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الفريقيمحمد 



تقديم

isic)التصنيف الصناعي الدولي املوحد لجميع األنشطة االقتصادية ال يوجد فى • rev قسم خاص (4
بالنشاط السياحي بمفهوهة الشامل 

:أساســا حول إحصائيـا، البيانات املتوفرة و املتعلقـة بالخدمات املتعارف عليها فى قطاع الســياحة ترتكــز •
احصائيات دخول غير املقيمين•

عدد اليالي املقضاة فى النزل •

املسوحات االقتصادية التي تشمل النزل واملطاعم واملقاهي واملالهي•

القوائم املالية للنزل واملطاعم واملقاهي واملالهي•

مؤشرات االسعار•

البيانات املتوفرة حول تحويالت قطاع السياحة بميزان املدفوعات•

االقتصار على هذه املعطيات ال يمكن من اإلملام بالظـاهرة االقتصاديـة للسـياحة•



االحصائيات ذات العالقة بقطاع السياعة 

احصائيات دخول غير املقيمين. 1

وتشمل هذه الفئة .  شهًرا12هو مسافر دولي مقيم في بلد آخر يمر عبر الجمارك  في زيارة تستغرق أقل من : املسافر غير املقيم •

ازة أو ألسباب و القادمين إلى البلد في إج( مقر أقامتهم االساس ي خارج البلد)املواطنين العراقين الذين يقيمون في بلدان أخرى 

أخر

يتم جمع البيانات الخاصة بدخول وخروج غير املقيمين من الجمارك أو من الهياكل الخاصة بالهجرة•

في االحصائيات الحالية التوجد معطيات حول •

نزل أو شقق معدة للكراء أو اقامة خاصة: اماكن اقامتهم •

حجم وتفاصيل انفاقهم طيلة مدة اقامتهم•

ال يمكن استعمال هذه البيانات الحتساب املجاميع االقتصادية الخاصة بالسياحة



االحصائيات ذات العالقة بقطاع السياعة 

عدد اليالي املقضاة فى النزل . 2

ثال، يتم فى النزل على سبيل امل( مقمين وغير مقمين)هو إجمالي عدد الليالي التي يقضيها العمالء •
.لياٍل 6احتساب إقامة شخصين ملدة ثالث لياٍل في غرفة واحد ب

النزل تقوم وزارة السياحة بتجميع هذه االحصائيات اعتمادا على استمارات شهرية يتم ارسالها الى•

تستعمل هذه االحصائيات عادة كمؤشر حجم لتقدير االنتاج في الحسابات القومية•

املسوحات االقتصادية . 3

املسوحات السنوية النشطة االقتصادية للمؤسسات املقيمة •

افة يتم استعمال نتائج هذه املسوحات الحتساب  املجمعات االقتصادية كاالنتاج والقيمة املض•
لقطاعات النزل واملطاعم واملقاهي واملالهي 



االحصائيات ذات العالقة بقطاع السياعة 

القوائم املالية للنزل واملطاعم واملقاهي واملالهي4

التصاريج تقوم بعض أجهزة االحصاء بتجميع واستغالل القوائم املالية للمؤسسات التي تقوم بايداع•
الجبائية لدي ادارة الجباية

اج والقيمة يتم استعمال النتائج املستخرجة من هذه القوائم الحتساب  املجمعات االقتصادية كاالنت•
املضافة لقطاعات النزل واملطاعم واملقاهي واملالهي 

مؤشرات االسعار. 5

ر فى يتم استعمال موشرات اسعار االستهالك الخاصة باالقامة واملطاعم واملقاهي كموخفضات اسعا
.الحسابات القومية 

البيانات املتوفرة حول تحويالت قطاع السياحة بميزان املدفوعات. 6

هي قيمة التحويالت الخارجية للمؤسسات الناشطة فى قطاع السياحة



مفاهيم ذات صلة بقطاع السياحة 

السياحة

الزوار  املقيمينتعرف السياحة بمجموعة االنشطة التي تلبي احتياجات 

يمكن تقسيم السياحة الى ثالث انواع

.تشمل أنشطة الزائر املقيم داخل البلد املرجعي : السياحة املحلية •

ية أنشطة الزائر غير املقيم داخل حدود الدولة املرجعية ، كجزء من رحلة سياحالسياحة الوافدة •
.داخلية

