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In the framework of the relentless attention paid by the 
government to the development of a number of prom-
ising economic sectors as required by Oman Vision 
2040, including the tourism sector to be an important 
tributary to the national economy and a source of safe 
income and reduce dependence on oil as a source of 
income for the economy.

In this context, the National Center for Statistics and In-
formation keeps pace with the government,s interest in 
these economic sectors and strives to implement many 
statistical surveys in order to provide statistical data 
and indicators that help planners and decision makers 
in developing appropriate strategic plans for their de-
velopment.

 Therefore, the National Center for Statistics and In-
formation is pleased to put in your hands this bulletin, 
which contains statistical indicators for the tourism sec-
tor in the Sultanate of Oman during the period (2017-
2021 AD).

In conclusion, we can only extend to all government 
units and private institutions sincere thanks and appre-
ciation for their good cooperation with us by provid-
ing us with the required data, facilitating procedures 
and providing the necessary support to statistical work 
teams, especially the Royal Oman Police, the Ministry 
of Heritage and Tourism and Oman Airports Company, 
and we pray to God to help us all serve this dear home-
land Oman under the wise leadership of His Majesty 
Sultan Haitham bin Tariq.

   فــي إطــار االهتمــام الحثيــث الــذي توليــه الحكومــة لتطويــر 

عــددا مــن القطاعــات االقتصاديــة الواعــدة وفقــا لمــا تقتضيــه 

رؤيــة ُعمــان 2040 ومــن بينهــا قطــاع الســياحة لتكــون رافــدا مهمــا 

لالقتصــاد الوطنــي ومصــدر دخــل آمــن والتقليــل مــن اإلعتمــاد 

ــاد . ــد لالقتص ــل وحي ــدر دخ ــط كمص ــى النف عل

   وفــي هــذا اإلطــار يواكــب المركز الوطني لإلحصــاء والمعلومات 

إهتمــام الحكومــة بتلــك القطاعــات اإلقتصاديــة ويســعى جاهــدا 

لتنفيــذ العديــد مــن المســوحات اإلحصائيــة فــي ســبيل توفيــر 

بيانــات ومؤشــرات إحصائيــة تســاعد المخططيــن وصنــاع القــرار 

فــي وضــع الخطــط االســتراتيجية المناســبة لتطويرهــا.

   وعليــه يســر المركــز الوطنــي لإلحصــاء والمعلومــات أن يضــع 

بيــن أيديكــم هــذه النشــرة التــي تحتــوي علــى مؤشــرات إحصائيــة 

لقطــاع الســياحة فــي ســلطنة ُعمــان خــالل الفتــرة )2017-2021 م(.

   وختامــا ال يســعنا إال أن نتقــدم إلــى جميــع الوحــدات الحكوميــة 

حســن  علــى  والتقديــر  الشــكر  بخالــص  الخاصــة  والمؤسســات 

ــهيل  ــة وتس ــات المطلوب ــا بالبيان ــالل تزويدن ــن خ ــا م ــا معن تعاونه

اإلجــراءات وتقديــم الدعــم الــالزم لفــرق العمــل اإلحصائيــة ونخــص 

بالذكــر شــرطة عمــان الســلطانية ووزارة التراث والســياحة وشــركة 

ــذا  ــة ه ــي خدم ــا ف ــا جميع ــه أن يوفقن ــو الل ــان وندع ــارات عم مط

الوطــن الغالــي عمــان فــي ظــل القيــادة الحكيمــة لحضــرة صاحــب 

الجاللــة الســلطان هيثــم بــن طــارق المعظــم أيــده اللــه.   

Dr. Khalifa Abdullah Hamad Al- Barwani
The Chief Executive

د. خليفة بن عبدالله بن حمد البرواني 
الرئيس التنفيذي

Introduction

تقدمي





المؤشــــــــــــــــــــرات
 الــرئيسيــة للسياحـــة

Main
Tourism Indicators 



ملخص إحصائي، المؤشرات الرئيسية للسياحة

Inbound Tourism  /  السياحة الوافدة

652
)Thousand / ألف( 

Number of Inbound Visitors
عدد الزوار الوافدون

188
زوار اليوم الواحد - )ألف(

Same day Visitors- )000(

464
السواح )زوار المبيت( - )ألف(

Tourists )Overnight Visitors( - )000(

6.8
ليالي اإلقامة - )مليون(

Nights Spent - )Million(

224.9
Million OMR

 

مليون ريال عماني

اإلنفاق العام للزوار القادمون
public spending of Inbound Visitors 
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Statistical Summary, Main Tourism Indicators

Outbound Tourism  /  السياحة المغادرة

1.9
) Million /مليون( 

Number of Outbound Visitors
عدد الزوار المغادرون

638
زوار اليوم الواحد - )ألف(

Same day Visitors- )000(

1.3
السواح )زوار المبيت( - )مليون(

Tourists )Overnight Visitors( - )Million(

26.2
ليالي السواح - )مليون(

Nights Spent - )Million(

281.1
Million OMR

 

مليون ريال عماني

اإلنفاق العام للزوار المغادرون
public spending of Inbound Visitors 
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ملخص إحصائي، المؤشرات الرئيسية للسياحة

مساهمة السياحة في الناتج المحلي
Share of Tourism in GDP 

Tourism Satellite Account / حساب السياحة الفرعي

%2.4
224.9

إنفاق السياحة الوافدة - )مليون(
Inbound Tourism Expenditure - )Million(

1.03
إنفاق السياحة المحلية - )مليار(

Domestic Tourism Expenditure - )Billion(

281.1
إنفاق السياحة المغادرة - )مليون(

Outbound Tourism Expenditure - )Million(

1.3
إجمالي اإلنتاج- )مليار(
Total Production - )Billion(
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Statistical Summary, Main Tourism Indicators

Accommodation Services / خدمات وسائل اإليواء

اإليراد - )مليون( 
Revenues - )Million(

122.8

عدد الفنادق
Number of Hotels

29,056 612

14,7802.1

عدد الغرف
Number of Rooms

عدد العمالة
Number of Employees

النزالء - )مليون(
Guests- )Million(
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السياحــــــــــة
الوافــــــــــدة

Inbound Tourism

01
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القســـــــــــــــم األول
السياحـــــــــــــــــة 
الوافــــــــــــــــــدة

أثــرت جائحــة كورونــا )كوفيــد- 19 ( فــي انخفــاض المعــدل الســنوي فــي أعــداد الــزوار القادميــن خــالل عــام 2021م 

بشــكل كبيــر وصلــت نســبته إلــى 32.7 % ليصــل عددهــم 652 ألــف زائــر خــالل عــام 2021م مقارنــة بـــ 3.2  مليــون 

زائــر خــالل عــام 2017م ومنخفضــًا بمــا نســبته 25 % مقارنــة بعــام 2020م .

احتــل الــزوار مــن مواطنــي دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربــي المرتبــة األولــى بمــا نســبته 45 % حيــث بلــغ 

عددهــم 293 ألــف زائــر مــن إجمالــي الــزوار وجــاء الــزوار اآلســيويون فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة 26.4 %، يليهــم 

وفــي المرتبــة الثالثــة الــزوار مــن الــدول العربيــة األخــرى بنســبة 12.6 %.

جــاء غــرض الترفيــه والترويــح فــي المرتبــة األولــى بنســبة 42.7 % ليصــل عــدد الــزوار القادميــن لهــذا الغــرض حوالــي 

278 ألــف زائــر يليــه غــرض زيــارة األهــل واألصدقــاء بنســبة 34.7 %، وجــاء غــرض رحلــة العمــل فــي المرتبــة الثالثــة 

بنســبة 12 %.

شــكل الســياح الذيــن مكثــوا خــالل رحلتهــم أكثــر مــن ليلــة النســبة األعلــى ليصــل عددهــم 464 ألــف ســائح مشــكلين 

مــا نســبته 71.2 % مــن إجمالــي الــزوار، وبلغــت نســبة زوار اليــوم الواحــد 28.8 % مــن مجمــوع الــزوار ليصــل عددهــم 

إلــى 188ألــف زائــر.

انخفضــت نســبة اإلنفــاق العــام للــزوار القادميــن لســلطنة عمــان خــالل عــام 2021م  بمــا نســبته 22.4 % ليصــل إلــى 

224.9 مليــون ريــال عمانــي مقارنــة  بـــ 289.8 مليــون ريــال عمانــي خــالل 2020م .

ارتفــع اجمالــي عــدد الليالــي التــي قضاهــا الســياح القادمــون خــالل عــام 2021م بمــا نســبته 11.3 % لتصــل 6.8 

مليــون ليلــة بمعــدل 15 ليلــة لــكل ســائح مقارنــة 6.1 مليــون ليلــة قضاهــا الســياح خــالل عــام 2020م .
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The Corona pandemic (Covid-19) has affected the decrease in the annual rate in the number of 
visitors coming during 2021 significantly, reaching 32.7% to reach 652 thousand visitors during 2021 
compared to 3.2 million visitors during 2017 and a decrease of 25% compared to 2020.

Visitors from the GCC countries ranked first with 45%, reaching 293 thousand visitors out of the total 
visitors, and Asian visitors came in second rank with 26.4%, followed by the third rank, visitors from 
other Arab countries with 12.6%.

The purpose of entertainment and recreation came in the first rank by 42.6%, bringing the number of 
visitors coming for this purpose to about 278 thousand visitors, followed by the purpose of visiting 
family and friends by 34.7%, and the purpose of the business trip in the third rank by 12%.

The tourists who stayed during their trip more than one night accounted for the highest percentage 
to reach 464 thousand tourists, constituting 71.2% of the total visitors, and the percentage of visitors 
per day reached 28.8% of the total visitors to reach 188 thousand visitors.

The percentage of public spending for visitors coming to the Sultanate of Oman during 2021 
decreased by 22.4% to reach OMR 224.9 million compared to OMR 289.8 million during 2020.

The total number of nights spent by incoming tourists during 2021 increased by 11.3% to reach 
6.8 million nights at a rate of 15 nights per tourist compared to 6.1 million nights spent by tourists 
during 2020.

Section One Inbound
Tourism
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عدد الزوار حسب مجموعة الجنسيات 
Number of Visitors by Nationality Group

إجمالي عدد الزوار القادمون إلى سلطنة عمان
 Total Number of  Inbound Visitors 

دول مجلس التعاون
G.C.C Countries

اآلسيويون
Asians

عرب آخرون
OtherArabs

293
82 172

عـــــــدد الــــــزوار القادمون

Thousand Visitors
 

Thousand Visitors
 

Thousand Visitors
 

ألف زائرألف زائرألف زائر

% 25
االنخفاض

Decrease

2020

869

2021

652
ألف زائر 

 Thousand visitors
ألف زائر 

 Thousand visitors

2021
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Visiting Relatives and Freinds
زيارة األهل واألصدقاء الترفيه والترويح

Leisure & Recreation
رحلة عمل

BusinessTrip
أغراض أخرى

Others

الغرض الرئيسي للزيارة
Main purpose of visit

% 34.7 % 42.6% 12% 10.6

224.9
Million OMR

 

مليون ريال عماني

اإلنفاق العام للزوار
 القادمين

 public spending of
 Inbound Visitors

6.8
Million Night

 

مليون ليلة

إجمالي ليالي اإلقامة
Total of Nights Spent

188
Thousand Visitors

 

ألف زائر

زوار اليوم الواحد
 visitors per day

464
Thousand Tourists

 

ألف سائح

السواح ) زوار المبيت(
 Tourists )Overnight

  )Visitors

Number of  Intbound Visitors
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02
السياحــــــــــة
المغــــــــادرة

Outbound Tourism
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السياحـــــــــــــــــة القســـــــــــــــم الثاني
المغـــــــــــــــــادرة

ارتفعــت الســياحة المغــادرة مــن ســلطنة عمــان خــالل عــام 2021م بمــا نســبته 17.6 % ليصــل العــدد إلــى 1.9 

ــام 2020م .  ــادر خــالل ع ــر مغ ــون زائ ــة بـــ 1.6 ملي ــادر مقارن ــر مغ ــون زائ ملي

ــزوار المغــادرون ألغــراض أخــرى والتــي مــن بينهــا التســوق والرحــالت العالجيــة والرحــالت التدريبيــة خــالل  شــكل ال

عــام 2021م مــا نســبته 40.2 % مــن إجمالــي الــزوار يليهــم الــزوار لغــرض زيــارة األهــل واألصدقــاء وغــرض الترفيــه 

ــي. ــة العمــل بنســبة 37.6 %، 17.4 % و 4.8 % علــى التوال ــح ورحل والتروي

أوضحــت النتائــج بــأن مــا نســبته 44.7 % مــن الســياح المغادريــن أي مــا يعــادل 587 الــف ســائح اســتخدموا الفنــادق 

والشــقق الفندقيــة ســكنًا لهــم، بينمــا ســكن عــدد 342 ألــف ســائح أي مــا نســبته 26.1 % لــدى األهــل واألصدقــاء.

انخفــض إجمالــي اإلنفــاق للــزوار المغادريــن خــالل عــام  2021م  بمــا نســبته 12.1 % ليصــل لـــ 281.1 مليــون ريــال 

عمانــي مقارنــة بـــ 319.9 مليــون ريــال عمانــي خــالل عــام 2020م.

