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إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية

تمثِّل إدارة الش�ؤون االقتصادي�ة واالجتماعية باألمانة العامة لألمم املتح�دة واجهة حيوية للتفاعل
بني السياس�ات العاملية يف املجاالت االقتصادي�ة واالجتماعية والبيئية ،من ناحي�ة ،واإلجراءات التي
تتخذ عىل الصعيد الوطني ،من ناحية أخرى .وتعمل اإلدارة يف ثالثة مجاالت رئيسية مرتابطة ،وهي:
‘ ’1تجميع وتوليد وتحليل طائفة واس�عة من البيانات واملعلومات االقتصادية واالجتماعية والبيئية
عن الدول األعضاء يف األمم املتحدة التي تسرتعي االنتباه للمشكالت املشرتكة وتقوم بتقييم الخيارات
املتعلقة بالسياسات العامة؛ ‘ ’2تيسري املفاوضات التي تجريها الدول األعضاء يف العديد من الهيئات
الحكومية الدولية بش�أن مسارات العمل املشتركة للتصدي للتحديات العاملية القائمة أو املستجدة؛
‘ ’3إس�داء املش�ورة إىل الحكومات املهتمة بشأن طرق ُ
وس�بل ترجمة ما يوضع من أُطر للسياسات
العامة يف املؤتمرات ومؤتمرات القمة التي تعقدها األمم املتحدة إىل برامج عمل عىل الصعيد القطري،
واملعاونة ،من خالل املساعدة التقنية ،عىل بناء القدرات الوطنية.

مالحظة

تتألف رموز ووثائق األمم املتحدة من حروف وأرقام ويعني إيراد أحد هذه الرموز اإلحالة إىل
إحدى وثائق األمم املتحدة.
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تصدير
تمثِّل التوصيات الواردة يف هذا املنش�ور تحديثا ً لإلطار املفاهيمي املشرتك لتصميم الحساب الفرعي
للس�ياحة الذي أع�ده أصالً الفريق العامل املشترك بني األمانات يف عام  2000الذي عقدته ُش�عبة
اإلحص�اءات يف األمم املتحدة ،بمش�اركة املكتب اإلحصائ�ي للجماعات األوروبي�ة ومنظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمة السياحة العاملية.
وقامت منظمة الس�ياحة العاملية بعملية التحديث تحت إرشاف فريق التنس�يق املشترك بني
الوكاالت املعني بإحصاءات السياحة .وكان هذا الفريق قد أُنشئ يف عام  2004وفقا ً التفاق َّ
توصلت
إليه الوكاالت املهتمة (املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية ومنظمة العمل الدولية وصندوق النقد
الدويل ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ولجنة األمم املتحدة االقتصادية لبلدان أمريكا
الالتينية والبحر الكاريبي ُ
وش�عبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة ،ومنظمة الس�ياحة العاملية ومنظمة
التجارة العاملية) يف الدورة الرابعة للجنة تنسيق األنشطة اإلحصائية .وير ِّكز نطاق العمل عىل تقليل
االختالفات املفاهيمية يف عمليات تنقيح الحس�اب الفرعي للسياحة واألُطر األخرى ذات الصلة (مثل
دلي�ل إحصاءات التجارة الدولي�ة يف الخدمات ودليل ميزان املدفوعات ووضع االس�تثمارات الدويل،
الطبعة السادس�ة ،مسودة ما قبل النرش (كانون األول/ديسمرب  ،2008ونظام الحسابات القومية،
2008؛ وإحصاءات الهجرة).
والغرض من الحساب الفرعي للسياحة هو القيام بتحليل تفصييل لجميع جوانب الطلب عىل
الس�لع والخدمات التي ترتبط بنشاط الزوّار ومالحظة االقرتان العميل بني هذا النشاط وعرض هذه
السلع والخدمات داخل االقتصاد؛ ووصف كيفية تفاعل هذا العرض مع األنشطة االقتصادية األخرى.
ويقدِّم هذا املجلد ،الحس�اب الفرعي للسياحة :اإلطار املنهجي املوىص به ،2008 ،إطارا ً محدَّثا ً لبناء
حساب فرعي للسياحة .وينبغي أن يسمح بزيادة االتساق الداخيل يف اإلحصاءات السياحية مع بقية
النظام اإلحصائي يف البلد وكذلك زيادة إمكانية مقارنة هذه البيانات عىل الصعيد الدويل.
فرانسيسكو فرانجيايل
األمني العام
منظمة السياحة العاملية
إنريكو جيوفاني
رئيس اإلحصائيني ومدير مديرية اإلحصاءات
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
والرت راديرماشري
املدير العام
املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية
بول شيونغ
املدير
ُشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة
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شكر وتقدير
إن الحس�اب الفرعي للس�ياحة :اإلط�ار املنهجي املوىص به ،2008 ،هو ثم�رة جهود ضخمة يرجع
تاريخها إىل أواخر سبعينات القرن العرشين.
ومنذ نهاية السبعينات كانت فرنسا تستعمل مصطلح “الحسابات الفرعية” كطريقة لتسمية
املمارس�ات املحاس�بية املتبعة يف مجاالت أفقية محدَّدة تتصل بنظام الحسابات القومية ،وإن كانت
ذات نهج خاص بها ،ولكن يمكن مع ذلك اعتبارها نُظما ً فرعية من نظام الحسابات القومية بسبب
قوة الصلة بالنظام “األس�ايس” .ووضعت فرنس�ا أيضا ً ُخططا ً تنفيذية لتحديد األهمية االقتصادية
للسياحة تحديدا ً كمياً.
ويف ع�ام  1982عه�دت منظمة الس�ياحة العاملية إىل خوس�يه كيفيدو (إس�بانيا) الذي كان
مس�ؤوال ً يف ذلك الحني عن إعداد الحس�ابات القومية إلس�بانيا يف مكتبها اإلحصائي الوطني ،بمهمة
إعداد وثيقة تبينّ وس�ائل وصف الس�ياحة وصلتها بالتوصيات املتعلقة بإعداد الحس�ابات القومية
القائمة يف ذلك الحني ،أي نظام الحس�ابات القومية لع�ام  .1968وقد أكدت الوثيقة التي ُقدِّمت إىل
الدورة الخامسة للجمعية العامة ملنظمة السياحة العاملية املعقودة يف نيودلهي يف  ،1983عىل أهمية
هذه العملية كوس�يلة موحَّ دة وشاملة لقياس الس�ياحة ومقارنتها بالقطاعات األخرى يف االقتصاد.
ولم َّ
تنفذ هذه الوثيقة بحذافريها ولكنها ال تزال تعتَرب مرجعا ً عاما ً ملعظم أنش�طة منظمة الس�ياحة
العاملية للتوصل إىل تنسيق دويل للمفاهيم واإلحصاءات املتعلقة بالسياحة.
ومن�ذ منتص�ف الثمانينات قامت لجنة الس�ياحة التابعة ملنظمة التع�اون والتنمية يف امليدان
االقتصادي بأبحاث هامة انطالقا ً من اعرتاف مُسبَق بنطاق السياحة وطابعها ودورها يف اقتصادات
بل�دان املنظمة .ومن خالل صياغة دليل الحس�ابات االقتصادية للس�ياحة ،الذي ن ُ ِش�ـر يف ،1991
فحصت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي عدة مش�اكل شائكة تتصل بقياس السياحة
والصالت التي تربطها بالحسابات القومية.
وينبغ�ي أن يُذ َكر بوج�ه خاص العرض الذي قدّمته الهيئة الكندي�ة لإلحصاءات (إحصاءات
كندا) أثناء املؤتمر الدويل املعني بإحصاءات الس�فر والسياحة ،الذي عقدته منظمة السياحة العاملية
يف أوت�اوا يف  ،1991وتضمّ �ن مخ ّ
طط�ا ً لتحديد وس�ائل موثوق�ة وقابلة للمقارنة لتقييم األنش�طة
االقتصادي�ة املتصلة بالس�ياحة بالنس�بة إىل الصناع�ات األخرى يف االقتصاد املحلي وصياغة إطار
لع�رض البيانات األخ�رى ذات الصلة املتعلقة بالس�ياحة بطريقة من ّ
ظمة ومتس�قة .واس�تند ذلك
املخطط إىل مرشوع لدراسة جدوى تطبيق مبادئ الحسابات الفرعية للسياحة.
وبع�د أن اعتمدت اللجنة اإلحصائية لألم�م املتحدة يف  1993التوصيات املتعلقة باإلحصاءات
الس�ياحية التي أصدرها مؤتمر أوتاوا ،بدأت منظمة الس�ياحة العاملية ومنظمة التعاون والتنمية يف
امليدان االقتصادي يف وضع إطار مفاهيمي لبلورة حس�اب فرعي للس�ياحة .وتمت تس�مية ماريون
ليربيروس (فرنس�ا) وجون جواس (كندا) مس�ؤولينَ عن تطوير هذا املرشوع يف منظمة الس�ياحة
العاملية ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي عىل التوايل.
ويجب االعرتاف بالفضل الكبري لهذين املستش�ارين ملس�اهمتهما يف صياغة الوثائق املتالحقة
التي صدرت حتى عرض الوثيقة بصيغتها النهائية يف مؤتمر إنزو باتيش العاملي املعني بقياس األثر

و

الحساب الفرعي للسياحة :اإلطار املنهجي املوىص به2008 ،
االقتصادي للسياحة الذي عُ قد يف نيس من  15إىل  18حزيران/يونيه  .1999ويف سياق هذه العملية
اعتم�دت منظمة الس�ياحة العاملية أيضا ً عىل تعاون ألفريد فرانز (النمس�ا) ودوغالس فريتش�لينغ
(الواليات املتحدة األمريكية) وأالن بيسارسكي (الواليات املتحدة األمريكية) وفرانسيسكو إرنانديس
(إسبانيا) وخوسيه كيفيدو (إسبانيا) كمستشارين ،كما اعتمدت عىل املشاركني يف اللجنة التوجيهية
املعنية باإلحصاءات التابعة للمنظمة العاملية للسياحة .وشارك أيضا ً الفريق العامل اإلحصائي التابع
للجنة الس�ياحة يف منظم�ة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بنش�اط كبير يف إعداد املرشوع
املناظر .واس�تفادت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بصورة واضحة من مس�اهمات
ألفريد فرانز (رئيس الفريق العامل اإلحصائي التابع للجنة الس�ياحة ،النمس�ا) وروث مري (رئيسة
فريق العمل اإلحصائي التابع للجنة السياحة ،سويرسا) وترود إيفنسن نيغارد (النرويج) وجوسلني
البيير (كندا) .وأخريا ً اعتمدت فرق�ة العمل التابعة للمكتب اإلحصائي للجماع�ات األوروبية املعنية
باملس�ائل املنهجي�ة املتصلة بالس�ياحة اعتمادا ً كبريا ً عىل تصميم الحس�اب الفرعي للس�ياحة الذي
أعده بنا ًء عىل طلبها املركز الدويل للدراس�ات املتعلقة باقتصاد الس�ياحة (إيطاليا) ومجموعة كالس
(إيطاليا) وبيرت اليمر (النمسا).
وينبغي توجيه كلمة تقدير خاص للجهود الدؤوبة والتفاني املس�تمر من جانب إنزو باتيش،
ال�ذي ت�ويف يف ترشي�ن األول/أكتوبر  ،1998وال�ذي قام بصفته رئي�س إدارة اإلحص�اء والتحليل
االقتص�ادي وبح�وث الس�وق يف منظمة الس�ياحة العاملية منذ البداي�ة بدور الداعي�ة لوضع نظام
لإلحصاءات السياحية وملرشوع الحساب الفرعي للسياحة.
وبعد مؤتمر نيس ،الذي قدّمت فيه منظمة الس�ياحة العاملية توصياتها بشأن تجميع حساب
فرعي للسياحة ،أُنشئ الفريق العامل املشترَ ك بني أمانات منظمة السياحة العاملية ومنظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية من أجل إعداد إطار مفاهيمي
مشترَ ك لوضع تصميم منهجي للحساب الفرعي للسياحة .وفيما ييل أسماء األشخاص الذين شاركوا
يف اجتماع�ات الفريق العامل وتحمّ لوا مس�ؤولية وضع التوصيات الفني�ة النهائية بوصفهم ممثلني
ملنظماتهم :أنطونيو ماس�يو (منظمة السياحة العاملية) ،لويس كينكانون (منظمة التعاون والتنمية
يف امليدان االقتصادي) ،أالن دوبرياس (منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي) ،كارل أوبست
(منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي) بدرو دياز (املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية)
صوفيا إريكس�ون (املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية) .وبدون وجود هذا املنرب املؤسسي كان
ّ
التوص�ل إىل موافقة اللجن�ة اإلحصائية ،يف دورتها الخامس�ة والثالثني يف عام  2000عىل
يس�تحيل
الحساب الفرعي للسياحة :اإلطار املنهجي املوىص به.
واس�تمرت منظمة السياحة العاملية وفريق التنس�يق املشترَ ك بني الوكاالت املعني بإحصاءات
الس�ياحة الذي أُنشئ يف عام  ،2004يعمالن يف تحديث الحس�اب الفرعي للسياحة :اإلطار املنهجي
امل�وىص به وذلك بالتوازي مع صياغة التوصيات الدولية املتعلقة بالس�ياحة  .2008وش�ملت هذه
العملية إدم�اج تغيريات ّ
توضح التوصيات املحدّثة والجديدة ال�واردة يف التوصيات الدولية املتعلقة
بإحصاءات الس�ياحة  2008ونظام الحس�ابات القومية 2008 ،والطبعة السادسة من دليل ميزان
املدفوعات ووضع االس�تثمار الدويل ،مس�ودة ما قبل النرش (كانون األول/ديس�مرب  )2008وكذلك
التعديالت الصياغية يف النص األصيل.
وعيّنت منظمة السياحة العاملية ماريون ليربيروس لالضطالع باملسؤولية عن عملية التحديث.
وحرض األش�خاص التالية أس�ماؤهم اجتماعات فريق التنسيق املشترك بني الوكاالت املعني
بإحصاءات السياحة عىل صعيدي اجتماعات العمل واالجتماعات العامة:

— املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية :جيمس وايت ورث ،وهانس فرينر شميت
وأولريتش سبوريل.

ريدقتو ركش
— منظمة العمل الدولية :سلفيسرت يونغ وروبرت بيمرب وأدريانا ماتا-غرينوود وإيغور
شرينيشيف.
— صندوق النقد الدويل :روبرت إدوارد ومارغريت فيتتزجيبون وناتاليا إيفانيك.
— منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي :إنريكو جيوفانيني وأالن دوبيرياس
وآن هاريسون وويليام كاف.
— لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألمريكا الالتينية والكاريبـي :سلفادور ماركوني.
— شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة :بول شيونغ وإيفو هافينغا ورونالد يانسن
وفالديمري مارخونكو.
— منظمة السياحة العاملية :أنطونيو ماسيو وشايال نيجهاون وماريون ليربيروس.
— منظمة التجارة العاملية :غاي كارسنتي وهيوبرت إسكيت وأندرياس ماورر
وجوزسيلني مغدالني.
وقد قبلوا جميعا ً املشاركة يف الجهود التعاونية التي بُدئت خالل هذه السنوات الثالث وجعلت
من املمكن إصدار هذه الوثيقة املحدَّثة.
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الفصل 1

مقدمة

ألف  -اإلحصاءات السياحية والحساب الفرعي
للسياحة :نظرة عامة
 - 1-1تشري السياحة كظاهرة من ظواهر الطلب إىل الزوّار ودورهم يف حيازة السلع
والخدمات .ويمكن أيضا ً النظر إليها من جانب العرض ،ويف هذه الحالة ُتفهَم السياحة بأنها
مجموعة من األنشطة اإلنتاجية التي تلبّي أساسا ً احتياجات الزوّار .والزائر هو املسافر الذي يذهب
يف رحلة إىل وجهة رئيسية خارج بيئته املعتادة ملدة تقل عن سنة واحدة أليّ غرض رئييس (عمل
تجاري أو ترفيه أو أغراض شخصية أخرى) خالف العمل لدى كيان مقيم يف البلد أو املكان
مقصد الزيارة (التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات السياحة ( ،)2008الفقرة .)9-2
 - 2-1والسياحة ظاهرة اجتماعية وثقافية واقتصادية تستتبع انتقال األشخاص.
وعالقة السياحة بمجموعة كبرية من األنشطة االقتصادية أ ّدت إىل نمو االهتمام بقياس مساهمتها
االقتصادية ،وأغلبها يف األماكن موضع الزيارة ،وتقييم ترابطها باألنشطة االقتصادية واالجتماعية
األخرى .ونتيجة لذلك شارك عدد من البلدان واملنظمات الدولية يف صياغة مفاهيم وأُطر وقواعد
بيانات وتقنيات تجعل من املمكن القيام بهذا القياس.
 - 3-1ولتعزيز إمكانية املقارنة عىل الصعيد الدويل قامت منظمة السياحة العاملية
بوضع مجموعة متتالية من التوصيات الدولية بشأن إحصاءات السياحة يف عامي  1978و.1993
وتم مؤخرا ً صياغة التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات السياحة .2008
 - 4-1واإلحص�اءات الدولي�ة املتعلقة بإحص�اءات الس�ياحة  2008تق ِّدم املفاهيم
والتعاريف األساسية املتعلقة بمختلف جوانب السياحة مثل املسافرين الذين تحقق فيهم رشوط
املسافر سواء كسائح (أو زائر مبيت) أم زائر ليوم واحد (أو مسافر للنـزهة) (التوصيات الدولية،
 ،2008الفقرة )13-2؛ واألشكال املختلفة للسياحة (التوصيات الدولية ،2008 ،الفقرتان 39-2
و)40-2؛ واألغراض الرئيسية املختلفة للرحلة السياحية (التوصيات الدولية ،2008 ،الفقرة
)17-3؛ ومفهوم اإلنفاق السياحي (التوصيات الدولية ،2008 ،الفقرة  )2-4وفئاته املختلفة
املتصلة باألشكال املختلفة للسياحة (التوصيات الدولية ،2008 ،الفقرتان  15-4و)20-4؛
ومختلف التصنيفات التي يمكن استخدامها يف تحليل السياحة.
 - 5-1واستنادا ً إىل هذه التوصيات يجري تشجيع البلدان عىل صياغة إحصاءاتها
الخاصة بالسياحة وفقا ً للمبادئ التوجيهية التالية:
•ينبغي أن تستند التقديرات إىل مصادر إحصائية موثوقة ،حيث يتم رصد كال الزوّار
ومنتجي السلع والخدمات؛
•ينبغي أن تكون األرصاد إحصائية بطابعها وينبغي إنتاجها عىل أساس مستمر ،وأن
تض ّم تجميع تقديرات عالمات القياس واستعمال مؤرشات لتعزيز فائدة النتائج؛
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1مفوضية املجتمعات األوروبية
وصندوق النقد الدويل ومنظمة
التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي واألمم املتحدة
والبنك الدويل :نظام الحسابات
القومية( 2008 ،بروكسل/
لكسمربغ ،نيويورك ،باريس،
واشنطن العاصمة،)2008 ،
�http:/unstats.un.org/unsd/na