أنشطة الزائر املقيم خارج البلد املرجعي: السياحة الخارجة•



مفاهيم ذات صلة بقطاع السياحة 

الزائر

نة واحدة ألي ملدة تقل عن سبيئته املعتادة الزائر هو املسافر الذي يذهب في رحلة ّإلى وجهة رئيسية خارج 
كان خالف العمل لدى كيان مقيم في البلد أو امل)عمل أو ترفيه أو أغراض شخصية أخرى : غرض رئيس ي 
(مقصد الزيارة

البيئة املعتادة،

نظام وهي تختلف عن مفهوم اإلقامة حسب. هي البيئة التي يقوم فيها الفرد بطقوس حياته العادية
الحسابات القومية

تميان إلى فإذا كان هناك شخصان ين. يلتصق مفهوم البيئة املعتادة في اإلحصاءات السياحية باألفراد
ادة داخل هذا نفس ُاالسرة املعيشية فإنهما ينتميان بالضرورة إلى نفس بلد اإلقامة ومكان اإلقامة املعت

.  البلد، ولكن البيئة املعتادة لكليهما قد تختلف إلى درجة ما



مفاهيم ذات صلة بقطاع السياحة 

اإلنفاق السياحي

شخص ي أو هو املبلغ املدفوع مقابل حيازة سلع وخدمات استهالكية، وكذلك أشياء ثمينة لالستعمال ال
املدفوعة ويشمل إنفاق الزوار بأنفسهم وكذلك املصروفات. لإلهداء، ألغراض الرحلة السياحية وأثناءها

(الشركات ، الدولة)من جهات أخري 

قطاعات السياحة 

دمات أو االنشطة السياحة هي الوحدات االقتصادية أو أقسام تابعة لهذه الوحدات التي تنتج سلع وخ
ذات خصائص سياحية

منتجات سياحية

تعلقة حسب التوصيات الدولية امل.  هي مجموعة السلع والخدمات التي يستهلكهاأو يقتنيها السائح
.تصنف املنتجات الى منتجات استهالكية ومنتجات غير استهالكية. 2008بإحصاءات السياحة 



املنتجات االستهالكية امليزة  –تصنيف املنتجات 



املنتجات االستهالكية املميزة–تصنيف املنتجات 

زة قائمة املنتجات االستهالكية املميتشمل 
للسياحة

زة للسياحة والقابلة ل• ّ
لمقارنة املنتجات املمي 

دوليا 

زة للسياحة الخاصة بك• ّ
ل بلد املنتجات املمي 

ويحددها كل بلد



ير املتصلةاملنتجات االستهالكية املرتبطة وغ–تصنيف املنتجات 

منتجات مرتبطة بالسياحة 

وتشمل على سبيل املثال. وتتألف من منتجات أخرى يتم اقتنائها من حسب أهميتها للتحليل السياحي
املنتجات الغذائية واملشروبات والتبغ•
املنسوجات واملالبس واملنتجات الجلدية•
محروقات•
مجوهرات ومنتوجات تقليدية•

خدمات اصالح وصيانة السيارات•
خدمات االتصاالت•
خدمات الصحة•
•............

منتجات استهالكية غير متصلة بالسياحة•

تم اقتنائها خالل وتتألف من جميع السلع االستهالكية والخدمات األخرى التي  ال تنتمي إلى الفئات املذكورة أعاله والتي ي•
فترة السياحة 



زة للسياحة –تصنيف االنشطة  ّ
األنشطة املمي 

زة للسياحة هي تلك األنشطة التي تنتج منتوجات ميمزة ل ّ
.  لسياحةاألنشطة املمي 



حساب الفرعي السياحة 

مصادر البيانات



مصادر البيانات

مسح اإلنفاق السياحي
العينة

مراحل االنجاز

مسح االستهالك العائلي

الحسابات القومية

ميزان املدفوعات

 مصادر أخري



مصادر البيانات الخاصة بحساب السياحة

مسح خدمات النقل

مسح خدمات االقامة

مسح الخاص 
والقاهيبالمطاعم

مسح وكالت االسفار

مسح خدمات الترفيه 
والثقافة

جداول المدخالت والمخرجات

ميزان المدفوعات

االنفاق السياحي مسح
الخارجي للمقيمين

مسح االنفاق 
السياحي للزائرين

مسح االستهالك 
حساب السياحةاالسر المعيشية

مسوحات العرض نظام الحسابات االقتصادية مسوحات الطلب



تحديد العينة–مسح اإلنفاق السياحي 

تحديد املواسم السياحية عادة ما يكون موسم الذروة واملوسم العادي•
فصل الصيف وبقية السنة املوسم العاديفىموسم الذروة :مثال تونس او املغرب •

