمــل علــى تطويــر الســياحة مــن منظــور 
الطبيعيــة  اإلمكانيــات  جانــب  الــى  آخــر، 
المتعــددة والمتنوعــة، وتســعى الســلطنة 
الــى رفــع مســاهمة القطــاع الســياحي في 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي بالعمــل علــى 
اســتقطاب عــدد أكبــر من الــزوار والوافدين 
ومتنوعــة  جديــده  ســياحية  وأســواق 
وتعــد محافظــة ظفــار مــن المحافظــات 
ولهــا  الســلطنة  فــي  الرائعــة  الســياحية 
اعــداد  اســتقطاب  فــي  واعــد  مســتقبل 
الســنوات  خــال  الســواح  مــن  كبيــرة 
ــى مــدار العــام وال  ــه عل ــإذن الل ــة ب المقبل
يقتصــر علــى موســم صالــة الســياحي . 

تضمنت المشاريع المستقبلية للمحافظة في هذا 
اإلطار اعداد تصاميم خاصة بإنشاء جسور حديثة بمدينة 

صاللة في كل من دوار عوقد ودوار أتين واعداد تصاميم 
إلنشاء أنفاق في كل من دوار برج النهضة ودوار تقاطع 

شارع النهضة مع شارع الرباط بمدينة صاللة واعداد 
تصاميم خاصة بازدواجية شارع السلطان قابوس.
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اوضحــت ســعادة /ميثــاء بنــت ماجــد 
المحروقيــة وكيلــة وزارة الســياحة بــأن  
الحكوميــة  الجهــات  جهــود  تكاتــف 
جهــود  إلــى  باإلضافــة  المختلفــة 
القطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي 
أثمــرت عــن ســرعة إصــاح األضــرار 
المواقــع  ببعــض  لحقــت  التــي 
فــي محافظــة ظفــار بفعــل األنــواء 
بــدء  مــع  تزامنــت  التــي  المناخيــة 
فضــًا  الســياحي   صالــة  موســم 
عــن الجهــود التــي قامــت بهــا الــوزارة 
بمحافظــة  للموســم  الترويــج  فــي 
ظفــار مــن خــال ٍاســتخدام العديــد 
مــن األدوات الترويجيــة ســواء كانــت 
ــة  ــع وســائل اإلعــام المرئي ــر جمي عب
كان  والتــي  والمقريــة  والمســموعة 
لهــا األثــر فــي زيــادة أعــداد الســياح 

لهــذا العــام .
خطــة وزارة الســياحة المســتقبلية 
فــي  الســياحة  قطــاع  تطويــر  فــي 
خــاص  بشــكل  ظفــار  محافظــة 

عــام. بشــكل  والســلطنة 
ردهــا حــول خطــة  وفــي معــرض 
الســياحة  قطــاع  لتطويــر  الــوزارة 
أشــارت ســعادة وكيلــة وزارة الســياحة 
بأنــه تــم افتتــاح العديد من المنشــآت 
اإليوائيــة بمحافظــة ظفــار حيــث بلــغ 
عــدد المنشــآت الفندقيــة بالمحافظة 
التصنيــف  مختلفــة  منشــأة   )32(

تضــم )3499( غرفــة فندقيــة.
وحتــى  مايــو  مــن  الفتــرة  وخــال 
2018م  العــام  هــذا  مــن  ديســمبر 
ــاح عــددًا  تشــهد محافظــة ظفــار افتت
منهــا  الســياحية  المشــروعات  مــن 
عــدد )7( فنــادق ذات الفئــة )2 - 5( 
نجــوم ســتضيف عنــد افتتاحها 1851 
غرفــة فندقيــة وذلــك لمواكبــة النمــو 
الحركــة  فــي  الملحــوظ  واالرتفــاع 
الــزوار. الســياحية واســتيعاب أعــداد 

 تكاتف الجهود أثمرت عن سرعة اصالح 
االضرار التي لحقت ببعض المواقع السياحية

وكيلة وزارة السياحة:
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واضافــت ســعادة وكيلــة الســياحة 
بــأن ضمــن مشــاريع الواجهــة البحرية 
ــاح مشــروع  ــم افتت ــة( ت ــا صال )هوان
البيئــي  والمخيــم  المائيــة  الحديقــة 
)مخيــم صولــي( الــذي يتضمــن عــدد 
كمــا  للبيئــة،  صديقــًا  شــاليه   )15(
الســعادة  مشــروع  افتتــاح  ســيتم 
هايبــر  مــن  المكــون  مــول  ســيتي 
وعــدد  تجاريــة  ومحــات  ماركــت 

)160( شــقق فندقيــة فاخــرة.
لتطويــر  الــوزارة  خطــة  وحــول 
الســلطنة  فــي  الســياحة  قطــاع 
وزارة  وكيلــة  ســعادة  أشــارت 

الــوزارة ماضيــة فــي  بــأن  الســياحة 
العمانيــة  االســتراتيجية  تنفيــذ 
والتــي   2040  –  2016 للســياحة 
تســتهدف اســتقطاب أكثــر مــن 11 
مليــون ســائح محلــي ودولــي بحلــول 
العديــد  توفيــر  مــع  2040م  عــام 
القطــاع  فــي  العمــل  فــرص  مــن 
حجــم  وزيــادة  العمانــي  الســياحي 
االســتثمارات المتوقعــة خــال فتــرة 
تنفيــذ االســتراتيجية لتصــل إلــى مــا 

عمانــي.  ريــال  مليــار   19 يقــارب 
كمــا تتضمــن االســتراتيجية إلــى 
وتبســيط  وتحديــث  اســتعراض 
التنظيمــي  القانونــي  اإلطــار 

الســلطنة. فــي  للســياحة 

الوزارة ماضية في تنفيذ االستراتيجية العمانية 
للسياحة 2016 – 2040 والتي تستهدف استقطاب 

أكثر من 11 مليون سائح محلي ودولي بحلول عام 
2040م مع توفير العديد من فرص العمل في 

القطاع السياحي العماني وزيادة حجم االستثمارات 
المتوقعة خالل فترة تنفيذ االستراتيجية لتصل إلى 

ما يقارب 19 مليار ريال عماني. 

أهم ما جاء في التصريح:

 تكاتف جهود الجهات الحكومية 
والقطاع الخاص والمجتمع المدني 

أثمرت عن سرعة إصالح األضرار 
التي خلفتها األنواء المناخية.