.tionalaccount/SNA2008.pdf

•ينبغي أن تكون البيانات قابلة للمقارنة عىل فرتات زمنية داخل البلد وقابلة للمقارنة
بني البلدان وقابلة للمقارنة بميادين أخرى من األنشطة االقتصادية؛
•ينبغي أن تكون البيانات متسقة يف داخلها وأن ُتعرَض داخل األُطر االقتصادية الكلية
املعترَ ف بها عىل الصعيد الدويل.
 - 6-1ولكفالة اتساق تجميع إحصاءات السياحة املتكاملة مع ممارسات تجميع
اإلحصاءات االقتصادية األخرى ،تقرر تنسيقها أيضا ً مع الطبعة املح ّدثة من نظام الحسابات
القومية.2008 ،
 - 7-1ويتألف نظام الحسابات القومية 1 2008 ،من مفاهيم وتعاريف وتصنيفات
ّ
تشكل إطارا ً متكامالً شامالً لتقدير اإلنتاج واالستهالك
وقواعد محاسبية وحسابات وجداول
واالستثمار الرأسمايل والدخل وأرصدة وتدفقات الثروة املالية وغري املالية وغري ذلك من املتغيرّ ات
االقتصادية املتصلة.
 - 8-1ويشمل نظام الحسابات القومية 2008 ،إطارا ً مح َّددا ً ّ
يوضح الصلة بني
الطلب عىل السلع والخدمات وعرض هذه السلع والخدمات داخل أيّ اقتصاد ،أي جداول العرض
واالستخدام.
 - 9-1ولكن ما يجعل السياحة أمرا ً خاصا ً هو الحالة املؤقتة التي يجد الفرد فيها
نفسه بصفته مستهلكاً :فإنه يقوم برحلة أو بزيارة إىل مكان خارج بيئته املعتادة لفرتة ّ
تقل عن
سنة واحدة بغرض غري العمل لدى كيان مقيم يف ذلك املكان .وهذا هو ما يف ّرق الزائر عن الفئات
األخرى من املستهلكني.
 - 10-1وهذه الخصائص املح ّددة للزائر ال يمكن التعبري عنها برصاحة يف صلب نظام
الحسابات القومية حيث يتم تقسيم أطراف املعامالت وفقا ً لخصائص دائمة (نسبياً) منها بلد
إقامتهم.
 - 11-1وملعالجة هذه الحاالت يشري نظام الحسابات القومية 2008 ،باستخدام
حسابات فرعية ُت َ
بصلب نظام الحسابات القومية ،وتتقاسم معه ،بدرجة تتح ّدد يف كل حالة
رفق ُ
عىل حدة ،مفاهيمه األساسية وتعاريفه وتصنيفاته وقواعده املحاسبية.
 - 12-1ويف إطار هذا املنظور ،يتألف الحساب الفرعي للسياحة من تحليل تفصييل
لجميع جوانب الطلب عىل السلع والخدمات التي يمكن أن ترتبط بالسياحة ،وإقامة وصلة بينيّة
فعلية مع عرض هذه السلع والخدمات داخل أو خارج االقتصاد املعني ،من وصف طريقة تفاعل
هذا العرض (من منشأ محيل أو مستورد) مع األنشطة االقتصادية األخرى مع استخدام جداول
العرض واالستخدام كمرجع .وكانت التوصية األوىل بشأن صياغة اإلطار املفاهيمي للحساب
الفرعي للسياحة قد ُق ّدمت يف عام  2000يف الحساب الفرعي للسياحة :اإلطار املنهجي املوىص به،
وهو إطار يحتاج إىل التحديث يف ضوء التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات السياحة .2008
 - 13-1ونظرا ً ألن التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات السياحة  2008تق ِّدم
بالفعل اتساقا ً مفاهيميا ً أساسيا ً مع األُطر اإلحصائية األخرى (التوصيات الدولية ،الفقرة )31-1
مثل نظام الحسابات القومية ودليل املدفوعات والوضع االستثماري الدويل (الطبعة السادسة)،
فـإن الحسـاب الفـرعي للسياحة ،اإلطار املنهجي املوىص به  2008يُقام عىل أساس هذا االتساق
ويتيح موردا ً إضافيا ً لربط إحصاءات السياحة بالجداول املعيارية يف نظام الحسابات القومية،
 .2008ونظرا ً ألن ذلك الصك يتطلّب اتساقا ً بني مختلف مصادر البيانات املستخ َدمة ويفرض
رشوطا ً أكثر رصامة عليها ،وخاصة التوفيق بني مختلف البيانات ،فسيكون من املمكن تقدير

مقدمــة
املتغيرّ ات املتسقة داخليا ً التي يمكن أن تمثّل بدقة أكرب املساهمة االقتصادية املبارشة للسياحة
وترابطها مع بقية االقتصاد الوطني.
 - 14-1وه�ذه الصلة بين التوصيات الدولي�ة املتعلقة بإحصاءات الس�ياحة 2008
والحس�اب الفرعي للس�ياحة :اإلط�ار املنهجي املوىص ب�ه 2008 ،وبيانات املصدر املس�تخ َدمة
يف تجميعهما ّ
توفر األساس إلقامة وتشغيل أنظمة وطنية محسّ نة إلحصاءات السياحة (انظر
التوصيات الدولية ،الفقرتان  36-1و.)37-1
 - 15-1ويق ِّدم الحساب الفرعي للسياحة بنصه الكامل ما ييل:
•مجمالت اقتصادية كلية تصف حجم السياحة ومساهمتها االقتصادية املبارشة ،مثل
القيمة املضافة اإلجمالية املبارشة للسياحة والناتج املحيل اإلجمايل املبارش للسياحة
بما يتسق مع املجمالت املماثلة ملجموع االقتصاد واألنشطة االقتصادية اإلنتاجية
األخرى واملجاالت الوظيفية ذات األهمية؛
•بيانات تفصيلية عن االستهالك السياحي ،ومفهوم أكثر اتساعا ً يتصل بنشاط الزوّار
باعتبارهم مستهلكني ووصف طريقة الوفاء بهذا الطلب من العرض املحيل واملستورد
وإدخاله يف الجداول املستخلصة من جداول العرض واالستخدام التي يمكن تجميعها
بكلتا األسعار الجارية والثابتة؛
•حسابات إنتاج تفصيلية للصناعات السياحية ،بما يف ذلك بيانات بشأن العمالة
والروابط مع األنشطة االقتصادية اإلنتاجية األخرى وتكوين رأس املال الثابت اإلجمايل؛
•الصلة بني البيانات االقتصادية وغريها من املعلومات غري النقدية عن السياحة ،مثل
عدد الرحالت (أو الزيارات) ومدة اإلقامة والغرض من الرحلة ووسائل النقل ،إلخ،
التي يتطلبها توضيح خصائص املتغيرّ ات االقتصادية.
 - 16-1ورغم أن بعض االفرتاضات الضمنية مطلوبة لتجميع الجداول املوىص بها
(انظر الفقرة  )57-4فإن الحساب الفرعي للسياحة يتسم أساسا ً بطابعه الوصفي وال يشمل أيّ
قياس لآلثار املبارشة واملستحثّة لالستهالك السياحي عىل النظام االقتصادي بأكمله .ويعني ذلك
أن أثر السياحة عىل االقتصاد ال يتضح تماما ً يف جداول الحساب الفرعي للسياحة ولذلك يجب
قياسه وتحليله باستعمال وسائل أخرى .ويمكن تحقيق ذلك مثالً باستخدام نماذج املدخالت -
املخرجات أو نماذج التوازن العام القابلة للحساب عىل أساس الحساب الفرعي للسياحة أو غري
ذلك من أدوات النمذجة التي تسمح بتحليل شامل ألثر السياحة (انظر املرفق .)6
 - 17-1وينبغي النظر إىل الحساب الفرعي للسياحة :اإلطار املنهجي املوىص به،
 2008من منظورين مختلفني:
•باعتباره أداة إحصائية تستكمل هذه املفاهيم والتعاريف واملجمالت والتصنيفات
املعروضة بالفعل يف التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات السياحة  2008وتعبرّ عنها
يف جداول تحليلية تق ِّدم عنارص ملقارنة التقديرات بني املناطق أو البلدان أو مجموعات
البلدان .وهذه العنارص هي األخرى قابلة للمقارنة مع مجمالت أخرى معرتف بها
دوليا ً يف مجال االقتصادي الكيل؛
•وباعتباره إطارا ً ِّ
يوفر إرشادا ً للبلدان يف مواصلة صياغة نظامها إلحصاءات السياحة،
باعتبار أن الهدف األسايس هو استكمال الحساب الفرعي للسياحة ،الذي يمكن النظر
إليه باعتباره تجميعا ً لهذا النظام؛
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 - 18-1ويمكن أن ينطوي وضع حسابات فرعية ذات وجهة وظيفية عىل تمديد حد
اإلنتاج يف نظام الحسابات القومية  ،1993وإعادة تصنيف للمعامالت واملتعاملني أو كليهما (نظام
الحسابات القومية  ،1993الفصل  .)21ولكن تقرر عند تصنيف الحساب الفرعي للسياحة :اإلطار
املنهجي املوىص به 2008 ،أن يتم الرتكيز عىل إعادة التصنيف داخل ح ّد اإلنتاج الوارد يف نظام
للتوصل إىل مجمالت متعلقة بالسياحة ويمكن مقارنتها بصورة مبارشة
الحسابات القومية ،1993
ّ
مع املجمالت األخرى التي تم تجميعها يف اإلطار املفاهيمي لنظام الحسابات القومية .1993
 - 19-1وينبغي اعتبار الحس�اب الفرعي للسياحة :اإلطار املنهجي املوىص به2008 ،
نقط�ة بداية لعملية تطوير وتحسين نظام اإلحصاءات الس�ياحية بص�ورة منهجية ،بما يف ذلك
جمع البيانات األساسية .ويتوقف تنفيذ البلدان لهذا الحساب عىل التطوّر املتحقق فيما يناظر
ذلك من تنفيذ يف مستوى نظام الحسابات القومية.2008 ،
 - 20-1ويمكن أن يشمل هذا االستعراض والتوسّ ع تنفيذ تطوّرات جديدة تتعلّق
بالتصنيفات املقرتحة للمنتجات واألنشطة اإلنتاجية والحدود الجديدة املخصصة لألنشطة
اإلنتاجية املتصلة بالسياحة وميادين التطبيق املوسّ عة أو الجديدة (مؤرشات السياحة القومية
وتحليل ميزان املدفوعات والتحليالت اإلقليمية والنصف سنوية والصلة بني السياحة والبيئة) كما
يمكن أن يشمل نطاقا ً أوسع يض ّم عىل سبيل املثال جوانب مالية أو نماذج تركيبية مح َّددة خاصة
(العمالة ،اإليرادات الحكومية ،إلخ).
 - 21-1وليس هناك التزام بأن ُتصدِر البلدان حسابا ً فرعيا ً للسياحة .ومع ذلك يتعينّ
فهم تجميع جداول الحساب الفرعي للسياحة باعتباره خطوة هامة يف عملية تهدف إىل مواصلة
تطوير وإدماج اإلحصاءات السياحية داخل نظام املحاسبة القومي يف البلد .وكانت البلدان التي
قامت بتنفيذ حساب فرعي للسياحة أو أدرجت حسابا ً فرعيا ً للسياحة يف نظامها للحسابات
القومية قد أدركت أهمية هذه األداة يف تحسني تغطية ونوعية اإلحصاءات السياحية ،وكذلك
أهميتها ألغراض التحليل االقتصادي الكيل للسياحة.

باء  -الخلفية التاريخية

2

2منشورات األمم املتحدة ،رقم
املبيع.A.69.XVII.3 :

 - 22-1كان الحساب الفرعي للسياحة :اإلطار املنهجي املوىص به 2008 ،تكليالً
لسنوات كثرية من الجهود التي بذلها العديد من املؤسسات والبلدان واألفراد إلدماج قياس
السياحة كظاهرة اقتصادية يف صلب اإلحصاءات االقتصادية الكلية .ويتصل تاريخه وتطويره
بصورة قوية بتاريخ وتطوير التوصيات الدولية املتعلقة باإلحصاءات السياحية ( 2008انظر
التوصيات الدولية ،2008 ،الفقرات  27-1إىل  )29-1وبالتايل فلن نذكر هنا سوى املعالم
الخاصة التي تتسم بأهمية مح ّددة للحساب الفرعي للسياحة.
 - 23-1ومنذ زمن يعود إىل عام  1983أي أثناء الدورة الخامسة للجمعية العامة
ّ
يوضح كيف يمكن
ملنظمة السياحة العاملية التي عُقدت يف نيودلهي ،نوّهت املنظمة بتقرير
وصف السياحة يف إطار التوصيات املتعلقة بالحسابات القومية القائمة يف ذلك الحني ،وهو
نظام الحسابات القومية 2 1968 ،وشدد التقرير عىل أهمية هذه العملية كأسلوب موحّ د وشامل
للقياس واملقارنة مع القطاعات األخرى يف االقتصاد .وال يزال هذا التقرير يعترب خطا ً توجيهيا ً
عاما ً ملعظم أنشطة املنظمة املتعلقة بتطوير مفاهيم وإحصاءات للسياحة وتنسيقها دولياً.
 - 24-1وقد ظلّت لجنة السياحة يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
تعمل لتعزيز االعرتاف بنطاق السياحة وطابعها ودورها يف االقتصادات األعضاء يف املنظمة
وأثبتت أهمية إحصاءات السياحة لصانعي السياسات .ومنذ عام  ،1985ظلّت املنظمة تعمل من

مقدمــة
أجل إدماج السياحة يف أدواتها اإلحصائية األوسع مثل نظام الحسابات القومية .ويف سياق تطوير
دليلها بشأن الحسابات االقتصادية للسياحة  ،3فحصت املنظمة عدة قضايا ّ
معقدة تتصل بقياس
السياحة ،بما يف ذلك توفيق العرض املقدم من الصناعات السياحية واستهالك الزوّار ،وكذلك
معاملة الرحالت الشاملة التكاليف.
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3باريس ،منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي،
.1991

باء :1991	-1-املؤتمر الدويل املعني بإحصاءات
السفر والسياحة يف أوتاوا
 - 25-1كان املؤتمر الدويل املعني بإحصاءات السفر والسياحة ،الذي عقدته منظمة
السياحة العاملية يف أوتاوا من  24إىل  28حزيران/يونيه  4 1991تكليالً للجهود التي بُذلت يف
النصف الثاني من السبعينات ويف الثمانينات من القرن املايض ،ال من جانب املنظمات الدولية
وحدها( ،وخاصة األمم املتحدة ومنظمة السياحة العاملية ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي) ولكن أيضا ً من جانب عدد من البلدان تضمّ ،باإلضافة إىل كندا ،فرنسا التي تستحق
التنويه بصفة خاصة بصفتها رائدة للعمل يف مجال قياس األثر االقتصادي للسياحة.
 - 26-1واستنادا ً إىل األعمال السابقة عرضت منظمة السياحة العاملية مجموعة
من التعاريف اإلحصائية بشأن السياحة املحلية والدولية وكذلك تصنيفا ً لألنشطة السياحية
يتصل باإلحصاءات الدولية األخرى .وباإلضافة إىل ذلك تم لفت االنتباه إىل رضورة وجود نظام
للمعلومات السياحية يمكن إدماجه بصورة أعمق يف نظام الحسابات القومية ،أي حساب فرعي
للسياحة.
 - 27-1ويف مؤتمر أوتاوا ق ّدمت هيئة اإلحصاءات الكندية مخططا ً لتقييم دور
السياحة يف االقتصاد املحيل الستعمال إطار للربط بني البيانات األخرى بشأن السياحة بطريقة
منظمة ومتسقة وكفالة “سهولة” وصول املستعملني املحتملني إىل قاعدة البيانات .وكان ذلك
املخطط نتيجة مرشوع وضعته قوة العمل الوطنية الكندية املعنية ببيانات السياحة (1984
  )1986لفحص جدوى تطبيق مبادئ الحساب الفرعي عىل السياحة .وصدر التقرير عنالحساب الفرعي املقرتح للسياحة يف أيار/مايو  1987عندما كانت منظمة السياحة العاملية قد
بدأت يف تطوير أفكارها بشأن الخطوط التوجيهية الدولية لحساب فرعي للسياحة.

4

4انظر “قرارات املؤتمر الدويل
املعني بإحصاءات السفر
والسياحة” (منظمة السياحة
العاملية.)1991 ،

باء :1999 - 1991	-2-من مؤتمر أوتاوا إىل اعتماد الحساب
الفرعي للسياحة :اإلطار املنهجي املوىص به 2000
 - 28-1منذ مؤتمر أوتاوا بدأ تنفيذ كثري من املبادرات املعروضة وزاد عدد البلدان
التي تضع حسابا ً فرعيا ً للسياحة .وباإلضافة إىل الحكومات قام القطاع الخاص بصياغة
مبادراته الخاصة يف هذا الشأن .ومن بني هذه املبادرات يجدر ذكر أعمال املجلس العاملي للسفر
والسياحة ،الذي يعتمد بكثافة عىل تقنيات النمذجة.
 - 29-1ويف عام  1994نرشت األمم املتحدة ومنظمة السياحة العاملية التوصيات
املتعلقة باإلحصاءات السياحية  ،5وكان هذا املنشور يتألف من (أ) توصيات متعلقة باإلحصاءات
السياحية  6اقرتحتها منظمة السياحة العاملية ملتابعة مؤتمر أوتاوا و(ب) التصنيف الدويل املوحَّ د
لألنشطة السياحية  ،7وهو تصنيف مؤقت لألنشطة اإلنتاجية املتصلة بالسياحة إلرشاد البلدان يف
تجميع اإلحصاءات من جانب العرض ،وهو جانب لم يسبق وضعه يف االعتبار بصورة منهجية
يف إطار اإلحصاءات السياحية .وكانت اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة قد اعتمدت كال التوصيات
والتصنيف املوحَّ د يف دورتها السابعة والعرشين .8

5
6
7
8

5منشورات األمم املتحدة ،رقم
املبيع.A/94.XVII.6 :
6املرجع نفسه ،الجزء األول.
7املرجع نفسه ،الجزء الثاني.
8الوثائق الرسمية للمجلس
االقتصادي واالجتماعي ،امللحق
رقم  ،)E/1993/26( 6الفقرة
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 - 30-1ويف داخل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بدأ جمع وتحليل
بيانات الحسابات االقتصادية للسياحة يف عام  .1991وأثبت الحساب االقتصادي للسياحة
فائدته كأداة يف صنع السياسات وظلت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي تق ِّدم
إرشادا ً مستمرا ً إىل البلدان األعضاء بشأن طريقة تجميع هذا الحساب .ويف عام  ،1997قدمت
لجنة السياحة يف املنظمة توصيتها األوىل إلنشاء حساب فرعي للسياحة يف البلدان األعضاء يف
املنظمة.
 - 31-1وقام املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية أيضا ً بصياغة برامج وإجراء
دراسات عن اإلحصاءات السياحية يف البلدان األعضاء .وأعدّ منهجية للجماعة  9املتعلقة
9 9انظر الجريدة الرسمية
للجماعات األوروبية ،العدد
باإلحصاءات السياحية ،وهي منهجية تتفق مع التوصيات املتعلقة باإلحصاءات السياحية ومكيَّفة
األول/ديسمرب
 6( L 291كانون
حسب االحتياجات املح َّددة وحسب سياق الدول األعضاء يف االتحاد األوروبي.
.)1995
 - 32-1وكانت كندا من أول البلدان التي وضعت حسابا ً فرعيا ً للسياحة ،ونرشت
نتائجه األوىل يف تموز/يوليه  .1994وقامت بلدان أخرى ،مثل الجمهورية الدومينيكية (التي
طبَّقت صيغة أوَّلية لهذا اإلطار املفاهيمي ثم ع َّدلته فيما بعد مع تعديل هذه الصيغ) وفرنسا
ونيوزيلندا واملكسيك وبولندا والنرويج وسنغافورة والسويد والواليات املتحدة األمريكية ،بنرش
حساب فرعي للسياحة أو استحداث مشاريع تجريبية موسَّ عة يف هذا الشأن .واستفاد كثري من
هذه البلدان من األعمال التي قامت بها لجنة السياحة التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي أثناء تلك السنوات.
 - 33-1ويف حزيران/يونيه  ،1999عقدت منظمة السياحة العاملية مؤتمر إنزو باتيش
العاملي املعني بقياس األثر االقتصادي للسياحة يف نيس ،بفرنسا ،حيث كشفت املنظمة عن
أعمالها بشأن اقرتاح حساب فرعي للسياحة  .10ووافق املؤتمر من ناحية املبدأ عىل اإلطار وأوىص
“110الحساب الفرعي للسياحة:
اإلطار املفاهيمي” وثيقة
باستعماله كمنصة للوصول إىل توافق يف اآلراء مع املنظمات الدولية األخرى لوضع اقرتاح وحيد
مؤرخة يف حزيران/يونيه
لهذا اإلطار وتقديمه إىل اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة العتماده.
 ،1999ومقدمة إىل مؤتمر إنزو
 - 34-1ويف أيلول/سبتمرب  1999أُنشئ فريق عامل مشرتك بني أمانات منظمة
باتيش العاملي املعني بقياس
األثر االقتصادي للسياحة،
السياحة العاملية ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي واملكتب اإلحصائي للجماعات
نيس 15 ،إىل  18حزيران/
األوروبية بغرض وضع إطار مفاهيمي مشرتك إلعداد التصميم املنهجي للحساب الفرعي
يونيه .1999
للسياحة وفقا ً لقرارات مؤتمر إنزو باتيش العاملي.
 - 35-1وتم التوصّل إىل اتفاق وأيَّدت اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة  11يف دورتها
111انظر :الوثائق الرسمية للمجلس
ّ
تشكل محتوى الحساب الفرعي
االقتصادي واالجتماعي ،2000 ،الحادية والثالثني مرشوع الوثيقة بصيغتها املع ّدلة التي
امللحق رقم ،)E/2000/24( 4
للسياحة :اإلطار املنهجي املوىص به  .12 2000ونتيجة لهذه العملية ،تع ّزز اآلن كل منظمة تنفيذ
الفقرة .1
الحساب الفرعي للسياحة لدى البلدان األعضاء فيها.
112منشورات األمم املتحدة ،رقم
املبيع.A.01.XVII.9 :