أشــارت النتائــج بــأن إجمالــي ليالــي إقامــة الســياح المغادريــن خــالل عــام 2021م بلغــت 26.2 مليــون ليلــة بمتوســط 

وقــدره 20 ليلــة لــكل ســائح، قضــى الــزوار اآلســيويون منهــا نســبة 70.7 % مــن إجمالــي الليالــي أي مــا يعــادل 18.5 

مليــون ليلــة. وشــكلت نســبة ليالــي الــزوار العمانييــن 26.7 % لتصــل إلــى حوالــي 7.0 مليــون ليلــة.
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Tourism departing from the Sultanate of Oman during 2021 increased by 17.6% to reach 1.9 million 
departing visitors compared to 1.6 million departing visitors during 2020.

Visitors departing for other purposes, including shopping, medical trips and training trips during 
2021, accounted for 40.2% of the total visitors, followed by visitors for the purpose of visiting family 
and friends, leisure and recreation and business trip with 37.6%, 17.4% and 4.8% respectively.

The results showed that 44.7% of the departing tourists, equivalent to 587 thousand tourists, used 
hotels and hotel apartments as their residence, while 342 thousand tourists, or 26.1%, lived with 
family and friends.

Total spending for departing visitors during 2021 decreased by 12.1% to OMR 281.1 million 
compared to OMR 319.9 million during 2020.

The results indicated that the total nights of stay of departing tourists during 2021 amounted to 26.2 
million nights with an average of 20 nights per tourist, of which Asian visitors spent 70.7% of the 
total nights, equivalent to 18.5 million nights. The percentage of Omani visitor nights accounted for 
26.7 per cent to reach around 7.0 million nights.

Section Two Outbound
Tourism
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عـــــــدد الــــــزوار المغادرون

إجمالي عدد الزوار المغادرون
 Total Number of Outbound Visitors 

2021

1.91.6
2020

اإلرتفاع
Increase

% 17.6

مليون زائر مغادر 

مليون زائر مغادر 
 departing visitors

 departing visitors

Leisure & Recreation
الترفيه والترويح

Business trip
رحلة عمل

Visiting Relattives and Freinds
زيارة األهل واألصدقاء

Others
أغراض أخرى

% 37.6% 17.4% 4.8% 40.2

الزوار حسب الغرض
Visitors by Purpose

2021
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% 12.1

إجمالي اإلنفاق
Total Expenditure

االنخفاض
Decrease

Number of  Outbound Visitors

319.9
مليون ر.ع

Million OMR مليون ر.ع
Million OMR

إجمالي ليالي اإلقامة

Total of Nights Spent

18.5
إجمالــــــــي الليالي التي

 قضاها السواح اآلسيويون
إجمالــــــــي الليالي التي

 قضاها السواح العمانيون

  Total of Nights Spent by
 Asian Tourists

  Total of Nights Spent by
 Omanis Tourists

Million Night
 

مليون ليلة

26.2
Million Night

 

مليون ليلة

7.0
Million Night

 

مليون ليلة

281.1
20212020
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حساب السياحة 
الفرعــــــــــــــــــــــــي

03

 Tourism Satellite 

Accounts (TSA)
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القســـــــــــــــم الثالث
حساب السياحة
الفرعــــــــــــــــــــــــي

ــا  ــياحي أي م ــاق الس ــي اإلنف ــن إجمال ــبته 82.1 % م ــام 2021م مانس ــالل ع ــة خ ــياحة المحلي ــاهمة الس ــت مس بلغ

ــال عمانــي مســاهمة الســياحة الوافــدة خــالل  ــة بــــ 17.9 % أي 224.9 مليــون ري ــال عمانــي، مقارن ــار ري يعــادل ملي

عــام 2021م.

 ارتفعــت قيمــة عوائــد القطــاع الســياحي خــالل عــام 2021م بمــا نســبته 5.5 % لتصــل الــى 1.3 مليــار ريــال عمانــي 

مقارنــة بــــ 1.2 مليــار ريــال عمانــي خــالل عــام 2020م . 

تصــدرت خدمــات تقديــم الطعــام والشــراب األنشــطة المســاهمة فــي اإلنفــاق علــى الســياحة المحليــة بنســبة 

%24.4 لتصــل إلــى 252.2 مليــون ريــال عمانــي يليهــا خدمــات وســائل اإليــواء بنســبة 17 % لتصــل إلــى 176 مليــون 

ــال  ــة التســوق بنســبة 16 % أي مايعــادل 165 مليــون ري ــال عمانــي ثــم الخدمــات الســياحية المحــددة والمتضمن ري

عمانــي ، وتأتــي فــي المرتبــة الرابعــة خدمــات النقــل البــري بنســبة 12.5 %  أي مايعــادل 129.4 مليــون ريــال عمانــي 

ــة الخامســة  ــي وكاالت الســفر والســياحة وخدمــات اســتئجار المعــدات وخدمــات النقــل الجــوي  فــي المرتب ــم تأت ث

والسادســة والســابعة بنســبة 9.4 % ،  2.8 %،  1 % علــى التوالــي. 

 ارتفعــت القيمــة المضافــة المباشــرة لقطــاع الســياحة خــالل عــام 2021م بمــا نســبته 9.8 % لتصــل إلــى 804.9 

مليــون ريــال عمانــي مقارنــة بـــ 732.8 مليــون ريــال عمانــي خــالل عــام 2020م مشــكلة مانســبته 2.4 % مــن إجمالــي 

الناتــج المحلــي اإلجمالــي خــالل عــام 2021م.

ارتفــع العجــز فــي الميــزان الســياحي خــالل عــام 2021م بنســبة 86.1 %  ليصــل إلــى 56.1 مليــون ريــال مقارنــة بــــ 

30.2 مليــون ريــال عمانــي خــالل عــام 2020م  ويعــود الســبب إلــى انخفــاض إنفــاق الســياحة الوافــدة. 
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Section Three  Tourism Satellite 
Accounts (TSA)

The contribution of domestic  tourism during 2021 amounted to 82.1% of the total tourism 
expenditure, equivalent to one billion Omani Riyals, compared to 17.9% or 224.9 million Omani 
Riyals the contribution of incoming tourism during 2021.

The value of revenues of the tourism sector during 2021 increased by 5.5% to reach OMR 1.3 billion 
compared to OMR 1.2 billion during 2020.

Food and beverage  services topped the activities contributing to the expenditure on domestic 
tourism by 24.4% to reach OMR 252.2 million, followed by accommodation services by 17% to reach 
OMR 176 million, then specific tourism services including shopping by 16%, equivalent to OMR 165 
million, and comes in fourth place by road transport services by 12.5% equivalent to OMR 129.4 
million, then comes travel and tourism agencies, equipment rental services and transport services. 
Air in the fifth, sixth and seventh ranks with 9.4%, 2.8% and 1% respectively.

The direct added value of the tourism sector during 2021 increased by 9.8% to reach OMR 804.9 
million compared to OMR 732.8 million during 2020, constituting 2.4% of Gross domestic product 
(GDP) during 2021.

The deficit in the tourism balance during 2021 increased by 86.1% to reach 56.1 million Omani Riyals 
compared to 30.2 million Omani Riyals during 2020 due to the decrease in spending on inbound 
tourism.
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2021 20192020 2018 2017

1,503,117
1,640,360

1,742,445

1,193,443
1,258,966

حساب السياحـــة الفرعــــي

تطور إنفاق السياحة الداخلية )السياحة الوافدة والسياحة المحلية(
Development Domestic Tourism Expenditure (Inbound & Internal Tourism)

حجم اإلنفاق

% 82.1% 17.9
السياحة الوافدةالسياحة المحلية

Domestic TourismInbound Tourism

Contribution of Domestic Tourism 
of the Total Tourism Expenditure 

in the year of 2021.

Contribution of Inbound Tourism 
of the Total Tourism Expenditure

 in the year of 2021.

مساهمــــــــة السياحــــــــــة المحليـــــة

 مـــــــــــن إجمالي اإلنفاق السياحــــي
 خالل عام 2021م.

مساهمــــــــة السياحــــــــــة الوافدة

 مـــــــــــن إجمالي اإلنفاق السياحــــي 
خالل عام 2021م.

Total Expenditure

Billion OMR
مليار ر.ع

2021
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 Tourism Satellite Accounts )TSA(

أهــــــم األنشطـــة المساهمــة فــــــــــــي اإلنفاق على السياحة المحلية 
Topped Activities Contributing to the Expenditure on Domestic Tourism

% 24.4

% 17

% 16

% 12.5

% 2.8

% 1

 وسائــل اإليواء
Accommodation 

Services

 النقل البري
Road Transport 

Services

 النقل الجوي
Air Transport 

Services

التسوق
 shopping  

 الطعام والشراب 
Food and beverage  

services

% 9.4  وكاالت السفر
 والسياحة

Travel Agencies 
Services

 استئجار المعدات
equipment rental 

services

Direct Added Value increased

% 9.8 Million OMR

مليون ر.ع

Total Tourism Production Increased

% 5.5 Billion OMR

مليار ر.ع

ارتفع إجمالي اإلنتاج السياحي

1.3       
1.2       

2021

2020

The Deficit in the Tourism balance Increased

% 86.1 Million OMR

مليون ر.ع

ارتفع العجز في الميزان السياحي

56.1       
30.2       

2021

2020

ارتفعت القيمة المضافة المباشرة 

 804.9      
732.8      

2021

2020
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خدمات وسائل 
اإليــــــــــــــــــــــواء

04

Accommodation

 Services



نشرة إحصاءات السياحة 2022 34

القســـــــــــــــم الرابع
خدمـــــــــــــــــــات

وسائل اإليـــــــــواء

ارتفــع عــدد الفنــادق فــي ســلطنة عمــان خــالل الســنوات األربــع الماضيــة بمــا نســبته 14.3 % ليصــل العــدد خــالل عــام 

2021م إلــى 612 فندقــًا بعــد أن كان  359 فندقــًا خــالل عــام 2017م ، منهــا 27 فندقــًا مــن فئــة الخمــس نجــوم، 28 

فندقــًا مــن فئــة أربــع نجــوم، 55 فندقــًا مــن فئــة ثــالث نجــوم، 62 فندقــًا مــن فئــة نجمتيــن، 440 وحــدة فندقيــة أخــرى 

والتــي تتضمــن فنــادق مــن فئــة نجمــة واحــدة والفنــادق غيــر المصنفــة واإلســتراحات والشــقق الفندقية. 

تتــوزع الفنــادق الــــــــ 612 علــى جميــع محافظــات ســلطنة ٌعمــان بنســب متفاوتــة، حيــث تســتحوذ محافظــة مســقط 

علــى عــدد 205 فندقــًا، 86 فندقــًا فــي محافظــة جنــوب الشــرقية، 74 فندقــًا فــي محافظــة الداخليــة، 47 فندقــًا 

فــي محلفظــة جنــوب الباطنــة ، 41 فندقــًا فــي محافظــة شــمال الشــرقية ، 40 فندقــًا فــي محافظــة شــمال الباطنــة 

، 38 فندقــًا فــي محافظــة ظفــار، ومحافظــات البريمــي والظاهــرة والوســطى ومســندم 30 فندقــًا ، 23 فندقــًا ، 

18 فندقــًا ، 10 فنــادق علــى التوالــي .

ارتفــع عــدد العامليــن فــي نشــاط الفنــادق خــالل عــام 2021م بمانســبته 40.8 % ليصــل عددهــم إلــى 14.780 عامــل 

مقارنــة بـــ 10.495 عامــال خــالل عــام 2020م  واســتحوذت  فنــادق محافظــة مســقط علــى العــدد األكبــر مــن العمالــة 

بمانســبته 39.1 % ليصــل العــدد إلــى 5,783 عامــال ،كمــا بلــغ عــدد العامليــن فــي فنــادق محافظــة شــمال الشــرقية بـ 

3,165 عامــال أي مــا يعــادل 21.4 % وبلــغ عــدد العامليــن فــي  محافظــة ظفــار 1,969 عامــل وفــي محافظــة الداخليــة 

1,425 عامــال و فــي محافظــة جنــوب الشــرقية 525 عامــل  ، وتبلــغ نســبة العامليــن فــي المحافظــات األخــرى ضمــن 

هــذا النشــاط 12.9 % مــن إجمالــي عــدد العمالــة.

شــكل العمانيــون العاملــون فــي نشــاط الفنــادق خــالل عــام 2021م مــا نســبته 35.4 % مــن إجمالــي عــدد العامليــن 

أي مــا يعــادل 5,230 عامــل بنســبة ارتفــاع بلغــت 39.4 % مقارنــة بعــام 2020م، بينمــا بلــغ عــدد العامليــن الوافديــن 

فــي هــذا النشــاط 9,550 عامــل أي مــا نســبته 64.6 % مــن إجمالــي عــدد العامليــن فــي نشــاط الفنــادق. 

ــي  ــال عمان ــون ري ــى 122.8 ملي ــام 2021م بمــا نســبته 19.7 % لتصــل إل ــادق خــالل ع ــد نشــاط الفن ارتفعــت عوائ

ــال عمانــي خــالل عــام 2020م. ــة بـــ 102.6 مليــون ري مقارن

شــكلت قيمــة إيــرادات إيجــار الغــرف بالفنــادق مــا نســبته 59.8 % مــن إجمالــي عوائــد نشــاط الفنــادق  لتصــل               

لـــ73.4 مليــون ريــال عمانــي خــالل عــام 2021م وبلغــت نســبة العوائــد مــن الطعــام وبيــع المشــروبات 23.3 % و 

10.6 % علــى التوالــي، بينمــا بلغــت العوائــد األخــرى 6.3 %.
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Section Four  Accommodation
Services

The number of hotels in the Sultanate of Oman during the past four years increased by 14.3% to 
reach 612 hotels during 2021 from 359 hotels during 2017, including 27 five-star hotels, 28 four-star 
hotels, 55 three-star hotels, 62 two-star hotels and 440 other hotel units, which include one-star 
hotels, unrated hotels, lounges and hotel apartments.