ضمن خطة الوزارة تم افتتاح 	 
العديد من المنشآت اإليوائية 

بالمحافظة ليصل العدد إلى )32( 
منشأة مختلفة التصنيف تضم 

)3499( غرفة فندقية وهناك 
العديد من المشروعات السياحية 

سيتم افتتاحها خالل هذا العام.
الوزارة ماضية في تنفيذ 	 

االستراتيجية العمانية للسياحة 
2016 – 2040 والتي تستهدف 

استقطاب أكثر من 11 مليون 
سائح محلي ودولي وتوفير 

العديد من فرص العمل في 
القطاع السياحي. 
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أوضح ســعادة الشــيخ /سالم بن عوفيت 
بــن عبداللــه الشــنفري رئيــس بلديــة ظفــار  
بأن  موســم صالة الســياحي  بمحافظة 
ظفــار يحظــى بالعديــد مــن الظواهــر و 
التجليــات الطبيعيــة التــي قلمــا تجدهــا 
فــي مــكان آخــر فهنــاك األجــواء الخريفيــة 
ــرذاذ المتواصــل طــول  ــوم وال ــث الغي حي
فتــرة موســم صالــة الســياحي باإلضافة 
الــى البســاط األخضــر الــذي يكســو جبــال 
المحافظــة فضــًا عــن العيــون المائيــة 
والشــاالت الطبيعيــة التــي ترســم علــى 
مســاقط الجبــال لوحــة طبيعيــة بديعــة 
تبهــر األنظــار فــي حيــن شــكلت ســهول 
النظــر  مــد  علــى  الممتــدة  المحافظــة 
ــكل مــن أراد ان يحتضــن  بســاط اخضــر ل
الفريــدة  بتجلياتهــا  ويســتمتع  الطبيعــة 
االمــر الــذي جعــل المحافظــة احــد اهــم 
الوجهــات الســياحية علــى خارطة الســياحة 

ــة. ــة و العالمي ــة و اإلقليمي العربي
الزيــادة  تمثــل  أخــرى  جهــة  مــن 
العــام  هــذا  الــزوار  ألعــداد  الملحوظــة 
التــي  الســياحية  الحركــة  علــى  مؤشــرًا 
الموســم   خــال  المحافظــة  تشــهدها 
ومــدى االقبــال عليهــا مــن قبــل الســواح 
فــي كل عــام وهــو مؤشــٌر يدعــو الــى دعم 
وتعزيــز القطــاع الســياحي فــي المحافظة 
وتطويــره مواكبــة للحركــة الســياحية فــي 

المحافظــة.

وحــول الجهــود المبذولــة مــن قبــل بلديــة 
ــل المواقــع الســياحية بعــد  ــار لتأهي ظف
لهــا  تعرضــت  التــي  المناخيــة  األنــواء 
المحافظــة قبيــل بــدء موســم صاللــة 
الشــيخ/  ســعادة  اوضــح  الســياحي  

رئيــس بلديــة ظفــار:
المواقــع  تأهيــل  إعــادة  عمليــة  بــأن 
الســياحية شــكلت أحــد التحديــات التــي 
واجهتهــا بلديــة ظفــار نظــرًا لتزامــن الحالة 
المحافظــة  بهــا  مــرت  التــي  المداريــة 

يحظى موسم صاللة  السياحي بظواهر 
طبيعية قلما تجدها في مكان آخر  

رئيس بلدية ظفار:

SALALAH 2018 FINAL 1-1-2019.indd   10 1/1/19   12:09 PM



11نتائج موسم صاللة السياحي 2018

الســياحي   صالــة  موســم  قــرب  مــع 
2018ومــن اهــم االعمــال والجهــود التــي 
بذلتهــا بلديــة ظفــار فــي هــذا اإلطــار:  

إعادة خدمات الطرق واالنارة:
ســعادة  اوضــح  الجانــب  هــذا  وفــي 
رئيــس بلديــة ظفــار بــأن عمليــة معالجــة 
اضــرار الطــرق واعــادة فتحهــا للمواطنيــن 
فــي مختلــف واليــات المحافظة شــكلت 
تحديــا كبيــرا لجهــود بلديــة ظفــار اثنــاء 
االنــواء المناخيــة نظــرا لحجــم االضــرار 
التــي لحقــت بشــبكات الطــرق بشــكل 
عــام االمــر الــذي ادى الــى انقطــاع حركــة 

الســير علــى بعــض طــرق الربط الرئيســية 
الــى  المؤديــة  والطــرق  الواليــات  فــي 

المواقــع الســياحية وغيرهــا.
تأهيــل  اعــادة  ألعمــال  ومواكبــة 
وصيانــة خدمــات الطــرق فــي المحافظــة 
قامــت بلديــة ظفــار بتغطيــة مختلــف 
العيــون  مواقــع  الــى  المؤديــة  الطــرق 
المائيــة والمواقــع الســياحية والطبيعيــة 
والداخليــة  الرئيســية  الطــرق  وشــبكات 
وواليــات  الجبليــة  المناطــق  فــي 
المحافظــة ترقبــا لتوافــد زوار المحافظــة 
الســياحي   صالــة  موســم  خــال 
واســتهدافهم هــذه المواقــع حيــث تمــت

إزالة األنقاض في المواقع السياحية:
مــن  العديــد  بــأن  ســعادته  واشــار 
المواقــع الســياحية كالعيون والمســاقط 
مــن  األضــرار  إلــى  تعرضــت  المائيــة 

انــزالق  فــي  تمثلــت  التــي  االضــرار 
التربــة وتســاقط األشــجار نتيجــة لألنــواء 
خطــة  اعــداد  اســتوجب  ممــا  المناخيــة 
عمــل عاجلــة إلعــادة تأهيلهــا االمــر الــذي 
تطلــب تشــكيل فــرق عمــل اســتهدفت 
تنظيــف وإزالــة مخلفات االنــواء المناخية 
فــي كافــة المواقــع الســياحية وابرازهــا 
بهــا  تليــق  التــي  المثاليــة  بالصــورة 
والــزوار  الســياح  تحتضــن وفــود  وهــي 

الموســم. بأجــواء  لاســتمتاع 

الخدمات الصحية:
ســعادة  اوضــح  الجانــب  هــذا  وفــي 
ــه  نتيجــة  ــة ظفــار بأن الشــيخ رئيــس بلدي
خلفتهــا  التــي  الهائلــة  االمطــار  لكميــة 
ارجــاء  مختلــف  فــي  المناخيــة  االنــواء 
خطــة  ايجــاد  االمــر  تطلــب  المحافظــة 
الصحيــة  عمل عاجلــة الحتــواء االضــرار 
بيئــة مائمــة  التــي نتجــت عــن وجــود 
الضــارة  الحشــرات  مــن  العديــد  لتكاثــر 
نظــرًا لتواجــد العديــد مــن مواقــع الميــاه 
قامــت  حيــث  المائيــة  والبــرك  الراكــدة 
بلديــة ظفــار فــي اطــار تهيئــة المواقــع 
الســياحية قبــل بدايــة  موســم صالــة 
رش  اطاق حمــات  الــى  الســياحي  
النطاق اســتهدفت  واســعة  صحيــة 
حصــر ورش مواقــع تجمــع الميــاه الراكدة 
لمكافحــة الحشــرات والحــد مــن تكاثرها .