بقية السنة+ مواسم العمرة + موسم الحج : السعودية •

(كلياإلطار ال)سحب عينة ممثلة لكل موسم اعتمادا على البيانات الخاصة باملغادرين •

أسلوب املعاينة الطبقية العشوائية: طريقة سحب العينة •

املنافذ لكن يمكن إضافة طبقات أخري كالجنسية ونوع السياحة= الطبقة •

نوع :السحب في املنفذ يكون بطريقة عشوائية لكن يجب مراعاة املتغيرات التالية •
السياحةــ  الجنسية ـ  مدة الزيارة وغيرها  



مثال تونس–تحديد العينة –مسح اإلنفاق السياحي 

2008يتم انجاز هذا املسح كل اربع سنوات منذ •

موسم الذروة السياحية واملوسم العادي: يتم انجاز هذا املسح على مرحلتين •
سائح4726سبتمبر بعينة 17أوت الى 2: موسم الذروة السياحية  •

سائح 2433ديسمبر بعينة 28نوفمبر الى 12: املوسم  السياحي العادي •

(كلياإلطار ال)سحب عينة ممثلة لكل موسم اعتمادا على البيانات الخاصة باملغادرين •

أسلوب املعاينة الطبقية العشوائية: طريقة سحب العينة •

املنافذ= الطبقة •



االستثناء–تحديد العينة –مسح اإلنفاق السياحي 

يستثني من االطار ان أمكن ومن العينة الفئات التالية•
الطواقم العسكرية•
البعثات الدبلوماسية واألشخاص املرافقين لهم•
افراد طواقم شركات الطيران والبواخر والحافالت•
جاور األشخاص الذين يتنقلون يوميا للعمل في بلد م: عمال الحدود •
العمال املوسمين•
الالجئين•



مراحل انجاز املسح-مسح اإلنفاق السياحي 

الفترة تحديدها اإلمكانيات املوضوعة لكن يجب االنباه الى عدم تجاوز : مدة انجاز املسح •
الطبيعية للمغادرة

وةفترة انجاز املسح يجب تتوافق مع فترات الطبيعية للمغادرة خاصة ملوسم الذر •

ي ال يمكن تكوين جيد لتفادي املشاكل الت. تكوين الباحثين مرحلة مهملة جدا هذا املسح •
إصالحها

باحثتوزيع الباحثين عبر املعابر يكون متناسق مع حجم العينة مع مراعاة اللغوي لكل•

حينية للمسحيفضل استعمال اللوحات اإللكترونية في املسح حتى يتسنى مراقبة ومتابعة•

اإلحصائيين ومسؤولي القطاع :  البعد التشاركية في هذا املسح مهم جدا •



مسح اإلنفاق السياحي ـ اعداد االستمارة

يجب ان تشمل االستمارة األسئلة التالية

العمر ـ الجنسية ـ بلد اإلقامة: معطيات حول السائح •
معطيات حول املرافقين•
بين مدة اإلقامة وتاريخ الدخول وسبب الزيارة ومن املحبذ ذكر هذه األسباب وتبويبها•

الزيات الخاصة والزيارات ذات العالقة بالعمل
نقل وسيلة النقل املستعملة لدخول البلد وان كان طائرة او باخرة ضرورة ذكر شركة ال•

ورقم الرحلة
بالنسبة للرحالت املنظمة ضرورة ذكر الخدمات املشمولة بالعرض•
السائح املشغل او . املبلغ الجملي النفاق للسائح واملرافقين مع ذكر املتكفلين بهذه النفقات•

جهة اخري 



مسح اإلنفاق السياحي ـ اعداد االستمارة

حول في الفنادق ، النفقات املفصلةاملقضاةعدد الليالي : وضع قسم حول اإلقامة •
السكن

قة لكل وسيلة وسائل النقل التي استعملها السائح ومرافقيه خالل زيارتهم واملبلغ املنف•
نقل