The 612 hotels are distributed across all governorates of the Sultanate of  Oman in varying proportions, 
with Muscat Governorate acquiring 205 hotels, 86 hotels in South Sharqiyah Governorate, 74 hotels 
in Dakhiliya Governorate, 47 hotels in South Batinah Governorate, 41 hotels in North Sharqiyah 
Governorate, 40 hotels in North Batinah Governorate, 38 hotels in Dhofar Governorate, Buraimi, 
Al Dahra, Central and Musandam Governorates, 30 hotels, 23 hotels, 18 hotels and 10 hotels 
respectively.

The number of workers in the hotel activity increased during 2021 by 40.8% to reach 14,780 workers 
compared to 10,495 workers during 2020 and Muscat Governorate hotels accounted for the largest 
number of workers by 39.1% to reach 5,783 workers, and the number of workers in hotels in North 
Eastern Governorate reached 3,165 workers, equivalent to 21.4%, and the number of workers in 
Dhofar Governorate reached 1,969 workers and in the Governorate of Interior 1,425 workers and 
In South Sharqiyah Governorate there are 525 workers, and the percentage of workers in other 
governorates within this activity is 12.9% of the total number of workers.

Omanis working in the hotel activity during 2021 accounted for 35.4% of the total number of 
workers, equivalent to 5,230 workers, an increase of 39.4% compared to 2020, while the number of 
expatriate workers in this activity reached 9,550 workers, or 64.6% of the total number of workers 
in the hotel activity.

The revenues of the hotel activity during 2021 increased by 19.7% to reach OMR 122.8 million 
compared to OMR 102.6 million during 2020.

The value of hotel room rental income accounted for 59.8% of the total revenues of the hotel activity 
to reach OMR 73.4 million during 2021 and the percentage of revenues from food and beverage 
sales amounted to 23.3% and 10.6% respectively, while other revenues amounted to 6.3%.
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خدمات وسائل اإليواء

% 19.7
 122.8

 102.6

Million OMR

مليون ر.ع

Million OMR

مليون ر.ع

 
عوائد نشاط الفنادق 

نسبة اإلشغالإجمالي ليالي النزالءعدد نزالء الفنادق

The Revenues of the
 Hotel Activity 

number of hotel 
guests 

Total guests nights 
 

occupancy rate  

2021

2020

% 24.8

2021

Million Guests

مليون نزيل
 2.1

2020
Million Guests

مليون نزيل
 1.7

% 34.2

2021

Million Nights

مليون ليلة
 2.3

2020
Million Nights

مليون ليلة
 1.7

% 25

2021

 33.1

2020

%

%
 26.4

2021
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Accommodation Services

عــــــــــــــــدد العاملين في نشاط الفنادق
Number of Employees in Hotels activity

تــــــوزيع الفنادق حسب المحافظات
Distribution  of Hotels by Governorates

غير عماني
Non Omani

عماني
Omani  5,230

205

40

10

38302318

744741 86

 9,550
 14,780

Employee 
عامل

Al Batinah North
شمال الباطنة

Dhofar
ظفار

Buraimi
البريمي

Al Dahra
الظاهرة

Central
الوسطى

Musandam
مسندم

Ash Sharqiyah North
شمال الشرقية

Muscat
مسقط

Ash Sharqiyah South
جنوب الشرقية

Ad Dakhliah
الداخلية

Al Batinah South
جنوب الباطنة Hotels

Total of
 Hotels 
number

فندق

إجمالــي 
عــــــــــــدد
الفنـــادق

 612
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المنهجية - المفاهيم 

السياحـــــــــة الوافــــــــدة
غير  من  عمان  سلطنة  إلى  القادمون  يشكل 

المنافذ  المقيمين بها خالل أشهر السنة عبر 
المجتمع  ،البحرية(  ،الجوية  البرية   ( المختلفة 
تقدير  يتم  المسح  خــالل  ومــن  المستهدف. 
سلطنة  زاروا  الــذيــن  للسواح  الكلي  الــعــدد 
غرض  حسب  بها  المقيمين  غير  مــن  عــمــان 
الوافدة  للسياحة  اإلنفاق  حجم  تقدير  الزيارة، 
للبيانات  الــزمــنــيــة  السلسلة  واســتــكــمــال 

المتعلقة بقطاع السياحة.

بمعدل   بالعمل  الميدانيون  الباحثون  يقوم 
جدول  في  المحددة  األيــام  خال  ساعات  سبع 
خامس  لكل  مقابلة  يجرون  الميدانية،  الزيارات 
البرية،  المنافذ  طريق  عن  تعبر  مغادرة  سيارة 
مطار  فــي  ــراد  أفـ فرد/مجموعة  عــاشــر  ــل  وك
مسقط الدولي ومطار صاللة مع تغيير فترات 

العمل فيه.

المصطلحـــــات السياحيــــــــة
و

Inbound Tourism
Non-resident visitors to the Sultanate  
of Oman during the months of the year 
through the various ports (land ,air and 
sea) the targeted community.  The total 
number of non-resident tourists to the 
Sultanate  of Oman has been estimated, 
through the Survey, according to the 
purpose of the visit, the estimated 
amount of inbound tourism expenditure 
and the time series of tourism related 
data that have been met.

Field researchers work by Seven hours 
during the designated days in the field 
visits schedule. They make interviews 
for every fifth car passing over the land 
ports and every (tenth) individual / group 
of individuals at Muscat International 
Airport and Salalah Airport with taking 
into account the changed work periods.
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السياحـــــــــــة المغــــــادرة
يشكل الزوار العمانيون والمقيمون القادمون 
عبر  السنة  أشــهــر  خــالل  خــارجــيــة  ــالت  رحـ مــن 
،البحرية(  ،الجوية  البرية   ( المختلفة  المنافذ 

المجتمع المستهدف. 

الكلي  العدد  تقدير  يتم  المسح  خــالل  ومــن 
في  القادمين  والمقيمين  العمانيين  للسياح 
غرض  حسب  عمان  سلطنة  ــارج  خ مــن  ــالت  رح
الرحلة، تقدير حجم اإلنفاق للزوار خارج سلطنة 
للبيانات  الزمنية  السلسلة  واستكمال  عمان 
الباحثون  يقوم  السياحة.  بقطاع  المتعلقة 
الميدانيون القيام بأعمال المسح بمعدل سبع 
ساعات خال األيام المحددة في جدول الزيارات 
خامس  لكل  مقابلة  فيها  يجرون   ، الميدانية 
البرية،  المنافذ  طريق  عن  تعبر  قادمة  سيارة 
وكل 10 عاشر فرد / مجموعة( أفراد في مطار 
مسقط الدولي ومطار صاللة مع مراعاة تغيير 

فترات العمل فيه.

Outbound Tourism
Omani Visitors and residents arriving in 
outbound travels during the months of 
the year through the various ports (land 
,air and sea) the targeted community. 
The total number of Omani tourists  
and residents arriving in outbound trips 
to the Sultanate  of Oman has been 
estimated, through the Survey, according 
to the purpose of the visit, the estimated 
amount of expenditure on outbound 
visitors to the Sultanate of Oman and the 
time series of tourism related data that 
have been met.

Field researchers work at a rate of Seven 
hours  during the designated days in 
the field visits schedule. They make 
interviews for every fifth arriving car 
passing over the land ports and every 
(tenth) individual / group of individuals at 
Muscat International Airport and Salalah 
Airport with taking into account the 
changed work periods.

and Terms of Tourism
The Methodology - The
Concepts 



نشرة إحصاءات السياحة 2022 42

Domestic Tourism
Domestic tourism includes the activities 
of the Sultanate residents who travel 
to places inside the Sultanate, but 
outside their usual environment, and 
continuously reside there for a period of 
not more than one year for the purpose 
of entertainment, work, or other, except 
any income-generating activity in the 
visited place. We can know, from the 
survey, the number of Omani tourists 
and residents who make domestic 
trips during the year depending on 
the purpose, knowing the amount 
of expenditure on domestic tourism, 
and identifying the tourist attraction 
Wilayat (provinces). This survey falls 
within the National household surveys, 
therefore the same sample excepted to 
be covered by these surveys is used.

السياحــــــــــة المحليـــــــة
األشخاص  أنشطة  المحلية  السياحة  تشمل 
المقيمين داخل سلطنة عمان الذين يسافرون 
خــارج  ولكن  عمان  سلطنة  داخــل  أمــاكــن  إلــى 
بيئتهم المعتادة ويقيمون بها لمدة ال تتجاوز 
اإلســتــجــمــام  ألغــــراض  متصلة  واحــــدة  ســنــة 
والعمل واألغراض األخرى، وأن ال يكون الغرض 
يدر  نشاط  بممارسة  القيام  هو  الرحلة  من 
ــزوره.  ومن خالل  له دخــاًل في المكان الــذي ي
العمانيين  السياح  أعداد  معرفة  يمكن  المسح 
محلية  بــرحــالت  يقومون  الــذيــن  والمقيمين 
خالل العام حسب الغرض، معرفة حجم اإلنفاق 
الواليات  على  التعرف  المحلية،  السياحة  على 
المسح  هذا  إدراج  السياحي.يتم  الجذب  ذات 
يتم  وبالتالي  المعيشية،  األسر  ضمن مسوح 
تغطيتها  يفترض  التي  العينة  نفس  استخدام 

من خالل تلك المسوح.

المنهجية - المفاهيم 
المصطلحـــــات السياحيــــــــة

و

خدمات وسائل اإليــــــــــــواء
تم تغطية جميع المنشأت العاملة في سلطنة 
الفنادق،  الفنادق والتي تشمل  عمان بنشاط 
بيانات  لتوفير  الفندقية واإلستراحات  الشقق 
تفصيلية عن هذا النشاط. ومن أهم المؤشرات 
التي يتم الحصول عليها عدد العاملين واألجور، 
اإليرادات ونسب اإلشغال وعدد النزالء حسب 
يتم  يقضونها.  التي  الليالي  وعــدد  الجنسية 
و  وأربــعــة  خمسة  فئة  الفنادق  جميع  تغطية 
إرســال  طريق  عن  شهري  بشكل  نجوم  ثالثه 
الرسائل اإللكترونية لهذه المنشآت بداية  كل 
شهر لتزويدنا ببيانات الشهر السابق. أما بقية 

الفنادق فيتم تغطيتها بشكل ربع سنوي.

Accommodation 
Services 

All establishments operating in the Sultan-
ate in Hotel sector including hotels, hotel 
apartments, and rest houses were covered 
to provide detailed information on this activi-
ty. Among the most important indicators ob-
tained: the number of employees, salaries, 
revenues, occupancy rates and the number 
of guests by nationality and the number of 
nights spent.  All five star hotels and four-
star hotels and three have been monthly 
covered through sending e-mails to these 
institutions at the beginning of each month 
so that they provide us with the preceding 
month data, unlike the other hotels which 
are covered on a quarterly basis.
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Experimental Tourism 
Satellite Account of 

the Sultanate
To achieve the overall objectives in the 
formulation of a scientific and sustainable 
methodology to measure the contribution 
of tourism and follow its development in 
the Sultanate, the National Center for 
Statistics and Information represented 
by the Directorate General of National 
Statistics, had prepared The Sultanate 
Tourism Satellite Account for the years 
2005 - 2019. Tourism is the first activity 
that uses global standards for the satellite 
account in order to measure their impact 
on national economy.

 The Tourism Satellite Account is 
important because it is an advanced 
scientific methodology that provides 
the appropriate framework to measure 
the importance of the sector of tourism 
through Tourism data presented in 
internationally recognized frameworks. 
It also summarizes the economic 
importance of tourism in the form of 
key indicators comparable to other 
economic sectors ‘contributions. It has 
been relied on several surveys carried out 
by the Directorate General for National 
Statistics such as Survey of Arrivals and 
Departures, economic surveys in addition 
to National Accounts data, have been 
relied on for the application of Tourism 
Satellite Account in the Sultanate.

الفرعي  الــســيــاحــة  حــســاب 
التجــريبي لسلطنة عمـــــــان
منهجية  صياغة  في  العامة  لألهداف  تحقيقا 
السياحة  إسهام  لقياس  ومستدامة  علمية 
قام  عمان،  سلطنة  داخــل  تطورها  ومتابعة 
ممثال  والمعلومات  لإلحصاء  الوطني  المركز 
في  الوطنية  لــإلحــصــاءات  العامة  بالمديرية 
الفرعي لسلطنة عمان  السياحة  إعداد حساب 
السياحة  وتعتبر   . 2009م   -  2005 لألعوام 
أول نشاط يستخدم مقاييس عالمية للحساب 
اإلقتصاد  على  أثرها  قياس  أجل  من  الفرعي 

الوطني.

الفرعي  الــســيــاحــة  حــســاب  أهــمــيــة  وتــكــمــن   
اإلطار  توفر  متقدمة  علمية  منهجية  أنه  في 
من  السياحة  قطاع  أهمية  لقياس  المناسب 
متعارف  أطر  في  تعرض  سياحية  بيانات  خالل 
عليها دوليا. كما أنه يلخص األهمية اإلقتصادية 
يمكن  رئيسية  مؤشرات  شكل  في  للسياحة 
الوطنية  القطاعات  إسهامات  مع  مقارنتها 
األخرى. تم اإلعتماد على عدة مسوح تقوم بها 
المديرية العامة لإلحصاءات الوطنية مثل مسح 
اإلقتصادية  والمسوح  والمغادرون  القادمون 
القومية  الحسابات  من  بيانات  الى  باإلضافة 
في  الفرعي  السياحة  حساب  نظام  تطبيق 

سلطنة عمان.

and Terms of Tourism
The Methodology - The
Concepts 
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المفاهيم والمصطلحات السياحية
Tourism Concepts and Terminology 

• الســياحة : هــي ســفر األشــخاص وإقامتهــم بصفــة متصلــة فــي أماكــن غيــر بيئتهــم المعتــادة لفتــرة ال تتجــاوز 
العــام بغــرض الترفيــه, أو العمــل, أو غــرض آخــر بخــاف األنشــطة التــي يتلقــون أجــرا للقيــام بهــا.