المســتقبلية  البلديــة  خطــة  وحــول 
للمحافظــة  التحتيــة  البنيــة  لتطويــر 
اوضــح ســعادة الشــيخ / رئيــس بلديــة 

: ظفــار 
بــأن خطــة البلدية المســتقبلية لتطوير 
البنيــة التحتيــة للمحافظــة تتضمــن اعداد 
تصاميــم خاصــة بإنشــاء جســور حديثــة 
بمدينــة صالــة فــي كل مــن دوار عوقــد 
إلنشــاء  تصاميــم  واعــداد  ايتــن  ودوار 
أنفــاق فــي كل مــن دوار بــرج النهضــة 
ودوار تقاطــع شــارع النهضــة مــع شــارع 
الربــاط بمدينــة صالــة واعــداد تصاميــم 
الســلطان  شــارع  بازدواجيــة  خاصــة 
باإلضافــة  صالــة  بمدينــة  قابــوس 
ــى مشــاريع اســتكمال رصــف الطــرق  ال

الداخليــة فــي واليــات المحافظــة. 

تمثل الزيادة الملحوظة ألعداد الزوار هذا العام 
مؤشرًا على الحركة السياحية التي تشهدها المحافظة 

خالل موسم صاللة السياحي  ومدى االقبال عليها 
من قبل السواح في كل عام وهو مؤشٌر يدعو الى 

دعم وتعزيز القطاع السياحي في المحافظة وتطويره 
مواكبة للحركة السياحية في المحافظة.
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يعــد مهرجــان صالــة الســياحي ومــا يحتويــه مــن مناشــط 
يحــرص  وثقافيــة،  وتراثيــة  ســياحية  ظاهــرة  وفعاليــات، 
المعنييــن لــدى بلديــة ظفــار علــى إقامتــه كل عــام خــال 
موســم صالة الســياحي  ليكون وجهة أخرى من الوجهات 
ــز بهــا محافظــة ظفــار خــال موســم  ــي تتمي الســياحية الت
صالــة الســياحي . يشــتمل مهرجــان صالــة الســياحي على 
ــة؛ منهــا  ــة واألدبي ــة والثقافي ــات التراثي ــد مــن الفعالي العدي
العــروض الحيــة مــن الفنــون العمانيــة والرقصــات الشــعبية 
المحليــة والفنــون التراثيــة باإلضافــة إلــى النــدوات الثقافيــة 
والحفــات الفنيــة الغنائيــة والعــروض الرياضيــة المختلفــة 
فضــا عــن كونــه متنفســًا إضافيــًا للــزوار خــال الفتــرة 
ــة  ــز البلدي ــز فــي مرك المســائية مــن خــال موقعــه المتمي
الترفيهــي فــي منطقــة إتيــن والــذي يبعــد أمتــار بســيطة 
الخامســة  للســنة  المركــز  شــارك  الخضــراء.  الجبــال  عــن 
علــى التوالــي فــي مهرجــان صالــة الســياحي 2018م، مــن 
خــال إقامــة جنــاح ثابــت فــي ميــدان المهرجــان لتعريــف 
زوار المهرجــان بالــدور الــذي يضطلــع بــه المركــز، والمهــام 
اإلحصائيــة  البيانــات  توفيــر  خــال  مــن  إليــه  الموكلــة 

لمختلــف القطاعــات االقتصاديــة واالجتماعيــة.

مهرجان صاللة السياحي

أداء موسم صاللة السياحي 2018م

لهــذ  الســياحي  صالــة  موســم  يعتبــر 
ــزوار  ــدد ال ــى فــي ع ــام 2018م، األعل الع
الحصــر  أعمــال  تنفيــذ  البــدء فــي  منــذ 
خــال عــام 2004 م، بمتوســط يومــي 

يتـــجاوز 8 آالف زائــر.
 حيــث بلــغ عــدد الــزوار 826 ألــف زائــر، 
بمعــدل نمــو ســنوي منــذ عــام 2013 
األجــواء  وجــاءت   .%14 يقــارب  مــا  م 
ــا المحافظــة  ــي مــرت به االســتثنائية الت

أحــد  الســياحي   صالــة  موســم  قبــل 
زوار  عــدد  ارتفــاع  فــي  األســباب  أهــم 
موســم صالــة الســياحي لهــذا العــام. 
حيــث شــكل الــزوار الخليجيــون بمــا فيهــم 

العمانيــون خــال هــذا العــام
2018 م، مــا نســبته 90.6 % مــن 
إجمالــي الــزوار والبالــغ عددهــم 826 ألــف 
زائــر؛ دخــل أغلبهــم عبــر المنفــذ البــري بما 

يقــدر بـــــــ%79.5 

أكثر من 

8000
زائر 

المتوسط اليومي 
للزوار 
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يعتبــر موســم صالــة الســياحي مصــدر جــذب للســواح وذلــك بفعــل األجــواء االســتثنائية التــي تتميــز بهــا المحافظــة، وبالتالــي 
يعتبــر التمتــع بهــذه األجــواء فــي صالــة أهــم ســبب للزيــارة. لــذا جــاء غــرض الترفيــه والترويــح الغــرض األهــم للزيــارة، حيــث 
مثلــت ســياحة الترفيــه والترويــح لهــذا العــام مــا يقــارب 94.4 % مــن إجمالــي الــزوار وبأعلــى فتــرة إقامــة مقارنــة ببقيــة أغــراض 

الزيــارة, كمــا جــاء غــرض العمــل فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة 2.8%، تاهــا غــرض زيــارة األهــل واألصدقــاء بنســبة  %1.6 .

514,777
زائر
2015

779,703 12,966 23,281
رحلة
عمل

زائر

 الترفيه
والترويج

زيارة االهل
واالصدقاء

%94.4 % 2.8%1.6

815,950

سـياحـة موسم صاللة السياحي 2018م حسب الغرض الرئـيـسي للزيارة
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موسم صاللة 
السياحي 2018 

حسب منافذ 
الدخول
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15نتائج موسم صاللة السياحي 2018

الســياحي  صالــة  موســم  زوار  شــكل 
النســبة  البــري  القادمــون عبــر المنفــذ 
األعلــى مقارنــة بالــزوار القادمــون عبــر 
عددهــم  بلــغ  حيــث  الجويــة،  الرحــات 
ــر، أي مــا نســبته 79.5 %  656 ألــف زائ

مــن إجمالــي الــزوار. 

