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 318منشأة فندقية ترفد القطاع السياحي

أكثر من  2مليون سائح زاروا السلطنة حتى شهر أكتوبر  2015م

ترجمة للجهود املبذولة من أجل الرتويج
السياحي للسلطنة يف مختلف دول العامل ،
وعىل رأسها األسواق السياحية املهمة 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 ) منذ بداية
العام 2015م وحتى شهر أكتوبر من العام
نفسه  2مليون و65الف و 414سائح بزيادة
بلغت  302الف و 221سائح عن العام
2014م والذي بلغ عدد السياح القادمني فيه
مليوناً و 762الف و 920سائح  ،كام ارتفع
عدد املنشآت الفندقية املرخصة من 297
منشأة عام  ، 2014إىل  318منشأة خالل
2015م بزيادة قدرها  ، %7.1وكذلك ارتفع
عدد الغرف والشقق الفندقية من  15الف
و 424يف 2014م إىل  16الف و 691غرفة /
شقة بزيادة قدرها  ،%8.2وبالتبعية إرتفع عدد
األرسة من  23الف و 997رسير عام 2014
إىل  25الف و 966رسير خالل العام املايض
 ، 2015وذلك طبقاً للمؤرشات اإلحصائية التي
أصدرتها وزارة السياحة .

وتضمنت املؤرشات اإلحصائية لوزارة
السياحة أن أكرب عدد للمنشآت الفندقية التي
تم افتتاحها عام 2015م ضمن فنادق النجمتني
بزيادة قدرها  %27عن العام 2014م تليها
الشقق الفندقية بزيادة  %9.7عن 2014م .
حيث بلغ عدد الفنادق من فئة  5نجوم 11
فندقاً عام  2015بزيادة قدرها فندق واحد عن
العام 2014م  ،كام بلغ عدد الغرف الفندقية
لنفس الفئة  2450غرفة بنسبة زيادة بلغت
 %6.7عن العام  2014م  ،ويف فئة فنادق 4

نجوم بلغ عدد الفنادق املرخص لها خالل العام
املايض  23فندقاً بزيادة فندقني  ،كام بلغ عدد
الغرف والشقق الفندقية لنفس الفئة 3300
بنسبة زيادة قدرها  ، %9.7ويف فئة  3نجوم
بلغ عدد الفنادق  20فندقاً  ،بينام بلغ عدد
الغرف والشقق الفندقية لنفس الفئة 1689
خالل 2015م .
ويف فئة النجمتني بلغ إجاميل عدد املنشآت
الفندقية املرخص لها  47منشأة بنسبة زيادة
تبلغ  %27عن العام 2014م  ،كام بلغت نسبة

الزيادة يف عدد الغرف والشقق الفندقية لنفس
الفئة  %35.9حيث بلغ إجاميل الغرف والشقق
2881خالل العام املايض .
كذلك ارتفع عدد منشآت الشقق الفندقية
املرخص لها من قبل وزارة السياحة ،من 103
شقة عام  2014اىل  113خالل العام املايض
بزيادة قدرها  ، %9.7فيام بلغ إجاميل عدد
الغرف والشقق  3661بنسبة زيادة بلغت
 ، %11.3كام شهد العام املايض ارتفاعاً يف أعداد
املخيامت وبيوت الضيافة والنزل الرتاثية .

يأيت ذلك بينام تواصل السلطنة تحقيق منو يف
القطاع الفندقي والحركة السياحية  ،ففي عام
 2012بلغ عدد املنشآت الفندقية  258منشأة
تضم حوايل  12792غرفة  ،ويف عام 2015
ارتفع العدد إىل  318منشأة فندقية  ،وهناك
توقعات بافتتاح عرشات من املنشآت الفندقية
الجديدة خالل العام الجاري 2016م لتضيف
ماال يقل عن  3االف غرفة إيوائية أخرى ،
وذلك بالتزامن مع أعامل التوسعة والتطوير
التي تشهدها مطارات السلطنة وهو مايساهم

يف زيادة الرحالت الجوية لرشكات الطريان
يف العامل  ،إضافة إىل توسعة ميناء السلطان
قابوس وزيادة محطات الطريان العامين ومركز
املؤمترات .
الجدير بالذكر أن االسرتاتيجية السياحية
العامنية  2040تتضمن تنفيذ حزمة واسعة
من الربامج والخطط واملشاريع السياحية التي
من شأنها رفع مساهمة القطاع السياحي يف
الناتج املحيل االجاميل وتعظيم حجم العائد
االقتصادي للقطاع يف موازنة الدولة خالل