باء	-3-من الحساب الفرعي للسياحة :اإلطار املنهجي
املوىص به  2000إىل التوصيات املحدَّثة لعام 2008
 - 36-1يجدر تسليط الضوء عىل استجابة البلدان إزاء الحساب الفرعي للسياحة:
اإلطار املنهجي املوىص به .ففي عام  2001شارك  44بلدا ً يف مراحل مختلفة من التنمية يف تنفيذ
حساب فرعي للسياحة .وزاد هذا العدد إىل أكثر من  70بلدا ً يف عام .2007
 - 37-1وتداول مؤتمران عامليان نظمتهما منظمة السياحة العاملية والبلدان املضيفة
املناظرة ،يف فانكوفر بمقاطعة كولومبيا الربيطانية يف كندا يف عام  2001ويف بلدة شالالت إغوازو،
باألرجنتني ،والربازيل وباراغواي يف  2005بشأن أهمية وجود حساب فرعي للسياحة لصانعي

لصفلالا 1لصفلا
السياسات وأصحاب املصلحة كوسيلة لتحسني معرفتهم بالسياحة من ناحية صالتها باألنشطة
االقتصادية األخرى وبالتايل تعزيز قدرتهم عىل اتخاذ قرارات أفضل.
 - 38-1وأثناء هذه الفرتة أصبحت منظمة السياحة العاملية عضوا ً يف منظومة األمم
املتحدة ،وعمدت يف إطار لجنة تنسيق األنشطة اإلحصائية إىل إقامة االتصال باملنظمات الدولية
األخرى من أجل رعاية عملية التقارب مع ال ُنظم اإلحصائية األخرى .واكتسب هذا التنسيق أهمية
متزايدة.
 - 39-1وتم استعراض معظم املعايري اإلحصائية الدولية التي ترتبط بها اإلحصاءات
السياحية والحساب الفرعي للسياحة ارتباطا ً عضوياً :ويشمل ذلك بالتحديد تصنيف املنتجات
املركزي والتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ د لجميع األنشطة االقتصادية وميزان املدفوعات ونظام
الحساب القومية  ،1993إلخ .ويمكن اآلن إدماج الحساب الفرعي للسياحة يف هذه االستعراضات
ويمكن باملثل تحديث هذا الحساب يف ضوء هذه املعايري.
 - 40-1وباإلضافة إىل فريق التنسيق املشرتك بني الوكاالت املعني بإحصاءات السياحة
شاركت البلدان األعضاء يف هذه العملية عن طريق التشاور يف منتدى إلكرتوني وكذلك يف مختلف
االجتماعات ،بما يف ذلك لجنة اإلحصاءات التابعة ملنظمة السياحة العاملية وحلقة العمل الدولية
املعنية بإحصاءات السياحة املعقودة يف تموز/يوليه  2006وفريق خرباء األمم املتحدة املعني
بإحصاءات السياحة املعقود يف حزيران/يونيه .2007
 - 41-1والحساب الفرعي للسياحة :اإلطار املنهجي املوىص به  2000يمثِّل تنقيحا ً
كبريا ً ألن االتساق الهيكيل مع األُطر األخرى (نظام الحسابات القومية  1993أساساً) فرض إدخال
تنقيحات عىل التعاريف التي كانت قد اعتمدت يف التوصيات املتعلقة باإلحصاءات السياحية لعام
 1993فيما يتعلق بالتحديد بأشكال السياحة وفئات استهالك السياحة وتصنيفات املنتجات
السياحية واألنشطة اإلنتاجية.
 - 42-1والحساب الفرعي للسياحة :اإلطار املنهجي املوىص به 2008 ،هو أساسا ً
تحديث يراعي التوصيات الدولية املتعلقة باإلحصاءات السياحية  2008وتحديثات األُطر
االقتصادية الكلية األخرى ذات الصلة وتجربة البلدان األعضاء يف تنفيذ الحساب الفرعي للسياحة.
وقد استفاد هذا النص مما ييل:
•توضيح االختالفات بني اإلنفاق السياحي ومفهوم االستهالك السياحي األكثر شموالً؛
•األعمال التي قام بها خرباء السياحة املشاركون يف تحديثات املعايري الدولية األخرى
والتحسني الناشئ يف التصنيفات الدولية لألنشطة اإلنتاجية واملنتجات التي تتسم
بأهمية خاصة لوصف وتحليل السياحة؛
•التقدم املحرز يف فهم أهمية العمالة السياحية؛
•تحسني فهم الجداول واملجمالت السياحية وزيادة استعمالها.
 - 43-1واالختالف الرئييس بني الحس�اب الفرعي للسياحة :اإلطار املنهجي املوىص به
 2000وتحديث  2008الجاري يشري أساسا ً إىل توضيح مفهومي اإلنفاق السياحي واالستهالك
السياحي ،ومعاملة السلع التي يحوزها الزوّار وتقديم اقرتاحات ملراعاة األشكال الجديدة من
ملكية بيوت اإلجازات وكذلك صناعة االجتماعات .وهي معروضة يف املرفق  1باستثناء ما ينشأ
رُّ
للتغيات يف التوصيات التي يمكن االطالع عليها يف املرفق  1من التوصيات
كنتيجة مبارشة
الدولية املتعلقة بإحصاءات السياحة .2008
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 - 44-1يق ِّدم الفصل  1مقدمة عامة ومقدمة إىل الحساب الفرعي للسياحة :اإلطار
املنهجي املوىص به 2008 ،من ناحية اتصاله باملعايري األخرى لإلحصاءات السياحية (التوصيات
الدولية )2008 ،ويربز فائدة تطبيق هذه األداة اإلحصائية الجديدة ويق ِّدم تاريخا ً موجزا ً للعملية
املتبعة حتى إصدار الوثيقة املح َّدثة.
 - 45-1والفصل الثاني ،منظور الطلب :مفاهيم وتعاريف ،يلخص معظم املفاهيم
املعروضة يف التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات السياحة ( 2008الفصول من  2إىل )4
ويعرض مفهوما ً لالستهالك السياحي يوسِّ ع مفهوم اإلنفاق السياحي ليتجاوز حدود املفهوم
املستعمل يف تلك التوصيات .وتناقش أيضا ً قضايا خاصة مثل االستهالك السياحي الذي يعترب
أيضا ً استهالكا ً وسيطا ً للوحدات املنتجة يف نظام الحسابات القومية  1993والخدمات املق َّدمة
داخل األُرس املعيشية لصالح أفرادها ،وخدمات اإلقامة عىل حساب الشخص أو بدون مقابل.
ويرشح أيضا ً مفهوم السلع االستهالكية املعمِّرة السياحية وحيدة الغرض ويزيد من تطوير هذا
املفهوم.
 - 46-1ويف هذا املجلد يشار بإمكانية استكمال االستهالك السياحي الداخيل باملكونات
األخرى للطلب الداخيل مثل االستهالك الجماعي السياحي وتشكيل رأس املال الثابت اإلجمايل
السياحي ،وذلك للتعبري عن مجمل موسَّ ع للطلب يُسمّى مجموع الطلب الداخيل عىل السياحة.
ونتيجة لذلك تحدد الفقرات الباقية من الفصل  2محتويات العنرصين اإلضافيني االثنني اللذين
ّ
يشكالن مجموع الطلب الداخيل عىل السياحة.
 - 47-1والفصل الثالث ،منظور العرض :مفاهيم وتعاريف ،يلخص كثريا ً مما قيل
يف هذا املوضوع يف التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات السياحة ( 2008انظر :التوصيات
الدولية ،الفصالن  5و .)6ويربز الجوانب املح َّددة التي ستتسم باألهمية عند وضع جداول الحساب
الفرعي للسياحة ،وخاصة يف حالة الخدمات املرتبطة بملكية بيوت اإلجازات بجميع أنواعها
وخدمات الحجز .ويذكر أيضا ً بعض املتغريات الهامة التي تتسم بها الصناعات السياحية ،مثل
القيمة املضافة املبارشة اإلجمالية والعمالة وتشكيل رأس املال الثابت اإلجمايل.
 - 48-1أما الفصل  ،4الجداول والحسابات واملجمالت ،فهو محور التصميم املنهجي
املتبع يف الحساب الفرعي للسياحة :اإلطار املنهجي املوىص به 2008 ،ويشمل مجموعة من 10
ِّ
ويوضح هذا الفصل كيف تعتمد الجداول عىل التماسك الذي أنشأه الفصالن  2و 3بني
جداول.
املفاهيم والتعاريف والتصنيفات ،ويؤكد عىل تلك الجوانب التي تعترب أكثر أهمية من غريها.
ويصف محتوى كل جدول الروابط املتبادلة بني الجداول .ويق ِّدم أيضا ً مختلف املجمالت التي
يمكن استخالصها لوصف حجم السياحة.
 - 49-1وهناك عدة مرفقات تستكمل هذا املجلد:
•املرفق  1ويعرض يف ش�كل تخطيط�ي التحديثات التي أُدخل�ت يف الفرتة بني صدور
الحساب الفرعي للسياحة :اإلطار املنهجي املوىص به  2000وصدور تنقيح 2008؛
•املرف�ق  2ويع�رض العالقة بني الحس�اب الفرعي للس�ياحة واإلط�ار املركزي لنظام
الحسابات القومية ،وهي قضية هامة اتجه النظر إليها يف معظم القرارات املفاهيمية؛
•املرف�ق  3ويصف أثر تس�جيل خدمات الحجز بصورة منفصل�ة يف مختلف املجمالت
املتعلقة باالستهالك السياحي :استهالك السياحة الداخلية والوافدة والخارجة؛

مقدمــة
•املرفق  4ويصف معاملة السلع وأنشطة تجارة التجزئة يف الحساب الفرعي للسياحة،
وخاصة يف الجدول  6وحساب القيمة املضافة اإلجمالية املبارشة للسياحة؛
•املرف�ق  5ويشير بقائمات إضافية باملنتج�ات والرموز التي قد تك�ون مفيدة :قائمة
السلع املعمرة االستهالكية السياحية وحيدة الغرض وقائمة السلع الرأسمالية الخاصة
بالس�ياحة ورموز تصنيف املنتجات املركزي املناظرة للمنتجات التي تعترب جزءًا من
االستهالك الجماعي السياحي؛
•املرفق  6ويق ِّدم بإيجاز قياس اآلثار االقتصادية للسياحة عىل أساس املعلومات املق َّدمة
من خالل إطار الحساب الفرعي للسياحة؛
•املرف�ق  7ويذك�ر املوضوعات الرئيس�ية املتصل�ة بتطبيق اإلطار على األصعدة دون
الوطنية؛
•املرف�ق  8ويق ِّدم نموذج العمالة الس�ياحية الذي وضعته منظم�ة التعاون والتنمية يف
امليدان االقتصادي.
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الفصل 2

منظور الطلب :مفاهيم وتعاريف
 - 1-2يتصل السفر بنشاط املسافرين .واملسافر هو الشخص الذي ينتقل بني
مختلف املواقع الجغرافية أليّ غرض وأليّ مدة (انظر التوصيات الدولية ،2008 ،الفقرة .)4-2
وتنشأ آثار السفر أساسا ً يف األماكن التي يزورها املسافر ،وأصبحت هذه اآلثار ميدانا ً هاما ً
للرصد االقتصادي .ويندرج قياس نفقات املسافرين الدوليني خارج بلد إقامتهم تحت بند
السفر يف ميزان املدفوعات.
ً
 - 2-2والسياحة أقل اتساعا من السفر ،إذ أنها تشري إىل أنواع مح َّددة من الرحالت:
أي الرحالت التي ينتقل فيها املسافر خارج بيئته العادية ملدة ّ
تقل عن سنة ولغرض رئييس
خالف العمل لدى كيان مقيم يف املكان موضع الزيارة .ويسمى األفراد عند قيامهم بهذه الرحالت
زوّاراً .ولذلك كانت السياحة مجموعة فرعية من السفر وكان الزوّار مجموعة فرعية من املسافرين
(انظر التوصيات الدولية ،2008 ،الفقرات من  6-2إىل  )13-2يف كال السياقني الدويل واملحيل.
ويُستخدم نفس هذا التعريف وهذا التمييز يف ميزان املدفوعات ونظام الحسابات القومية ،وهو
أمر حاسم لتقاسم وتوثيق البيانات الواردة من هذين املصدرين املختلفني من أجل قياس تدفقات
ونفقات املسافرين والزوّار الدوليني.
 - 3-2ويدخل يف مفهوم النشاط كل ما يفعله الزائر من أجل الرحلة أو أثناءها .وال
يقترص عىل ما يمكن اعتباره أنشطة سياحية نمطية ،مثل مشاهدة املعالم السياحية وحمامات
الشمس وزيارة املواقع ،إلخ .ويمكن أيضا ً اعتبار السفر لغرض األعمال التجارية أو التعليم
والتدريب ،إلخ جزءًا من السياحة إذا توفرت الرشوط املوضوعة لتعريف السياحة (انظر التوصيات
الدولية ،2008 ،الفقرة  .)17-3ويركز الحساب الفرعي للسياحة عىل البُعد االقتصادي للرحالت
السياحية (انظر التوصيات الدولية ،2008 ،الفقرات من  29-2إىل  ،)34-2وذلك يف معظم
األحوال من خالل نفقات الزوّار أو نفقات غريهم لصالح الزوّار .ووضع الزائر وضع عابر ،يتصل
برحلة مح َّددة .وبعد انتهاء الرحلة يفقد الفرد صفته باعتباره زائراً.
 - 4-2ويهتم الحساب الفرعي للسياحة أيضا ً بأنواع أخرى من املعامالت يف السلع
والخدمات ،مثل تكوين رأس املال الثابت اإلجمايل (الفقرات  44-2إىل  )56-2واستهالك مختلف
مستويات الحكومة للخدمات السياحية الجماعية وهي مفاهيم سريد وصفها أدناه (الفقرات
 57-2إىل .)65-2

ألف  -الخلفية
 - 5-2تجري معظم األنشطة االقتصادية املرتبطة بالزوّار أثناء تواجدهم خارج
ّ
ويؤثرون عىل االقتصادات املحلية أو الوطنية تأثريا ً يختلف عن تأثريهم يف بيئتهم
بيئتهم املعتادة
ً
املعتادة .ومع ذلك يشمل الحساب الفرعي للسياحة أيضا االستهالك الذي يجري عادة داخل البيئة
املعتادة ،مثل استهالك الزوّار املحتملني استباقا ً للرحلة (مثل حيازة بنود صغرية الصطحابها
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معهم من أجل استعمالها أو منحها للغري ،أو مشرتيات معدات التخييم وحقائب السفر أو التأمني
عىل السفر أو خدمات وكاالت السفر أو خدمات النقل من البيئة املعتادة إىل مكان الزيارة).

ألف -1-البيئة املعتادة

113صندوق النقد الدويل ،دليل
ميزان املدفوعات ووضع
االستثمار الدويل ،الطبعة
السادسة ،مسودة ما قبل النرش
(كانون األول/ديسمرب .)2008

 - 6-2يشري تعريف البيئة املعتادة ،بوصفها عنرصا ً أساسيا ً لتعريف السياحة( ،انظر
التوصيات الدولية ،2008 ،الفقرات  21-2إىل  )25-2إىل البيئة الجغرافية (وإن لم تكن بالرضورة
بيئة متجاورة) التي يقوم فيها الفرد بطقوس حياته العادية .وهي تختلف عن محل اإلقامة حسب
13
استعماله يف نظام الحسابات القومية  1993ودليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار العاملي
(الطبعة السادسة) وعن مكان اإلقامة املعتادة املستعمل يف إحصاءات األُرس املعيشية.
 - 7-2ويلتصق مفهوما بلد اإلقامة ومكان اإلقامة املعتادة داخل البلد (انظر
التوصيات الدولية ،2008 ،الفقرات  16-2إىل  )18-2باألُرس املعيشية ،يف حني أن البيئة املعتادة
يف اإلحصاءات السياحية هي صفة تلتصق باألفراد .فإذا كان هناك شخصان ينتميان إىل نفس
األُرسة املعيشية فإنهما ينتميان بالرضورة إىل نفس بلد اإلقامة ومكان اإلقامة املعتادة داخل هذا
البلد ،ولكن البيئة املعتادة لكليهما قد تختلف إىل درجة ما.
 - 8-2ويُستعمل مفهوما بلد اإلقامة ومكان اإلقامة املعتادة داخل البلد يف سياق
اإلحصاءات السياحية إىل جانب البيئة املعتادة التي تحدد كون الشخص زائرا ً يف مكان بعينه .ويف
إحصاءات السياحة يصنَّف الزوّار إىل مكان ما وفقا ً لبلد إقامتهم يف حالة الزوّار الدوليني ووفقا ً
ملكان إقامتهم املعتادة يف حالة الزوّار املحليني (انظر التوصيات الدولية ،2008 ،الفقرة .)18-2

ألف -2-بيوت اإلجازات
 - 9-2لكل أرسة معيشية مسكن رئييس ،ويتم تعريفه عادة باإلشارة إىل الوقت الذي
تقضيه فيه ،ويحدد مكان هذا املسكن بلد اإلقامة ومكان اإلقامة املعتادة لهذه األُرسة املعيشية
ولكل أفرادها .و ُتعترب جميع املساكن األخرى (التي تملكها أو تستأجرها األُرسة املعيشية لألجل
املتوسط أو األجل الطويل) مساكن ثانوية (انظر التوصيات الدولية ،2008 ،الفقرة .)26-2
 - 10-2وتستبعد التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات السياحة  2008رصاحة
من البيئة املعتادة املساكن الثانوية املستعملة كبيوت لإلجازات (أي التي تكون زيارتها أساسا ً
ألغراض الرتفيه) ،بغض النظر عن قربها من مكان اإلقامة املعتادة ،وعدد مرات الزيارات ومدة
اإلقامة (برشط أال ّ تحوِّل هذه املدة هذا املسكن الثانوي إىل مسكن رئييس لألُرسة املعيشية) (انظر:
التوصيات الدولية ،2008 ،الفقرتان  27-2و.)28-2
 - 11-2وقد يقع بيت اإلجازات إما يف نفس اإلقليم الوطني الذي توجد فيه اإلقامة
املعتادة لألُرسة املعيشية وإما يف بلد أو يف إقليم آخر .ويمثل دليل ميزان املدفوعات وضع
االستثمار العاملي ،الطبعة السادسة ،مسودة ما قبل النرش (كانون األول/ديسمرب  )2008ونظام
الحسابات القومية ،2008 ،املرجع لتحديد معاملة اإلحصاءات السياحية لبيت اإلجازات اململوك
يف إقليم اقتصادي مختلف.

