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المحرزي :

إعتماد اإلستراتيجية الوطنية للسياحة 2040
ومساهمة القطاع الخاص بنسبة %88

أعلن معايل احمد بن نارص املحرزي
وزير السياحة إعتامد اإلسرتاتيجية
الوطنية للسياحة  2040والتي تتضمن
أن ترتفع مساهمة القطاع السياحي يف
الناتج القومي اإلجاميل إىل  ، % 6مشريا إىل
أن االسرتاتيجية تهدف إىل تصل مساهمة
القطاع الخاص يف املشاريع السياحية
اىل  ،%88واالستثامرات الحكومية
بنسبة  %12وهي تشمل مشاريع البنية
األساسية .
واشارمعاليه يف حوار لربنامج املنتدى
االقتصادي الذي بث يف اذاعة سلطنة
عامن  ،انه يف إطار االسرتاتيجية من
املؤمل ان نصل اىل  20الف غرفة فندقية
يف عام  2020م مقارنة ب 16الف غرفة
فندقية موجوده حاليا .

اإلستراتيجية تستهدف رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج
القومي الى  %6وخلق فرص عمل وتقديم تجارب سياحية ناجحة للعالم
رؤية للقطاع السياحي
واشار معايل احمد بن نارص املحرزي
وزير السياحة إىل أنه تم صياغة
رسالة و رؤية وزارة السياحة ،
والتي روعي فيها أن تأيت منسجمة
مع رسالة و رؤية قطاع السياحة،
املعرب عنها يف االسرتاتيجية العامنية
للسياحة ،ومتوافقة كذلك مع رسالة
ورؤية الحكومة وتلخصت الرؤية يف
أن تصبح السلطنة يف عام 2040م من
أهم املقاصد السياحية التي يزورها
السائح لقضاء العطالت ،ولالستكشاف
واالجتامعات؛ وأن يصل عدد السياح
القادمني إىل السلطنة (  )5مليون سائح.
وذلك من خالل الرسالة التي تهدف
إىل تنويع اقتصادنا وخلق فرص عمل
من خالل تقديم تجارب سياحية ثرية
بطابع عامين .

إرتفاع عدد السائحني
وأضاف معايل وزير السياحة  :إذا
نظرنا يف عجالة لتطور أعداد السياح
فقد ارتفع عدد السائحني الذين زاروا
السلطنة خالل العام 2015م بدرجة
ملحوظة  ،بالتزامن مع زيادة عدد
املنشآت الفندقية  ،حيث بلغ عدد
السياح القادمني اىل السلطنة ( من غري
القادمني عرب السفن السياحية ) حتي
نهاية عام 2015م ( )2.470.760مليونني
و470الف و 760سائح بزيادة نسبة
وقدرها ( ) %17.7مقارنة بعام 2014م
حيث كان عدد السياح ()2.098.225
مليونني و098الف و 225سائح .
كام ارتفع عدد املنشآت الفندقية
املرخصة من ( )297منشأة عام ، 2014
إلـــــــى (  )318منشأة خالل 2015م
بزيادة قدرها ( ، )%7.1وكذلك ارتفع عدد
الغرف والشقق الفندقية من 15الف
و 424يف 2014م إىل  16الف و691
غرفة /شقة بزيادة نسبة وقدرها( ،)%8.2
وبالتبعية إرتفع عدد األرسة من  23الف
و 997رسير عام  2014إىل  25الف و966
رسير خالل العام املايض  ، 2015وهناك
منو ملحوظ يف قطاع املطاعم والرشكات
السياحية  ،وهناك إمكانيات كبرية للنمو
وال بد من وضع خطة أكرث طموحاً ومن
هنا جاءت هذه االسرتاتيجية التي تم
تكليف وزارة السياحة بإعدادها منذ
2012م وتم عرض املسودة عىل مجلس
الوزراء املوقر .
رشاكة مع املعنيني بالقطاع
وأشار معاليه انه بدأ العمل يف
االسرتاتيجية التي أردناها وطنية
شاملة تجمع الحكومة واملجتمع املحيل
والقطاع الخاص  ،وشكلت لجان منها
لجنة عىل مستوى الوكالء برئاسة وزير
السياحة وضمت كل الجهات املعنية ،
هذه اللجنة كان يتمثل اختصاصها يف
مراجعة وتقييم أداء دراسة االسرتاتيجية

وأكمل بالقول  :وحتى نصل إىل
ما نريد البد من الرتكيز عىل جذب
القدر املناسب من االستثامرات ودعم
منو املؤسسات السياحية الصغرية
واملتوسطة  ،وتطبيق نظام عاملي
منوذجي للمسئولية االجتامعية ،
وعرض مجموعة من النامذج السياحية
االستثنائية وتعزيز نوعية الخدمات
وجذب املزيد من السياح ذوي االنفاق
العايل  ،فنحن ال نركز عىل العدد ولكن
عىل النوعية .وليك نحسن قدراتنا ،البد
من الرتكيز عىل تطوير رأس املال البرشي
وجذب القوة العاملة العامنية  ،وجعل
العمل يف قطاع السياحة مغري للمواطن
العامين  ،وتأهيل الكوادر الراغبة يف
العمل بالقطاع والرتكيز عىل التدريب
وتطوير التنافسية .

واعتامد التقارير النهائية  ،كام شكلت
لجنة الخرباء وشكلت مجموعة من فرق
العمل التخصصية املختلفة .
وأكمل معاليه بالقول  :منهجية
العمل التي اتبعت من قبل هذه

الفرق اعتمدت عىل تنفيذ حلقات
عمل يف كل املحافظات وعقد حلقات
عمل لإلملام بالرؤى واإلقرتاحات
املختلفة  ،كام تم زيارة أبرز املواقع
السياحية باملحافظات  ،و عقد لقاءات

مع عدد من الشخصيات املعنية
بالدولة  ،و لقاءات مع مختلف الفئات
ذات العالقة بالقطاع السياحي مثل:
قطاع التعليم والتدريب السياحي،
قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة،

قطاع البيئة ،قطاع الرتاث ،قطاع النقل،
قطاع الفنادق ،قطاع ممثيل مكاتب
تنظيم الرحالت ،قطاع الطريان ،وغريها
من القطاعات .إضافة اىل توزيع
االستبيانات وعقد اللقاءات العامة

واجراء مناقشات مع أكرث من 100
خبري يف القطاع الخاص والحكومي
واألكادميي  ،وتم تنفيذ  8دورات
تدريبية متخصصة شارك فيها 200
شخص من القامئني عىل الدراسة .

تضافر الجهود
وأضاف معاليه  :فيام يتعلق بتنفيذ
االسرتاتيجية  ،فإن قطاع السياحة لديه
الكثري من التطلعات ولكن ما ميلكه
من إمكانيات قليلة واذا مل تتضافر
الجهود لن نصل اىل مانصبو اليه ومن
هنا جاء التفكري يف لجنة عليا تجمع
كل الجهات املعنية بقطاع السياحة
 ،إضافة اىل وجود وحدة من داخل
الوزارة تضم مجموعة من الخرباء  ،وقد
تم إنجاز خطة العمل والربامج التنفيذية
 ،وتحديد املبالغ املطلوبة من القطاع
الخاص والحكومة وبدأنا التنفيذ يف بعض
املحافظات بالفعل .

