�سيـــــاحــــــة

�صفحة ن�صف �شهرية ت�صدر عن جريدة بالتعاون مع وزارة ال�سياحة

زيادة املن�ش�آت الفندقية وفق الطلب

( )133موافقة نهائية لإقامة من�ش�آت فندقية يف املحافظات واملناطق يقوم بها م�ستثمرين حمليني
تويل وزارة ال�سياحة �أهمية كبرية لال�ستثمار
يف املن�ش�آت الفندقية يف ال�سلطنة ،باعتبارها
من �أهم املرافق ال�سياحية الأ�سا�سية يف قطاع
ال�سياحة ،وتوفر مكان االقامة املالئم لل�سائح
والزائر للبالد ،وذلك من خالل ت�شجيع اال�ستثمار
املحلي والأجنبي لبدء م�رشوعات فنادق� ،شقق
فندقية ،خميمات ،ومنتجعات على اختالف
ت�صنيفاتها �أوغريها من امل�شاريع ،وتقدمي
الت�سهيالت الالزمة التي متكن امل�ستثمرين
من البدء يف م�شاريعهم وا�ستثماراتهم،و�إ�سداء
امل�شورةوالن�صح لهم وفق ًا لإح�صائيات وبيانات
الوزارة اخلا�صة والتي تخدم اال�ستثمار والتي
تعزز من فر�ص جناحه ،وتذلل كل ال�صعاب
التي تواجه امل�ستثمر يف كل مراحل امل�رشوع

ما�ض وفق اخلطط امل�ستهدفة له ،وحمققا
البالد ٍ
تطورات ايجابية تتواكب مع النمويف الطلب
على املن�ش�آت الفندقية “ وقال �إن عدد املرافق
الفندقية املتوفرة يف ال�سلطنة بلغ()228منها
( )131من�ش�أة خارج حمافظة م�سقط ،و�أ�ضاف
�إن املوافقات النهائية للمن�ش�آت الفندقية يف
حمافظات ومناطق ال�سلطنة بلغت ()133

�إىل انتهائه� ،إميانا من وزارة ال�سياحة ب�أن ذلك
هوال�سبيل يف �إثراء ال�سياحة ب�أهم ما يتطلبه
القطاع ال�سياحي من مرافق حيوية.
ولإلقاء ال�ضوء على املزيد من اجلوانب التي
تخت�ص باال�ستثمار يف القطاع ال�سياحي� ،أكد
ال�شيخ في�صل بن عامر احلو�سني مدير عام
خدمات امل�ستثمرين و�إدارة اجلودة يف وزارة
ال�سياحة «�إن اال�ستثمار يف قطاع ال�سياحة يف

موافقة بنهاية �أكتوبر 2010م م�ؤكدا �أن
الوزارة ال تعلن عن املوافقات املبدئية وذلك
لعدم الت�أكد من م�سارات امل�شاريع الفندقية
ومراحل عملها والتي تتطلب اخذ موافقات
اجلهات املخت�صة حول خرائط امل�رشوع
ومكوناته ،لذا ال يعلن عنها �إال عندما يتم
الت�أكد من �أن امل�شاريع يف طريقها للتنفيذ
يف �أي والية من واليات ال�سلطنة ،و�أ�شار �إىل

تنامي الطلب على اال�ستثمار
املحلي والأجنبي يعك�س
جاذبية اال�ستثمار يف
القطاع ال�سياحي يف البالد.