ألف -3-مدة الرحلة

 - 12-2يصنَّف الزائر (املحيل أو الوافد أو الخارج) باعتباره سائحا ً (أو زائر املبيت)
إذا شملت الرحلة إقامة مبيت ليلة ،أو يصنَّف خالف ذلك باعتباره زائرا ً ليوم واحد (أو مسافرا ً
للنزهة)( .انظر التوصيات الدولية ،2008 ،الفقرة .)13-2
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 - 13-2ومعظم زوّار اليوم الواحد هم زوّار محليون ،ولكن هناك أيضا ً بعض حاالت
الزوّار الدوليني ليوم واحد ،وخاصة يف البلدان الصغرية أو إذا كان عبور الحدود سهالً بصورة
خاصة .ويف بعض البلدان قد ّ
يشكل استهالك الزوّار ليوم واحد عنرصا ً هاما ً يف االستهالك السياحي.
 - 14-2ويمكن وصف خصائص السياحة ال بعدد الرحالت فقط ولكن أيضا ً بعدد
ليايل املبيت .ومدة الرحلة تمثّل متغريا ً هاما ً يف تقييم مستوى الطلب عىل الخدمات السياحية ،مثل
خدمات إقامة املبيت ،وكذلك يف تقييم مجموع النفقات املرتبطة بالرحلة.

ألف -4-الغرض الرئييس للرحلة
 - 15-2يتحدد الغرض الرئييس للرحلة باعتباره الغرض الذي لم تكن الرحلة تتم يف
غيابه (التوصيات الدولية ،2008 ،الفقرة .)10-3
 - 16-2والغرض الرئييس للرحلة هو أحد املعايري املستخدمة لتحديد ما إن كانت
الرحلة ُتوصف بأنها رحلة سياحية وما إن كان املسافر يُوصف بأنه زائر .وعىل سبيل املثال،
يمكن أن يكسب الزائر قدرا ً من الدخل أثناء اإلقامة (مثل الشباب الذين يزاولون أعماال ً صغرية
أثناء الرحلة للحصول عىل دخل لتمويل مرصوفاتهم جزئياً) طاملا ظل ذلك جانبا ً عرضيا ً يف
الرحلة .ولكن إذا كان الغرض الرئييس هو العمل والحصول عىل قدر من الدخل فإن الرحلة
ال يمكن أن تكون رحلة سياحية وال يمكن اعتبار الشخص الذي يقوم بهذه الرحلة زائرا ً ولكنه
يدخل يف فئة “مسافر آخر” (التوصيات الدولية ،2008 ،الفقرة .)11-3
 - 17-2وتفيد املعلومات املتعلقة بالرحلة السياحية يف توصيف أنماط اإلنفاق
السياحي .وهي مهمة أيضا ً يف تعيني الرشائح الرئيسية من الطلب السياحي ألغراض التخطيط
والتسويق والرتويج (انظر التوصيات الدولية ،2008 ،الفقرة .)12-3
 - 18-2واستنادا ً إىل األغراض الرئيسية للرحالت التي يقوم بها السياح والزوّار ليوم
واحد ،يمكن تصنيف هذه الرحالت (انظر التوصيات الدولية ،2008 ،الفقرات  14-3إىل )17-3
يف الفئات التالية:
 -1شخصية
 -1-1العطالت والرتويح والرتفيه
 -2-1زيارة األصدقاء واألقارب
 -3-1التعليم والتدريب
 -4-1الرعاية الصحية والطبية
 -5-1الدين/الحج
 -6-1التسوق
 -7-1العبور
 -8-1أغراض أخرى
-2

التجارية واملهنية

ألف -5-تصنيف الزوّار
 - 19-2قد ترغب البلدان ألغراض تحليلية يف زيادة تجزئة وتبويب أسواقها عىل
أساس سمات إضافية للزوّار ورحالتهم ،سواء بمعالجة كل سمة عىل حدة أم السمات املشرتكة
بني التصنيفات .ويمكن أيضا ً تجميع الزوّار حسب سماتهم الشخصية واستعمال ترتيبات
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الرحالت املنظمة الشاملة والنوع الرئييس لإلقامة وواسطة النقل الرئيسية املستخدمة ،إلخ (انظر
التوصيات الدولية ،2008 ،الفصل  .)3ومن الواضح أن استعمال هذه املعايري سيتوقف عىل توفر
وموثوقية املعلومات التفصيلية.
 - 20-2ومن بني التصنيفات الرئيسية للزوّار تصنيف يتصل باألشكال املختلفة
للسياحة (انظر التوصيات الدولية ،2008 ،الفقرتان  39-2و )40-2وخاصة:
•الزوّار الدوليون .ينطبق عىل املسافر الدويل صفة الزائر الدويل من ناحية البلد املرجعي
إذا كان( :أ) يف رحلة سياحية (انظر التوصيات الدولية ،2008 ،الفقرة )8-2
و(ب) غري مقيم ويسافر يف البلد املرجعي أو كان مقيما ً ويسافر خارج البلد املرجعي
(انظر التوصيات الدولية ،2008 ،الفقرة .)42-2
•الزوّار املحليون .من منظور البلد املرجعي ،تنطبق عىل املسافر املحيل صفة الزائر
املحيل إذا كان( :أ) يف رحلة سياحية و(ب) مقيما ً ويسافر يف البلد املرجعي (انظر
التوصيات الدولية ،2008 ،الفقرة .)49-2

باء  -اإلنفاق السياحي واالستهالك السياحي
باء -1-تعريف ونطاق اإلنفاق السياحي
 - 21-2اإلنفاق السياحي هو املبلغ املدفوع مقابل حيازة سلع وخدمات استهالكية،
وكذلك أشياء ثمينة لالستعمال الشخيص أو لإلهداء ،ألغراض الرحلة السياحية وأثناءها .ويشمل
ذلك إنفاق الزوّار بأنفسهم وكذلك املرصوفات املدفوعة أو املس َّددة من جانب آخرين (انظر
التوصيات الدولية ،2008 ،الفقرة .)2-4
 - 22-2وباإلضافة إىل اإلنفاق النقدي عىل السلع والخدمات االستهالكية التي يدفعها
الزوّار مبارشة يشمل اإلنفاق السياحي (انظر التوصيات الدولية 2008 ،الفقرة  )5-4ما ييل
بالتحديد:
( أ ) اإلنفاق النقدي عىل السلع والخدمات االستهالكية التي يدفعها صاحب العمل
مبارشة للعاملني أثناء سفريات األعمال؛
(ب) النفقات النقدية للزائر املس َّددة من طرف ثالث ،سواء كان صاحب العمل (قطاع
األعمال والحكومة واملؤسسـات غري الربحيـة التي تخـدم األُرس املعيشية) أو
األُرس املعيشية األخرى أو مخطط التأمني االجتماعي؛
(ج) املبلغ النقدي الذي يدفعه الزوّار مقابل خدمات فردية توفرها وتدعمها الحكومة
واملؤسسات غري الربحية التي تخدم األُرس املعيشية يف مجاالت التعليم والصحة
واملتاحف وفنون األداء ،إلخ؛
(د) املدفوعات التي يدفعها صاحب العمل من جيبه مبارشة نظري خدمات مق َّدمة إىل
العاملني وأُرسهم يف رحالت سياحية يموّلها أساسا ً صاحب العمل ،مثل إعانات
النقل واإلقامة والنـزول يف مساكن العطالت للعاملني أو غري ذلك من الخدمات؛
(ه) املدفوعات التكميلية التي يدفعها الزوّار لحضور األنشطة الرياضية أو غريها
من األنشطة الثقافية بدعوة من املنتجني أو عىل نفقة املنتجني أساسا ً (األعمال
التجارية والحكومة واملؤسسات غري الربحية التي تخدم األُرس املعيشية).
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 - 23-2وال يشمل اإلنفاق السياحي األنواع األخرى من املدفوعات التي قد يتكبدها
الزوّار وال تناظر حيازة سلع وخدمات ،مثل دفع الرضائب والفائدة املرصفية ومشرتيات األصول
املالية وغري املالية ،إلخ .وتتضمّن التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات السياحة  2008إشارة
رصيحة إىل هذه املدفوعات املستبعدة (انظر :التوصيات الدولية ،2008 ،الفقرتان  6-4و.)7-4
 - 24-2وتستخدِم الجداول الثالثة األوىل يف الحساب الفرعي للسياحة مفهوم اإلنفاق
السياحي و ُتعرَض هذه النفقات حسب مختلف الفئات (الفقرات  36-4إىل .)40-4

باء -2-تعريف ونطاق االستهالك السياحي
 - 25-2ينطبق نفس التعريف الرسمي لإلنفاق السياحي عىل االستهالك السياحي.
ومع ذلك فإن مفهوم االستهالك السياحي املستخ َدم يف الحساب الفرعي للسياحة يتجاوز اإلنفاق
السياحي .فباإلضافة إىل املبلغ املدفوع لحيازة السلع والخدمات االستهالكية وكذلك لحيازة األشياء
الثمينة لالستخدام الخاص أو لإلهداء ،ألغراض الرحالت السياحية وأثناءها ،والذي يناظر املعامالت
النقدية (وهي نقطة تركيز اإلنفاق السياحي) يشمل االستهالك السياحي أيضا ً يف الواقع الخدمات
املرتبطة باإلقامة أثناء اإلجازات عىل حساب الشخص والتحويالت االجتماعية السياحية العينيّة
وغريها من أشكال االستهالك املحتسب اآلخر .ويتعينّ تقدير هذه الصفقات باستعمال مصادر
تختلف عن املعلومات املجموعة مبارشة من الزوّار ،مثل تقارير املبادالت املحلية وتقديرات اإليجارات
الخاصة ببيوت اإلجازات وحسابات خدمات الوساطة املالية املحتسبة عىل نحو غري مبارش  ، 14إلخ.
 - 26-2وبدقة أكرب يشمل اإلنفاق السياحي ،إىل جانب الحيازات التي أُدرجت بالفعل،
االستهالك املحتسب وغريه من التسويات وخاصة ما ييل:
( أ ) القيمة املحتسبة ملعامالت املقايضة (مثل تبادل املساكن مؤقتا ً ألغراض اإلجازات)؛
(ب) القيمة املحتسبة للسلع (الخرضوات والفاكهة والطيور واألسماك إلخ) التي يتم
إنتاجها عىل حساب الشخص من بيوت اإلجازات أو الناشئة عن األنشطة الرتفيهية
(البستنة والصيد وصيد األسماك إلخ) خارج البيئة املعتادة؛
املخصصة لالس�تعمال النهائي الش�خيص) املرتبطة
(ج) قيمة الخدمات (الس�وقية أو
ّ
ببيت اإلجازات عىل حساب الشخص (املساكن الثانوية ألغراض اإلجازات وجميع
األنواع األخرى من ممتلكات بيوت اإلجازات غري التقليدية)؛
(د) قيمة خدمات الوس�اطة املالية املحتس�بة عىل نحو غري مبارش الداخلة يف أيّ فوائد
مرصفية يدفعها الزوّار عىل اإلنفاق السياحي؛
(ه) التكلفة الصافية عىل املستضيفني مقابل استقبال الزوّار من ناحية زيادة اإلنفاق
عىل الغذاء واملرافق العامة والدعوات والهدايا إلخ (الفقرات  34-2إىل )36-2؛
(و) التكلفة الواقعة عىل املنتجني (قطاع األعمال والحكومات واملؤسسات غري الربحية
التي تخدم األُرس املعيشية) نتيجة نفقات العاملني يف رحالت أعمال ال تنطوي
عىل مرصوفات نقدية من جانب العامل (خدمات النقل املق َّدمة مجانا ً أو بأسعار
مدعومة من رشكات النقل إىل العاملني أو اإلقامة أو الوجبات التي تقدمها الفنادق
مجانا ً أو بأسعار مدعومة إىل العاملني لديها ،إلخ) (الفقرة )32-2؛
(ز) التكلف�ة الصافية (أي الصافية بع�د املدفوعات املق َّدمة من جي�وب العاملني) التي
يتكبدها املنتجون بسبب الخدمات اإلضافية املق َّدمة إىل الزوّار من العاملني وأُرسهم،
باإلضافة إىل التكاليف املدرجة فعالً يف اإلنفاق السياحي ،مثل :تكلفة النقل املجاني
أو املدعوم من صاحب العمل أو تكلفة اإلقامة يف مراكز اإلجازات ،إلخ.

114تشري خدمات الوساطة املالية
املحتسبة عىل نحو غري مبارش
إىل خدمات يقدمها الوسطاء
املاليون وال يتم تحصيلها بشكل
حصل ضمنيا ً
رصيح ولكنها ُت َّ
من خالل الفرق يف معدالت
املحصلة من
الفائدة املرصفية
ّ
املقترَ ضني واملقرضني .ويويص
نظام الحسابات القومية،
 2008بتوزيع مجموع ناتج
هذا النشاط باعتباره استهالكا ً
بني مختلف املتلقني أو
املستخدِمني للخدمات التي ال
ُتفرض عليها رسوم رصيحة:
ويمكن أن ينطبق ذلك عىل
الزوّار (انظر الفقرات 163-6
— .)169-6
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(ح)

جـزء قيمة ما يصفه نظام الحسابات القومية 2008 ،باعتباره إنفاقا ً استهالكيا ً
حكوميا ً عىل خدمات فردية غري سوقية عىل نفقات مثل التعليم والخدمات

االجتماعية والصحة واملتاحف وخدمات الرتفيه ،إلخ .التي يمكن اعتبارها مفيدة
للزوّار ويصفها نظام الحسابات القومية 2008 ،باسم تحويالت اجتماعية عينيّة
(انظر الفقرات  141-8إىل )145-8؛
 - 27-2وسوف يستخدم مفهوم االستهالك السياحي يف الحساب الفرعي للسياحة
يف الجدولني  4و 6وسيكون أساسا ً لتجميع القيمة املضافة اإلجمالية املبارشة للسياحة والناتج
املحيل اإلجمايل املبارش للسياحة.
 - 28-2وألغراض الحساب الفرعي للسياحة :اإلطار املنهجي املوىص به،2008 ،
يتعينَّ إبراز الخصائص التالية لالستهالك السياحي:
( أ ) كما جاء أعاله ،ال يقترص االستهالك السياحي ،بعكس اإلنفاق السياحي ،عىل
املعامالت النقدية :فهو يشمل أيضا ً معامالت املقايضة واملعامالت عىل حساب
الشخص (وتمثل خدمات اإلقامة التي توفرها بيوت اإلجازات التي يشغلها املالك
جانبا ً هاماً) والتعويضات العينيّة وغري ذلك من أشكال التحويالت العينيّة من
جانب املنتجني ،وكذلك معامالت الحكومة املوصوفة باسم تحويالت اجتماعية
عينية يف نظام الحسابات القومية2008 ،؛
(ب) وكما يحدث أيضا ً يف حالة اإلنفاق السياحي يتسم نطاق النفقات التي يدفعها
آخرون لصالح الزوّار بأنها أوسع من النطاق املعرتف به يف مفهوم حيازة األُرس
املعيشية أو األفراد يف الحسابات القومية ،كما أنها تشمل أيضا ً جميع أوجه اإلنفاق
املق َّدمة من املنتجني ويستفيد منها العاملون أو ضيوفهم ،بل وتشمل ذلك الجزء
الذي يعتربه نظام الحسابات القومية 2008 ،مندرجا ً يف االستهالك الوسيط لهؤالء
املنتجني (انظر التوصيات الدولية ،2008 ،الفقرة ( 36-4ز))؛
(ج) ويستبعد املشرتيات ألغراض التجارة الخارجية غري املنظمة (“التجارة املكوكية”)
ّ
تشكل استهالكا ً شخصيا ً للزائر ولكنها تناظر السلع
نظرا ً ألن هذه املشرتيات ال
التي يعتزم الزائر بيعها عند عودته إىل بيئته املعتادة؛
(د) واالستهالك السياحي ،مثله مثل اإلنفاق السياحي ،يشمل جميع حيازات السلع
والخدمات الفردية التي يعتربها نظام الحسابات القومية 2008 ،سلعا ً أو خدمات
استهالكية (انظر التوصيات الدولية ،2008 ،الفقرة  .)4-4وتندرج أيضا ً حيازة
األشياء الثمينة التي ال ُتعترب سلعا ً استهالكياً ،بغض النظر عن قيمتها.
ومن ناحية أخرى يستبعد االستهالك السياحي كل النفقات التي ال تناظر حيازة
سلعة أو خدمة مثل مدفوعات التحويل أو الرضائب خالف الرضائب عىل السلع
والخدمات املشمولة يف سعر الرشاء والفائدة املرصفية إلخ (انظر التوصيات
الدولية ،2008 ،الفقرة )6-4؛
(ه) يعترب نظام الحسابات القومية 2008 ،أن حيازة املساكن (الرئيسية وخالفها)
وكذلك أعمال الصيانة واإلصالح الكربى املتصلة بهذه األصول جزءًا من تكوين
رأس املال الثابت اإلجمايل لألُرس املعيشية .وسوف تتبع اإلحصاءات السياحية
والحساب الفرعي للسياحة قواعد مشابهة (انظر التوصيات الدولية،2008 ،
الفقرة  .)7-4ونتيجة لذلك يتعينَّ استبعاد هذا اإلنفاق من االستهالك السياحي كما
يتعينَّ استبعاد النفقات املتصلة بحيازة األنواع املبتكرة من ملكية بيوت اإلجازات
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(و)

(ز)

وأعمال اإلصالح الكربى فيها ،مثل بيوت تقاسم الوقت والبيوت املجزأة ،إلخ ،ولكنها
ّ
تشكل جزءًا من تكوين رأس املايل الثابت اإلجمايل للسياحة (املرفق )5؛
يحدث االستهالك السياحي عند نقل ملكية السلع أو عند تقديم الخدمة واستهالكها
من جانب الزائر .ويمكن أن تختلف هذه اللحظة منذ اللحظة التي يتم فيها الدفع
أو يصبح فيها الدفع مستحقاً؛ ويمكن أن تحدث املدفوعات قبل الحيازة (مدفوعات
مسبقة) أو بعدها (استعمال بطاقات االستئمان والقروض إلخ)؛
وعموما ً يشمل اإلنفاق السياحي الحيازة ألغراض الرحالت وأثناءها .وإذا حدث
اإلنفاق السياحي قبل الرحلة فإنه يقترص فقط عىل حيازة الخدمات املتصلة
بالرحلة ذاتها والسلع ذات قيمة الوحدة الصغرية املزمع استخدامها يف الرحلة أو
إحضارها لإلهداء والسلع االستهالكية املعمرة وحيدة الغرض (انظر التوصيات
الدولية ،2008 ،الفقرة  .)11-4ويدخل يف اإلنفاق السياحي كل ما يتم حيازته
أثناء الرحلة من سلع استهالكية وأشياء ثمينة وخدمات ،بغض النظر عن قيمة
وحدتها (انظر التوصيات الدولية ،2008 ،الفقرة  .)10-4وتنطبق هذه القاعدة
أيضا ً عىل االستهالك السياحي.

باء-1-2-

فئات االستهالك السياحي

 - 29-2كما يحدث يف حالة اإلنفاق السياحي (انظر :التوصيات الدولية،2008 ،
الفقرتان  15-4و )20-4يمكن تعريف مختلف فئات االستهالك السياحي عىل أساس بلد
اإلقامة للمتعاملني املعنيني (الزائر ومق ِّدم السلعة أو الخدمة املشرتاة) ونسبتها إىل مختلف أشكال
َّ
موضحة يف
السياحة (انظر :التوصيات الدولية ،2008 ،الفقرتان  39-2و .)40-2وهذه الصلة
رسم بياني يف الشكل .1-2
الشكل 1-2
أشكال السياحة وفئات االستهالك السياحي
السياحة املحلية :أنشطة الزائر املقيم داخل البلد
املرجعي سواء يف إطار رحلة سياحية داخلية أم يف
إطار رحلة سياحية خارجة.

استهالك السياحة املحلية :االستهالك السياحي
للزائر املقيم داخل االقتصاد املرجعي.

السياحة الوافدة :أنشطة الزائر غري املقيم داخل
البلد املرجعي يف رحلة سياحية وافدة.