• Tourism: Means people travelling and accommodating in places other than 
their usual environment for a period of not more than one year for the purpose 
of entertainment, or work, or other purpose other than activities for which 
they are paid.

• الســياحة الوافــدة: هــي ســفر األشــخاص غيــر المقيميــن فــي بلــد مــا إليــه واإلقامــة فيــه بصــورة متصلــة 
لفتــرة ال تتجــاوز العــام بغــرض الترفيــه أو العمــل أو أي غــرض آخــر بخــاف األنشــطة التــي يتلقــون 

أجــرًا للقيــام بهــا. 

• Inbound Tourism: It is the travelling to a country by people who do not reside 
in it and continuously residing in it for a period not exceeding one year for 
the purpose of entertainment or business or any other purpose other than 
activities for which they are paid.

• الســياحة المغــادرة: هــي ســفر األشــخاص المقيميــن فــي بلــد مــا إلــى خارجــه واإلقامــة فيــه بصــورة متصلــة 
لفتــرة ال تتجــاوز العــام بغــرض الترفيــه أو العمــل أو أي غــرض آخــر بخــاف األنشــطة التــي يتلقــون 

أجــرًا للقيــام بهــا.

• Outbound Tourism: It is the travelling of people outside their country of 
residence and continuously residing there for a period of no more than one 
year for the purpose of entertainment, or work, or other purpose other than 
activities for which they are paid.

 • الســياحة المحليــة: هــي ســفر األشــخاص المقيميــن فــي بلــد مــا إلــى مناطــق داخلــه, ولكــن خــارج بيئتهــم 
ــه أو العمــل أو أي  ــرة ال تتجــاوز العــام بغــرض الترفي ــة لفت ــادة , واإلقامــة فيهــا بصــورة متصل المعت

غــرض آخــر بخــاف األنشــطة التــي يتلقــون أجــرًا للقيــام بهــا. 

• Domestic Tourism: It is the travelling of people to places inside their country 
of residence, but outside their usual environment, and continuously residing 
there for a period of not more than one year for the purpose of entertainment, 
or work, or other purpose other than activities for which they are paid.
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• الســائح: هــو الشــخص الــذي يســافر إلــى بلــد غيــر الــذي يقيــم فيــه إقامــة معتــادة ويقيــم فيــه بصفــة متصلــة 
لفتــرة ال تتجــاوز العــام بغــرض الترفيــه أو العمــل أو أي غــرض آخــر بخــاف األنشــطة التــي يتلقــى 

أجــرًا للقيــام بهــا.

• Tourist: Is the person who travels to other country other than his usual country 
of residence and continuously resides there for a period not exceeding one 
year for the purpose of entertainment, or work, or other purpose other than 
activities for which they are paid.

• البيئــة المعتــادة: هــي المنطقــة المحيطــة بمــكان إقامــة الشــخص أو عملــه أو دراســته أو أي مــكان يقــوم 
بزيارتــه بصــورة متكــررة. ولمفهــوم البيئــة المعتــادة بعديــن همــا تكــرار الزيــارة واألماكــن التــي تتكــرر 
زيارتهــا بصــورة روتينيــة حتــى وإن كانــت تلــك األماكــن بعيــدة عــن مــكان إقامــة الشــخص. وتعتبــر 
المناطــق المجــاورة لمــكان إقامــة الشــخص بيئــة معتــادة حتــى إذا لــم تتــم زيارتهــا بصــورة روتينيــة.

• Usual Environment: The surrounding area of the place of residence of the 
person or his place of work, education or any place he recurrently visits. The 
usual environment includes two concepts which is the repetition of visit and 
the places that are repeatedly visited in a regular way even if such places are 
far from the place of residence of the person. The surrounding areas of the 
person’s place of residence a usual environment even if they are not regularly 
visited.

• الغــرض الرئيســي للزيــارة: هــو الغــرض الــذي لــواله لمــا تمــت الزيــارة. يوجــد غــرض رئيســي واحــد ألي رحلــة 
ســياحية هــو الغــرض الــذي مــن أجلــه غــادر الســائح مــكان إقامتــه المعتــادة.

• Main Purpose of Visit: It is the purpose that without it the visit would have not 
taken place. There is only one main purpose of visit which is the purpose for 
which the tourist left his usual place of residence.

• الترفيــه والترويــح: يشــمل األغــراض مثــل مشــاهدة المعــــالم، وحضــور المناســبات الرياضيــة والثقافيــة 
واألنشــطة الترويحيــة والثقافيــة واســتخدام الشــواطئ والرحــات البحريــة ورحــات شــهر العســل.

• Entertainment & Leisure : It includes purposes such as sightseeing, attending 
sports and cultural events and recreational and cultural activities and the use 
of beaches, making cruises and honeymoon trips.
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• زيــارة األهــل واألصدقــاء: تشــمل قيــام الفــرد بزيــارة أصدقائــه وأقاربــه مثــًا قيــام شــخص بزيــارة قريــب لــه 
يــدرس فــي إحــدى الجامعــات.

•  Friends and relatives visits:  It includes the individual’s visits to his friends and 
relatives for example a person visits a relative studying at a university.

• رحلــة عمــل: يشــمل الزيــارات مــن أجــل حضــور االجتماعــات أو المؤتمــرات والمعــارض واألســواق التجاريــة 
وجــوالت الحوافــز التــي يمنحهــا أصحــاب العمــل وتقديــم محاضــرات أو حفــات موســيقية والعمــل 
الحــال  وكذلــك  والبيــع  والشــراء  التفتيــش  وأعمــال  المعــدات  وتركيــب  الســياحي  اإلرشــاد  فــي 
بالنســبة لســائقي الشــاحنات وســائقي األجــرة عندمــا يقومــون بتوصيــل ركاب إلــى دولــة أخــرى.

• Business Trip: Includes visits to attend meetings, conferences, exhibitions, trade 
fairs, incentive journeys granted by employers, lectures and musical concerts 
or working in touristic guidance, installation of equipment, inspection and 
buying and selling works, which is the case for truck drivers and taxi drivers 
when they transport passengers to another country.

• حج وعمرة: يشمل الزيارات إلى المملكة العربية السعودية لغرض تأدية مناسك الحج أو العمرة.

• Umrah and Pilgrimage: Includes visits to the Kingdom of Saudi Arabia for the 
purpose of performing Hajj or Umrah rituals.

• رحلــة عــالج: تشــمل الزيــارة إلــى منتجعــات الميــاه المعدنيــة والمنتجعــات الصحيــة وزيــارة المستشــفيات مــن  
أجــل العــاج.

• Treatment Trip: It includes visits to the spas ( Sanus Per Aquam) center and 
health resorts and hospitals visits for treatment.

• رحلــة دراســية أو تدريبيــة: يشــمل زيــارات الدراســة والتعليــم والبحــوث والدراســات اللغويــة أو المهنيــة أو 
دورات حكوميــة أو تجاريــة شــريطة أن تقــل الــدورة عــن )12( شــهرًا .

• Study or Training Trip: Includes study, education, language or professional 
researches and studies visits or governmental or commercial courses provided 
that the session covers less than (12) months.
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• اإلنفاق السياحي: هو قيمة السلع والخدمات التي حصل عليها السائح خال الزيارة.

• Tourism Expenditure: The value of goods and services that the tourist obtains 
during the visit.

• القيمــة المضافــة فــي الســياحة: هــي حاصــل طــرح مســتلزمات اإلنتــاج المســتخدمة إلنتــاج المنتجــات 
الســياحة مــن االنتــاج الســياحي لجميــع األنشــطة التــي تمول/تنتــج هــذه المنتجــات بــدون الضرائــب 

والدعــم.

• Tourism Value Added:Is the deduction sum of production requirements used 
to produce tourism products from the tourism output of all activities funding / 
producing these products without taxes and subsidies.

• الناتج المحلي في السياحة : هو القيمة المضافة في السياحة مضافًا إليه الضرائب والدعم.

• Tourism Gross domestic product (GDP): Is Tourism Value-Added plus taxes 
and subsidies.
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الجداول
Tabels
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Table (1( جدول 

ملخص إحصائي، المؤشرات الرئيسية للسياحة، 2017- 2021 م

Statistical Summary, Main Tourism Indicators, 2017 -2021

2021Items*2017201820192020البنــــــــــود

R.O (000))ألف) ر.ع

Inbound Tourism  /  السياحة الوافدة

3,1783,2423,506869652Inbound Visitors - (000)الزوار الوافدون - )ألف( 

 Tourists (Overnight - 2,3162,3012,500622464 - السواح )زوار المبيت) **  
Visitors) **

Nights Spent - (000) - 17,48020,34419,9486,1456,841 - ليالي السواح - )ألف)

Average Nights Spent - 7.58.88.09.914.8 - متوسط ليالي اإلقامة

  Same day Visitors -8639411,006246188 - زوار اليوم الواحد    

 532,264607,482620,079289,768224,990Inbound Tourismإنفاق السياحة الوافدة
Expenditure

Expenditure / Visitor - 167.5187.4176.8333.6345.3 - اإلنفاق / سائح

Outbound Tourism /  السياحة المغادرة

6,3685,9756,6331,6571,949Outbound Visitors - (000)الزوار المغادرون - )ألف(

 Tourists (Overnight -4,4733,3504,2241,0981,311- السواح )زوار المبيت) **  
Visitors) **

Nights Spent - (000) -77,97080,29789,13022,27426,193- ليالي السواح - )ألف)

Average Nights Spent -17.424.021.120.320.0- متوسط ليالي اإلقامة

  Same day Visitors -1,8952,6252,409559638- زوار اليوم الواحد    

 642,969955,278941,106319,925281,123Outbound Tourismإنفاق السياحة المغادرة
Expenditure

Expenditure / Visitor -101.0159.9141.9193.0144.2- اإلنفاق / سائح

Provisional ** مبدئي

Tourists: if his/her trip includes an overnight stay * *** السائح: إذا اشتملت رحلته على المبيت

Sources: National Centre for Statistics and Information -NCSIالمصدر: المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات
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Cont. Table (1( تابع جدول

ملخص إحصائي، المؤشرات الرئيسية للسياحة، 2017- 2021 م 

Statistical Summary, Main Tourism Indicators, 2017 -2021

2021Items*2017201820192020البنــــــــــود

R.O (000))ألف) ر.ع

Type of Expenditure / نوع اإلنفاق 

 Inbound Tourism 532,264607,482620,079289,768224,990إنفاق السياحة الوافدة 
Expenditure

Air Tickets -145,976180,669198,39654,21814,743- تذاكر السفر

Accommodation -183,790190,047184,08189,366101,641- السكن

Food and Beverages -80,17889,40190,20824,4813,913- الطعام والشراب

Internal Transport -35,78345,65245,72162,48960,624- التنقل داخل السلطنة

Shopping -49,48548,48948,56825,97918,509- التسوق

Other -37,05153,22453,10533,23525,560- أخرى

 Outbound Tourism 642,969955,278941,106319,925281,123إنفاق السياحة المغادرة
Expenditure 

Air Tickets -138,824199,772190,73564,66667,774- تذاكر السفر

Accommodation -113,478166,925168,20561,60450,607- السكن

Food and Beverages -104,695170,620168,27847,25226,168- الطعام والشراب

External Transport -20,62127,41626,0879,0218,136- التنقل خارج السلطنة

Shopping -163,572241,446236,69272,01981,693- التسوق

Other -101,778149,099151,10965,36346,746- أخرى

Provisional ** مبدئي

Sources: National Centre for Statistics and Information -NCSIالمصدر: المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات
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Cont. Table (1( تابع جدول

ملخص إحصائي، المؤشرات الرئيسية للسياحة، 2017- 2021 م 

Statistical Summary, Main Tourism Indicators, 2017 -2021

2021Items*2017201820192020البنــــــــــود

R.O (000))ألف) ر.ع

Tourism Satellite Account / حساب السياحة الفرعي

 532,264607,482620,079289,768224,990Inbound Tourismإنفاق السياحة الوافدة
Expenditure

 970,8531,032,8771,122,366903,6751,033,976Domestic Tourismإنفاق السياحة المحلية
Expenditure

 642,969955,278941,106319,925281,123Outbound Tourismإنفاق السياحة المغادرة
Expenditure

1,503,1171,640,3601,742,4451,193,4431,258,966Total Productionإجمالي االنتاج

 677,217724,184761,987460,620454,070Total Intermediateإجمالي االستهالك 
Consumption

825,900936,714980,459732,824804,895Direct Value Addedالقيمة المضافة المباشرة 

مساهمة السياحة في الناتج 
 2.72.72.92.62.4Share of Tourism in GDPالمحلي )%)

(%)

56,134Tourism Balance-30,157-321,027-347,795-110,705-الميزان السياحي

Accommodation Services / خدمات وسائل اإليواء

359412491548612Number of Hotels (No.)عدد الفنادق )عدد)

19,52022,18225,13926,73329,056Number of Rooms (No.)عدد الغرف )عدد)

14,05018,62721,40310,49514,780Number of Employees (No.)عدد العمالة )عدد)

58,01162,22770,43347,89945,196Wages & Salariesالرواتب واألجور

236,136259,638276,641102,575122,832Revenues - (000)اإليراد )ألف)