عدد املوافقات النهائية للم�شاريع االيوائية ال�سياحية يف جميع حمافظات و مناطق ال�سلطنة حتى  14نوفمرب 2010م
م
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الإجمـــــــــــايل

�أن هذه الإن�شاءات ال�سياحية �ستوفر ما يقارب
( )6007غرفة و�شقة فندقية خالل ال�سنتني
القادمتني على �أق�صى تقدير حيث من املزمع
�أن تويف امل�شاريع احلا�صلة على موافقات
نهائية ما يقارب ()3730غرفة و�شقة فندقية
يف حمافظة م�سقط ,بينما �ستوفر املوافقات
النهائية يف بقية مناطق ال�سلطنة ما يقارب
( )2277غرفة و�شقة فندقية جديدة .و�أكد �أن
ذلك �سيفي مبتطلبات املرحلة الراهنة يف توفري
الإيواء لل�سياح والزوار ،وفق اخلطط املو�ضوعة
للنموو�أعداد ال�سياح والزوار يف ال�سلطنة .وقال
مدير عام خدمات امل�ستثمرين و�إدارة اجلودة
“�إن الوزارة تهدف �إىل �إيجاد عملية التوازن
بني العر�ض والطلب يف القطاع ال�سياحي للعديد
من الأمور التي من �ش�أنها �أن حتافظ على م�سار
القطاع ال�سياحي يف البالد وفق الأهداف التي
تن�شدها احلكومة ،واخلطط املو�ضوعة لتن�شيط
القطاع ال�سياحي ،مو�ضحا �أن هذا القطاع
كما هومعروف تكتنفه احل�سا�سية نظرا لت�أثره
بعوامل خارجية متعددة ،فالتعاطي معه ب�شكل
متوازن ال �إفراط وال تفريط يف �إدارته ذو�أهمية
والوزارة واحلمد اهلل واعية بهذا اجلانب وتعمل
على جتنب �أي انعكا�سات غري ايجابية على
ال�سياحة .وقال ب�أن الوزارة قامت ب�إ�صدار
العديد من املوافقات املبدئية والنهائية لإقامة
من�ش�آت فندقية الأمر الذي ارت�أت الوزارة
و�ضعها يف قائمة االنتظار ،وذلك حفاظا على
م�ستوى اجلدوى االقت�صادية لهذه امل�رشوعات
ولكي ال ينزلق هذا اجلانب �إىل م�ستويات

م�شاريع القطاع اخلا�ص
توفر ( )6007غرفة و�شقة
فندقية جديدة خالل
العامني القادمني.
متدنية نتيجة للإغراق يف املرافق الإيوائية
وت�أثرياته ال�سلبية على القطاع ال�سياحي يف
ال�سلطنة ،م�شريا �إىل �أن هناك من ي�سعى اىل
امل�ضاربة العقارية يف املوافقات املبدئية
ال�سياحية نتيجة للقيمة ال�سوقية املرتفعة لهذه
املن�ش�آت ،والوزارة حتث امل�ستثمرين دوم ًا بعد
ح�صولهم على املوافقات املبدئية على تنفيذ
امل�شاريع من جانبها تقوم قدر الإمكان بتقدمي
امل�شورة والدعم مع اجلهات املعنية الأخرى.
و�أ�شار ال�شيخ في�صل بن عامر احلو�سني �إىل