استهالك السياحة الوافدة :االستهالك السياحي
للزائر غري املقيم داخل االقتصاد املرجعي.

السياحة الخارجة :أنشطة الزائر املقيم خارج البلد استهالك السياحة الخارجة :االستهالك السياحي
املرجعي ،سواء يف إطار رحلة سياحية خارجة أم يف للزائر املقيم خارج االقتصاد املرجعي.
إطار رحلة محلية.
السياحة الداخلية :السياحة املحلية والوافدة ،أي
أنشطة الزوّار املقيمني وغري املقيمني داخل البلد
املرجعي يف إطار رحالت محلية أو دولية.

االستهالك السياحي الداخيل :االستهالك السياحي
لكال الزوّار املقيمني وغري املقيمني داخل االقتصاد
املرجعي .وهو حاصل جمع استهالك السياحة املحلية
واستهالك السياحة الوافدة.

السياحة الوطنية :السياحة املحلية والخارجة ،أي االستهالك السياحي الوطني :االستهالك السياحي
أنشطة الزوّار املقيمني داخل وخارج البلد املرجعي ،للزوّار املقيمني داخل وخارج االقتصاد املرجعي .وهو
حاصل جمع استهالك السياحة املحلية واستهالك
سواء يف إطار رحالت محلية أم خارجة.
السياحة الخارجة.
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 - 30-2ويقترص الحساب الفرعي للسياحة :اإلطار املنهجي املوىص به 2008 ،يف
نطاقه عىل االستهالك السياحي املرتبط بالزوّار الذين يقومون برحالت داخل البلد املرجعي أو
يف اتجاهه أو منه .أما التأثري الناجم عن أيّ اقتصاد نتيجة استهالك الزوّار بدون أيّ اتصال
باإلقليم االقتصادي فلن يندرج للنظر تحت أيّ فئة من فئات االستهالك السياحي املتصل بذلك
اإلقليم .وعىل سبيل املثال فإن ثمن تذكرة رحلة مقيم يف الواليات املتحدة األمريكية يسافر مبارشة
من نيويورك إىل باريس عىل رشكة الخطوط الجوية الربيطانية ال يندرج يف أيّ شكل من أشكال
االستهالك السياحي للمملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية.

باء -3-قضايا خاصة

 - 31-2تتطلب بعض القضايا اهتماما ً خاصا ً يف تعريف االستهالك السياحي :منها
االستهالك السياحي كاستهالك وسيط للمنتجني ،والخدمات املقدمة يف إطار األُرسة املعيشية
واستعمالها النهائي والخدمات التي تتيحها بيوت اإلجازات التي يشغلها صاحبها والسلع
االستهالكية املعمرة السياحية وحيدة الغرض.
ويتضمّ ن املرفق  4وصفا ً ملعاملة السلع التي تش ّكل جزءًا من االستهالك السياحي.

باء-1-3-

االستهالك السياحي كاستهالك وسيط للمنتجني (قطاع
األعمال والحكومة واملؤسسات غري الربحية التي تخدم
األُرس املعيشية)

 - 32-2ال يقترص تعريف الزوّار عىل تغطية األفراد الذين يسافرون ألسباب شخصية
ولكنه يغطي أيضا ً بعض األشخاص الذين يسافرون ألغراض العمل .ويمكن دفع مقابل
استهالك هؤالء الزوّار كليا ً أو جزئيا ً من جانب جهات العمل أو الحكومة أو املؤسسات غري
الربحية التي يعمل لديها الزوّار أو يسافرون باسمها .ويمكن إنفاق هذه املدفوعات من خالل
إجراءات مختلفة :إما دفع مقابل االستهالك مبارشة إىل مقدمي الخدمات أو العمل كمقدم لهذه
الخدمات وإما تخصيص مبلغ إجمايل للعامل املسافر لتغطية هذه التكاليف اإلضافية أو أيّ
مجموعة من هذه األشكال الثالثة .ويف بعض الحاالت ،ويف حالة نفقات النقل واإلقامة ،يعترب
نظام الحسابات القومية 2008 ،هذه النفقات جزءًا من االستهالك الوسيط للوحدة املنتجة بغض
النظر عن اإلجراء املستعمل لحيازتها .ونتيجة لذلك ال يندرج هذا االستهالك يف مفهوم نظام
ّ
يشكل يف
الحسابات القومية واإلنفاق االستهالكية النهائية/الفعلية لألرسة املعيشية ،رغم أنه
اإلحصاءات السياحية جزءًا من االستهالك السياحي ألنه يعترب حيازة لخدمات تتصل بصورة
مبارشة ألنشطة الزائر يف رحلته.
 - 33-2وينبغي أال ّ ننىس الفرق يف النطاق عند محاولة مقارنة املجمالت املتصلة
باالستهالك السياحي بمجمالت االستهالك النهائي لألرسة املعيشية ،حيث إن نطاق االستهالك
السياحي يمتد ليتجاوز االستهالك النهائي لألرسة املعيشية ،وبذلك ال يكون االستهالك السياحي
دائما ً جزءًا من االستهالك النهائي لألرسة املعيشية للفرد املناظر.

باء-2-3-

الخدمات املقدمة يف إطار األُرسة املعيشية
لصالح أفرادها

 - 34-2عادة ما ُتستبعد الخدمات التي تقدمها األُرسة املعيشية الستهالك أفرادها من
حد اإلنتاج يف نظام الحسابات القومية ،2008 ،باستثناء حالتني :الخدمات املتاحة من املساكن
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التي يشغلها صاحبها وإنتاج الخدمات املنزلية بتشغيل موظفني مدفوعي األجر .ويعتمد الحساب
الفرعي للسياحة :اإلطار املنهجي املوىص به 2008 ،هذين االصطالحني .ونتيجة لذلك نجد أن
توفري األُرسة املعيشية لخدمات النقل بنفسها (وذلك مثالً بتوصيل األُرسة إىل مكان خارج البيئة
املعتادة ألفرادها) أو الخدمة املنتجة يف تحضري الوجبات (مثل إعداد وتقديم الوجبات لألُرسة
يف مسكن خدمة ذاتية أثناء الرحلة) تندرج خارج حد اإلنتاج و ُتستبعد من قياس االستهالك
السياحي.
 - 35-2ونتيجة لذلك يجري تشجيع البلدان التي قد تكون مهتمة باحتساب القيمة
لهذه الخدمات عىل أن تفعل ذلك بطريقة تسمح باستبعاد هذه القيم ألغراض املقارنة الدولية.
ومن املهم أيضا ً توخي الحرص يف هذه الحسابات املفرتضة عند تحديد مساهمة السياحة يف
َّ
املوضحة يف البسط
الناتج املحيل اإلجمايل ،نظرا ً ألن حساب أيّ نصيب يتطلب أن تكون القيمة
داخلة أيضا ً يف مجموعة قيمة املقام.
 - 36-2وفيما يتعلق بالخدمات املقدمة مجانا ً من إحدى األُرس املعيشية ألعضاء زائرين
من أرسة معيشية أخرى ،يتوقف تقدير قيمة الخدمة أو عدم تقديرها عىل فهم وتطبيق نظام
الحسابات القومية 2008 ،ومبادئ ميزان املدفوعات ،ويشمل ذلك أيضا ً حالة تقديم خدمات
اإلقامة للزوّار يف املسكن الرئييس لألُرسة املعيشية .ويف حالة وجود مثل هذا التقدير فإن الزيادة
يف استهالك األُرسة املعيشية الناجمة عن رشاء سلع وخدمات مطلوبة لتوفري هذه الخدمات ،أو
الرشاء املبارش للخدمات لصالح الزائر (الدعوة إىل تناول الطعام يف مطعم أو لحضور عرض
مرسحي) هي وحدها التي تسجل (إذا كان ذلك ممكناً) كجزء من االستهالك السياحي (نفقات
لصالح الزائر) مع ّ
تلقي ودفع التحويل العيني املقابل.

باء-3-3-

خدمات اإلسكان املتوفرة يف مساكن اإلجازات
عىل حساب الشخص

باء-4-3-

السلع االستهالكية املعمِّرة السياحية
وحيدة الغرض

 - 37-2ألغراض املقارنة بني األُرس املعيشية التي تستأجر مساكنها واألُرس املعيشية
التي تشغل مسكنا ً تملكه ،وبسبب أهمية مرصوفات اإلسكان يف إطار النفقات الجارية التي
تواجهها األُرسة املعيشية يويص نظام الحسابات القومية 2008 ،باحتساب قيمة إسكان عىل
حساب الشخص لجميع املساكن التي يشغلها ويستخدمها أصحابها .وعندما يحدث ذلك يتم
تقدير قيمة خدمات اإلسكان عىل أساس خصائص املسكن وتكاليف الصيانة أو عىل أساس
متوسط اإليجار الفعيل يف السوق للوحدات املشابهة ،يف حالة وجود سوق إيجارات تمثييل ونشط.
 - 38-2وال تنطبق هذه التوصية عىل املسكن الرئييس ألُرسة معيشية فقط ولكنها
تنطبق أيضا ً عىل جميع املساكن األخرى التي يملكها ويحتفظ بها أفراد األُرسة الستعمالهم أيضاً؛
ولهذا فإنها تنطبق أيضا ً عىل بيوت اإلجازات املستخدمة لحساب الشخص .ويتعينَّ احتساب قيمة
خدمة اإلسكان باعتبارها نشاطا ً إنتاجيا ً للمالك وباعتبارها جزءًا من االستهالك السياحي .وهذه
الخدمة جزء من العرض السياحي واالستهالك السياحي بغض النظر عما إن كان قد حدث أو لم
يحدث زيارة للمسكن فعالً يف رحلة سياحية أثناء الفرتة املرجعية.

 - 39-2السلع املعمّرة هي سلع يمكن استخدامها مرارا ً أو بصورة مستمرة يف فرتة
تبلغ سنة أو أكثر ،عىل افرتاض وجود مع َّدل عادي أو متوسط لالستخدام املادي (انظر نظام
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الحسابات القومية ،2008 ،الفقرة  .)42-9ويمكن أن يكون لهذه السلع قيمة حسب الوحدة
ولكن التحليل الجاري سريكز عىل السلع املعمرة التي يحصل عليها األفراد الستعمالهم الشخيص،
وتكون قيمة وحدتها مرتفعة نسبياً .وعندما يحصل املنتجون عىل هذه السلع فإنها تعترب سلعا ً
رأسمالية تستخدم يف عمليات اإلنتاج ،كما يحدث يف حالة املركبات والحواسيب إلخ .وعندما
تحصل عليها األُرس املعيشية فإنها تعترب سلعا ً استهالكية معمِّرة.
 - 40-2ومن املنظور السياحي يمكن تعيني نوعني من السلع االستهالكية املعمِّرة:
السلع التي تستخدم بصورة شبه حرصية ألغراض الرحلة أو أثناءها ،والسلع التي يمكن
استخدامها يف ظروف عديدة (أثناء الرحالت السياحية ويف البيئة املعتادة) .وتشمل املجموعة
األوىل بنودا ً مثل حقائب السفر أو معدات التخييم أو البيوت السيارة يف حني تشمل املجموعة
الثانية بنودا ً مثل السيارات أو آالت التصوير التي يمكن استخدامها بكثافة يف البيئة املعتادة
وأثناء الرحالت.
 - 41-2وقد أُنشئت فئة مح َّددة يف إطار السلع االستهالكية املعمرة للسلع االستهالكية
املعمرة السياحية وحيدة الغرض إلدراج السلع املعمرة التي يستخدمها األفراد بصورة حرصية
أو شبه حرصية أثناء الرحلة السياحية.
 - 42-2ونظرا ً ألن استخدام السلع االستهالكية املعمرة السياحية وحيدة الغرض
يحدث أثناء الرحالت بصورة شبه حرصية فيوىص بإدراجها أيضا ً يف اإلنفاق السياحي إذا حدث
الرشاء قبل الرحلة .وليست هذه املعاملة هي املعاملة التي يُوىص بها يف حالة السلع االستهالكية
املعمِّرة التي تتسم بارتفاع قيمة الوحدة ،والتي ال يتم إدراج حيازتها يف اإلنفاق السياحي إال ّ إذا
حدثت أثناء الرحلة.
 - 43-2ويتضمّن املرفق  5قائمة بهذه السلع االستهالكية املعمِّرة السياحية وحيدة
الغرض .ومع ذلك ،واعرتافا ً بالتباين بني البلدان واملناطق يف أنواع األنشطة التي قد يقوم بها
ّ
بتوخي املرونة عند تحديد قائمة كل بلد بالسلع االستهالكية
األفراد يف بيئتهم املعتادة ،يوىص
املعمِّرة وحيدة الغرض.

جيم  -تكوين رأس املال الثابت اإلجمايل للسياحة
 - 44-2يعرِّف نظام الحسابات القومية 2008 ،تكوين رأس املال الثابت اإلجمايل
بأنه مجموع قيمة حيازات املنتجني مطروحا ً منه املترصّف فيه من األصول الثابتة أثناء الفرتة
املحاسبية ،ومضافا ً إليها إضافات معيَّنة لقيمة األصول غري املنتجة التي تتحقق من النشاط
اإلنتاجي للوحدات املؤسسية .واألصول الثابتة هي أصول ملموسة وغري ملموسة ُتنتَج باعتبارها
نواتج لعمليات اإلنتاج و ُتستخ َدم هي نفسها بشكل متكرر أو متواصل يف عملية إنتاجية أخرى
ملدة سنة أو أكثر (انظر نظام الحسابات القومية ،2008 ،الفقرة .)32-10
 - 45-2ويتسم تحليل املخزونات وتدفقات االستثمار املادي بأهمية خاصة يف السياحة
ّ
تتوفر البنية التحتية
ألن السياحة يف معظم الظروف لن تكون ممكنة بأيّ حجم هام إذا لم
األساسية للنقل واإلقامة والرتفيه والخدمات الصحية واملرافق األخرى التي تحدد إىل درجة كبرية
طبيعة وكثافة تدفقات الزوّار.
 - 46-2واالستثمارات الناشئة بسبب السياحة يمكن تقسيمها تقسيما ً تقريبيا ً إىل
ثالث فئات رئيسية عىل النحو التايل:
( أ ) أصول ثابتة خاصة بالسياحة؛
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(ب) استثمارات الصناعات السياحية يف أصول ثابتة ليست خاصة بالسياحة؛
(ج) البنية التحتية املتصلة بالسياحة.
 - 47-2واألصول الثابتة الخاصة بالسياحة ُتستخ َدم بصورة حرصية أو شبه
حرصية ،بسبب خصوصية طابعها وتصميمها ،يف إنتاج سلع وخدمات بخصائص سياحية.
وهذه األصول لن تكون ذات قيمة كبرية يف حالة عدم وجود السياحة نظرا ً ألنه ال يمكن تحويلها
بسهولة إىل تطبيقات غري سياحية .وتشمل هذه األصول مثالً عربات النوم يف السكك الحديدية
والسفن السياحية وحافالت مشاهدة املعالِم واملرافق الفندقية ومراكز املؤتمرات وموانئ قوارب
النزهة ومصاعد محطات التزلُّج إلخ .ويدخل يف هذه الفئة أيضا ً بيوت اإلجازات رغم إمكانية
تحويلها بسهولة يف بعض الحاالت من مساكن ثانوية إىل مساكن رئيسية لألرسة املعيشية (انظر
التوصيات الدولية ،2008 ،الفقرة .)27-2
 - 48-2ويق ِّدم املرفق  5تصنيفا ً عريضا ً لهذه األصول ،وهو يتفق مع تصنيف األصول
الثابتة املُنتجَ ة امللموسة املستعمل يف نظام الحسابات القومية.2008 ،
 - 49-2واستثمارات صناعات السياحة يف األصول الثابتة غري
املخصصة للسياحة هي
ّ
استثمارات يف أصول ثابتة ُتعترب سياحية ال بسبب طبيعة األصول نفسها ولكن بسبب استخدامها
يف صناعة سياحية (الفقرة  .)11-3وتشمل هذه الفئة مثالً النظم الحاسوبية للفنادق أو وكاالت
السفر ومرافق مغاسل الفنادق ،إلخ .وبسبب التنوّع الكبري لألصول التي يمكن أن تندرج يف
هذه الفئة ال توجد توصية خاصة بالتصنيف تختلف عن التوصيات العامة يف نظام الحسابات
القومية ،2008 ،ويجري تشجيع البلدان كلما أمكن عىل تعيني بعض األصناف املح ّددة من هذه
األصول التي قد تكون هامة يف اقتصادها القومي.
 - 50-2والبنية التحتية املتصلة بالسياحة التي تقيمها السلطات العامة أساسا ً
لتسهيل السياحة هي يف العادة أصعب يف التحديد :فقد تكون قد أُنشئت يف لحظة معيَّنة لغرض
معينَّ وقد ُتسهِّل السياحة بالفعل رغم أن ذلك لم يكن هو الهدف األوّيل أو الوحيد لالستثمار فيها.
 - 51-2ورغ�م الحاجة إىل ه�ذه األصول داخل العملية اإلنتاجية للخدمات الس�ياحية
املح ّددة فإنه ال يجري يف كل الحاالت التعبري عنها كعامل يف هذه العملية اإلنتاجية ،كما يحدث
مثالً يف حالة النقل الربي ،وهو نقل يستحيل بدون الطرق .ومع ذلك فإن استعمال هذه األصول
(حتى مع عدم وجود رسم مفروض عىل استعمالها) ال يؤخذ يف العادة باعتباره تكلفة إنتاج من
منظور فرادى املنتجني ولكن يقترص ذلك عىل العروض العامة التي تأخذ يف االعتبار التكاليف
االجتماعية لألنشطة اإلنتاجية.
 - 52-2وباملثل قلّما يقيم الزوّار يف أماكن ال توجد فيها بنية تحتية للمياه النظيفة
والرصف الصحي والكهرباء واالتصاالت والخدمات الصحية إلخ .ومع ذلك فإن استعمال هذه
الخدمات قد يكون مجرد احتمال ،كما يحدث يف حالة الخدمات الصحية ،أو قد يكون استعماال ً
غري مبارش من خالل نوعية الخدمات السياحية التي يحصلون عليها.
 - 53-2وباختصار تتضح السمات املح ّددة التالية يف البنية التحتية املتصلة بالسياحة:
( أ ) قد يتم إنتاج أو حيازة األصول بغرض استخدامها حرصا ً أو أساسا ً لصالح الزوّار
مثل تطوير شاطئ أو مواقع للتزلُّج موجّ هة خصيصا ً الستخدام الزوّار ،أو افتتاح
طريق خاص لخدمة أحد املنتجعات ويوضع تحت ترصّف املستعملني مجانا ً
وبذلك ال توجد عملية إنتاجية يسهل تعيينها تتصل بهذا االستخدام؛
(ب) ويف وقت الرشوع والبت يف االستثمار قد يكون الغرض هو استخدامه حرصيا ً
أو أساسا ً لصالح الزوّار يف لحظة مح ّددة من الوقت (كما يف حالة االستثمارات
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العامة لألنشطة الخاصة ،وعىل سبيل املثال األنشطة الرياضية الدولية مثل األلعاب
األوملبية وكأس العالم يف كرة القدم أو الكريكيت أو ألغراض اجتماعات دولية هامة
إلخ ،).ولكن وُضع يف االعتبار استخدامه لغرض غري سياحي فيما بعد عند املوافقة
عىل هذا االستثمار (استخدام مرافق الرياضة أو النقل أو اإلقامة يف املستقبل من
جانب املقيمني املعتادين؛ وتحويل أماكن اإلقامة املؤقتة للرياضيني أثناء النشاط
إىل مشاريع إسكان دائم ،إلخ)؛
ّ
وتؤثر باإلضافة إىل ذلك
(ج) قد تكون البنية التحتية موجّ هة عموما ً لجميع األنشطة
تأثريا ً إيجابيا ً عىل السياحة (كما يف حالة فتح مطار أمام جميع أنواع الحركة،
أو إنشاء طريق بدون رسوم ،أو إقامة مستشفى يف منطقة يغشاها الزوّار عادة)
ألنه من املحتمل أن تكون السياحة يف غياب هذه املرافق بدرجة أقل.
 - 54-2وبسبب الصعوبات التي ينطوي عليها تعيني االستثمارات السياحية يوىص
بأن ِّ
يركز الحساب الفرعي للسياحة أساسا ً عىل األصول الثابتة الخاصة بالسياحة واستثمار
الصناعات السياحية يف أصول ثابتة غري خاصة بالسياحة .وإذا كان من املمكن تعيني عنارص يف
البنية التحتية املتصلة بالسياحة تنطوي دون أدنى شك عىل عنارص ذات فائدة حرصية للسياحة
فإنه يجدر بالبلدان أن تدرج قيمتها يف تكوين رأس املال الثابت اإلجمايل السياحي رغم أنها قد
ال تندرج يف توصيات الجدول  8يف الحساب الفرعي للسياحة.
 - 55-2وأخرياً ،يجب أن يالحَ ظ أن تكوين رأس املال الثابت اإلجمايل السياحي يف
االقتصاد القائم بتجميع البيانات يتصل باألصول الثابتة املنتَجة التي يقوم املنتجون املقيمون
بتشغيلها .ويستبعد األصول التي يقوم بتشغيلها غري املقيمني يف اإلقليم االقتصادي (باستثناء
بيوت اإلجازات) .وقد ينطبق ذلك بالتحديد عىل األصول املتنقلة (مثل الطائرات والقطارات
والعبّارات والسفن السياحية والحافالت إلخ) التي تتسم بأهمية حاسمة للسياحة ولكن ال
يش ّغلها املقيمون يف كل األحوال.
 - 56-2وإىل أن يتم إجراء مزيد من املناقشات واألبحاث ال يوجد اقرتاح بشأن مجمل
خاص بتكوين رأس املال الثابت اإلجمايل السياحي ألغراض املقارنة الدولية .ورغم هذه التحديات
التي ينطوي عليها القياس فإن املفهوم العام لتكوين رأس املال الثابت اإلجمايل السياحي يعتَرب
مفهوما ً هاما ً ويندرج يف املفهوم األعرض الخاص بمجموع الطلب الداخيل عىل السياحة.