فيهــم  بمــا  الخليجيــون  الــزوار  جــاء 
المنفــذ  اســتخدموا  الذيــن  العمانيــون 
البــري فــي المرتبــة األولــى؛ حيــث بلــغ 
عددهــم 611 ألــف زائــر مشــكلين مــا 
الــزوار. مــن مجمــوع   % 74.0 نســبته 

الذيــن  االســيويون  الــزوار  ويأتــي 
اســتخدموا المنفــذ البــري فــي المرتبــة 
مجمــوع  مــن   %  4.2 بنســبة  الثانيــة 
الــزوار، بينمــا بلــغ عــدد الــزوار القادمــون 
زائــر  ألــف   169 الجويــة  الرحــات  عبــر 
مــن   %  21.0 نســبته  مــا  مشــكلين 

الــزوار.   مجمــوع 

عبــر  القادمــون  الــزوار  عــدد  بلــغ  وقــد 
العمانــي  للطيــران  الداخليــة  الرحــات 
ــر، بينمــا  ــران الســام 122 ألــف زائ وطي
بلــغ عــدد الــزوار القادمــون عبــر الرحــات 

الدوليــة مــا يقــارب 47 ألــف زائــر.

% 74.0
 الخليجيون بما فيهم العمانيون

122 ألف
زائر عبر الرحات الجوية الداخلية

47 ألف
زائر عبر الرحات الجوية الدولية

% 4.2
نسبة الزوار االسيويون

نسبة الزوار الذين استخدموا المنفذ البري

SALALAH 2018 FINAL 1-1-2019.indd   15 1/1/19   12:09 PM



نتائج موسم صاللة السياحي 162018

مــن جهــة أخــرى ارتفعــت عــدد الحــوادث المروريــة خــال هــذا 
العــام مقارنــة بعــام 2017م، وذلــك حســب االحصائيــة الصــادرة 
مــن شــرطة عمــان الســلطانية. حيــث بلــغ عــدد الحــوادث لهــذا 

ــر،  العــام 2018م، 57 حــادث مــروري خــال األشــهر مايو-أكتوب
وقــد تركــز معظمهــا خــال فتــرة موســم صالــة الســياحي  بمــا 

نســبته %74 مــن إجمالــي الحــوادث.

الحوادث المرورية واالصابات البشرية المسجلة بالشارع العام نزوى-صاللة
1/5 -31/10/2018  

عدد االصابات

من إجمالي الحوادث 
تركزت خال فترة 
موسم صالة 

السياحي 

عدد الحوادث

57

 % 74

7943
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بعد موسم صاللة السياحي

الـــــزوار  مــن   %  79.5 لكــــــون  نــــــظرا 
اســتخدموا المنفــذ البــري عنــد زيارتهــم 
لمحافظــة ظفــار االمــر الــذي كان لــه االثــر 
االيجابــي علــى أداء محطــات الوقــود خــال 
موســم صالــة الســياحي  حيــث تقــدر 
محافظــة  دخلــت  التــي  المركبــات  عــدد 

ظفــار عبــر المنفــذ البــري بحوالــي 98 ألــف 
مركبــة،  زاد الطلــب علــى الوقــود خــال 
موســم صالــة الســياحي  لهــذا العــام 
الصــادرة  اإلحصائيــات  2018م، حســب 
من الشــركات التســويقية للنفــط الخاصة 

بمبيعــات الوقــود بمحطــات صالــة.

 98
ألف مركبة

عدد المركبات التي دخلت 
محافظة ظفار عبر المنفذ البري

مبيعات محطات الوقود خالل فترة موسم صاللة السياحي  2018

حجم مبيعات محطات الوقود قبل وأثناء وبعد فترة موسم صاللة السياحي  لألعوام 2016-2018 م
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نتائج موسم صاللة السياحي 182018

بيانات خدمات اإلتصاالت بمحافظة ظفار  )مايو – أكتوبر 2018م (

6,180
 الف مكالمة

 4,648
 الف رسالة نصية

2,551
 الف مكالمة

8
االف طلب

438
 الف مكالمة

44
 الف طلب

62
 الف مكالمة

17
 الف هاتف

16,638  
 الف مكالمة

بنسبة إرتفاع بلغت 169 %

5,800
 الف مكالمة

بنسبة إرتفاع بلغت 127 %

1,445
 الف مكالمة

بنسبة إرتفاع بلغت 230 %

160
 الف مكالمة

بنسبة إرتفاع بلغت 158 %

11,539
 الف مكالمة

بنسبة إنخفاض بلغت 31 %

3,400
 الف مكالمة

بنسبة إنخفاض بلغت 41 %

624
 الف مكالمة

بنسبة إنخفاض بلغت 57 %

92
 الف مكالمة

بنسبة إنخفاض بلغت 43 %

عدد المكالمات المحلية الصادرة

عدد المكالمات المحلية الواردة

عدد المكالمات الدولية الصادرة

عدد المكالمات الدولية الواردة

سبتمبر وأكتوبر يوليو واغسطس مايو ويونيو
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19نتائج موسم صاللة السياحي 2018

 4,648
 الف رسالة نصية

8
االف طلب

44
 الف طلب

17
 الف هاتف

6,082
 الف رسالة نصية

بنسبة إرتفاع بلغت 31 %

10
االف طلب

بنسبة إرتفاع بلغت 26 %

72
 الف طلب

بنسبة إرتفاع بلغت 66 %

65
 الف هاتف

بنسبة إرتفاع بلغت 286 %

11,539
 الف مكالمة

بنسبة إنخفاض بلغت 31 %

4,814
 الف رسالة نصية

بنسبة إنخفاض بلغت 21 %

3,400
 الف مكالمة

بنسبة إنخفاض بلغت 41 %

6
االف طلب

بنسبة إنخفاض بلغت 39 %

624
 الف مكالمة

بنسبة إنخفاض بلغت 57 %

49
 الف طلب

بنسبة إنخفاض بلغت 32 %

92
 الف مكالمة

بنسبة إنخفاض بلغت 43 %

20
 الف هاتف

بنسبة إنخفاض بلغت 69 %

عدد الرسائل النصية الصادرة

عدد طلبات الخدمة من العمانيين

عدد طلبات الخدمة من غير العمانيين

عدد الهواتف المتنقلة )التجوال(

سبتمبر وأكتوبر يوليو واغسطس مايو ويونيو

SALALAH 2018 FINAL 1-1-2019.indd   19 1/1/19   12:09 PM



نتائج موسم صاللة السياحي 202018

بلغــت ذروة عــدد زوار موســم صالــة 
الســياحي  2018م، خــال شــهري يوليــو 
بلغــت  متقاربــة،  بنســب  وأغســطس 
)47.6 %( )45.1 %( عـــــــلى التــــــوالي، 
خـــــافا لـــعـــامي 2013 - 2014م، والتي 
تركــزت الــذروة خــال شــهر أغســطس 