3,3133,5603,9191,7202,146Guests - (000)النزالء  - )ألف)

 3,2933,5443,7981,7102,296Number of Room Nightsعدد ليالي غرف اإلقامة  - )ألف)
Spent -(000)  

(%) 45.238.437.426.433.1Room Occupancy Rateنسبة إشغال الغرف )%)

Provisional ** مبدئي

Sources: National Centre for Statistics and Information -NCSIالمصدر: المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات
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Table (1( جدول
يارة، 2017- 2021 م   عدد الزوار، حسب مجموعة الجنسيات والغرض الرئيسي للز

 Number of Visitors, by Nationality Group & Main Purpose of Visit, 2017 -2021

2021Items*2017201820192020البنــــــــــود
 (000))ألف) 

3,1783,2423,506869652Number of Visitorsعدد الزوار 

1,5881,4731,413338293G.C.Cمجلس التعاون

1722682876282Other Arabsعرب آخرون

632690870202172Asiansآسيويون

60561672622181Europeansأوروبيون

1821942094724Otherأخرى

1,0801,4901,627419278Leisure & Recreationالترفيه والترويح

404610586140122G.C.Cمجلس التعاون

2369731621Other Arabsعرب آخرون

642543217463Asiansآسيويون

51646554816661Europeansأوروبيون

7491992211Otherأخرى

يارة األهل واألصدقاء  & 1,3331,0421,070252226Visiting Relativesز
Friends

1,025713684163142G.C.Cمجلس التعاون

701271362939Other Arabsعرب آخرون

1561632054841Asiansآسيويون

27202473Europeansأوروبيون

55192042Otherأخرى

5473504119978Businessرحلة عمل

10049471110G.C.Cمجلس التعاون

403941912Other Arabsعرب آخرون

3461912415648Asiansآسيويون

485464197Europeansأوروبيون

13171842Otherأخرى

2173603999869Otherأخرى

60101972320G.C.Cمجلس التعاون

383436810Other Arabsعرب آخرون

66811032420Asiansآسيويون

1477912810Europeansأوروبيون

406772168Otherأخرى
Provisional ** مبدئي

Include cruise Vessels Visitorsيتضمن زوار السفن السياحية

Sources:  National Centre for Statistics and Information -NCSI المصدر:  المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات
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Table (2( جدول

عدد السواح و زوار اليوم الواحد، حسب مجموعة الجنسيات، 2017- 2021 م 

Number of Tourists & Same day Visitors, by Nationality Group, 2017 -2021

2021Items*2017201820192020البنــــــــــود

 (000))ألف) 

3,1783,2423,506869652Number of Visitorsعدد الزوار

1,5881,4731,413338293G.C.Cمجلس التعاون

1722682876282Other Arabsعرب آخرون

632690870202172Asiansآسيويون

60561672622181Europeansأوروبيون

1821942094724Otherأخرى

** 2,3162,3012,500622464Touristsالسواح **

1,223998958229199G.C.Cمجلس التعاون

1162082224863Other Arabsعرب آخرون

403500630146124Asiansآسيويون

43548056617263Europeansأوروبيون

1391161242814Otherأخرى

***8639411,006246188Same-day Visitorsزوار اليوم الواحد***

36547445510994G.C.Cمجلس التعاون

5561651419Other Arabsعرب آخرون

2291902405647Asiansآسيويون

1701361614918Europeansأوروبيون

4379851910Otherأخرى

Provisional ** مبدئي

Tourists: if his/her trip includes an overnight stay **** السائح: اذا أشتملت رحلته على المبيت

Visitor: if his/her trip not includes an overnight stay ****** الزائر اذا لم تشمل رحلته المبيت

Include cruise Vessels Visitorsيتضمن زوار السفن السياحية

Sources: Result of Inbound and Outbound Survey -NCSIالمصدر: نتائج مسح القادمون والمغادرون - المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات
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Table (3( جدول

عدد السواح، حسب مجموعة الجنسيات وليالي االقامة، 2017- 2021 م
Number of Tourists, by Nationality Group & Night Spent, 2017 -2021

2021Items*2017201820192020البنــــــــــود

 (000))ألف) 

** 2,3162,3012,500622464Number of Touristsعدد السواح **

1,223998958229199G.C.Cمجلس التعاون

1162082224863Other Arabsعرب آخرون

403500630146124Asiansآسيويون

43548056617263Europeansأوروبيون

1391161242814Otherأخرى

17,48020,34419,9486,1456,841Nights Spentليالي اإلقامة 

8,0618,7568,1441,8432,176G.C.Cمجلس التعاون

1,5031,4871,572563941Other Arabsعرب آخرون

4,0872,3152,5029191,648Asiansآسيويون

2,8096,5496,4012,1301,157Europeansأوروبيون

1,0191,2371,330691919Otherأخرى

8981015Average Nights Spentمتوسط ليالي االقامة

798811G.C.Cمجلس التعاون

13771215Other Arabsعرب آخرون

1054613Asiansآسيويون

614111218Europeansأوروبيون

711112565Otherأخرى

Provisional ** مبدئي

Tourists: if his/her trip includes an overnight stay **** السائح: اذا أشتملت رحلته على المبيت

Sources: Result of Inbound and Outbound Survey -NCSIالمصدر: نتائج مسح القادمون والمغادرون - المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات
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Table (4( جدول
 عدد السواح، حسب مجموعة الجنسيات ونوع السكن، 2017- 2021 م   

 Number of Tourists, by Nationality Group & Type of Accomodation, 2017 -2021 

2021Items*2017201820192020البنــــــــــود

** 2,3162,3012,500622464Number of Touristsعدد السواح **

1,223998958229199G.C.Cمجلس التعاون

1162082224863Other Arabsعرب آخرون

403500630146124Asiansآسيويون

43548056617263Europeansأوروبيون

1391161242814Otherأخرى

1,0411,4661,621410287Hotels & Hotel Apartmentsفنادق وشقق فندقية

386517496119103G.C.Cمجلس التعاون

401171252736Other Arabsعرب آخرون

1633394279984Asiansآسيويون

37640047214353Europeansأوروبيون

75931002211Otherأخرى

1061011092621Furnished Flatsشقق مفروشة 

8556541311G.C.Cمجلس التعاون

25512Other Arabsعرب آخرون

10273487Asiansآسيويون

8101241Europeansأوروبيون

03310Otherأخرى

867484512122106With Relatives / Friendsلدى أقارب / أصدقاء

5942742636354G.C.Cمجلس التعاون

5363671419Other Arabsعرب آخرون

1391111403228Asiansآسيويون

283035114Europeansأوروبيون

537721Otherأخرى

3022502596450Otherأخرى

1581511453530G.C.Cمجلس التعاون

20232457Other Arabsعرب آخرون

91232976Asiansآسيويون

224047145Europeansأوروبيون

11131432Otherأخرى

Provisional ** مبدئي

Tourists: if his/her trip includes an overnight stay **** السائح: اذا أشتملت رحلته على المبيت

Sources: Result of Inbound and Outbound Survey -NCSIالمصدر: نتائج مسح القادمون والمغادرون - المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات
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Table (5( جدول

 عدد الزوار، حسب مجموعة الجنسيات والجنس، 2017- 2021 م 
 Number of Visitors, by Nationality Group & Gender, 2017 -2021

2021Items*2017201820192020البنــــــــــود

3,1783,2423,506869652Number of Visitorsعدد الزوار

1,5881,4731,413338293G.C.Cمجلس التعاون

1722682876282Other Arabsعرب آخرون

632690870202172Asiansآسيويون

60561672622181Europeansاوروبيون

1821942094724Otherأخرى

1,9852,0722,228541430Maleذكر

9841,015974233202G.C.Cمجلس التعاون

1161882014357Other Arabsعرب آخرون

462493622144123Asiansآسيويون

3262563029234Europeansأوروبيون

981201302915Otherأخرى

1,1931,1691,278328221Femaleأنثى

60445844010591G.C.Cمجلس التعاون

5681861925Other Arabsعرب آخرون

1701972485749Asiansآسيويون

27836042412947Europeansأوروبيون

847480189Otherأخرى

Provisional ** مبدئي

Include cruise Vessels Visitors since 2014يتضمن زوار السفن السياحية منذ عام 2014

Sources: Result of Inbound and Outbound Survey -NCSIالمصدر: نتائج مسح القادمون والمغادرون - المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات 
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Table (6( جدول
  إنفاق الزوار، حسب مجموعة الجنسيات وبنود اإلنفاق، 2017- 2021 م 

 Visitors Expenditure, by Nationality Group & Items of Expenditure, 2017 -2021

2021Items*2017201820192020البنــــــــــود
R.O (000))ألف) ر.ع

532,264607,482620,079289,768224,990Total Expenditureإجمالي اإلنفاق

121,026138,849140,70568,44451,933G.C.Cمجلس التعاون

39,13559,82460,61334,37627,879Other Arabsعرب آخرون

79,78290,02291,15646,53039,001Asiansآسيويون

232,374271,808279,231119,54591,467Europeansأوروبيون

59,94746,97948,37420,87314,709Otherأخرى

145,976180,669198,39654,21814,743Air Ticketsتذاكر السفر

24,38726,93629,5798,0832,198G.C.Cمجلس التعاون

7,63611,62912,7703,490949Other Arabsعرب آخرون

28,18421,57323,6906,4741,760Asiansآسيويون

62,386103,536113,69431,0708,449Europeansأوروبيون

23,38416,99518,6635,1001,387Otherأخرى

183,790190,047184,08189,366101,641Accommodationالسكن

35,90234,80833,71516,36818,616G.C.Cمجلس التعاون

8,72413,74113,3106,4617,349Other Arabsعرب آخرون

20,66032,89031,85715,46617,590Asiansآسيويون

105,05697,22794,17545,71951,999Europeansأوروبيون

13,44911,38111,0245,3526,087Otherأخرى

80,17889,40190,20824,4813,913Food and Beveragesالطعام والشراب

23,79432,77833,0748,9761,435G.C.Cمجلس التعاون

6,0878,0768,1482,211353Other Arabsعرب آخرون

6,7054,6924,7341,285205Asiansآسيويون

33,35834,60234,9149,4751,515Europeansأوروبيون

10,2349,2539,3372,534405Otherأخرى
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Cont. Table (6( تابع جدول
  إنفاق الزوار، حسب مجموعة الجنسيات وبنود اإلنفاق، 2017- 2021 م 

 Visitors Expenditure, by Nationality Group & Items of Expenditure, 2017 -2021

2021Items*2017201820192020البنــــــــــود
R.O (000))ألف) ر.ع

35,78345,65245,72162,48960,624Internal Transportالتنقل داخل سلطنة عمان

8,03311,85311,87116,22415,740G.C.Cمجلس التعاون

3,7558,7238,73611,94011,584Other Arabsعرب آخرون

4,2496,9506,9619,5139,229Asiansآسيويون

14,76215,05015,07220,60019,985Europeansأوروبيون

4,9843,0773,0814,2114,086Otherأخرى

49,48548,48948,56825,97918,509Shoppingالتسوق

18,40216,74916,7768,9746,393G.C.Cمجلس التعاون

6,6608,4788,4924,5423,236Other Arabsعرب آخرون

12,67412,88912,9106,9064,920Asiansآسيويون

7,8167,6517,6634,0992,920Europeansأوروبيون

3,9342,7222,7261,4581,039Otherأخرى

37,05153,22453,10533,23525,560Otherأخرى

10,50915,72515,6909,8197,552Omanisعمانيون

6,2739,1779,1575,7314,407Other Arabsعرب آخرون

7,31011,02811,0036,8865,296Asiansآسيويون

8,99613,74313,7128,5826,600Europeansأوروبيون

3,9633,5513,5432,2171,705Otherأخرى

Provisional ** مبدئي

Sources: National Centre for Statistics and Information -NCSIالمصدر:  المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات
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Table (1( جدول
يارة، 2017- 2021 م  عدد الزوار، حسب مجموعة الجنسيات والغرض الرئيسي للز

Number of Visitors, by Nationality Group & Main Purpose of Visit, 2017 -2021

2021Items*2017201820192020البنــــــــــود
(000))ألف)

6,3685,9756,6331,6571,949Number of Visitorsعدد الزوار 

4,2785,0104,5041,0371,177Omanisعمانيون

120932056074Other Arabsعرب آخرون

1,7638311,832534664Asiansآسيويون

13331682025Europeansأوروبيون

75112479Otherأخرى

1,4621,2411,225293339Leisure & Recreationالترفيه والترويح

9821,1581,041240272Omanisعمانيون

28112579Other Arabsعرب آخرون

40545982936Asiansآسيويون

3021461317Europeansأوروبيون

1771545Otherأخرى

يارة األهل واألصدقاء 1,7251,2462,139598733Visiting Relatives & Friendsز

1,15946541896109Omanisعمانيون

33651444252Other Arabsعرب آخرون

4777071,559455565Asiansآسيويون

3651234Europeansأوروبيون

203622Otherأخرى

1,2712943197993Businessرحلة عمل

8542522275259Omanisعمانيون

243723Other Arabsعرب آخرون

35235782328Asiansآسيويون

262522Europeansأوروبيون

151211Otherأخرى

1,9103,1942,950687784Otherأخرى

1,2833,1352,818649737Omanisعمانيون

361328810Other Arabsعرب آخرون

52944962835Asiansآسيويون

402512Europeansأوروبيون

221211Otherأخرى

Provisional ** مبدئي

Sources: Result of Inbound and Outbound Survey -NCSIالمصدر: نتائج مسح القادمون والمغادرون - المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات
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Table (2( جدول
 عدد السواح و زوار اليوم الواحد، حسب مجموعة الجنسيات، 2017- 2021 م 