الخطط الخمسية القادمة  ،حيث ستشكل
نقلة نوعية مهمة لقطاع السياحة بالسلطنة
من خالل تبنيها للعديد من التوجهات والربامج
التي من شأنها أن تنتقل بقطاع السياحة ملراحل
متقدمة من حيث املنشآت ومستوى الخدمات
وتنوع املنتجات السياحية التي تلبي احتياجات
السياحة املحلية والخارجية ومبا يواكب النمو
املتسارع لقطاع السياحة العاملية الذي وضع
السلطنة ضمن أكرث دول العامل جاذبية ومتيزا
بالنسبة لهذا القطاع .

أكثر من  163الف يزورون الجبل األخضر خالل العام الماضي
ارتفع عدد زوار الجبل األخرض خالل
العام املايض 2015م اىل  163الف و41
زائر مقارنة ب  151الف و 985زائر عام
2014م  ،بنسبة منو قدرها  %7.3تقريباً ،
واشارت إحصائيات وزارة السياحة إىل أن
عدد الزوار العامنيني نسبة  %47.2من
إجاميل الزوار يليهم األجانب بنسبة قدرها
 %41.2بينام ميثل الزوار من دول مجلس
التعاون الخليجي نسبة  %8.4ويأيت الزوار
العرب يف املرتبة األخرية بنسبة . %3.3
ويعد الجبل األخرض من أهم املعامل
السياحية يف السلطنة  ،ويتميز بارتفاعه
الشاهق حيث ميثل أعىل قمة يف السلطنة،
بل وعىل مستوى دول الخليج العربية ،
و يتمتع بدرجات حرارة معتدلة يف فصل
الصيف الذي ترتفع فيه درجات الحرارة يف
املنطقة بأكملها.
ويتميز الجبل األخرض أيضا بوجود
صناعات حرفية مختلفة يقوم األهايل
مبزاولتها مستخدمني املواد الطبيعية
املوجودة يف املنطقة ،ومن أشهر هذه
الصناعات صناعة ماء الورد وصناعة
النسيج والذي يربز بشكله املتميز وألوانه
الجذابة .كام يتمتع الجبل األخرض بوجود
قرى جبلية قدمية تنترش عىل ضفاف
األودية واملنحدرات منها قرية العني
وقرية وادي بني حبيب والعقر ورساب
وغريها .ويقصده الكثري من السياح من
املواطنني و األجانب ليس من أجل الرتفيه
فقط وإمنا للمغامرة و االستكشاف فضال
عن االستمتاع بجامل الطبيعة .ويعترب
اعتدال املناخ وانخفاض درجات الحرارة
من العوامل الجاذبة للسياحة يف الجبل

األخرض ،ولكنها ليست العامل الوحيد
فكثري من السياح أكدوا أن سكانه مبثابة
قلب وروح املكان ،حيث يستقبلون
الضيوف برتحاب ويساعدونهم عىل

التعرف عىل عادات وتقاليد املجتمع.
قدم فوق سطح البحر ،ويتميز مبناخ فريد
ويقع الجبل األخرض ضمن سلسلة من نوعه يقرتب من مناخ البحراألبيض
الحجر الرشقي لسلطنة عامن وميتاز املتوسط ،حيث اعتدال درجات الحراره
بإرتفاعه الشاهق الذي يبلغ عرشة آالف صيفا والربودة الشديدة شتا ًء ،ويوجد به

عدد من الكهوف واألغوار.
وقد حرصت وزارة السياحة عىل
االهتامم بهذه الوجهة والرتويج السياحي
لها وللمنطقة ككل  ،من خالل تشجيع

االستثامر السياحي يف الجبل بإقامة
العديد من املشاريع كالفنادق واملطاعم
ومراكز املعلومات السياحية وكذلك قامت
الوزارة بعمل لوائح إرشادية وتوعوية

لزوار الجبل األخرض باإلضافة اىل مرشوع
املمىش الجبيل الذي يربط مختلف
املناطق  ،ومركز للخدمات السياحية بنيابة
بركة املوز .