فقــط بنســب تخطــت الـــ )70 %(.
يوليــو  شــهر  فــي  الزيــادة  وتأتــي 

المبــارك.  الفطــر  عيــد  مــع  تزامنــا 
أعــداد  فــي  الزيــادة  أثــرت  وقــد 

الــزوار خــال شــهري يوليو وأغســطس 
الفنــادق  نشــاط  أداء  علــى  إيجابــا 
ارتفعــت  حيــث  ظفــار،  بمحافظــة 
إيــرادات الفنــادق فــي محافظــة ظفــار 
خــال هذيــن الشــهرين، وبــدأت فــي 

ســبتمبر.  شــهر  خــال  التراجــع 
التضخــم  ارتفــاع  ياحــظ  كمــا   
نفــس  خــال  والفنــادق  للمطاعــم 
)4.0%( و  المذكــورة بمعــدل  الفتــرة 

التوالــي. علــى   )%6.7(

إيـرادات الفـنـادق 3 - 5 نــجوم في محــافظة ظـفار خـالل عـام 2018 م 
 بـ )ر.ع( 

%4.0
معدل ارتفاع 

التضخم للمطاعم 
والفنادق 

سياحة موسم صاللة السياحي 2018م حسب األشهر

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000
أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو

1,402,009

1,044,784

2,948,338

4,304,455

1,576,707

2,899,766
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21نتائج موسم صاللة السياحي 2018

الســياحة  علــى  االنفــاق  شــكل 
الترفيهيــة مــا يقــارب )94 %( أو مــا 
يقــدر ب 71 مليــون ريــال عمانــي مــن 
إجمالــي اإلنفــاق الســياحي فــي عــام 
2018م. أمــا ســياحة األعمــال فمثلــت 

اإلنفــاق. مــن مجمــوع   )% 3(
بــأن  االحصائيــات  تشــير  كمــا 
إنفــاق الــزوار القطريــون هــو األعلــى 
مقارنــة مــع باقــي الجنســيات، حيــث 
الواحــد  الفــرد  إنفــاق  متوســط  بلــغ 
وجــاء  عمانــي،  ريــال   268 حوالــي 
متوســط اإلنفــاق للــزوار االســيويون 
األقــل بمعــدل 71 ريــال عمانــي للفــرد. 
الصــادرة  االحصــاءات  وتشــير 

بارتفــاع جملــة  المركــزي  البنــك  مــن 
الســحوبات التــي تمــت فــي محافظــة 
ظفــار بواســطة اجهــزة الصــرف اآللــي 
الســياحي   صالــة  موســم  خــال 
2018 م بمــا نســبته 10.7% خــال 
شــهر يوليــو لتصــل الــى  98 مليــون 
88 مليــون  ريــال عمانــي مقارنــة ب 
ريــال عمانــي خــال شــهر يونيــو بينمــا 
ارتفعــت جملــة الســحوبات خال شــهر 
اغســطس بمــا نســبته 7.6% لتصــل 
الــى 105 مليــون ريــال عمانــي وقــد 
بلغــت عــدد عمليــات الســحب خــال 
االشــهر يونيــو – ســبتمبر 4 مليــون 

عمليــة ســحب.

 268
ريال عماني 

بلغ متوسط إنفاق الفرد 
الواحد من الزوار القطريون 

وهو األعلى مقارنة مع باقي 
الجنسيات

إنفاق زوار موسم صاللة السياحي 2018م، حسب الغرض

98
مليون
ريال عماني   

جملة السحوبات التي تمت في 
محافظة ظفار بواسطة اجهزة 

الصرف اآللي 
خال موسم صالة السياحي  

2018

 88
مليون
ريال عماني   

جملة السحوبات التي تمت في 
محافظة ظفار بواسطة اجهزة 

الصرف اآللي 
خال موسم صالة السياحي  

2017
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نتائج موسم صاللة السياحي 222018

أثــر ارتفــاع عــدد زوار موســم صالــة الســياحي لهــذ العــام 2018 م، إيجابــا علــى حجــم اإلنفــاق، حيــث ارتفــع إجمالــي االنفــاق 
بنســبة 14.5% ليصــل إلــى 75 مليــون ريــال عمانــي، مقارنــة بــــــ 66 مليــون ريــال عمانــي فــي عــام 2017 م. كمــا أرتفــع 

معــدل اإلنفــاق الفــردي للفــرد فــي الرحلــة.

وتشــير تقديــرات إنفــاق الــزوار بــان مــا نســبته 31% مــن إجمالــي اإلنفــاق الســياحي والمقــدر بـــــــ 75 مليــون ريــال عمانــي، قــد 
أنفقــت علــى اإلقامــة، بينمــا جــاء اإلنفــاق علــى التســوق والتنقــل والترفيــه بنســبة 24.6 %، واإلنفــاق علــى الطعــام والشــراب 
بنســبة 25.3 % وقــد ســجلت أعلــى إيــرادات للفنــادق مــن الطعــام والشــراب فــي محافظــة ظفــار خــال فتــرة موســم صالــة 

الســياحي  فــي شــهر أغســطس.

إنفاق زوار موسم صاللة  السياحي 2018م، حسب بنود اإلنفاق 

 75 
مليون 

ريال عماني
 إجمالي االنفاق

في  2018

 66 
مليون 

ريال عماني
 إجمالي االنفاق 

في 2017
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23نتائج موسم صاللة السياحي 2018

% 19
تذاكر 
سفر

% 25
الطعام 
والشراب

% 25
تنقل،ترفيه 

تسوق

% 31
سكن
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نتائج موسم صاللة السياحي 242018

تشــير االحصائيــات بوجــود اختافــات تفضيليــة فــي نــوع الســكن بيــن الــزوار، حيــث يفضــل أغلــب الــزوار )70 %( اإلقامــة فــي 
الشــقق والمنــازل المفروشــة، بحكــم أن أغلبهــم مــن العوائــل التــي يبلــغ متوســط عددهــا )5( أفــراد. وقــد تجــاوز إجمالــي اإلنفــاق 

علــى هــذا النــوع مــن الســكن الـــــــ 51 مليــون ريــال عمانــي، أي مــا نســبته )68 %( مــن إجمالــي االنفــاق علــى الســكن.

إنفاق زوار موسم صاللة السياحي 2018م، حسب نوع السكن

% 31
نسبة اإلنفاق 

على السكن من إجمالي
 االنفاق.