دال  -االستهالك السياحي الجماعي
 - 57-2تضطل�ع الحكوم�ات بمس�ؤوليتني اقتصاديتني عريضتني :هما توفري س�لع
وخدم�ات مخت�ارة للمجتم�ع وإعادة توزي�ع الدخ�ل والثروة بوس�ائل نقل املدفوع�ات ضمنيا ً

أو رصاحة.
 - 58-2وتؤ ّدي الحكومات عدة أدوار يف السياحة :فهي تضع الترشيعات واللوائح
املتعلقة بطريقة استقبال الزوّار وخدمتهم والقواعد التي يجب أن يتبعوها؛ وهي تعمل يف
الرتويج العام للسياحة إىل البلد أو إىل منطقة معيَّنة منه؛ وهي تقوم بصياغة األدوات التي تجعل
من املمكن تقييم السياسات السياحية؛ وهي تحافظ عىل النظام واألمن لكي يمكن أن تحدث
توفر أيضا ً عددا ً معيَّنا ً
السياحة؛ وهي تحافظ عىل الفضاء الذي يقع يف امليدان العام؛ إلخ .وهي ِّ
من الخدمات التي سبق ذكرها ،مثل التعليم والصحة والخدمات الثقافية بأسعار ليست كبرية
اقتصاديا ً ويمكن أيضا ً أن يستفيد منها الزوّار.
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ِّ
وتوفر الحكومات أيضا ً الدعم من خالل أنواع مختلفة من الحوافز :القيام
- 59-2
بصورة مبارشة بتوفري الخدمات واألموال اإلنمائية لدعم استثمارات مح ّددة موجّ هة نحو السياحة
والحوافز الرضيبية أو اإلعانات لتوجيه االستثمارات يف اتجاه مناطق جغرافية معيّنة أو مجاالت
أنشطة معيَّنة ،واالستثمار املبارش يف البنية التحتية (الطرق واملستشفيات واملطارات إلخ).
أو إنشاء مؤسسات عامة يف مجاالت مثل النقل واإلقامة ومرافق الرتفيه ،إلخ.
 - 60-2ويف إطار الفئات املستخ َدمة يف نظام الحسابات القومية 2008 ،من أجل
تحليل ووصف األنشطة التي تك ّرسها الحكومات ي َ
ُنظر إىل اإلنتاج (جمع املدخالت للحصول
عىل املخرجات) نظرة مختلفة عن توفري اإلعانات أو الحوافز الرضيبية أو التحويالت الجارية
أو الرأسمالية (تقديم املوارد بدون اشرتاط مقابل) أو التمويل (التعامل مع األصول والخصوم
املالية).
 - 61-2ومن منظور الحساب الفرعي للسياحة ي َ
ُنظر إىل توفري الخدمات الفردية عىل
أساس غري سوقي ويستفيد منها الزوّار باعتبار أن تغطية هذه الخدمات قد سبقت تغطيتها
بالفعل بموجب االستهالك السياحي باعتبارها تحويالت اجتماعية عينية .ومع ذلك يوجد أيضا ً
اهتمام بمراقبة توفري ما يُسمّى بالخدمات غري السوقية الجماعية التي تنطوي عىل السمات
التالية (انظر نظام الحسابات القومية ،2008 ،الفقرة :)95-9
( أ ) يمكن توصيلها يف نفس الوقت إىل كل فرد من أفراد املجتمع أو إىل رشائح معيَّنة
من املجتمع ،مثل املجموعات السكانية املوجودة يف أيّ منطقة أو موقع بالتحديد؛
(ب) استعمال هذه الخدمات سلبي عادة وال يتطلّب اتفاقا ً رصيحا ً أو مشاركة نشطة
من جانب جميع األفراد املعنيني؛
(ج) توفري خدمة جماعية لفرد واحد ال يقلّل من مقدار ّ
توفرها لآلخرين يف نفس املجتمع
أو الرشيحة املجتمعية؛ أي أنه ال يوجد تنافس عىل الحيازة.
 - 62-2وبسبب السمات التي تميّز هذه الخدمات ال يُسنِد نظام الحسابات القومية،
 2008قيمة الخدمات غري السوقية الجماعية الستهالك األُرسة املعيشية أو أليّ شخص متعا ِمل
آخر ،كما يحدث يف حالة الخدمات غري السوقية الفردية .وتنشأ فئة خاصة هي فئة اإلنفاق
االستهالكي الجماعي للحكومة العامة وهي فئة ال يتم إسنادها بعد ذلك ملستفيدين محتملني
ّ
وتشكل االستهالك النهائي الفعيل
(انظر نظام الحسابات القومية ،2008 ،الفقرة )85-9
للحكومة العامة داخل منظور محاسبي قومي.
 - 63-2ويمكن أيضا ً أن تشمل الخدمات غري السوقية الجماعية اإلنفاق الحكومي
الذي يستفيد منه املستهلكون واملنتجون معاً ،بل والنفقات التي يستفيد منها املنتجون فقط.
وعند توفري هذه الخدمات بدون مقابل إىل املنتجني فإنه يتعينّ أيضا ً اعتبارها جزءًا من االستهالك
الجماعي الحكومي ،نظرا ً ألن النظام ال يبحث إمكانية االستهالك الوسيط من جانب مُنتجي
النواتج غري السوقية الحكومية .ومع ذلك وعند توفري أنواع مشابهة من الخدمات (مثل الرتويج
السوقي) عىل أساس سوقي أو تطويرها يف إطار رشاكة بني القطاعني العام والخاص حيث
يقوم القطاع الخاص بتوفري كل األموال املطلوبة أو جزء منها ،فإنها ال تعتَرب خدمات غري سوقية
جماعية ولكنها تعترب خدمات مقدمة من مُنتِج سوقي (قد ّ
يتلقى دعما ً من الحكومة العامة يف
شكل تحويل جار) وتعتَرب استهالكا ً وسيطا ً للقطاع الخاص.
 - 64-2واملنتجات غري السوقية الجماعية املتصلة بالسياحة يمكن تحديدها عىل
يناظر ذلك من الناتج واالستهالك وكذلك
أساس تصنيف املنتجات املركزي ويمكن قياس ما
ِ
الناتج املحيل اإلجمايل املتولّد يف العملية .ويعرض املرفق  5قائمة بهذه املنتجات .وسوف يُسمّى
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مجموع قيمة استهالك هذه الخدمات االستهالك الجماعي السياحي .ومن أجل إبراز األهمية
االقتصادية لإلجراءات التي تتخذها السلطات العامة إلقامة بيئة مؤاتية لتنمية السياحة يشمل
الحساب الفرعي للسياحة قياسا ً خاصا ً لالستهالك الجماعي السياحي .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن
مجموع قيمة الخدمات املشابهة للخدمات التي تنتمي إىل الحساب الجماعي السياحي ولكن يتم
تقديمها عىل أساس سوقي ،ينبغي أيضا ً تسجيلها باعتبارها بندا ً تذكريياً.
 - 65-2وباإلضافة إىل ذلك يتم النظر يف االستهالك الجماعي السياحي يف إطار املفهوم
األعرض ملجموع الطلب الداخيل عىل السياحة ،رغم أن هذا العنرص ينطوي يف الوقت الحارض عىل
طابع تجريبـي بسبب نقص الخربة يف هذا امليدان وبسبب تحديات القياس .ونتيجة لذلك ،ينبغي
أالّ تستند املقارنات الدولية إىل تقديرات هذا املجمل.
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الفصل 3

منظور العرض :مفاهيم وتعاريف
 - 1-3تتمثّل واحدة من أهم القضايا التي يمكن أن تتص ّدى لها اإلحصاءات السياحية
يف وصف وقياس دور السياحة يف عرض السلع والخدمات .ولكن ما هو مدى أهمية ذلك يف
مختلف األنشطة التي تخدم الزوّار؟ وكيف يمكن تحديد مساهمتها االقتصادية بطريقة تتسق
مع القياسات االقتصادية الكلية األخرى؟
 - 2-3واستجابة لهذا االهتمام املتزايد ،تق ِّدم التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات
السياحة  2008التطوّرات الجديدة الهامة املتعلقة بتعيني املنتجات (الخاصية املميزة للسياحة
واملنتجات املرتبطة بها واملنتجات االستهالكية األخرى) والصناعات السياحية التي تستخدم
تصنيفات املنتجات املعتمدة دوليا ً وتصنيف املنتجات املركزي (اإلصدار  )2واألنشطة اإلنتاجية
والتصنيف الصناعي الدويل املوحّ د لجميع األنشطة االقتصادية (التنقيح .)4
 - 3-3والفصالن  5و 6من التوصيات الدولية املتعلقة باإلحصاءات السياحية 2008
هم�ا املرجعان األساس�يان لتصنيف املنتج�ات وتحديد األنش�طة املميِّزة للس�ياحة والصناعات
السياحية وجمع اإلحصاءات بشأن العرض؛ وهذا املجلد ،أي الحساب الفرعي للسياحة :اإلطار
املنهجي املوىص به ،2008 ،سيق ّدم فقط ّ
ملخصا ً للقضايا الرئيسية ذات األهمية املح ّددة يف اإلطار
املفاهيمي للحساب الفرعي للسياحة.

ألف  -تصنيف املنتجات واألنشطة اإلنتاجية للسياحة
للتوصل إىل توفيق شامل
 - 4-3الحساب الفرعي للسياحة هو اإلطار املفاهيمي
ّ
ً
ّ
ويتوخى دراسة النطاق األكثر اتساعا ملجموع
للبيانات السياحية املتصلة بالعرض والطلب.
ً
الطلب الداخيل عىل السياحة ،وهو ال يشمل فقط االستهالك السياحي ،ولكن يشمل أيضا تكوين
رأس املال الثابت اإلجمايل السياحي واالستهالك الجماعي السياحي.
ً
ً
 - 5-3ولهذا السبب يتطلب قياس وتحليل السياحة تصنيفا مح ّددا للمنتجات
واألنشطة اإلنتاجية .ويشري هذا التصنيف إىل (أ) املنتجات ،وهي أساسا ً (وإن لم يكن حرصاً)
املنتجات التي تنتمي إىل اإلنفاق السياحي ،و(ب) األنشطة اإلنتاجية التي تمثّل أساس تعريف
الصناعات السياحية.

ألف -1-املنتجات
 - 6-3تم تطوير تصنيف املنتجات يف التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات
السياحة .2008 ،ويشمل التصنيف ،باإلضافة إىل املنتجات االستهالكية ،جميع املنتجات األخرى
املتداولة يف االقتصادي املرجعي والتي تتصل بدرجة ما بالسياحة .ومن هذه املنتجات يتم تعريف
مجموعتني فرعيتني أساسيتني :املنتجات االستهالكية واملنتجات غري االستهالكية.
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 - 7-3وفيم�ا ييل تعريف التصنيف وعنارصه األساس�ية( :انظر التوصيات الدولية،
 ،2008الفقرة :)16-5
ألف  -املنتجات االستهالكية:
ألف-1-

ألف-2-

باء -

املنتجات املم ِّيزة للسياحة وتشمل فئتني فرعيتني:
ألف – -’1‘-1

املنتجات املميِّزة للسياحة والقابلة للمقارنة دوليا ً وهي تمثِّل
املنتجات الرئيسية ألغراض املقارنة الدولية للنفقات السياحية؛

ألف – -’2‘-1

املنتجات املميِّزة للسياحة الخاصة بكل بلد (ويحددها كل بلد
بتطبيق املعايري املذكورة يف التوصيات الدولية ،2008 ،الفقرة
 10-5يف السياق القطري).
َ
ُ
وبالنسبة لفئتي املنتجات املذكورتني أعاله تعترب األنشطة التي
ُتنتِج هذه املنتجات مميّزة للسياحة وتسمى الصناعات التي
يكون نشاطها الرئييس نشاطا ً مميزا ً للسياحة صناعات سياحية؛

منتجات سياحية أخرى وتتألف من فئتني فرعيتني يحددهما كل بلد وهي بالتايل
خاصة بكل بلد:
ألف – -’1‘-2

منتجات مرتبطة بالسياحة وتتألف من منتجات أخرى حسب
أهميتها للتحليل السياحي ولكنها ال تفي باملعايري املذكورة يف
الفقرة  10-5من التوصيات الدولية2008 ،؛

ألف – -’2‘-2

منتجات استهالكية غري متصلة بالسياحة وتتألف من جميع
السلع االستهالكية والخدمات األخرى التي ال تنتمي إىل الفئات
املذكورة أعاله.

منتجات غري استهالكية :وتشمل هذه الفئة جميع املنتجات التي ال يمكن أن تكون بسبب
طبيعتها سلعا ً وخدمات استهالكية ،وبالتايل ال يمكن أن تكون جزءًا من اإلنفاق السياحي أو
جزءًا من االستهالك السياحي ،باستثناء األشياء الثمينة التي قد يحوزها الزائر يف رحلته .وتم
تعريف فئتني فرعيتني هما:
باء-1-

األشياء الثمينة (انظر التوصيات الدولية ،2008 ،الفقرة )2-4؛

باء-2-

منتجات غري استهالكية أخرى وتتألف من تلك املنتجات التي تصاحب تكوين
رأس املال الثابت اإلجمايل السياحي واالستهالك الجماعي السياحي.

ألف -2-األنشطة املميِّزة للسياحة

 - 8-3األنشطة املميِّزة للسياحة هي تلك األنشطة التي تنشئ نمطيا ً منتجات مميِّزة
للسياحة .ونظرا ً ألن املنشأ الصناعي أليّ مُنتَج (الصناعة التي ُتنتِج هذا املُنتَج حسب التصنيف
الصناعي الدويل املوحّ د) ال يمثّل معيارا ً إلجمايل املنتجات يف الفئة املشابهة من فئات التصنيف
املركزي للمنتجات ،فال توجد عالقة صارمة بني أفراد املنتجات ،من ناحية ،والصناعات التي
تنتجها كناتج رئييس ،من ناحية أخرى .وقد يتم تصنيف منتَجني بسمات متشابهة ولكن تنتجهما
صناعتان مختلفتان من الصناعات املذكورة يف التصنيف الصناعي الدويل املوحّ د يف نفس الفئة يف
التصنيف املركزي للمنتجات.
 - 9-3وسوف تشري األنشطة املميِّزة للسياحة إىل كلتا الفئتني الفرعيتني من املنتجات
املميِّزة للسياحة (ألف ’1‘-1-وألف.)’2‘-1-
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 - 10-3ويمثّل الشكل ( 1-3انظر التوصيات الدولية ،2008 ،الفقرة  )18-5تنميط
املنتجات االستهالكية واألنشطة املميِّزة للسياحة ،مع تجميع كل منها يف الفئات االثنتي عرشة
املناظرة التي س ُتستخ َدم يف جداول الحساب الفرعي للسياحة .وتؤلف الفئات من  1إىل  10الجزء
الرئييس للمقارنة الدولية عىل أساس فروع التصنيف الصناعي الدويل املوحّ د يف حالة األنشطة
وعىل أساس األصناف الفرعية للتصنيف املركزي للمنتجات يف حالة املنتجات (انظر :التوصيات
الدولية ،2008 ،املرفقان  3و .)4أما الفئتان األخريان فهما فئتان تختصان بكل بلد حيث تغطي
الفئة  11السلع املميِّزة للسياحة املتعلقة باملنتجات وما يناظرها من أنشطة التجزئة التجارية
لألنشطة ،وتشري الفئة  12عىل التوايل إىل الخدمات املميِّزة للسياحة الخاصة بكل بلد واألنشطة
األخرى املميِّزة للسياحة الخاصة لكل بلد.
الشكل 1-3
ِّ
ِّ
قائمة املنتجات االستهالكية املميزة للسياحة واألنشطة املميزة للسياحة
(الصناعات السياحية)
املنتجات

األنشطة

 - 1خدمات إقامة الزوّار

 - 1إقامة الزوّار

 - 2خدمات تقديم الطعام والرشاب

 - 2أنشطة تقديم الطعام والرشاب

 - 3خدمات نقل الركاب بالسكك الحديدية

 - 3نقل الركاب بالسكك الحديدية

 - 4خدمات النقل الربي للركاب

 - 4النقل الربي للركاب

 - 5خدمات النقل املائي للركاب

 - 5النقل املائي للركاب

 - 6خدمات النقل الجوي للركاب

 - 6النقل الجوي للركاب

 - 7خدمات استئجار معدات النقل

 - 7استئجار معدات النقل

 - 8وكاالت السفر وخدمات الحجز األخرى

 - 8أنشطة وكاالت السفر وخدمات الحجز
األخرى

 - 9الخدمات الثقافية

 - 9األنشطة الثقافية

 - 10الخدمات الرياضية والرتفيهية

 - 10األنشطة الرياضية والرتفيهية

 - 11السلع املميِّزة للسياحة الخاصة بكل بلد

 - 11تجارة التجزئة يف السلع املميِّزة للسياحة
الخاصة بكل بلد

 - 12الخدمات املميِّزة للسياحة الخاصة بكل بلد

 - 12األنشطة األخرى املميِّزة للسياحة الخاصة
بكل بلد

ألف -3-الصناعات السياحية

 - 11-3تمثِّل أيّ صناعة سياحية تجميعا ً لتلك املؤسسات التي ينصبّ نشاطها
األسايس عىل نشاط واحد مميز للسياحة .ويف إحصاءات العرض ُتصنَّف املؤسسات وفقا ً لنشاطها
األسايس الذي يتح ّدد حسب النشاط الذي يولّد أكرب قدر من القيمة املضافة.
 - 12-3واملؤسسة مرشوع ،أو جزء من مرشوع ،يقع يف مكان واحد ويجري فيه
نشاط إنتاجي واحد أو يمثّل النشاط اإلنتاجي الرئييس فيه معظم القيمة املضافة (انظر نظام
الحسابات القومية ،2008 ،الفقرة .)14-5
 - 13-3ونظرا ً ألن املؤسس�ات قد تمارس أنش�طة ثانوية فإن إنت�اج املنتجات املميِّزة
للسياحة ال يقع كله داخل الصناعات السياحية؛ ومن ناحية أخرى ،تنشئ الصناعات السياحية
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هي األخرى نواتج ليست منتجات مميِّزة للسياحة (انظر التوصيات الدولية ،2008 ،الفقرات
 17-6إىل .)20-6