جدول االنفاق حسب املنتج لبقية املنتجات املميزة للسياحة •
زة للسياحة والقابلة للمقارنة دوليا • ّ

10-1املنتجات املمي 
زة للسياحة الخاصة بكل بلد• ّ

املنتجات املمي 

جدول االنفاق حسب املنتج ألهم املنتجات املرتبطة •

ترك خانات خاصة لذكر بقية املنتوجات املستهلكة•



مسح اإلنفاق السياحي ـ معالجة البيانات

يجب معالجة البياناتextrapolationقبل املرور الى االستقراء•
Dixonديكسون حذف القيم القصوى بناًء على اختبار •
ر تحويل العمالت األجنبية إلى العملة املحلية باستعمال سع: توحيد نظام التقييم•

الصرف املعمول خالل فترة املسح
تصحيح مدة اإلقامة باستخدام تاريخي الوصول واملغادرة•
فطرة السليمةتصحيح بعض األسئلة التي تم تعميرها بشكل سيئ ، بناًء على املنطق وال•
إذا كان مجموع النفقات املعلن عنها يتجاوز إجمالي النفقات: تصحيح االنفاق •

كس على الع". نفقات أخرى غير مذكورة"التفصيلية ، يتم إدخال الفرق تحت عنوان 
لية ، من ذلك ، إذا كان مجموع النفقات املعلن عنها أقل من إجمالي النفقات التفصي

.يتم أخذ هذا األخير في االعتبار



حساب الفرعي السياحة 

الجداول 



استهالك السياحة الوافدة حسب املنتجات وأصناف الزوار: 1الجدول 
زوار نتجات وأصناف ال دة حسب امل واف سياحة ال جدول 1 : استهالك ال ال

السنة : 2019  الوحدة : مليون دينار عراقي

املجموع د واح يوم ال رو ال زائ دين واف سياح ال ال املنتجات 

ميزة للسياحة نتجات امل امل

امة     خدمات اإلق

       فندق

       موتيل

       منتجع

ر مسكن        تأجي

قاهي واملطاعم     خدمات امل

    خدمات نقل الركاب

       خدمات نقل الركاب بالسكك الحديدية

        خدمات النقل البري للركاب 

        خدمات النقل البحري للركاب  

        خدمات النقل الجوي للركاب

    خدمات استئجار معدات النقل

ز األخرى ر وخدمات الحج     خدمات وكاالت السف

    الخدمات الثقافية

    الخدمات الرياضية والترفيهية

منتجات مرتبطة بالسياحة 

    املنتجات الغذائية واملشروبات والتبغ

    املنسوجات واملالبس واملنتجات الجلدية

    محروقات

    مجوهرات ومنتوجات تقليدية وهدايا

    خدمات اصالح وصيانة السيارات

    خدمات االتصاالت

    خدمات الصحة

منتجات اخري غير متصلة بالسياحة

املجموع

وافدة استهالك السياحة ال



استهالك السياحة املحلية حسب املنتجات وأصناف الزوار: 2الجدول 
زوار نتجات وأصناف ال سياحة املحلية حسب امل جدول 2 : استهالك ال ال

السنة : 2019  الوحدة : مليون دينار عراقي

املجموع د واح يوم ال رو ال زائ سياح  ال املنتجات 

ميزة للسياحة نتجات امل امل

    خدمات اإلقامة

       فندق

       موتيل

       منتجع

ر مسكن        تأجي

    خدمات املقاهي واملطاعم

    خدمات نقل الركاب

       خدمات نقل الركاب بالسكك الحديدية

        خدمات النقل البري للركاب 

        خدمات النقل البحري للركاب  

        خدمات النقل الجوي للركاب

    خدمات استئجار معدات النقل

ز األخرى ر وخدمات الحج     خدمات وكاالت السف

    الخدمات الثقافية

    الخدمات الرياضية والترفيهية

منتجات مرتبطة بالسياحة 

    املنتجات الغذائية واملشروبات والتبغ

    املنسوجات واملالبس واملنتجات الجلدية

    محروقات

    مجوهرات ومنتوجات تقليدية وهدايا

    خدمات اصالح وصيانة السيارات

    خدمات االتصاالت

    خدمات الصحة

منتجات اخري غير متصلة بالسياحة

املجموع

* تشمل جزء من نفقات  العراقين املسافرين في اطار الرحالت الخارجية

استهالك السياحة املحلية )*(



استهالك السياحة الخارجة حسب املنتجات وأصناف الزوار: 3الجدول 
زوار نتجات وأصناف ال خارجة حسب امل سياحة ال جدول 3 : استهالك ال ال