�أن طلبات اال�ستثمار ال�سياحي يف ال�سلطنة
من امل�ستثمرين مب�رشة وتبعث على التفا�ؤل
مب�ستقبل اال�ستثمار يف القطاع ال�سياحي يف
ال�سلطنة ،لي�س يف حمافظة م�سقط فح�سب و�إمنا
خارجها �أي�ضا ،وذلك ملا تتمتع به ال�سلطنة
من ا�ستقرار �سيا�سي واقت�صادي واجلدوى
االقت�صادية املواتية لال�ستثمار يف هذا
املجال احليوي والهام ،وقال هناك جمموعة
من امل�ستثمرين تقدموا بطلبات الرتاخي�ص
مل�شاريع �سياحية تتمثل يف �إن�شاء فنادق
و�شقق فندقية وخميمات ،مما يعك�س جدية
امل�ستثمرين ودرايتهم بجدوى اال�ستثمار يف
حمافظات ومناطق ال�سلطنة ,وهذه الطلبات
تدر�س من قبل جلنة الرتاخي�ص يف الوزارة
ويتم البت فيها.
و�أ�شار �إىل �أن املوافقات متر بثالث مراحل
الأوىل (موافقة مبدئية) ومدتها �ستة �أ�شهر،
ويطلب فيها خرائط امل�رشوع والذي يتم الت�أكد
من توافقها مع نظام الت�صنيف املعتمد لدى
الوزارة �إ�ضافة �إىل موافقات عدد من اجلهات
املعنية الأخرى ،واملرحلة الثانية (موافقة
نهائية) ومدتها �ستة �أ�شهر �أي�ضا ويطلب فيها
ال�رشوع يف البناء بعد اكتمال الرتاخي�ص
واملوافقات من اجلهات الأخرى ،واملرحلة
الثالثة هي مرحلة (�إ�صدار الرتخي�ص) وذل
بعد انتهاء البناء والتي يتم فيها الت�أكد من
كل االلتزامات واال�شرتاطات وفق الرتخي�ص
املمنوح وت�صنيفه وجاهزية امل�رشوع ال�سقبال
النزالء وكل اجلوانب املرتبطة بامل�رشوع
ال�سياحي ،و�أ�ضاف �أن امل�رشوعات احلا�صلة
على موافقات نهائية تتم زياراتها ميدانيا
للت�أكد من مدى مطابقتها ال�شرتاطات ومعايري
الت�صنيف ال�سياحي و�سالمة التنفيذ من جانب
املقاولني ،تالفيا لأي �أخطاء تكبد امل�ستثمر
خ�سائر وال يتوافق امل�رشوع مع الت�صنيف
املمنوح ،م�ضيفا �إىل �أنه تتم زيارات ميدانية
للم�شاريع �إىل �أن يتم االنتهاء منها.

ترجمة للر�ؤية امل�ستقبلية لالقت�صاد العماين  ،2020و تدعيما للجهود احلكومة يف تنويع م�صادر الدخل

 507ماليني ريال عماين م�ساهمة قطاع ال�سياحة يف الناجت املحلي الإجمايل يف 2009م وبن�سبة بلغت %2،9
بلغت م�ساهمة قطاع ال�سياحة ب�شكل عام يف الناجت
املحلي الإجمايل لعام 2009م (  )507,224ماليني
ريال عماين وبن�سبة بلغت  ،% 2,86ومتثل هذه
الن�سبة ترجمة الهداف الر�ؤية امل�ستقبلية لالقت�صاد
العماين  2020م برفع م�ساهمة القطاعات االقت�صادية
الغري النفطية وتدعيما للخطط احلكومة الهادفة �إىل
تنويع م�صادر الدخل ،و�أ�شارت ن�رشة اح�صاءات وزارة
االقت�صاد الوطني ووزارة ال�سياحة للمو�رشات العامة
الح�صاءات ال�سياحة �إىل ان م�ساهمة قطاع ال�سياحة
يف عام 2008م بلغت  ،% 2,43يف حني بلغت يف
عام 2007م  2,67%ويف عام  2006م 2,55
و�سجلت يف عام  2005م  .% 2,51كما �أظهرت
بيانات وزارة ال�سياحة ،ب�أن عدد املن�ش�آت الفندقية
يف ال�سلطنة زادت من  161من�ش�أة يف عام � 2005إىل
 219يف عام 2009م ،وتعك�س هذه البيانات تنامي

اال�ستثمار يف قطاع الفندقة واملن�شاءات االيوائية يف
�إل�سلطنة.
كما �أو�ضحت البيانات ب�أن   عدد الغرف الفندقية قفز
�إىل  10,550غرفة يف عام  2009مقارنة مع 8,132
يف عام  2005م وهو ما يعك�س حجم الزيادة الكبرية
يف عدد الغرف الفندقية التي توفرت يف البالد خالل
ال�سنوات املا�ضية ،  و �سجل معدل �إ�شغال الغرف الفندقية
يف عام  2009ن�سبة  49باملائة بينما كان قد �سجل 47
باملائة يف عام  .2005وفيما يتعلق بال�سياحة الوافدة
كان �إجمايل عدد ال�سياح القادمني �إىل ال�سلطنة يف عام
 2009هو  1,587مليون �سائح ،يف حني �سجل 1,615
مليون �سائح يف عام  .2008ويف عام  ،2005كان عدد
ال�سياح  1,101مليون �سائح .وارتفع�   إجمايل الليايل
ال�سياحية لل�سائحني القادمني عند  6،5مليون ليلة
�سياحية يف عام  ،2009يف حني كان قد �سجل 4.413