Number of Tourists & Same day Visitors, by Nationality Group, 2017 -2021

Items*20162017201820192020البنــــــــــود

 (000))ألف) 

6,3685,9756,6331,6571,949Number of Visitorsعدد الزوار

4,2785,0104,5041,0371,177Omanisعمانيون

120932056074Other Arabsعرب آخرون

1,7638311,832534664Asiansآسيويون

13331682025Europeansأوروبيون

75112479Otherأخرى

**4,4733,3504,2241,0981,311Touristsالسواح**

2,6272,4222,178501569Omanisعمانيون

110891975871Other Arabsعرب آخرون

1,5458001,763514639Asiansآسيويون

12429631823Europeansأوروبيون

66112378Otherأخرى

*** 1,8952,6252,409559638Same-day Visitorsزوار اليوم الواحد ***

1,6512,5882,326535608Omanisعمانيون

103723Other Arabsعرب آخرون

21731692025Asiansآسيويون

82512Europeansأوروبيون

90100Otherأخرى

Provisional ** مبدئي

Tourists: if his/her trip includes an overnight stay **** السائح: اذا أشتملت رحلته على المبيت

Visitor: if his/her trip not includes an overnight stay ****** الزائر اذا لم تشمل رحلته المبيت

Sources: Result of Inbound and Outbound Survey -NCSIالمصدر: نتائج مسح القادمون والمغادرون - المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات
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Table (3( جدول

عدد السواح و زوار اليوم الواحد، حسب مجموعة الجنسيات، 2017- 2021 م 
 Number of Tourists & Same day Visitors, by Nationality Group,2017 -2021

2021Items*2017201820192020البنــــــــــود

 (000))ألف) 

** 4,4733,3504,2241,0981,311Number of Touristsعدد السواح **

2,6272,4222,178501569Omanisعمانيون

110891975871Other Arabsعرب آخرون

1,5458001,763514639Asiansآسيويون

12429631823Europeansأوروبيون

66112378Otherأخرى

77,97080,29789,13022,27426,193Nights Spentليالي اإلقامة

19,87921,47823,8415,9587,006Omanisعمانيون

1,7351,8082,006501590Other Arabsعرب آخرون

55,83156,80063,04815,75618,528Asiansآسيويون

7562691720Europeansأوروبيون

4501501664149Otherأخرى

1724212020Average Nights Spentمتوسط ليالي االقامة

89111212Omanisعمانيون

16201098Other Arabsعرب آخرون

3671363129Asiansآسيويون

12111Europeansأوروبيون

714766Otherأخرى

Provisional ** مبدئي

Tourists: if his/her trip includes an overnight stay **** السائح: اذا أشتملت رحلته على المبيت

Sources: Result of Inbound and Outbound Survey -NCSIالمصدر: نتائج مسح القادمون والمغادرون - المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات
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Table (4( جدول

 عدد السواح، حسب مجموعة الجنسيات ونوع السكن، 2017- 2021 م 
Number of Tourists, by Nationality Group & Type of Accommodation, 2017 -2021

2021Items*2017201820192020البنــــــــــود

 (000))ألف) 

** 4,4733,3504,2241,0981,311Number of Touristsعدد السواح **

2,6272,4222,178501569Omanisعمانيون

110891975871Other Arabsعرب آخرون

1,5458001,763514639Asiansآسيويون

12429631823Europeansأوروبيون

66112378Otherأخرى

2,0112,1942,137509587Hotels & Hotel Apartmentsفنادق وشقق فندقية

1,7102,0681,860428486Omanisعمانيون

2421461317Other Arabsعرب آخرون

163751654860Asiansآسيويون

8023501518Europeansأوروبيون

3371656Otherأخرى

1,0586011,004279342With Relatives / Friendsلدى أقارب / أصدقاء

3602462215158Omanisعمانيون

58511123340Other Arabsعرب آخرون

594298658192239Asiansآسيويون

264933Europeansأوروبيون

192412Otherأخرى

1,4045551,083310383Otherأخرى

557107972225Omanisعمانيون

2818391114Other Arabsعرب آخرون

788426940274341Asiansآسيويون

182411Europeansأوروبيون

141311Otherأخرى

Provisional ** مبدئي

Tourists: if his/her trip includes an overnight stay **** السائح: اذا أشتملت رحلته على المبيت

Sources: Result of Inbound and Outbound Survey -NCSIالمصدر: نتائج مسح القادمون والمغادرون - المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات
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Table (5( جدول

عدد الزوار، حسب مجموعة الجنسيات والجنس، 2017- 2021 م 
Number of Visitors, by Nationality Group & Gender, 2017 -2021

2021Items*2017201820192020البنــــــــــود

 (000))ألف) 

6,3685,9756,6331,6571,949Number of Visitorsعدد الزوار

4,2785,0104,5041,0371,177Omanisعمانيون

120932056074Other Arabsعرب آخرون

1,7638311,832534664Asiansآسيويون

13331682025Europeansأوروبيون

75112479Otherأخرى

4,4814,2374,8451,2231,443Maleذكر

2,9553,4433,096713809Omanisعمانيون

78601313848Other Arabsعرب آخرون

1,3317091,564456567Asiansآسيويون

7618401214Europeansأوروبيون

4171545Otherأخرى

1,8871,7391,788435506Femaleأنثى

1,3231,5671,408324368Omanisعمانيون

4333732127Other Arabsعرب آخرون

4311222687897Asiansآسيويون

561328810Europeansأوروبيون

3441033Otherأخرى

Provisional ** مبدئي

Sources: Result of Inbound and Outbound Survey -NCSIالمصدر: نتائج مسح القادمون والمغادرون - المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات 
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Table (6( جدول
  إنفاق الزوار، حسب مجموعة الجنسيات وبنود اإلنفاق، 2017- 2021 م 

Visitors Expenditure, by Nationality Group & Items of Expenditure, 2017 -2021

2021Items*2017201820192020البنــــــــــود
R.O (000))ألف) ر.ع

642,969955,278941,106319,925281,123Total Expenditureإجمالي اإلنفاق

445,234708,245700,355243,631213,512Omanisعمانيون

22,03625,34124,5238,2257,991Other Arabsعرب آخرون

164,707213,993208,61365,48457,417Asiansآسيويون

8,2615,7515,6961,9341,633Europeansأوروبيون

2,7321,9481,918650571Otherأخرى

138,824199,772190,73564,66667,774Air Ticketsتذاكر السفر

62,067105,441100,67134,13135,771Omanisعمانيون

11,28316,18815,4565,2405,492Other Arabsعرب آخرون

64,20976,78273,30924,85426,049Asiansآسيويون

736848810275288Europeansأوروبيون

530512489166174Otherأخرى

113,478166,925168,20561,60450,607Accommodationالسكن

102,687158,476159,69158,48648,045Omanisعمانيون

2,4421,6251,637600493Other Arabsعرب آخرون

4,3193,8423,8711,4181,165Asiansآسيويون

3,3812,3832,401880723Europeansأوروبيون

649599604221182Otherأخرى

Food and Beverages 104,695170,620168,27847,25226,168الطعام والشراب

53,54087,12185,92524,12713,362Omanisعمانيون

2,8362,6682,631739409Other Arabsعرب آخرون

45,51879,32678,23721,96912,166Asiansآسيويون

2,3601,1681,152324179Europeansأوروبيون

4413363329352Otherأخرى
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Cont. Table (6( تابع جدول
 إنفاق الزوار، حسب مجموعة الجنسيات وبنود اإلنفاق، 2017- 2021 م 

Visitors Expenditure, by Nationality Group & Items of Expenditure, 2017 -2021

Items*20162017201820192020البنــــــــــود
R.O (000))ألف) ر.ع

20,62127,41626,0879,0218,136External Transportالتنقل خارج سلطنة عمان

15,63925,55124,3138,4087,583Omanisعمانيون

53633531811099Other Arabsعرب آخرون

4,0391,3531,288445402Asiansآسيويون

3031321254339Europeansأوروبيون

10345431513Otherأخرى

163,572241,446236,69272,01981,693Shoppingالتسوق

116,163192,104188,32257,30164,998Omanisعمانيون

3,6883,1923,1299521,080Other Arabsعرب آخرون

42,02744,96744,08213,41315,215Asiansآسيويون

1,043868851259294Europeansأوروبيون

65131530994107Otherأخرى

101,778149,099151,10965,36346,746Otherأخرى

95,138139,552141,43361,17843,753Omanisعمانيون

1,2511,3331,351584418Other Arabsعرب آخرون

4,5957,7237,8273,3852,421Asiansآسيويون

436352357154110Europeansأوروبيون

3581401426144Otherأخرى

Provisional ** مبدئي

Sources: National Centre for Statistics and Information -NCSIالمصدر:  المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات
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Table (1( جدول
إنفاق السياحة الوافدة، حسب منتجات اإلنفاق، 2017- 2021 م

 Inbound Tourism Expenditure, by Consumption Products, 2017 -2021

2021Items*2017201820192020البنــــــــــود
R.O (000))ألف) ر.ع

Tourism Characteristic products 523,935595,415607,995284,141221,424  خصائص المنتجات السياحية

Accommodation services 183,790190,047184,08189,366101,641 خدمات وسائل اإليواء 

Food and beverage-serving services 80,17889,40190,20824,4813,913 خدمات تقديم الطعام والشراب

Road transport services 35,78345,65245,72162,48960,624 خدمات النقل البري

Air transport services 145,976180,669198,39654,21814,743 خدمات النقل الجوي

Transport equipment rental services 8,57512,41512,2367,4984,796 خدمات استئجار المعدات

Travel agencies services (all) 16,42723,47323,49519,95617,122 وكاالت السفر والسياحة

Cultural services(1) 3,7215,2695,28915378  الخدمات الثقافية )1)

Specific tourism characteristic goods & services (2) 49,48548,48948,56825,97918,509 السلع والخدمات السياحية المحددة )2)

8,32812,06712,0855,6273,566Other Products منتجات أخرى

532,264607,482620,079289,768224,990Total Expenditureإجمالي اإلنفاق

Provisional ** مبدئي

 Includes Leisure and Recreation services (1))1) يتضمن الخدمات الترفيهية والخدمات الترويحية األخرى

Includes Shopping (2))2) يتضمن التسوق
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Table (2( جدول
إنفاق السياحة المحلية، حسب منتجات اإلنفاق،  2017- 2021 م

Domestic Tourism Expenditure, by Consumption Products, 2017 -2021

2021Items*2017201820192020البنــــــــــود
R.O (000))ألف) ر.ع

Tourism Characteristic products 844,476900,235971,395740,140857,257 خصائص المنتجات السياحية

Accommodation services 28,06543,00564,23344,08159,149 خدمات وسائل اإليواء 

89,59995,45597,799103,953116,895Other Accommodation services خدمات وسائل اإليواء األخرى

Food and beverage-serving services 251,205263,280302,241217,956252,167 خدمات تقديم الطعام والشراب

Road transport services 104,827102,49199,206106,376129,372 خدمات النقل البري

Air transport services 86,842103,850117,67619,9847,839 خدمات النقل الجوي

Transport equipment rental services 16,03213,51013,12622,05328,454 خدمات استئجار المعدات

Travel agencies services (all) 111,790117,835127,24491,61096,990 وكاالت السفر والسياحة

Cultural services(1) 19,06717,36417,5701,2511,386  الخدمات الثقافية )1)

 Specific tourism characteristic 137,051143,444132,301132,876165,006 السلع والخدمات السياحية المحددة )2)
goods & services (2)

Other Products 126,377132,642150,971163,535176,719 منتجات أخرى

**970,8531,032,8771,122,366903,6751,033,976Total Expenditureإجمالي اإلنفاق**

Provisional ** مبدئي

** يشمل اإلنفاق داخل سلطنة عمان قبل وبعد السفر للعمانيين والمقيمين 
في سلطنة عمان الذين قاموا برحالت إلى خارج سلطنة عمان، كاإلنفاق 
على خطوط الطيران المحلية كما يشمل جميع المصروفات داخل سلطنة 

عمان في غير محل اإلقامة المعتاد. باإلضافة إلى إجمالي إنتاج نشاط 
وكاالت السفر والسياحة. 

** Includes Expenditure inside Sultanate of Oman before & after 
travel for Omani›s & Residence, Travelling Outside Sultanate o 
Oman, Such as expenditure on Internal Air line , in addition to 
all expenditure inside Sultanate o Oman in non usual residence 
and all the output of Travel Agency Activity.