السنة : 2019  الوحدة : مليون دينار عراقي

املجموع د واح يوم ال رو ال زائ سياح  ال املنتجات 

ميزة للسياحة نتجات امل امل

    خدمات اإلقامة

       فندق

       موتيل

       منتجع

ر مسكن        تأجي

    خدمات املقاهي واملطاعم

    خدمات نقل الركاب

       خدمات نقل الركاب بالسكك الحديدية

        خدمات النقل البري للركاب 

        خدمات النقل البحري للركاب  

        خدمات النقل الجوي للركاب

    خدمات استئجار معدات النقل

ز األخرى ر وخدمات الحج     خدمات وكاالت السف

    الخدمات الثقافية

    الخدمات الرياضية والترفيهية

منتجات مرتبطة بالسياحة 

    املنتجات الغذائية واملشروبات والتبغ

    املنسوجات واملالبس واملنتجات الجلدية

    محروقات

    مجوهرات ومنتوجات تقليدية وهدايا

    خدمات اصالح وصيانة السيارات

    خدمات االتصاالت

    خدمات الصحة

منتجات اخري غير متصلة بالسياحة

املجموع

استهالك السياحة الخارجة



االستهالك السياحي الداخلي حسب املنتجات:4الجدول 
داخلي  سياحي ال االستهالك ال

)2(+)1(=)3(

سياحة املحلية  استهالك ال

)2(

دة  واف سياحة ال استهالك ال

)1( املنتجات 
ميزة للسياحة نتجات امل امل

    خدمات اإلقامة

       فندق

       موتيل

       منتجع

ر مسكن        تأجي

    خدمات املقاهي واملطاعم

    خدمات نقل الركاب

       خدمات نقل الركاب بالسكك الحديدية

        خدمات النقل البري للركاب 

        خدمات النقل البحري للركاب  

        خدمات النقل الجوي للركاب

    خدمات استئجار معدات النقل

ز األخرى ر وخدمات الحج     خدمات وكاالت السف

    الخدمات الثقافية

    الخدمات الرياضية والترفيهية

منتجات مرتبطة بالسياحة 

    املنتجات الغذائية واملشروبات والتبغ

    املنسوجات واملالبس واملنتجات الجلدية

    محروقات

    مجوهرات ومنتوجات تقليدية وهدايا

    خدمات اصالح وصيانة السيارات

    خدمات االتصاالت

    خدمات الصحة

منتجات اخري غير متصلة بالسياحة

املجموع

مكونات أخرى لالنفاق االنفاق السياحي الداخلي

السياحي الداخلي )4(

االستهالك السياحي الداخلي 

)4(+)3(=)5(



السياحية واألنشطة االقتصادية األخرى باألسعار األساسيةلالنشطةإالنتاجحسابات :5الجدول 

سياحية مجموع االنشطة ال ري سياحية االخ االنشطة ال نقل ال قاهي واملطاعم امل امة املنتجات  اإلق
ميزة للسياحة نتجات امل امل