1,402,009 

1,044,784 

2,948,338 

4,304,455 

1,576,707 

2,899,766

8,809

8,612

18,469

26,134

12,090

14,856

عدد النز�ء ا�يرادات

أكتوبر

سبتمبر

أغسطس

يوليو

يونيو

مايو

% 70
من الزوار يفضلون  اإلقامة 

في الشقق والمنازل 
المفروشة

عدد النزالء وإيرادات الفنادق ) 3 - 5( نجوم في محافظة ظفار خالل عام 2018
)ريال عماني(
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25نتائج موسم صاللة السياحي 2018

ليالي زوار موسم صاللة السياحي 2018م 

ــة  ــف ليل ــام 2018 م، ب 6,100 أل ــذا الع ــة الســياحي  له ــزوار خــال زيارتهــم لموســم صال ــي قضاهــا ال ــي الت ــدد الليال ــغ ع بل
ــزوار  ــي ال ــأن نســبة ليال ــات ب ــام 2017 م بنســبة نمــو بلغــت 40 % وتوضــح اإلحصائي ــة خــال ع ــف ليل ــة ب 4,350 أل مقارن
العمانييــن بلغــت 72%مــن مجمــوع ليالــي الــزوار مقارنــة ب 78% خــال العــام الماضــي 2017 م بنســبة ارتفــاع بلغــت %30 .

ومــن خــال متابعــة األداء االقتصــادي لنشــاط الفنــادق 3، 4، 5 نجــوم بمحافظــة ظفــار خــال فتــرة الموســم، ناحــظ االرتفــاع 
الملحــوظ فــي عــدد النــزالء وليالــي إشــغال الغــرف واألســرة خــال شــهري يوليــو وأغســطس 2018 م.

 6,100
ألف ليلة 

عدد الليالي التي قضاها الزوار 
خال زيارتهم لموسم صالة السياحي 

2018

 4,350
ألف ليلة

عدد الليالي التي قضاها الزوار 
خال زيارتهم لموسم صالة السياحي 

2017

%40
نسبة نمو

1,402,009 

1,044,784 

2,948,338 

4,304,455 

1,576,707 

2,899,766

8,809

8,612

18,469

26,134

12,090

14,856

عدد النز�ء ا�يرادات

أكتوبر

سبتمبر

أغسطس

يوليو

يونيو

مايو
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21st June

30th Juneيوليو

س
أغسط

 1st Sep 
21st Sep

الترفيه والترويح

زيارة األهل واألصدقاء

 رحلة عمل

أخرى

دول اخرى

أوروبا

سيا
آ

ري
الب

فذ 
من

ال

عـــمـــانـــي

مجلس التعاون
سلطنة عماناخرىأوروبيونآسيويونعرب آخرون

س التعاون
مجل

الدول العربية

36,456

393,156372,99823,766

779,703  

12,966

23,281

10,426

903

1,946 4,627

65
6,

85
3

594,927

153,588

22,306

48,907
4,293

2,355

637,320

177,173

4,407

(%
4.4)

(%
47.6)(%

45.1)(%2.9)

(%94.4)

(%1.6)

(%2.8)

(%1.3)

(0.1%
)

(0.2%
)

(0.6%
)

(7
9.

5%
) 

(73.4%) 

(18.6%) 

(2.7%) 

(5.9%) 

(0.5%) 
(0.3%) 

(77.1%
) 

(21.4%
) 

(0.5%
) 

ذ الجوي
المنف 1

69,523
(20.5%) 

       
      

     
     

     
    

    
رة 

ـــــا
ـزيـ

ـــــــ
 الــ

ض 
ــــر

ــــــ
غــــ

ب  
ــــــ

ســـــ
ـــــ

ـــــ
 حـ

وار
ـــز

 ال
دد

ـــــ
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ـــــ
 ع

   
   

   
   

   
   

   
ــــر

ــــــ
ــهـ

ـــــــ
شـــ

ب األ
ــــــــ

ســـــ
ـــــــــ

زوار حـ
ــــــــــــ

لــــــــــــ
    عـــــــــــدد الـــــــــــزوار حـــــــســـــــــب مـــــــنــــــفــــــــذ الــــــــدخــــــــــول                           عـــــــــــــــــــــدد ا

لـــــــــــــزوار حـــــــــــــســـــــــــــب بـــــــــــــلـــــــــــــد اإلقـــــــــــــامـــــــة
ــــــــــــدد ا

  عــــ
     

     
ة    

ـيــــ
ســـــ

ـنــــ
ـجــ

ــــــ
ة ال

عـــــ
ـــو

مـــ
ــــــ

ــج
مـــــ

ب 
ـــــ

ســ
ـــــ

حـــ
ار 

زو
ـــــ

لـــ
د ا

ــد
ـــــ

عـــ
   

   
   

   
   

   
   

   
 

نتائج حصر زوار موسم صاللة السياحي 2018

ليالي الزوار 

6,100,879

موسم خريف صالة 262015 نتائج موسم صالة السياحي 262018

SALALAH 2018 FINAL 1-1-2019.indd   26 1/1/19   12:09 PM



سفر
تذاكر ال

ســــكــــن
الـــ

ب
شرا

طعام و
أخــــــــــــــرى

14,363,794

23,678,971

19,169,018

18,702,331

(18.9%
)

  (31.2%
)

 (25.3%
) 

 (24.6%
) 

سية ( ر.ع ) 
ب الجن

س
ط االنفاق ح

س
ق ومتو

      اإلنـــــفــــاق حســـــب بـــنـــود اإلنــــفــــاق ( ر.ع )                                                                                          اإلنفا
      

     
     

     
    

    
    

    
    

    
    

   
   

   
   

   
   

   
  

ســـــية   
ب الجنـ

ســــــ
ط ح

ســــــ
   عـــــدد الليـــالي والمـتو

اخـــــــــــــرى
آســـيويون

عرب آخرون

بـــحــريــنـي

كـــويـــتـــي

قـــــطــــري

ســعــودي

إمـــاراتــــي

عـــمـــانـــي

2,266,146

3,513,831

1,998,109

1,163,834

1,495,170

2,247,052

6,557,275

7,002,726

49,669,970

(340.9)

(71.8)

(89.6)

(133.9)

(242.1)

(268.0)

(122.2)

(91.3)

(83.5)

ـــانـــي
عـــم

اراتــــي
إمـــ

ســعــودي

قـــــطــــري

كـــويـــتـــي

بـــحــريــنـي

عرب آخرون
آســـيويون

اخـــــــــــــرى

4,414,473

617,426

471,974

64,703

56,978

76,049

153,575

213,439

32,262

(7.4)

(8.1)

(8.8) 

(7.7) 

(9.2) 

(8.7) 

(6.9) 

(4.4) 

(4.9) 

ليالي الزوار 

6,100,879
إنفاق الزوار 

75,914,114

متوسط الليالي 

ليلة 7.4

متوسط اإلنفاق 

91.9
ريال عماني

27موسم خريف صالة 2015 27نتائج موسم صالة السياحي 2018
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21st June

30th Juneيوليو

س
أغسط

 1st Sep 
21st Sep

الترفيه والترويح

زيارة األهل واألصدقاء

 رحلة عمل

أخرى

دول اخرى

أوروبا

سيا
آ

ري
الب

فذ 
من

ال

عـــمـــانـــي

مجلس التعاون
سلطنة عماناخرىأوروبيونآسيويونعرب آخرون

س التعاون
مجل

الدول العربية

30,673

255,943321,31137,004

604,774

14,893

20,346

4,918

831

1,890

3,027

47
8,

87
2

458,579

117,427

16,616
44,801

4,992
2,516

500,112

135,939

3,132

(%
4.8)

(%
39.7)(%

49.8)

(%5.7)

(%93.8)

(%2.3)

(%3.2)

(%0.8)

(0.1%
)

(0.3%
)

(0.5%
)

(7
4.