 Includes Leisure and Recreation services (1))1) يتضمن الخدمات الترفيهية والخدمات الترويحية األخرى

Includes Shopping (2))2) يتضمن التسوق
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Table (3( جدول
إنفاق السياحة الداخلية )السياحة الوافدة والسياحة المحلية)، حسب منتجات اإلنفاق، 2017- 2021 م

Internal Tourism Expenditure (Inbound & Domestic Tourism(, by Consumption Products, 2017 -2021

2021Items*2017201820192020البنــــــــــود

R.O (000))ألف) ر.ع

 Tourism Characteristic 1,368,4121,495,6501,579,3901,024,2811,078,681 خصائص المنتجات السياحية
products

Accommodation services 211,855233,052248,314133,447160,790 خدمات وسائل اإليواء 

Other Accommodation services 89,59995,45597,799103,953116,895 خدمات وسائل اإليواء األخرى

 Food and beverage-serving 331,383352,681392,448242,437256,080 خدمات تقديم الطعام والشراب
services

Road transport services 140,610148,143144,928168,865189,995 خدمات النقل البري

Air transport services 232,818284,519316,07274,20222,582 خدمات النقل الجوي

 Transport equipment rental 24,60725,92525,36229,55133,249 خدمات استئجار المعدات
services

Travel agencies services (all) 128,217141,308150,739111,566114,111 وكاالت السفر والسياحة

Cultural services(1) 22,78822,63322,8591,4051,464  الخدمات الثقافية )1)

 Specific tourism characteristic 186,536191,933180,869158,855183,514 السلع والخدمات السياحية المحددة )2)
goods & services (2)

Other Products 134,705144,710163,056169,162180,284  منتجات أخرى

1,503,1171,640,3601,742,4451,193,4431,258,966Total Expenditureإجمالي اإلنفاق

Provisional ** مبدئي

 Includes Leisure and Recreation services (1))1) يتضمن الخدمات الترفيهية والخدمات الترويحية األخرى

Includes Shopping (2))2) يتضمن التسوق
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Table (4( جدول
إنفاق السياحة المغادرة، حسب منتجات اإلنفاق، 2017- 2021 م

Outbound Tourism Expenditure, by Consumption Products, 2017 -2021

2021Items*2017201820192020البنــــــــــود

R.O (000))ألف) ر.ع

 558,176830,888816,646263,562242,349Tourism Characteristic  خصائص المنتجات السياحية
products

Accommodation services 113,478166,925168,20561,60450,607 خدمات وسائل اإليواء 

 Food and beverage-serving 104,695170,620168,27847,25226,168 خدمات تقديم الطعام والشراب
services

Road transport services 20,62127,41626,0879,0218,136 خدمات النقل البري

Air transport services 138,824199,772190,73564,66667,774 خدمات النقل الجوي

Travel agencies services (all) 7,40810,87810,6533,4502,638 وكاالت السفر والسياحة

Cultural services(1) 9,57713,83215,9965,5505,334  الخدمات الثقافية )1)

 Specific tourism characteristic 163,572241,446236,69272,01981,693 السلع والخدمات السياحية المحددة )2)
goods & services (2)

Other Products  84,793124,390124,46056,36338,774  منتجات أخرى

642,969955,278941,106319,925281,123Total Expenditureإجمالي اإلنفاق 

Provisional ** مبدئي

 Includes Leisure and Recreation services (1))1) يتضمن الخدمات الترفيهية والخدمات الترويحية األخرى

Includes Shopping (2))2) يتضمن التسوق
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Table (5( جدول
اإلنتاج، حسب األنشطة السياحية، 2017- 2021 م

Production, by Tourism Activities, 2017 -2021

2021Items*2017201820192020البنــــــــــود

 (000))ألف) ر.ع
R.O

 Tourism Characteristic 1,368,4121,495,6501,579,3901,024,2811,078,681  األنشطة السياحية المميزة
Activities

Hotels Activity 211,855233,052248,314133,447160,790 نشاط الفنادق

 األنشطة العقارية في الممتلكات 
المملوكة أو المؤجرة

89,59995,45597,799103,953116,895 Real estate activities with own or 
leased property

Restaurants Activity 331,383352,681392,448242,437256,080 نشاط المطاعم

Road transport Activity 140,610148,143144,928168,865189,995 نشاط النقل البري

Air transport Activity 232,818284,519316,07274,20222,582 نشاط النقل الجوي

Transport equipment rental 24,60725,92525,36229,55133,249  نشاط استئجار المعدات

Travel agencies services (all) 128,217141,308150,739111,566114,111 وكاالت السفر والسياحة

Cultural services(1) 22,78822,63322,8591,4051,464 األنشطة الثقافية )1)

 السلع والخدمات السياحية المحددة  
األخرى)2)

186,536191,933180,869158,855183,514 Specific tourism characteristic 
goods & services (2)

Other Tourism Activity 134,705144,710163,056169,162180,284  أنشطة سياحية أخرى

1,503,1171,640,3601,742,4451,193,4431,258,966Total Productionإجمالي اإلنتاج

Provisional ** مبدئي

 Includes Leisure and Recreation services (1))1) يتضمن الخدمات الترفيهية والخدمات الترويحية األخرى

Includes Retial Trade Activities (2))2) يتضمن نشاط تجارة التجزئة



حساب السياحة الفرعي 72

Table (6( جدول
اإلستهالك الوسيط، حسب األنشطة السياحية، 2017- 2021 م

Intermediate Consumption, by Tourism Activities, 2017 -2021

2021Items*2017201820192020البنــــــــــود

R.O (000))ألف) ر.ع

 Tourism Characteristic 652,816698,262732,001428,754418,810 األنشطة السياحية المميزة
Activities

Hotels Activity 83,79492,17998,21574,37189,609 نشاط الفنادق

 األنشطة العقارية في الممتلكات 
المملوكة او المؤجرة

14,82315,50115,91217,38717,830 Real estate activities with own or 
leased property

Restaurants Activity 176,945184,386203,967115,349125,081 نشاط المطاعم

Road transport Activity 43,49745,28141,51760,05960,074 نشاط النقل البري

Air transport Activity 220,738244,307261,31261,34618,670 نشاط النقل الجوي

Transport equipment rental 7,6127,9247,26610,51010,513  نشاط استئجار المعدات

Travel agencies services (all) 38,80041,65642,33341,06240,891 وكاالت السفر والسياحة

Cultural services(1) 6,7366,7326,368716746 األنشطة الثقافية )1)

 السلع والخدمات السياحية المحددة  
 Specific tourism characteristic 59,87260,29755,11047,95355,396األخرى)2)

goods & services (2)

Other Tourism Activity 24,40125,92229,98631,86635,260  أنشطة سياحية أخرى

 677,217724,184761,987460,620454,070Total Intermediateإجمالي اإلستهالك الوسيط
Consumption

Provisional ** مبدئي

 Includes Leisure and Recreation services (1))1) يتضمن الخدمات الترفيهية والخدمات الترويحية األخرى

Includes Retial Trade Activities (2))2) يتضمن نشاط تجارة التجزئة
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Table (7( جدول
القيمة المضافة، حسب األنشطة السياحية، 2017-- 2021 م

Value Added, by Tourism Activities, 2017 -2021

2021Items*2017201820192020البنــــــــــود

R.O (000))ألف) ر.ع

 Tourism Characteristic 715,595817,926847,389595,527659,871 األنشطة السياحية المميزة
Activities

Hotels Activity 128,061161,412150,09959,07671,181 نشاط الفنادق

 األنشطة العقارية في الممتلكات 
 Real estate activities with own or 74,77679,95481,88786,56599,065المملوكة أو المؤجرة

leased property

Restaurants Activity 154,438168,296188,481127,088130,999 نشاط المطاعم

Road transport Activity 97,113102,862103,411108,806129,922 نشاط النقل البري

Air transport Activity 12,08040,21354,75912,8553,912 نشاط النقل الجوي

Transport equipment rental 16,99518,00118,09719,04122,736 نشاط استئجار المعدات

Travel agencies services (all) 89,41899,651108,40670,50473,221 وكاالت السفر والسياحة

Cultural services(1) 16,05215,90116,490688717 األنشطة الثقافية )1)

 السلع والخدمات السياحية المحددة  
 Specific tourism characteristic 126,664131,637125,759110,903128,118األخرى)2)

goods & services (2)

Other Tourism Activity 110,305118,788133,070137,297145,024  أنشطة سياحية أخرى

825,900936,714980,459732,824804,895Total Direct Value Addedإجمالي القيمة المضافة المباشرة  

Provisional ** مبدئي

 Includes Leisure and Recreation services (1))1) يتضمن الخدمات الترفيهية والخدمات الترويحية األخرى

Includes Retial Trade Activities (2))2) يتضمن نشاط تجارة التجزئة
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Table (1( جدول
 عدد الفنادق، حسب المحافظة ودرجة الفندق،  2017- 2021 م

 Number Of Hotels, by Governorate & Class of Hotel, 2017 -2021

2021Items*2017201820192020البنــــــــــود
.Noعدد

359412491548612Totalالمجموع

1723262827Five Starsخمــــــس نجـــــوم

2419242628Four Starsأربــــــع نجــــــوم

2629384455Three Starsثـــــــالث نجــــــوم

4954556262Two Starsنجمتــــــين

**243287348388440Otherأخرى**

142155179193205Muscatمسقط

911131414Five Starsخمــــــس نجـــــوم

1213161718Four Starsأربــــــع نجــــــوم

1617202732Three Starsثـــــــالث نجــــــوم

2125263131Two Starsنجمتــــــين

**8489104104110Otherأخرى**

 2830323540Al Batinah Northشمال الباطنة

22222Five Starsخمــــــس نجـــــوم

00000Four Starsأربــــــع نجــــــوم

32334Three Starsثـــــــالث نجــــــوم

44455Two Starsنجمتــــــين

**1922232529Otherأخرى**

 1216303647Al Batinah Southجنوب الباطنة

00000Five Starsخمــــــس نجـــــوم

21222Four Starsأربــــــع نجــــــوم

00011Three Starsثـــــــالث نجــــــوم

10112Two Starsنجمتــــــين

**915273242Otherأخرى**

89101010Musandamمسندم

11111Five Starsخمــــــس نجـــــوم

11121Four Starsأربــــــع نجــــــوم

22201Three Starsثـــــــالث نجــــــوم

11122Two Starsنجمتــــــين

**34555Otherأخرى**

57101523Adh Dahirahالظاهرة

00000Five Starsخمــــــس نجـــــوم

00000Four Starsأربــــــع نجــــــوم

00102Three Starsثـــــــالث نجــــــوم

02111Two Starsنجمتــــــين

**5581420Otherأخرى**

** أخرى: تتضمن الفنادق تصنيف نجمة واحدة والفنادق غير المصنفة 
إضافة إلى الشقق الفندقية واالستراحات

** Other: Include one star & unclassified hotels in addition to 
hotels apartments & Guest House
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Cont. Table (1( تابع جدول
 عدد الفنادق، حسب المحافظة ودرجة الفندق، 2017- 2021 م

 Number Of Hotels, by Governorate & Class of Hotel, 2017 -2021

2021Items*2017201820192020البنــــــــــود
.Noعدد

3141566574Ad Dakhliahالداخلية

12222Five Starsخمــــــس نجـــــوم

21122Four Starsأربــــــع نجــــــوم

22333Three Starsثـــــــالث نجــــــوم

34444Two Starsنجمتــــــين

**2332465463Otherأخرى**

Ash Sharqiyah North 2027333541شمال الشرقية

00000Five Starsخمــــــس نجـــــوم

00000Four Starsأربــــــع نجــــــوم

00002Three Starsثـــــــالث نجــــــوم

21333Two Starsنجمتــــــين

**1826303236Otherأخرى**

 Ash Sharqiyah South 4052657986جنوب الشرقية

00000Five Starsخمــــــس نجـــــوم

10000Four Starsأربــــــع نجــــــوم

14555Three Starsثـــــــالث نجــــــوم

43332Two Starsنجمتــــــين

**3445577179Otherأخرى**

1013131518Al Wustaالوسطى

01111Five Starsخمــــــس نجـــــوم

21000Four Starsأربــــــع نجــــــوم

00000Three Starsثـــــــالث نجــــــوم

11112Two Starsنجمتــــــين

**710111315Otherأخرى**

3334333538Dhofarظفار

46787Five Starsخمــــــس نجـــــوم

42324Four Starsأربــــــع نجــــــوم

22455Three Starsثـــــــالث نجــــــوم

78666Two Starsنجمتــــــين

**1616131416Otherأخرى**

3028303030Al Buraimiالبريمي

00000Five Starsخمــــــس نجـــــوم

00111Four Starsأربــــــع نجــــــوم

00000Three Starsثـــــــالث نجــــــوم

55554Two Starsنجمتــــــين

**2523242425Otherأخرى**
Sources: Ministry of Heritage and Tourismالمصدر: وزارة التراث و السياحة
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Table (2( جدول
 عدد العمالة، حسب الجنسية والمحافظة، 2017- 2021 م

 Number of Employees, by Nationality & Governorate, 2017 -2021

2021Items*2017201820192020البنــــــــــود
.Noعدد

14,93220,88921,40310,49514,780Totalالمجموع

6,4437,9517,9415,2875,783Muscatمسقــــــط

603744784385511Al Batinah Northشمال الباطنــــــة

636568554276361Al Batinah Southجنوب الباطنــــــة

560597609161478Musandamمسنــــــدم

4573822152Adh Dahirahالظاهــــــرة

1,3352,0132,0958411,425Ad Dakhliahالداخليــــــة
Ash Sharqiyah North 1,9374,5884,9161,2863,165شمال الشرقيــــــة
 627765793232525Ash Sharqiyah Southجنوب الشرقيــــــة

342347360234309Al Wustaالوســـــــطى
2,2003,0163,0271,6911,969Dhofarظفــــــار

يمــــــــي 20422724278202Al Buraimiالبر
4,3266,5196,7763,7525,230Omaniعماني

1,8392,3982,4392,0152,193Muscatمسقــــــط
198256267165208Al Batinah Northشمال الباطنــــــة
238224227134163Al Batinah Southجنوب الباطنــــــة

13817118881190Musandamمسنــــــدم
1939451129Adh Dahirahالظاهــــــرة
382591622304451Ad Dakhliahالداخليــــــة

Ash Sharqiyah North 6461,5281,6324221,045شمال الشرقيــــــة
 308439463136306Ash Sharqiyah Southجنوب الشرقيــــــة

6978794775Al Wustaالوســـــــطى
447750765419532Dhofarظفــــــار

يمــــــــي 4247501739Al Buraimiالبر
10,60514,37014,6276,7439,550Non Omaniغير عماني