مليون ليلة �سياحية يف عام  .2005وكانت ح�صة ليايل
ال�سياح القادمني من دول جمل�س التعاون اخلليجي 3،5
مليون ليلة ،وح�صة ال�سياح القادمني من �أوروبا 1,115
مليون ليلة ومن الدول الأخرى 1,873مليون ليلة.
وبينت الإح�صائيات ان�  إجمايل عدد ال�سياح اخلارجني
بلغ يف عام � 2009إىل  2,470مليون �سائح ،يف حني
بلغ عددهم يف عام  2008بلغ  3,1مليون �سائح،
وترجع ن�سبة االنخفا�ض يف عام 2009م �إىل ت�أثر
قطاع ال�سياحة يف �إل�سلطنة باالزمة االقت�صادية العاملية
كغريها من دول العامل ،وانعك�س ذلك عدد على   الليايل
ال�سياحية الإجمايل لل�سياح اخلارجيني التي انخف�ضت
�إىل  38,08مليون ليلة ،مقارنة مع  51,6مليون ليلة
يف عام  2008م .وكانت ن�سبة النفقات على ال�سياحة
املحلية وفقا للمنتجات الأ�سا�سية يف عام  2009على
النحو التايل :اخلدمات الإيوائية ( ،)14.7خدمات املنازل

الثانية ( ،)9.9%وخدمات تقدمي الطعام وال�رشاب
( ،)5.3%خدمات النقل الربي ( ،)7.9%وخدمات النقل
اجلوي ( ،)19.1%خدمات وكاالت ال�سفر (،)6.3%
اخلدمات الثقافية ( ،)1.4%اخلدمات املالية (،)5.8%
املنتجات املرتبطة بال�سياحة ( ،)3.8%منتجات ال�سياحة
الأخرى ( )3.8%ومنتجات غري حمددة (.)25.7%
بينما كانت ن�سبة نفقات ال�سياحة الوافدة وفقا للمنتجات
الأ�سا�سية يف عام  2009على النحو التايل خدمات
الإعا�شة ( ،)40%خدمات املنازل الثانية (،)0%
وخدمات تقدمي الطعام وال�رشاب ( ،)14.4%خدمات
النقل الربي ( ،)7.2%وخدمات النقل اجلوي (،)13.4%
خدمات وكاالت ال�سفر ( ،)1.5%اخلدمات الثقافية
( ،)0.6%اخلدمات املالية ( ،)0.7%املنتجات املرتبطة
بال�سياحة ( ،)0.9%منتجات ال�سياحة الأخرى ()0.9%
ومنتجات غري حمددة (.)21.2%