3%
) 

(71.1%) 

(18.3%) 

(2.6%) 

(6.9%) 
(0.8%) 

(0.4%) 

(77.5%
) 

(21.1%
) 

(0.5%
) 

ذ الجوي
المنف 1

66,059
(25.7%) 

       
      

     
     

     
    

    
رة 

ـــــا
ـزيـ

ـــــــ
 الــ

ض 
ــــر

ــــــ
غــــ

ب  
ــــــ

ســـــ
ـــــ

ـــــ
 حـ

وار
ـــز

 ال
دد

ـــــ
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ـــــ
 ع

   
   

   
   

   
   

   
ــــر

ــــــ
ــهـ

ـــــــ
شـــ

ب األ
ــــــــ

ســـــ
ـــــــــ

زوار حـ
ــــــــــــ

لــــــــــــ
    عـــــــــــدد الـــــــــــزوار حـــــــســـــــــب مـــــــنــــــفــــــــذ الــــــــدخــــــــــول                           عـــــــــــــــــــــدد ا

لـــــــــــــزوار حـــــــــــــســـــــــــــب بـــــــــــــلـــــــــــــد اإلقـــــــــــــامـــــــة
ــــــــــــدد ا

  عــــ
     

     
ة    

ـيــــ
ســـــ

ـنــــ
ـجــ

ــــــ
ة ال

عـــــ
ـــو

مـــ
ــــــ

ــج
مـــــ

ب 
ـــــ

ســ
ـــــ

حـــ
ار 

زو
ـــــ

لـــ
د ا

ــد
ـــــ

عـــ
   

   
   

   
   

   
   

   
 

ليالي الزوار 

4,350,213

موسم خريف صالة 282015 نتائج موسم صالة السياحي 282018

نتائج حصر زوار موسم صاللة السياحي 2017 
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سفر
تذاكر ال

ســــكــــن
الـــ

ب
شرا

طعام و
أخــــــــــــــرى

13,075,430

23,422,801

14,984,230

14,826,830

(19.7%
)

  (35.3%
)

 (22.6%
) 

 (22.4%
) 

اخـــــــــــــرى
آســـيويون

عرب آخرون

بـــحــريــنـي

كـــويـــتـــي

قـــــطــــري

ســعــودي

إمـــاراتــــي

عـــمـــانـــي

2,644,284

2,862,958

1,616,778

984,926

1,773,344

2,265,609

6,016,929

6,833,463

41,311,000

(352.2)

(63.9)

(97.3)

(147.6)

(285.5)

(280.5)

(153.8)

(119.0)

(90.1)

ـــانـــي
عـــم

اراتــــي
إمـــ

ســعــودي

قـــــطــــري

كـــويـــتـــي

بـــحــريــنـي

عرب آخرون
آســـيويون

اخـــــــــــــرى

3,391,263

395,639

168,436

40,590

19,046

30,617

73,350

195,436

35,837

(7.4)

(6.9)

(4.3) 

(5.0) 

(3.1) 

(4.6) 

(4.4) 

(4.4) 

(4.8) 

سية ( ر.ع ) 
ب الجن

س
ط االنفاق ح

س
ق ومتو

      اإلنـــــفــــاق حســـــب بـــنـــود اإلنــــفــــاق ( ر.ع )                                                                                          اإلنفا
      

     
     

     
    

    
    

    
    

    
    

   
   

   
   

   
   

   
  

ســـــية   
ب الجنـ

ســــــ
ط ح

ســــــ
   عـــــدد الليـــالي والمـتو

ليالي الزوار 

4,350,213
إنفاق الزوار 

66,309,291

29موسم خريف صالة 2015 29نتائج موسم صالة السياحي 2018

متوسط الليالي 

ليلة 6.7

متوسط اإلنفاق 

102.8
ريال عماني
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21st June

30th Juneيوليو

س
أغسط

 1st Sep 
21st Sep

الترفيه والترويح

زيارة األهل واألصدقاء

 رحلة عمل

أخرى

دول اخرى

أوروبا

سيا
آ

ري
الب

فذ 
من

ال

عـــمـــانـــي

مجلس التعاون
اخرىأوروبيونآسيويونعرب آخرون

سلطنة عمان

س التعاون
مجل

الدول العربية

12,336

300,737

296,39443,519

612,865

17,873

18,046

4,202

539

1,039

2,536

51
3,

96
8

460,345

114,107

17,333
55,904

3,499
1,798

510,589

136,388

1,895

(%
1.9)

(%
46.1)(%

45.4)

(%6.7)

(%93.9)

(%2.7)

(%2.8)

(%0.6)

(0.1%
)

(0.2%
)

(0.4%
)

(7
8.

7%
) 

(70.5%) 

(17.4%) 

(2.7%) 

(8.6%) 
(0.5%) 

(0.3%) 

(78.2%
) 

(20.9%
) 

(0.3%
) 

ذ الجوي
المنف 139,018

(21.3%) 

       
      

     
     

     
    

    
رة 

ـــــا
ـزيـ

ـــــــ
 الــ

ض 
ــــر

ــــــ
غــــ

ب  
ــــــ

ســـــ
ـــــ

ـــــ
 حـ

وار
ـــز

 ال
دد

ـــــ
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ـــــ
 ع

   
   

   
   

   
   

   
ــــر

ــــــ
ــهـ

ـــــــ
شـــ

ب األ
ــــــــ

ســـــ
ـــــــــ

زوار حـ
ــــــــــــ

لــــــــــــ
    عـــــــــــدد الـــــــــــزوار حـــــــســـــــــب مـــــــنــــــفــــــــذ الــــــــدخــــــــــول                           عـــــــــــــــــــــدد ا

لـــــــــــــزوار حـــــــــــــســـــــــــــب بـــــــــــــلـــــــــــــد اإلقـــــــــــــامـــــــة
ــــــــــــدد ا

  عــــ
     

     
ة    

ـيــــ
ســـــ

ـنــــ
ـجــ

ــــــ
ة ال

عـــــ
ـــو

مـــ
ــــــ

ــج
مـــــ

ب 
ـــــ

ســ
ـــــ

حـــ
ار 

زو
ـــــ

لـــ
د ا

ــد
ـــــ

عـــ
   

   
   

