المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات
يبدأ حصر ومسح زوار موسم صاللة السياحي 2019

بدأ المركز الوطني لإلحصااااااااء والمعلومات في الساااااااالات ا ولا مي صااااااابا يو
الجمعة ( ) 2019/6/21تنفيذ ا لمال الميدانية لمشاااااارو حصاااااار ومسااااااح زوار
موساااام صاااااللة السااااياحي  . 2019والذي تتواصاااا ألماله الميدانية حتا الحادي
والعشاار ي مي ساابتمبر ال اد حيث يهدف الحصاار ىلا توفير قالدة معلوماتية ُيعتد
بها ل طا السياحة في محافظة ظفار في الموسم السياحي.
و سعا المشرو الذي يجري تنفيذه للعا ال سادس لشر للا التوالي بالتعاون مع
وزارة السااياحة وطاارطة لمان الساالطانية ىلا توفير العديد مي البيانات والمعلومات
التي تعكس واقع قطا السااااياحة في محافظة ظفار الل الموساااام السااااياحي ا مر
الذي يساااااالد في التلطيو لتطو ر لذا ال طا اينتاهي الها

حيث يهدف حصااااار

ومساااح الزوار ىلا تحديد حجم الساااياحة في لذا الموسااام بشااا يها المحلية والوافدة
وتحديد اتجالات نمولا لبر الزمي و هدف كذلك ىلا دراسااة اللصااالد الديميرافية
واالقتصادية للزوار بايضافة ىلا دراسة صالد الرحالت السياحية.
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و تضاااااااامي المشاااااااارو حصاااااااار هميع الزوار ال ادميي ىلا محافظة ظفار مي غير
الم يميي فيها سااااواء لي طر ب البر أو الجو وبلك بءهراء م ابالت مباطاااارة معهم
في منفذ حاساااااك ومنفذ حر و البري بالنسااااابة للمساااااافر ي ب ار والمطار العساااااكري
ومطار مس و الدولي ومطار صحار للمسافر ي هوا في الرحالت الدا لية والرحالت
المحولة اما المساااافر ي لبر الرحالت الدولية فسااايتم اساااتيفاء بياناتهم في مطار
صاللة باستلدا ا ههزة اللوحية.
في حيي أن الزوار ال ادميي بواساااطة الحافالت فسااايتم احتساااابهم مي الل توز ع
بطاقات الحصااااااااار للا الركا

في آ ر ن طة توقف للحافلة (والية ثمر ت) وبلك

لتعبئتها بالبيانات المطلوبة وساااااااااوف ي و الباح ون المتواهدون في منفذ حر و
بجمعها ومراهعتها ومي ثم يتم ىد ال البيانات آليا بالمكتب.
حيث تتضاااامي اسااااتمارة الحصاااار العديد مي البيانات

كبيانات لي الجنسااااية وبلد

ايقامة والمنط ة بالنسبة للعمانييي واليرض مي الز ارة ولدد المراف يي.
الجدير بالذكر ان نتالج حصر زوار موسم صالله السياحي للعا الماضي 2018
تشير ىلا ان ىهمالي لدد الزوار الل الفترة مي  2018/9/21-6/21بلغ نحو
 826ألفا و 376زائرا بارتفاع نسبببب  %28.1عن زوار موسبببب  2017الذين بلغ
عدده  644ألفا و 931زائرا .وارتفع إنفاق الزائرين بنسببب  %14.5مسببب 75
مليون لاير عماني مقارن بـ  66مليون لاير عماني في 2017م.
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