زيادة م�ساهمة
القطاع ال�سياحي يف
الناجت املحلي
متثل زيادة م�ساهمة القطاع ال�سياحي
يف الناجت املحلي الإجمايل بن�سبة 2،9
باملائة يف عام  2009م ،تطورا �إيجابيا
يعك�س قدرة هذا القطاع احليوي والهام
على النمو وقابليته لال�ستدامة التي
تعزز من م�ساهمة املوارد الغري النفطية
يف الدخل القومي ،ومدى الفر�ص
املتوافرة يف هذا القطاع يف �إمناء غريه
من القطاعات االقت�صادية والأن�شطة
الأخرى التي ت�ستفيد ب�شكل مبا�رش وغري
مبا�رش من القطاع ال�سياحي ،وتعك�س هذه
الزيادة كذلك الإمكانيات التي ميتلكها
القطاع ال�سياحي يف �إل�سلطنة يف الإ�سهام
الفاعل والإيجابي يف الناجت القومي.
فبال�شك ان زيادة م�ساهمة القطاع
ال�سياحي يف الناجت املحلي الإجمايل،
ت�أتي ترجمة لأهداف الر�ؤية امل�ستقبلية
(عمان 2020م) لالقت�صاد العماين
والهادفة �إىل زيادة م�ساهمة القطاعات
االقت�صادية الغري النفطية يف الدخل
املحلي الإجمايل وتنويع م�صادر الدخل،
و هو ما يدلل ان القطاع ال�سياحي يف
البالد مي�ضي وفق ما خطط له ،ويحقق
جناحات متتالية يف هذا الإطار وحمققا
خلطط احلكومة يف النهو�ض بهذا القطاع
احليوي والهام.
ان زيادة م�ساهمة القطاع ال�سياحي يف
الناجت املحلي الإجمايل لعام 2009م،
يفتح �آفاق وا�سعة مل�ساهمة �أكرب لهذا
املجال الهام ،خا�صة يف ظل االهتمام
الذي توليه احلكومة ممثلة يف وزارة
ال�سياحة واجلهات الأخرى يف تفعيل
القطاع ال�سياحي يف البالد على �أكرث
من �صعيد ويف خمتلف اجلوانب� ،سواء
من حيث تعزيز البنى الأ�سا�سية للقطاع
ال�سياحة �أو من خالل الرتويج لل�سلطنة
يف اخلارج عرب امل�ؤمترات واملعار�ض
ال�سياحية الدولية� ،أو من خالل الإعالن
والت�سويق يف و�سائل الإعالم ،ناهيك
عن ت�شجيع اال�ستثمار الوطني والأجنبي
خلو�ض غمار اال�ستثمار يف املجال
ال�سياحي الذي ينب�ض باالنتعا�ش
ويعر�ض لفر�ص وا�سعة وجذابة يف كل
جماالت اال�ستثمار التي يحتاجها القطاع
ال�سياحي،وتعزز اال�ستثمار والت�سهيالت
واملرونة التي توفرها اجلهات احلكومية
واخلا�صة.
ان حتقيق القطاع ال�سياحي هذه الن�سبة
اجليدة جاء يف ظروف اقت�صادية بالغة
ال�صعوبة ،فمازالت �إفرازات الأزمة
االقت�صادية العاملية تلتقي بظاللها
على كل القطاعات ومن بينها القطاع
ال�سياحي ،الأمر الذي يعك�س توافر فر�ص
النمو يف القطاع ال�سياحي يف �إل�سلطنة
يف امل�ستقبل ،ومتى يتعافى العامل متاما
من �آثار هذه الأزمة ،وتكون الظروف
م�ؤاتية ب�شكل �أكرب للتدفق ال�سياحي من
البلدان امل�صدرة لل�سياحة يف العامل.
ان كل هذه امل�ؤ�رشات والن�سب تب�رش
للم�ستقبل زاهر للقطاع ال�سياحي يف
البالد يف املرحلة القادمة جم�سدا �أهداف
احلكومة يف تعزيز م�ساهمة القطاعات
االقت�صادية ،ويفتح �آفاق وا�سعة
�أمام اال�ستثمار ال�سياحي بكل �أطيافه
وجماالته ،ويطمئن اجلميع ب�أن امل�ستقبل
الذي ينتظر ال�سياحة كبري وحمفز للجميع
ان ي�ستثمر فيه بكل اطمئان.
ن�أمل ان ي�ستمر منو القطاع ال�سياحي
يف البالد ويرفع من م�ساهمته عاما
بعد �آخر يف الناجت املحلي الإجمايل
ويحقق الأهداف املتوخاة منه ،ذلك
بت�ضافر اجلهود الهادفة �إىل االرتقاء بهذا
القطاع من كل اجلهات العامة واخلا�صة
والأفراد.