   
   

   
   

   
 

ليالي الزوار 

4,396,435

موسم خريف صالة 302015 نتائج موسم صالة السياحي 302018

نتائج حصر زوار موسم صاللة السياحي 2016
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سفر
تذاكر ال

ســــكــــن
الـــ

ب
شرا

طعام و
أخــــــــــــــرى

12,799,536

23,528,235

15,048,392

14,287,748

(19.5%
)

  (35.8%
)

 (22.9%
) 

 (21.8%
) 

اخـــــــــــــرى
آســـيويون

عرب آخرون

بـــحــريــنـي

كـــويـــتـــي

قـــــطــــري

ســعــودي

إمـــاراتــــي

عـــمـــانـــي

1,692,733

3,509,102

1,694,112

1,014,169

2,083,677

2,208,751

4,851,413

7,283,780

41,326,174

(319.6)

(62.8)

(97.7)

(146.4)

(284.8)

(279.1)

(153.6)

(120.7)

(89.8)

ـــانـــي
عـــم

اراتــــي
إمـــ

ســعــودي

قـــــطــــري

كـــويـــتـــي

بـــحــريــنـي

عرب آخرون
آســـيويون

اخـــــــــــــرى

3,404,322

416,458

135,993

39,781

22,428

31,783

76,515

243,871

25,283

(7.4)

(6.9)

(4.3) 

(5.0) 

(3.1) 

(4.6) 

(4.4) 

(4.4) 

(4.8) 

سية ( ر.ع ) 
ب الجن

س
ط االنفاق ح

س
ق ومتو

      اإلنـــــفــــاق حســـــب بـــنـــود اإلنــــفــــاق ( ر.ع )                                                                                          اإلنفا
      

     
     

     
    

    
    

    
    

    
    

   
   

   
   

   
   

   
  

ســـــية   
ب الجنـ

ســــــ
ط ح

ســــــ
   عـــــدد الليـــالي والمـتو

ليالي الزوار 

4,396,435
إنفاق الزوار 

65,663,911

31موسم خريف صالة 2015 31نتائج موسم صالة السياحي 2018

متوسط الليالي 

ليلة 6.7

متوسط اإلنفاق 

100.6
ريال عماني
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نتائج موسم صاللة السياحي 322018

تشــكل المنافــذ الجويــة متمثلــة فــي مطــار مســقط الدولــي وصالــة وصحــار والمطــار العســكري باإلضافــة إلــى المنافــذ 
البريــة حريــط وحاســك، المنافــذ الرئيســية التــي يســتخدمها الــزوار للوصــول إلــى صالــة، والــذي يتــم تنفيــذ عمليــة حصــر 
الــزوار مــن خالهــا، بينمــا تتــم عمليــة تنفيــذ المســح عبــر مطــار صالــة ومنفــذ حريــط البــري وهمــا المنفــذان الرئيســيان 

اللذيــن يســتخدمهما الــزوار لمغــادرة صالــة وذلــك علــى النحــو التالــي: -

الحصر

مطاري مسقط الدولي وصحار 
يتــم إجــراء مقابــات مباشــرة فــي مطــاري مســقط الدولــي وصحــار لجميــع المســافرين إلــى صالــة بواســطة الرحــات الداخليــة 
مــن قبــل فريــق العمــل المتواجــد بالمطاريــن، واســتيفاء البيانــات باســتخدام األجهــزة اللوحيــة)IBAD( فــي عملية جمــع البيانات.

مطار صاللة
يتــم إجــراء مقابــات مباشــرة لجميــع الــزوار القادمــون إلــى صالــة عبــر الرحــات الدوليــة المباشــرة إلــى مطــار صالــة مــن قبــل 

فريــق العمــل المتواجــد بالمطــار، واســتيفاء البيانــات باســتخدام األجهــزة اللوحيــة)IBAD( فــي عمليــة جمــع البيانــات.

المطار العسكري:
يتــم إجــراء مقابــات مباشــرة فــي المطــار العســكري التابــع لســاح الجــو الســلطاني العمانــي لجميــع المســافرين إلــى صالــة 
مــن قبــل فريــق العمــل المتواجــد بالمطــار ويتــم اســتيفاء البيانات باســتخدام األجهزة اللوحيــة)IBAD( في عملية جمــع البيانات.

منفذي حريط وحاسك
يتــم إجــراء مقابــات مباشــرة فــي منفــذي حريــط وحاســك البرييــن لجميــع الــزوار القادميــن إلــى صالــة بالمركبــات مــن قبــل 
فريــق العمــل المتواجــد فــي كل منفــذ ويتــم اســتيفاء البيانــات بواســطة األجهــزة اللوحيــة )IBAD( اللوحيــة، أمــا الــزوار القادميــن 
إلــى صالــة 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 مكتبيــًا.

المسح

صممــت عينــة المســح بطريقــة عشــوائية منتظمــة يتــم مــن خالهــا 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 صالــة فيتــم اختيار أول )شــخص/مجموعة( عشــوائيًا 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 أجــًرا للقيــام بهــا مــن الجهــة التــي قــام بزيارتهــا.

المنهجية: 
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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/الوالية

وهــو خــاص بالعمانييــن حيــث يســجل مــكان إقامــة الفــرد )المحافظــة/ الواليــة(، ويعتبــر الفــرد مقيمــًا بمحافظــة ظفــار إذا كان 
مقيمــًا فــي إحــدى الواليــات التابعــة لهــا( صالــة -ثمريــت -طاقــة -مربــاط -ســدح -رخيــوت -ضلكــوت -مقشــند -واليــة شــليم 

وجــزر الحانيــات(.

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 المهمــات 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 الرحات لألغراض األخرى مثل: رحلة تسوق، رحلة عاج، رحلة دراسية أو تدريبية، رحلة رياضية
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عدد مرات الزيارات السابقة

هي عدد الزيارات السابقة التي قام بها الفرد لمحافظة ظفار خال موسم صالة 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:
ــل إعــداد الســرير  ــة مختلفــة مث ــي تقــدم خدمــات فندقي ــة واالســتراحات، الت ــادق والشــقق الفندقي ــة الفن  تشــمل هــذه الفئ

ــًا. ــة يومي ــف الغــرف والمرافــق الصحي وتنظي

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 خال الرحلة لدى أقارب أو أصدقاء أو استخدام مكان إقامتهم كله أو جزء منه بالمجان.

تخييم: 
هي أماكن الفضاء التي يقوم الفرد باستغالها مؤقتًا بتنصيب خيمة أو ما شابه خال الرحلة.

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: 
)غير ما ذكر سابقًا (

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 خال الرحلة.	 
تكاليف االتصاالت الهاتفية والبريد.	 
أي مصاريف أخرى.	 

طريقك لإلطالع على العالقات االقتصادية بالسلطنة
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