باء  -قضايا خاصة
باء -1-خدمات اإلقامة املتاحة يف بيوت اإلجازات عىل حساب
الشخص واألنواع األخرى من ملكية بيوت اإلجازات
باء-1-1-

امللكية الكاملة

 - 14-3تتسم ملكية بيت إجازات عىل حساب الشخص بطابع فريد من املنظور
اإلحصائي ألنه يولّد خدمة مميِّزة للسياحة وألنه أيضا ً يمثّل استهالكا ً سياحيا ً معادالً .ويف ُن ُظم
الحسابات القومية  2008ترتبط أيّ خدمة إسكانية عىل حساب الشخص بملكية مسكن يشغله
مالكه ،باعتبارها نشاطا ً إنتاجياً ،وكذلك باعتبارها ناتجا ً واستهالكا ً لخدمة مح َّددة .وتغطي هذه
الحالة كال املسكن األسايس وجميع املساكن األخرى التي تملكها األُرسة املعيشية الستخدامها
الخاص .ويغطي بالتحديد بيوت اإلجازات التي يشغلها مالكها.
 - 15-3ويشمل نظام الحسابات القومية احتساب قيمة املساكن التي يشغلها املالك
ويدرجها يف الفرع  6 810للتصنيف الصناعي الدويل املوحّ د ،األنشطة العقارية يف املمتلكات
اململوكة أو املؤجّ رة وينتمي الناتج الناشئ إىل البند الفرعي  72111يف التصنيف املركزي
للمنتجات ،خدمات االستئجار أو التأجري التي تشمل املمتلكات السكنية الخاصة أو املؤجّ رة.
وال توجد توصية مح َّددة يف حالة بيوت اإلجازات اململوكة ملكية كاملة.
 - 16-3وهذه الفئات الشاملة تندرج بالفعل يف املنتجات واألنشطة املميِّزة للسياحة.
ويجري تشجيع البلدان عىل وضع فئة فرعية خاصة للمساكن الثانوية التي يشغلها مالكها،
بصفتها ناتجا ً و“صناعة” عندما يكون وجود بيوت اإلجازات التي يشغلها مالكها كبريا ً بدرجة
كافية (الفئة -1ب يف الحساب الفرعي للسياحة ،الجداول  1إىل .)4
 - 17-3ويجب أن يالحَ ظ أنه مع وجود عملية إنتاجية تصاحب ملكية بيوت اإلجازات
فإن جميع مرصوفات التشغيل اليومية املشابهة للمرصوفات العائدة يف الوقت الحارض ملالك
ّ
تشكل
املمتلكات املؤجّ رة ألجل قصري ينبغي أن تعتَرب استهالكا ً وسيطا ً لهذا النشاط وبالتايل ال
جزءًا من االستهالك السياحي (انظر :نظام الحسابات القومية ،2008 ،الفقرتان  66-9و.)67-9

باء-2-1-

وحدات تقاسم الوقت واألنواع األخرى من امللكية
املبتكرة لبيوت اإلجازات

 - 18-3أخرياً ،ظهر اتجاه نحو تطوير أنواع مبتكرة من ملكية بيوت اإلجازات أو
ما يشبهها (نظرا ً ألن األمر ال ينطوي يف كل األحوال عىل ملكية رصيحة لألصل الثابت) للجمع
بني خصوصية بيت إجازات مملوك مع التمتع باملرافق والخدمات واملرونة التي يتيحها السكن
الجماعي وكذلك تقليل النفقات الواقعة عىل “املالك” يف الفرتات التي ال يستخدم فيها هذا املالك
“العقار” لنفسه .ويف نظام تقاسم الوقت األصيل كان الرشاء ينصبّ عىل “حق استخدام” عقار
مادي معينَّ يف لحظة مح ّددة من الوقت طوال فرتة وجود العقار .وبدأ تطبيق املرونة بالتدريج يف
هذا النظام يف اتجاهات مختلفة ،مع تخفيف الرشوط املتعلقة بملكية أصل مادي مح ّدد ،أو عمر
املرشوع ،أو تحديد فرتة االستخدام ،من خالل تصميم أنواع مختلفة من ال ُن ُظم اإلدارية واملالية.

منظور العرض :مفاهيم وتعاريف
 - 19-3وباإلضافة إىل تقاسم الوقت ،بمختلف طرائقه مثل الحصص ّ
املوثقة بسندات
أو األنواع األخرى من الرتتيبات التعاقدية ،بما فيها تلك الرتتيبات التي تعمل يف شكل نا ٍد يحصل
أعضاؤه عىل حق استخدام أيّ عقار يف النادي ،أو أيّ نظام آخر من االنضمام ،مع تطبيق القواعد
املوضوعة لهذا الغرض ،توجد أيضا ً طرائق جديدة أخرى مثل فنادق الوحدات السكنية ذات
امللكية املشرتكة أو امللكية املجزأة ونوادي اإلقامة الخاصة وأماكن اإلقامة الفندقية إلخ .ويف هذه
األشكال توجد ملكية واضحة للعقار ،سواء كانت بصورة مشرتكة مع اآلخرين (مثل أجزاء
امللكية) أم العقار الفردي .ولكن النظام يخلط ملكية العقار مع الحصول عىل مجموعة واسعة
من الخدمات من خالل دفع مقابل خدمات “إدارة” مح ّددة ،بل ويتيح إمكانية عرض العقار يف
نظام للتأجري داخل هيكل أحد الفنادق عندما ال يشغله املالك ،وهو نظام يولّد يف آن واحد إيرادات
للمالك وتغيريا ً يف عرض الغرف من الفندق املعني.
 - 20-3ويقترص الحساب الفرعي للسياحة عىل وصف إنتاج السلع والخدمات
والتعامل فيها ،بحيث يمكن التح ّرر من التعقيد الكامل لنظام الحسابات القومية وتحليل ميزان
املدفوعات ويمكن بذلك اقرتاح معاملة متماثلة عىل النحو التايل:
•يرتبط تدفق الخدمات بكل وحدة مادية ُتباع من خالل ترتيب تقاسم الوقت أو أيّ
ترتيب آخر .وينبغي تصنيف هذه الخدمات باعتبارها إقامة قصرية األجل (الفرع
 5510أنشطة اإلقامة قصرية املدى يف التصنيف الصناعي الدويل املوحّ د ،والبند
 63113يف تصنيف املنتجات املركزي ،خدمات اإلقامة يف غرف أو وحدات للزوّار يف
عقارات تقاسم الوقت)؛
•ينبغي تقدير قيمة هذه الخدمات استنادا ً إىل اإليجار السوقي لوحدة معادلة؛
•ينبغي توزيع مرصوفات التشغيل اليومية ،بما يف ذلك خدمات إدارة العقار واملدفوعات
الجارية األخرى ،مثل الرضائب العقارية ،باعتبارها تكاليف عىل النشاط اإلنتاجي
املصاحب الستخدام العقار .ونتيجة لذلك فإن مدفوعات اإلدارة ال تو ّزع عىل الزائر
باعتباره مستهلكا ً ولكنها تو ّزع عىل مالك العقار أو مالك “حق االستخدام” باعتبارها
استهالكا ً وسيطاً.

باء -2-وكاالت السفر ومن ّ
ظمو الرحالت السياحة ومقدّمو خدمات
الحجز األخرى

 - 21-3ينبغي أن تكون معاملة خدمات الحجز التي ّ
توفرها وكاالت السفر ومنظمو
الرحالت السياحية وغريهم من مق ّدمي الخدمات معاملة متعادلة ،بغض النظر عن طريقة
توليد اإليرادات لكل منهم (هامش الربح أو الرسوم أو العموالت) .ويتم تقسيم مجموع املبلغ
الذي يدفعه الزوّار مقابل خدمات الوساطة إىل جزأين (انظر التوصيات الدولية ،2008 ،الفقرة
:)50-6
•جزء يناظر قيمة خدمات وكالة السفر (أو الحجز) (الهامش اإلجمايل) (هامش الربح،
أو الرسم أو العمولة) الذي يتم تحصيله؛
•الجزء اآلخر ويناظر قيمة الخدمات السياحية الوسيطة (إيرادات املُنتِج الصافية بعد
خصم العمولة املدفوعة ملق ّدم خدمات الحجز).
 - 22-3ويف حالة الرحالت املنظمة الشاملة ينبغي “تفكيك” ثالثة مستويات من
الخدمات :الخدمات بحد ذاتها (مثل النقل واإلقامة) ،والخدمات التي يقدمها ّ
منظم الرحلة
وهامش الربح لوكالة السفر (وهي خالف ّ
منظم الرحلة عادة) التي تبيع الرحلة.
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 - 23-3وسوف تتطلب هذه املعاملة عادة تحويل املعلومات اإلحصائية األساسية
ّ
ومنظمو الرحالت من الزوّار ومن األنش�طة التي تستعمل هذه
التي تحصل عليها وكاالت الس�فر
املعلومات لتسويق منتجاتها من أجل توليد مجموعة من البيانات تتفق مع هذا املنظور.
 - 24-3وتنطوي هذه املعاملة عىل عواقب هامة عىل املحتوى الدقيق الستهالك السياحة
املحلية واستهالك السياحة الوافدة واستهالك السياحة الخارجة ألن بلد اإلقامة املعني قد يختلف
ّ
ومنظم الرحلة ومق ّدم الخدمة السياحية.
يف حالة الزائر ووكالة السفر أو مق ّدم خدمات الحجز
ويتضمّن املرفق  3وصفا ً لهذه العواقب.

باء -3-صناعة االجتماعات

 - 25-3يتمثّل أحد األغراض الهامة لسفر الزوّار يف حضور االجتماعات واملؤتمرات.
 - 26-3وقد تعقد هيئات األعمال عرب طيف االقتصاد بأكمله هذه االجتماعات
واملؤتمرات .وقد تعقدها هيئات األعمال ملوظفيها .وقد تعقدها املنظمات ذات العضوية
واملنظمات املهنية واملنظمات السياسية ألعضائها وقد تعقدها املؤسسات التعليمية؛ وقد تعقدها
املؤسسات الخاصة والعامة ألعضائها أو آلخرين .ولذلك يمكن أن يكون هذا النوع من النشاط
نشاطا ً أليّ جهة أعمال يف أيّ قطاع من قطاعات االقتصاد.
 - 27-3ولم ُتبذل حتى وقت قريب أيّ محاولة خاصة لفصل الظاهرة أو لتقدير
العوائد والتكاليف املصاحبة لعقد االجتماعات واملؤتمرات .وينطوي استقصاء نشاط عقد هذه
األحداث عىل أهمية للسياحة ألن حضور املؤتمرات يُعترب نشاطا ً سياحيا ً للمشاركني إذا كانت
هذه املؤتمرات تنعقد خارج بيئتهم املعتادة (انظر التوصيات الدولية ،2008 ،الفقرة .)20-3
ومع ذلك فإن هذه الصلة القوية بالسياحة ال تعني أن صناعة االجتماعات تستحق أن توصف
بأنها صناعة سياحية :فالواقع أن ناتجها املميَّز ال يستهلكه الزوّار يف معظم األحيان ولكن
يستهلكه منظمو املؤتمرات واالجتماعات الذين ّ
يوفرون الخدمات للمشاركني يف املؤتمرات
واالجتماعات ،إلخ.
املتخصص يق ّدم خدمة داعمة للرشكات والحكومة
 - 28-3وهذا النشاط التجاري
ّ
وللهيئات املهنية والهيئات ذات العضوية وأيّ منظمة قد تعقد اجتماعات أو مؤتمرات .كما
أن هذه األنشطة التجارية تق ّدم خدمة للجهات التي ُتستخ َدم تسهيالتها وخدماتها أثناء عقد
املؤتمرات واالجتماعات .وتولّد عن نمو املؤتمرات واالجتماعات أيضا ً رضورة وجود خدمات تقنية
متخصصة.
وداعمة
ّ
 - 29-3وأصبح من الرضوري االعرتاف بهذا النشاط وتحديد مكانه يف التصنيفات
الدولية للمنتجات واألنشطة وتحديد طابع الخدمات املقدمة وكيفية قياسها .كما أصبح هذا
النشاط معرتفا ً به اآلن يف املجموعة  823من التصنيف الصنـاعي الدويل املوحّ د ،تنظيم املؤتمرات
واملعارض التجارية ،وتشمل هذه املجموعة الفرع  ،8231تنظيم املؤتمرات .والخدمة مصنّفة
تحت البند  855961يف التصنيف املركزي للمنتجات ،خدمات املساعدة والتنظيم للمؤتمرات.
 - 30-3ويجري تشجيع البلدان أو األماكن التي تتسم بأهمية تدفقات الزوّار إليها
بسبب املؤتمرات واالجتماعات ،إلخ ،عىل تحليل هذه الفئة من الزوّار واستهالكهم بصورة
منفصلة.
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جيم  -املتغريات التي تم ِّيز صناعات السياحة
جيم -1-إجمايل القيمة املضافة
 - 31-3كما يحدث يف حالة جميع األنشطة االقتصادية املندرجة يف اإلطار املفاهيمي
لنظام الحسابات القومية 2008 ،يمكن وصف عمل الصناعات السياحية يف مجال اإلنتاج عىل
أفضل وجه من خالل جداول توضح تركيبة املنتجات يف النواتج ،وتركيبة املنتجات يف املدخالت
والتعويضات املدفوعة لعوامل اإلنتاج املشاركة يف العملية.
 - 32-3ومساهمة أيّ نشاط إنتاجي يف مجمل عرض السلع والخدمات يف أيّ اقتصاد
ُتقاس عادة بقيمته املضافة (أي الفارق بني قيمة الناتج وقيمة املدخالت) ،وهو قياس يكفل
عدم االزدواج عند مقارنة أنشطة إنتاجية مختلفة وتجميع املجمالت الخاصة بها .ويق ِّدم نظام
الحسابات القومية 2008 ،التعريفات التالية:
•القيمة املضافة اإلجمالية هي قيمة الناتج مطروحا ً منها قيمة االستهالك الوسيط؛
•القيمة املضافة الصافية هي القيمة املضافة اإلجمالية مخصوما ً منها استهالك رأس
املال الثابت (الذي يمثِّل االنخفاض املناظر يف قيمة األصول املنتجة واملستخدمة يف
عملية اإلنتاج).
 - 33-3ونظرا ً ألن الغرض من القيمة املضافة هو قياس القيمة اإلضافية الناشئة عن
عملية اإلنتاج يف أيّ اقتصاد ،فينبغي أن ُتقاس قيمتها الصافية ألن استهالك رأس املال الثابت
هو تكلفة من تكاليف اإلنتاج .ولكن قد يكون من الصعب قياس استهالك رأس املال الثابت من
الناحية العملية ،وقد ال يمكن دائما ً وضع تقدير مقنع لقيمته وبالتايل للقيمة املضافة الصافية
(نظام الحسابات القومية ،2008 ،الفقرتان  8-6و .)9-6ويعتمد الحساب الفرعي للسياحة
القياس اإلجمايل للقيمة املضافة.
 - 34-3والقيمة املضافة اإلجمالية هي قياس يتصل بعملية إنتاجية تؤخذ مجتمعة
وتتألف من مجموعة من املدخالت والسلع الرأسمالية والعمالة والتكنولوجيا ،من أجل الحصول
عىل مخرج واحد أو أكثر .وال تمثِّل أيّ مجموعة من السلع أو الخدمات املنتجة ولكنها قياس
لإليرادات املتولدة يف العملية للتعويض عن عوامل اإلنتاج.
 - 35-3والقيمة املضافة اإلجمالية للصناعات السياحية تتح َّدد باعتبارها مجموع
القيمة املضافة اإلجمالية لجميع الصناعات السياحية .وسوف يستعمل الحساب الفرعي
للسياحة أيضا ً مؤرشا ً آخر للصلة بني طلب الزوّار عىل السلع والخدمات (االستهالك السياحي)
واملعروض منها من جانب املنتجني الداخليني ،سواء كانوا من الصناعات السياحية أم الصناعات
غري السياحية ،ويُسمّى القيمة املضافة اإلجمالية املبارشة للسياحة .ويبحث الفصل  4بمزيد من
التفصيل تعريف هذا املؤرش وعملية القيام بتقديره.

جيم -2-العمالة

 - 36-3العمالة هي متغري هام يف التحليل االقتصادي لألنشطة اإلنتاجية ،وال ُتستثنى
منها السياحة .واألنشطة السياحية مثل اإلقامة وأنشطة تقديم الطعام والرشاب واألنشطة
الرتفيهية إلخ تتسم بقدر نسبي من كثافة العمالة؛ وتستخدم يف كثري من األحيان أشخاصا ً
بمستويات منخفضة من املؤهالت؛ وقد يوجد هؤالء األشخاص يف مناطق ال تشهد كثريا ً من
التنمية الصناعية وتركيز األنشطة اإلنتاجية ،إن وجدت.
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 - 37-3وتتسم الصناعات السياحية يف كثري من األحيان بكثافة العمالة واستعمال
األيدي العاملة ذات املؤهالت املنخفضة ،وتتسم أيضا ً إىل جانب ذلك بسمات فريدة يتعينَّ وضعها
يف االعتبار يف صدد العمالة .ففي كثري من الحاالت ال يتو َّزع تدفق الزوّار ،وخاصة يف حالة
السياحة الوافدة ،بالتساوي عىل مدار السنة .ونتيجة لذلك فإن العمالة يف هذه الصناعات تتذبذب
موسميا ً وبكثافة أكرب عما تشهده الصناعات األخرى يف كثري من األحيان.
 - 38-3وتربز هذه الخصائص أهمية قياس العمالة من خالل مجموعة من املؤرشات
املتكاملة ،تشمل عدد الوظائف ومجموع الساعات املنجزة وما يعادلها من الوظائف املتفرغة
(انظر نظام الحسابات القومية ،2008 ،الفقرات  16-19إىل  30-19و 42-19إىل )54-19
املتصلة بفرتة مرجعية مح َّددة سلفا ً (أسبوع يف الغالب) داخل فرتة التحليل (شهر أو ثالثة
أشهر إلخ) .ومن االعتبارات الهامة أيضا ً التكامل واالتساق بني مقاييس تعويض العمال والتدابري
األخرى للعمالة.
 - 39-3ويصف الفصل  7من التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات السياحة 2008
املفاهيم والتعاريف والفئات األساسية للعمالة يف الصناعات السياحية من منظور إحصائي
ِّ
ويوفر نظرة متعمقة يف النطاق األوسع
عام بدال ً من منظور مح َّدد خاص بالحسابات القومية،
ملؤرشات الصناعات السياحية التي يمكن يف النهاية إدماجها يف الحساب الفرعي للسياحة داخل
إطار موسَّ ع لتكامل بيانات العمالة عىل النحو املوصوف يف املرفق .8

جيم -3-تكوين رأس املال الثابت اإلجمايل للصناعات السياحية

 - 40-3يمثِّل تكوين رأس املال الثابت اإلجمايل عنرصا ً هاما ً يف وصف وتحليل
الصناعات السياحية .ومن املهم أن نضيف أن تكوين رأس املال الثابت اإلجمايل ليس هو املتغيرِّ
الهام الوحيد ،من منظور الصناعة ،ولكن املعامالت يف األصول غري املنتجة وغري املالية (مثل
األرض) واألصول غري املنتجة غري امللموسة (مثل حقوق الهبوط أو حقوق العالمات التجارية)
قد تكون أيضا ً هامة يف املنظور األوسع .ويشري هذا املجلد من الحساب الفرعي للسياحة :اإلطار
املنهجي املوىص به 2008 ،بجمع بعض املعلومات اإلضافية بشأن هذه املتغريات التكميلية
الهامة.
 - 41-3وتكوين رأس املال الثابت اإلجمايل للصناعات السياحية يمثل منظورا ً من
املناظري املختلفة التي سبق ذكرها فيما يتصل بتكوين رأس املال الثابت اإلجمايل السياحي
(انظر الفقرات  47-2إىل  :)49-2ويشمل ذلك كال تكوين رأس املال الثابت اإلجمايل للصناعات
السياحية يف األصول الخاصة بالسياحة وتكوين رأس املال الثابت اإلجمايل يف األصول األخرى
التي ال ُتعترب خاصة بالسياحة.
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الفصل 4