4,6055,5535,5023,2723,590Muscatمسقــــــط
404489517220303Al Batinah Northشمال الباطنــــــة
398344327142198Al Batinah Southجنوب الباطنــــــة

42342642181289Musandamمسنــــــدم
2634371024Adh Dahirahالظاهــــــرة
9521,4221,473537973Ad Dakhliahالداخليــــــة

Ash Sharqiyah North 1,2913,0603,2848642,120شمال الشرقيــــــة
 31832633096220Ash Sharqiyah Southجنوب الشرقيــــــة

273269281187234Al Wustaالوســـــــطى
1,7532,2662,2621,2731,437Dhofarظفــــــار

يمــــــــي 16218119261163Al Buraimiالبر
Provisional ** مبدئي

Sources: Economic Survey for Hotels -NCSIالمصدر: المسح االقتصادي لنشاط الفنادق - المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات
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Table (3( جدول
 عدد العمالة، حسب الجنسية ودرجة الفندق، 2017- 2021 م

 Number of Employees, by Nationality & Class of Hotel, 2017 -2021

2021Items*2017201820192020البنــــــــــود

.Noعدد

14,93220,88921,40310,49514,780Totalالمجموع

3,8074,6234,8344,8514,237Five Starsخمــــــس نجـــــوم

2,5002,8872,7791,6391,597Four Starsأربــــــع نجــــــوم

1,5231,6052,0078561,076Three Starsثـــــــالث نجــــــوم

1,6602,2752,0635311,323Two Starsنجمتــــــين

**5,4419,4989,7202,6186,548Otherأخرى**

4,3266,5196,7763,7525,230Omaniعماني

1,1711,5971,6781,8621,807Five Starsخمــــــس نجـــــوم

709846801607606Four Starsأربــــــع نجــــــوم

358392410287324Three Starsثـــــــالث نجــــــوم

359500467120299Two Starsنجمتــــــين

**1,7293,1843,4208762,194Otherأخرى**

10,60514,37014,6276,7439,550Non Omaniغير عماني

2,6363,0263,1562,9892,430Five Starsخمــــــس نجـــــوم

1,7912,0411,9781,032991Four Starsأربــــــع نجــــــوم

1,1661,2131,596569752Three Starsثـــــــالث نجــــــوم

1,3011,7751,5964111,024Two Starsنجمتــــــين

**3,7116,3146,3001,7424,354Otherأخرى**

Provisional ** مبدئي

** اخرى: تتضمن الفنادق تصنيف نجمة واحدة والفنادق غير المصنفة 
إضافة إلى الشقق الفندقية واالستراحات

** Other: Include one star & unclassified hotels in addition to 
hotels apartments & Guest House

المصدر: المسح االقتصادي لنشاط الفنادق - المركز الوطني لإلحصاء 
Sources: Economic Survey for Hotels -NCSIوالمعلومات
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Table (4( جدول
 إيرادات الفنادق، حسب نوع االيراد ودرجة الفندق، 2017- 2021 م

 Hotels Revenues, by Type of Revenue & Class of Hotel, 2017 -2021

2021Items*2017201820192020البنــــــــــود
R.O (000))ألف) ر.ع

236,136259,638276,641102,575122,832Totalالمجموع

109,687123,799131,53756,35960,346Five Starsخمــــــس نجـــــوم

57,38462,34169,14418,19324,516Four Starsأربــــــع نجــــــوم

23,53523,38824,1148,33313,002Three Starsثـــــــالث نجــــــوم

18,07514,17212,2684,3915,575Two Starsنجمتــــــين

**27,45535,93839,57815,29919,394Otherأخرى**

140,901155,920165,67161,81573,428Room Rentإيراد الغرف

59,94868,71272,45830,35330,952Five Starsخمــــــس نجـــــوم

32,35234,95639,20210,40114,190Four Starsأربــــــع نجــــــوم

11,15611,21011,4664,9427,577Three Starsثـــــــالث نجــــــوم

15,08811,58010,1503,6454,613Two Starsنجمتــــــين

**22,35629,46232,39512,47416,096Otherأخرى**

52,97158,95563,10823,43128,584Sales of Foodإيراد الطعام

29,88332,84035,28014,83917,362Five Starsخمــــــس نجـــــوم

14,38815,84917,4064,3145,589Four Starsأربــــــع نجــــــوم

4,8265,0664,8972,0933,017Three Starsثـــــــالث نجــــــوم

1,4591,1591,002354455Two Starsنجمتــــــين

**2,4164,0414,5231,8302,161Otherأخرى**

28,03429,04930,98010,76813,045Sales of Beveragesإيراد الشراب

11,58512,85313,6796,3366,752Five Starsخمــــــس نجـــــوم

6,8557,1017,7792,3593,216Four Starsأربــــــع نجــــــوم

6,1895,7616,4649321,774Three Starsثـــــــالث نجــــــوم

1,3191,262977345442Two Starsنجمتــــــين

**2,0852,0712,081796860Otherأخرى**

14,23015,71416,8826,5627,776Other Revenuesإيرادات أخرى

8,2719,39310,1204,8305,280Five Starsخمــــــس نجـــــوم

3,7884,4354,7581,1201,522Four Starsأربــــــع نجــــــوم

1,3651,3521,287366634Three Starsثـــــــالث نجــــــوم

2091721394765Two Starsنجمتــــــين

**597363578200276Otherأخرى**
Provisional ** مبدئي

** أخرى: تتضمن الفنادق تصنيف نجمة واحدة والفنادق غير المصنفة 
إضافة إلى الشقق الفندقية واالستراحات

**Other: Include one star & unclassified hotels in addition to 
hotels apartments & Guest House

المصدر: المسح االقتصادي لنشاط الفنادق - المركز الوطني لإلحصاء 
والمعلومات

Sources: Economic Survey for Hotels -NCSI
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Table (5 ( جدول 

عدد نزالء الفنادق ، حسب مجموعة الجنسيات ودرجة الفندق، 2017- 2021 م

Number of Guests , by Nationality Group & Class of Hotel, 2017 -2021

2021Items*2017201820192020البنود

 (000))ألف) 

3,3133,5603,9191,7202,146Totalالمجموع

1,2991,3601,5268431,264Omaniعمانيون

3283203278497G.C.Cمجلس التعاون

1451441565683Other Arabsعرب آخرون

798918999385260Europeansأوروبيون

580608660249330Asiansآسيويون

163210251103113Otherأخرى

713656686365434Five Starsخمــــــس نجـــــوم

127124155205317Omaniعمانيون

1231131112117G.C.Cمجلس التعاون

17171878Other Arabsعرب آخرون

3733153029749Europeansأوروبيون

3340501720Asiansآسيويون

4047521923Otherأخرى

437484650255471Four Starsأر بــــــع نجــــــوم

138149216153302Omaniعمانيون

4042551015G.C.Cمجلس التعاون

222531921Other Arabsعرب آخرون

1301491883835Europeansأوروبيون

6773891961Asiansآسيويون

3846712637Otherأخرى
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Cont. Table (5( تابع جدول
عدد نزالء الفنادق ، حسب مجموعة الجنسيات ودرجة الفندق، 2017- 2021 م

Number of Guests , by Nationality Group & Class of Hotel, 2017 -2021

2021Items*2017201820192020البنود
 (000))ألف) 

297316336179258Three Starsثـــــــالث نجــــــوم

11911412093155Omaniعمانيون

34292046G.C.Cمجلس التعاون

212022717Other Arabsعرب آخرون

5467813418Europeansأوروبيون

5471783456Asiansآسيويون

15151668Otherأخرى

649546463166210Two Starsنجمتــــــين

28326321775100Omaniعمانيون

4135301013G.C.Cمجلس التعاون

342721810Other Arabsعرب آخرون

7759552125Europeansأوروبيون

1901411234654Asiansآسيويون

25211768Otherأخرى

**1,2161,5581,783755773Otherأخرى**

631709819317390Omaniعمانيون

901001113946G.C.Cمجلس التعاون

5156642528Other Arabsعرب آخرون

164327373194134Europeansأوروبيون

236284320133138Asiansآسيويون

4482954736Otherأخرى

Provisional ** مبدئي

** أخرى: تتضمن الفنادق تصنيف نجمة واحدة والفنادق غير المصنفة 
إضافة إلى الشقق الفندقية واالستراحات

** Other: Include one star & unclassified hotels in addition to 
hotels apartments & Guest House

المصدر: المسح االقتصادي لنشاط الفنادق - المركز الوطني لإلحصاء 
والمعلومات

Sources: Economic Survey for Hotels -NCSI
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Table (6( جدول 
عدد ليالي اإلقامة ، حسب مجموعة الجنسيات ودرجة الفندق، 2017- 2021 م

Number of Nights Spent , by Nationality Group & Class of Hotel, 2017 -2021

2021Items*2017201820192020البنود
 (000))ألف) 

3,2933,5443,7981,7102,296Totalالمجموع

1,0961,1541,2447311,144Omaniعمانيون

33333532785102G.C.Cمجلس التعاون

18218419573120Other Arabsعرب آخرون

9061,0081,098419301Europeansأوروبيون

576618648273478Asiansآسيويون

201245287129152Otherأخرى

694741808499576Five Starsخمــــــس نجـــــوم

124142159216356Omaniعمانيون

1131081072323G.C.Cمجلس التعاون

1919251214Other Arabsعرب آخرون

358373388184100Europeansأوروبيون

3543563144Asiansآسيويون

4556723339Otherأخرى

753821985340587Four Starsأر بــــــع نجــــــوم

169205261160273Omaniعمانيون

6363711018G.C.Cمجلس التعاون

4345531638Other Arabsعرب آخرون

2963033606559Europeansأوروبيون

10512313542136Asiansآسيويون

76811064762Otherأخرى

404470452236413Three Starsثـــــــالث نجــــــوم

13814314393183Omaniعمانيون

33332357G.C.Cمجلس التعاون

3739391429Other Arabsعرب آخرون

8492954336Europeansأوروبيون

9413312870146Asiansآسيويون

1929241013Otherأخرى
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Cont. Table (6( تابع جدول

عدد ليالي اإلقامة ، حسب مجموعة الجنسيات ودرجة الفندق، 2017- 2021 م

Number of Nights Spent , by Nationality Group & Class of Hotel, 2017 -2021

2021Items*2017201820192020البنود

 (000))ألف) 

501414345123157Two Starsنجمتــــــين

2001821455166Omaniعمانيون

27242079G.C.Cمجلس التعاون

27221768Other Arabsعرب آخرون

6353501823Europeansأوروبيون

160115983643Asiansآسيويون

24191557Otherأخرى

**9401,0981,208512563Otherأخرى**

465480537211267Omaniعمانيون

971071064045G.C.Cمجلس التعاون

5558612531Other Arabsعرب آخرون

10518720510982Europeansأوروبيون

18120423094108Asiansآسيويون

3861693430Otherأخرى

Provisional ** مبدئي

** أخرى: تتضمن الفنادق تصنيف نجمة واحدة والفنادق غير المصنفة 
إضافة إلى الشقق الفندقية واالستراحات

**Other: Include one star & unclassified hotels in addition to 
hotels apartments & Guest House

Sources: Economic Survey for Hotels -NCSIالمصدر: المسح االقتصادي لنشاط الفنادق - المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات



  Accommodation Services83

Table (7( جدول
 نسبة اإلشغال، حسب المحافظة، 2017- 2021 م

Occupancy Rates, by Governorate, 2017 -2021

2021Governorate*2017201820192020المحافظة

45.238.437.426.433.1Occupancy Ratesنسبة اإلشغال

55.354.853.130.339.7Muscatمسقــــــط

44.344.344.436.639.5Al Batinah Northشمال الباطنــــــة

42.541.841.237.637.9Al Batinah Southجنوب الباطنــــــة

35.225.722.714.416.9Musandamمسنــــــدم

26.113.313.513.313.7Adh Dahirahالظاهــــــرة

22.014.114.013.915.4Ad Dakhliahالداخليــــــة

14.413.113.713.013.4Ash Sharqiyah Northشمال الشرقيــــــة

 34.337.937.932.841.7Ash Sharqiyah Southجنوب الشرقيــــــة

40.030.734.418.463.5Al Wustaالوســـــــطى

49.146.041.622.525.8Dhofarظفــــــار

يمــــــــي 42.641.942.128.229.7Al Buraimiالبر

Provisional ** مبدئي

Sources: Economic Survey for Hotels -NCSIالمصدر: المسح االقتصادي لنشاط الفنادق - المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات

Table (8( جدول
 نسبة اإلشغال، حسب درجة الفندق، 2017- 2021 م

 Occupancy Rates, by Class of Hotel, 2017 -2021

2021Class*2017201820192020الدرجة

45.238.437.426.433.1Occupancy Rates نسبة اإلشغال

58.261.554.423.929.2Five Starsخمــــــس نجـــــوم

58.254.054.829.442.7Four Starsأربــــــع نجــــــوم

53.756.852.931.545.1Three Starsثـــــــالث نجــــــوم

39.937.235.035.634.6Two Starsنجمتــــــين

**32.225.324.423.524.6Otherأخرى**
Provisional ** مبدئي

** أخرى: تتضمن الفنادق تصنيف نجمة واحدة والفنادق غير المصنفة 
إضافة إلى الشقق الفندقية واالستراحات

** Other: Include one star & unclassified hotels in addition to 
hotels apartments & Guest House

المصدر: المسح االقتصادي لنشاط الفنادق - المركز الوطني لإلحصاء 
والمعلومات

Sources: Economic Survey for Hotels -NCSI
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