امة     خدمات اإلق

قاهي واملطاعم     خدمات امل

    خدمات نقل الركاب

    خدمات استئجار معدات النقل

ز األخرى ر وخدمات الحج     خدمات وكاالت السف

    الخدمات الثقافية

    الخدمات الرياضية والترفيهية

منتجات مرتبطة بالسياحة 

    املنتجات الغذائية واملشروبات والتبغ

    املنسوجات واملالبس واملنتجات الجلدية

    محروقات

    مجوهرات ومنتوجات تقليدية

    خدمات اصالح وصيانة السيارات

    خدمات الصحة

االنصاالت 

منتجات اخري غير متصلة بالسياحة

اإلنتاج باألسعار  األساسية

مجموع االستهالك الوسيط بأسعار الشراء

مجموع القيمة املضافة اإلجمالية باألسعار األساسية

عاملين تعويض ال

انات على اإلنتاج رائب األخرى مخصوما منها اإلع الض

تشغيل اإلجمالي فائض ال

انتاج املنتجين املحلين 

)II( باألسعار األساسية

األنشطة االقتصاديةغير 

السياحية
االنشطة السياحية



العرض املحلي واالستهالك السياحي الداخلي حسب املنتجات باألسعار األساسية:6الجدول 

سياحية  مجموع االنشطة ال

)II(
ري سياحية االخ االنشطة ال نقل ال قاهي واملطاعم امل امة املنتجات  اإلق

نسبة ال ميزة للسياحة نتجات امل امل

=II/table5 I     خدمات اإلقامة

       فندق

       موتيل

       منتجع

ر مسكن        تأجي

    خدمات املقاهي واملطاعم

    خدمات نقل الركاب

       خدمات نقل الركاب بالسكك الحديدية

        خدمات النقل البري للركاب 

        خدمات النقل البحري للركاب  

        خدمات النقل الجوي للركاب

    خدمات استئجار معدات النقل

ز األخرى ر وخدمات الحج     خدمات وكاالت السف

    الخدمات الثقافية

    الخدمات الرياضية والترفيهية

منتجات مرتبطة بالسياحة 

    املنتجات الغذائية واملشروبات والتبغ

    املنسوجات واملالبس واملنتجات الجلدية

    محروقات

    مجوهرات ومنتوجات تقليدية وهدايا

    خدمات اصالح وصيانة السيارات

    خدمات االتصاالت

    خدمات الصحة

منتجات اخري غير متصلة بالسياحة

اإلنتاج باألسعار  األساسية

مجموع االستهالك الوسيط بأسعار الشراء

مجموع القيمة املضافة اإلجمالية باألسعار األساسية

عاملين تعويض ال

انات على اإلنتاج رائب األخرى مخصوما منها اإلع الض

تشغيل اإلجمالي فائض ال

انتاج املنتجين املحلين 

باألسعار األساسية

األنشطة االقتصاديةغير 

السياحية

نسب السياحةاالنشطة السياحية

)%(

العرض  السياحي باملليون دينار عراقي



تكوين رأس المال الثابت 

ج، مطروًحا منها األصول الثابتة املتصرف• فيها خالل يقاس بمجموع قيمة حيازات املنت 
فترة املحاسبة، 

لحيازات ا)يشكل إجمالي تكوين رأس املال الثابت مقياًسا إلجمالي صافي االستثمار •
ب املؤسسات في األصول الرأسمالية الثابتة من جان( مطروًحا منها األصول املتصرف فيها

والحكومة واألسر املعيشية في االقتصاد املحلي، خالل فترة محاسبة 

اصل في األصول الثابتة هي أصول ملموسة وغير ملموسة تستخدم بشكل متكرر أو متو •
عملية إنتاجية أخرى ملدة سنة أو أكثر 



تكوين رأس المال الثابت 

يسية يمكن تقسيم تكوين رأس املال الثابت اإلجمالي للسياحة الى ثالث فئات رئ•

و شبه ُ هي األصول التي تستخدم بصورة حصرية أ: األصول الثابتة الخاصة بالسياحة•
ة بحيث بسبب خصوصية طابعها وتصميمها في إنتاج سلع وخدمات بخصائص سياحي

السفن ال تكون ذات قيمة كبيرة في حالة عدم وجود السياحة مثل واملرافق الفندقية و 
السياحية

تبر سياحية ال هُي استثمارات في أصول ثابتة تعاألصول الثابتة غير املخصصة للسياحة •
ل النظم بسبب طبيعة األصول نفسها ولكن بسبب استخدامها في صناعة سياحية مث

.....الحاسوبية للفنادق أو وكاالّت السفر ومرافق مغاسل الفنادق،

التي تقيمها السلطات العامة أساساالبنية التحتية املتصلة بالسياحة •



احة األصول الثابتة الخاصة بالسي--تكوين رأس املال الثابت  



الجدول الثامن--تكوين رأس املال الثابت  
تكوين رأس المال 

الثابت اإلجمالي 

السياحي

األنشطة األخرى األنشطة السياحية

بالتفصيل 



شكرا