الجداول والحسابات واملجمالت

 - 1-4تستمد الجداول العرشة التي تؤلف الحساب الفرعي للسياحة من جداول
العرض واالستخدام يف نظام الحسابات القومية 2008 ،وتتصل بهذه الجداول .وهي تحتل
املركز الذي تتمحور حوله عملية توثيق املعلومات االقتصادية األكثر أهمية فيما يتصل بالسياحة
واملقارنات الدولية للمساهمة االقتصادية للسياحة يف التنمية والنمو.
 - 2-4وهذه الجداول هي جداول مجملة تهدف إىل تعزيز التجانس بني
البلدان .وينبغي أن تقوم فرادى البلدان بوضع هذه الجداول من خالل التجميع اإلجمايل
من مستويات أكثر تفصيالً ،يمكن فيها مثالً تصنيف الزوّار حسب بلد اإلقامة أو الغرض
من الرحلة أو واسطة النقل أو نوع اإلقامة ،إلخ ،بطريقة تسمح بتحليل ومقابلة أنماط
ومستويات استهالكهم .وينبغي أيضا ً أن تكون املنتجات والصناعات السياحية أكثر تجزئة
حسب أهميتها يف االقتصاد املرجعي.
 - 3-4وينبغي أن تكون عملية وضع الجداول والحسابات واملجمالت الرئيسية
املقرتحة عىل مرحلتني رئيستني أو أكثر حسب تطوير البيانات املصدرية يف البلد.
 - 4-4ففي املرحلة األوىل يتمثَّل الهدف يف تجميع الجداول  1إىل  7والجدول .10
ولكي يمكن الحديث عن حساب فرعي يجب عىل األقل أن يشمل الحساب الفرعي للسياحة بيانات
تفصيلية عن العرض والطلب ،من ناحية السلع والخدمات التي يحصل عليها الزوّار (الجداول
 )4-1وعن الصناعات التي تنتج هذه السلع والخدمات (الجدول  )5وكذلك مكوناتها ،نظرا ً ألن
ذلك ِّ
يشكل الجزء الرئييس من نظام الحساب الفرعي للسياحة (الجدول .)6
 - 5-4وبسبب كثرة ظهور األهمية االسرتاتيجية للسياحة يف صياغة سياسة عمالية
ِّ
يشكل الجدول  ،7العمالة يف الصناعات السياحية ،أيضا ً جزءًا محورياً ،وكذلك الجدول ،10
املؤرشات غري النقدية (نظرا ً ألن املتغريات االقتصادية السياحية ُتفهم و ُتحلّل بدرجة أفضل إذا
ُروعيت تدفقات الزوّار والخصائص الوصفية األخرى للعرض والطلب يف مجال السياحة).
 - 6-4ويف املقابل نجد أن تجميع الجدول  ،8تكوين رأس املال الثابت اإلجمايل
السياحي للصناعات السياحية والصناعات األخرى ،والجدول  ،9االستهالك الجماعي السياحي،
حسب املنتجات ومستويات الحكومة ،ال يتطلب فقط جمع بيانات من أنواع املصادر التي ال
تشكل عادة جزءًا من الربامج اإلحصائية الجارية لإلدارات السياحية الوطنية ،ولكن يتطلب أيضا ً
ّ
التغلب عىل بعض التحديات املفاهيمية أو الخاصة .ونتيجة لذلك فإن تجميع الجدولني  8و 9قد
يُعترب مرحلة إضافية يف تجميع الحساب الفرعي للسياحة.
 - 7-4وتمثل الجداول العرشة أمثلة توضيحية للعمل الذي يتعينَّ القيام به ،وينبغي
اعتبارها دليالً لعرض بيانات الحساب الفرعي للسياحة .وينبغي أن يتخذ كل بلد قراره بشأن
النسق األكثر مالءمة ملراعاة واقعه السياحي ونطاق البيانات املتوفرة لديه.
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 - 8-4وبالنسبة لجميع الجداول ،أي الجداول التي توضع يف املرحلة األوىل والجداول
التي تناظر املراحل التالية ،ينبغي أن يكون عرض النتائج مصحوبا ً دائما ً بإشارات واضحة إىل
حدود التغطية الدقيقة للمتغريات واملنهجية املستخدمة يف تقديرها (البيانات الوصفية).
 - 9-4ومبادئ تقدير القيمة املوىص بها هي نفسها املبادئ املطبَّقة يف ُنظم الحسابات
القومية  ،1993أي تقدير قيمة اإلنتاج باألسعار األساسية واالستهالك واستخدام أسعار الرشاء.
وفيما يتعلق بوقت التسجيل ،تشبه املبادئ املستعملة يف الحساب الفرعي للسياحة تلك املبادئ
املستعملة يف الحسابات القومية وموازين املدفوعات ،أي أن املعامالت تسجَّ ل عىل أساس تراكمي
وليس عىل أساس نقدي أو عىل أساس “مستحق الدفع” .وتتسم هذه النقطة بأهمية خاصة عند رصد
نفقات الزوّار ،نظرا ً ألنهم يتجهون يف كثري من األحيان إىل التبليغ عن نفقاتهم من منظور نقدي.
 - 10-4ويف املمارسة العملية ،يتعينَّ أن تكون أساليب تقدير القيمة وزمن التسجيل
متسقة مع تلك املستخدمة يف الحسابات القومية العامة للبلد الذي يقوم بتجميع الحساب الفرعي
للسياحة .وبالتايل ،وحسب ممارسات فرادى البلدان ،قد ال تكون األساليب املستخدمة متماثلة
مع التوصيات الواردة يف نظام الحسابات القومية 2008 ،أو هذا املجلد من الحساب الفرعي
للسياحة :اإلطار املنهجي املوىص به .2008 ،وبالتايل ،وألغراض املقارنة الدولية ينبغي أن يبلغ
القائمون بتجميع الحساب الفرعي للسياحة عن أساليب تقدير القيمة وزمن التسجيل عند نرش
البيانات أو املنهجية .وينبغي أن يُشار بوضوح إىل أيّ اختالف عن املفاهيم واألساليب املعيارية.

ألف  -الجداول والحسابات
ألف -1-مالحظات عامة
 - 11-4ترج�ع االختالفات بني جداول الحس�اب الفرعي للس�ياحة وجداول العرض
واالس�تخدام إىل االختالفات يف طريقة العرض وتوفر التفاصي�ل املطلوبة وليس إىل اختالفات يف
املفاهيم.
 - 12-4وتتطلب صياغة حساب فرعي للسياحة يف أيّ بلد ال مجرد تحويل وتقسيم
املعلومات املوجودة فعالً يف جداول العرض واالستخدام للبلد (أو املستخدمة يف تجميعها) بل
تتطلب أيضا ً مجموعة أساسية من إجراءات جمع البيانات املبارشة بشأن بيانات السياحة.
 - 13-4وتتألف هذه التغيريات التحويلية والتقسيمات مما ييل:
( أ ) استخالص البيانات التفصيلية التي تشري إىل املنتجات املتصلة بالسياحة
والصناعات السياحية من الدراسات االستقصائية والسجالّت اإلدارية وغري ذلك
من قواعد البيانات املستخدمة لتجميع جداول العرض واالستخدام إذا كانت
التفاصيل املتوفرة يف الجداول غري كافية؛
(ب) تقدير قيمة خدمات الحجز (املقدمة من وكاالت السفر ومنظمي الرحالت السياحية
وغريهم) عىل أساس الهامش اإلجمايل الذي يحققونه .ويتعينَّ وضع التسوية
املناظرة لقيمة الخدمات السياحية التي توسطوا يف تقديمها ،وينبغي تحديد قيمتها
الصافية بعد خصم قيمة خدمات الحجز (الفقرة  .)21-3وينشأ هذا االشرتاط عن
رضورة االتساق يف معاملة الخدمات السياحية التي يحصل عليها الزوّار بصورة
مبارشة والخدمات من نفس النوع التي يتم الحصول عليها من خالل مقدمي
خدمات الحجز .ويقدم الجدول  3بالتفصيل عواقب هذه املعاملة عىل جداول
الحساب الفرعي للسياحة ومحتوى مختلف فئات االستهالك السياحي؛

الجداول والحسابات واملجمالت
(ج)

ازدواج تصنيف املرصوفات السياحية التي تمثِّل استهالكا ً وسيطا ً للمنتجني .فهذه
املرصوفات ّ
تشكل جزءًا من االستهالك السياحي عند توضيح التوازن بني العرض
واالستخدام ،وتكلفة إنتاج الصناعات عند تحديد القيمة املضافة اإلجمالية املبارشة
للسياحة والناتج املحيل اإلجمايل املبارش للسياحة (الفقرات  88-4إىل .)94-4
ويق ِّدم ذلك اختالفا ً يف العرض عن نهج نظام الحسابات القومية ،2008 ،حيث
يتطلب هذا األخري تصنيفا ً وحيدا ً للمعامالت يف النظام بأكمله (الفقرتان  32-2و-2
.)33

ألف -2-التصنيفات املستعملة
 - 14-4يتعينَّ تصنيف املنتجات والصناعات الواردة يف الجداول من  1إىل  7بطريقة
موحَّ دة حسب التوصيات التي أُشري إليها يف الفقرات  6-3إىل  .10-3ويتطلب األمر تكييف
تصنيفات املنتجات السياحية (الفقرة  )7-3والصناعات السياحية ( )10-3حسب جداول
الحساب الفرعي للسياحة.
 - 15-4وسوف تقترص الجداول  1إىل ( 3اإلنفاق السياحي ،وفقا ً ألشكال السياحة
حسب املنتجات وأصناف الزوّار) و( 4االستهالك السياحي الداخيل حسب املنتجات) عىل السلع
والخدمات االستهالكية وكذلك األشياء الثمينة ،وسيكون التصنيف املستخدم عىل النحو التايل:
الشكل 1-4
تصنيف املنتجات يف الجداول 4-1
ألف -

السلع االستهالكية
ألف -1-املنتجات املميزة للسياحة
 - 1خدمات اإلقامة للزوّار
-1أ -خدمات اإلقامة للزوّار خالف -1ب
-1ب -خدمات اإلقامة املرتبطة بجميع أنواع ملكية بيوت اإلجازات
 - 2خدمات تقديم الطعام والرشاب
 - 3خدمات نقل الركاب بالسكك الحديدية
 - 4خدمات النقل الربي للركاب
 - 5خدمات النقل املائي للركاب
 - 6خدمات النقل الجوي للركاب
 - 7خدمات استئجار معدات النقل
 - 8خدمات وكاالت السفر وخدمات الحجز األخرى
 - 9الخدمات الثقافية
 - 10الخدمات الرياضية والرتفيهية
 - 11السلع املميزة للسياحة الخاصة بكل بلد
 - 12الخدمات املميزة للسياحة الخاصة بكل بلد
ألف -2-املنتجات املرتبطة بالسياحة
ألف -3-املنتجات االستهالكية غري املتصلة بالسياحة
باء-1-

األشياء الثمينة
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ويُشار بما ييل:
•يف حالة الفئة  ،1خدمات اإلقامة للزوّار ،يمكن تقديم الخدمات املتصلة بجميع أنواع
ملكية بيوت اإلجازات (-1ب) بصورة منفصلة عن خدمات اإلقامة األخرى (-1أ)؛
•يف حالة الفئتني ألف 2-وألف ،3-يمكن عرض السلع والخدمات بصورة منفصلة( ،بسبب
معاملتهما بصورة مختلفة يف تجميع القيمة املضافة اإلجمالية املبارشة للسياحة والناتج
املحيل اإلجمايل املبارش للسياحة ،نظرا ً ألن الهوامش تنطبق فقط عىل السلع واألشياء
الثمينة .وترد مناقشة أخرى لذلك يف املرفق  .)4و ُتعرض هاتان الفئتان بصورة مشرتكة
يف جداول الحساب الفرعي للسياحة تحت ألف ،2-املنتجات االستهالكية األخرى ،ولكن
يُوىص بتعيني الفئتني بصورة منفصلة إذا كان ذلك ممكنا ً ومنطبقا ً باألمر.
•يف الحالة الخاصة بالجدول  ،4يف العمود املعنون املكونات األخرى يف االستهالك
السياحي ،ينبغي عرض املكونات األخرى التالية لالستهالك السياحي بصورة
منفصلة:
— الخدمات املرتبطة باإلقامة أثناء اإلجازة عىل حساب الشخص؛
— التحويالت االجتماعية السياحية العينيّة؛
— االستهالك املحتسب اآلخر.
 - 16-4والجدول  ،5حسابات إنتاج الصناعات السياحية والصناعات األخرى،
والجدول  ،6مجموع العرض املحيل واالستهالك السياحي الداخيل ،يشمالن التصنيف الكامل
للمنتجات االستهالكية وغري االستهالكية املتداولة يف االقتصاد املرجعي ،وكذلك الفئات االثنتي
عرشة للصناعات السياحية.
الشكل 2-4
تصنيف املنتجات والصناعات السياحية يف الجدولني  5و6
املنتجات

ألف -

الصناعات السياحية

املنتجات االستهالكية
ألف -1-املنتجات املميزة للسياحة
 - 1خدمات اإلقامة للزوّار

 - 1اإلقامة للزوّار

-1أ -خدمات اإلقامة للزوّار خالف
-1ب

-1أ -اإلقامة للزوّار خالف -1ب

-1ب -خدمات اإلقامة املرتبطة بجميع
أنوع ملكية بيوت اإلجازات

-1ب -اإلقامة املرتبطة بجميع
أنواع ملكية بيوت اإلجازات

 - 2خدمات تقديم الطعام والرشاب

 - 2صناعة تقديم الطعام والرشاب

 - 3خدمات نقل الركاب بالسكك الحديدية

 - 3نقل الركاب بالسكك الحديدية

 - 4خدمات النقل الربي للركاب

 - 4النقل الربي للركاب

 - 5خدمات النقل املائي للركاب

 - 5النقل املائي للركاب

 - 6خدمات النقل الجوي للركاب

 - 6النقل الجوي للركاب

 - 7خدمات استئجار معدات النقل

 - 7استئجار معدات النقل

الجداول والحسابات واملجمالت
الشكل ( 2-4تابع)
تصنيف املنتجات والصناعات السياحية يف الجدولني  5و6
الصناعات السياحية

املنتجات

 - 8خدمات وكاالت السفر وخدمات الحجز
األخرى

 - 8صناعة خدمات وكاالت السفر
وخدمات الحجز األخرى

 - 9الخدمات الثقافية

 - 9الصناعة الثقافية

 - 10الخدمات الرياضية والرتفيهية

 - 10الصناعة الرياضية والرتفيهية

 - 11السلع املميزة للسياحة الخاصة بكل بلد

 - 11تجارة التجزئة يف السلع املميزة
للسياحة الخاصة بكل بلد

 - 12الخدمات املميزة للسياحة الخاصة بكل
بلد

 - 12الصناعات األخرى املميزة للسياحة
الخاصة بكل بلد

ألف -2-املنتجات املرتبطة بالسياحة
ألف -3-املنتجات االستهالكية غري املتصلة بالسياحة
باء -

املنتجات غري االستهالكية
باء -1-األشياء الثمينة
باء -2-املنتجات غري االستهالكية األخرى

وفيما يتعلق بالشكل  2-4تنطبق املالحظات التالية:
•الفئة باء ،2-املنتجات األخرى غري االستهالكية ،تشمل جميع السلع والخدمات األخرى
غري االستهالكية املوجودة واملتداولة يف االقتصاد املرجعي ،باإلضافة إىل تلك املنتجات
املصاحبة لتكوين رأس املال الثابت اإلجمايل السياحي واالستهالك السياحي الجماعي؛
•يف الفئة  1من الصناعات الس�ياحية ،اإلقامة للزوّار ،يُش�ار بالقي�ام ،إذا أمكن (كما يف
حالة املنتجات) بتجميع الصناعات املتصلة بجميع أنواع ملكية بيوت اإلجازات (-1ب)
بصورة منفصلة يف حني أن الصناعات األخرى داخل هذه الفئة تظهر يف الفئة العامة
(-1أ) إلقامة الزوّار خالف -1ب؛
•يف حالة الفئتني ألف ،2-املنتجات املرتبطة بالسياحة ،وألف ،3-املنتجات االستهالكية
غري املتصلة بالسياحة ،يمكن عرض السلع والخدمات بصورة منفصلة (بسبب
اختالف معاملة تجميع القيمة املضافة اإلجمالية املبارشة للسياحة والناتج املحيل
اإلجمايل املبارش للسياحة ،حيث تنطبق الهوامش فقط عىل السلع واألشياء الثمينة
(املرفق  .)4و ُتعرض هاتان الفئتان بصورة مشرتكة يف جداول الحساب الفرعي
للسياحة تحت ألف ،2-املنتجات االستهالكية األخرى ،ولكن يُوىص بتعيني الفئتني
بصورة منفصلة إذا كان ذلك ممكنا ً ومنطبقاً.
 - 17-4ويُش�ار أيضا ً كمالحظ�ة تكميلية بالقيام إذا أمكن بتجزئة مجموع االس�تهالك
الوسيط يف الجدولني  5و 6إىل فئات املنتجات التالية حسب التصنيف املركزي للمنتجات ،اإلصدار :2
صفر -منتجات الزراعة والحراجة وصيد األسماك
 - 1الخامات واملعادن؛ الكهرباء والغاز واملاء
 - 2املنتجات الغذائية واملرشوبات والتبغ؛ املنسوجات واملالبس واملنتجات الجلدية
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و.6

 - 3سلع أخرى قابلة للنقل ،فيما عدا املنتجات املعدنية واآلالت واملعدات
 - 4املنتجات املعدنية واآلالت واملعدات
 - 5اإلنشاءات وخدمات اإلنشاء
	- 6الخدمات التجارية التوزيعية؛ وخدمات اإلقامة ،وخدمات تقديم الطعام والرشاب؛
خدمات النقل؛ والكهرباء والغاز واملاء
	- 7الخدمات املالية والخدمات ذات الصلة؛ خدمات العقارات؛ خدمات التأجري
واالستئجار
 - 8خدمات األعمال التجارية واإلنتاج
 - 9الخدمات املجتمعية واالجتماعية والشخصية
 - 18-4يستعمل الجدول  7نفس تصنيف صناعات السياحة الوارد يف الجدولني 5
 - 19-4وأخريا ً يرد يف املرفق  5وصف التصنيفات املقرتحة للجدولني  8و.9

ألف -3-تسجيل خدمات الحجز بصورة منفصلة
 - 20-4من بني التغيريات التحويلية الثالثة للمعلومات األساسية املذكورة (الفقرة
 )13-4ينطوي البندان (أ) و(ج) وحدهما عىل أثر رسمي يف جداول املحاسبة القومية املعيارية.
ويعني ذلك تعديل التحليل التفصييل للمجاميع حسب املنتجات والصناعات ولكنه ال يعني تعديل
مجموع القيم ذاتها .ومع ذلك فإن تسجيل خدمات الحجز بصورة منفصلة ينطوي عىل آثار
للقيم والتصنيفات املتعلقة بالتدفقات داخل مختلف فئات االستهالك السياحي .وترد تفاصيل
هذه العواقب يف املرفق .3
115تشري معظم املالحظات يف هذا
القسم ،وكذلك يف املرفق ،4
إىل السلع وإىل األشياء الثمينة
معاً .وألغراض التبسيط ،يشري
مصطلح “السلع” إىل كلتا
السلع واألشياء الثمينة.

ألف -4-معاملة السلع

15

ّ
تشكل جزءًا هاما ً من استهالك الزوّار فإن الزوّار يشرتون
 - 21-4رغم أن الخدمات
أيضا ً سلعا ً ألغراض الرحلة وأثناءها .ويف بعض الحاالت قد يكون رشاء السلع هو غرض الرحلة
بحد ذاته ،كما يحدث يف حالة رحلة التسوق إىل أحد منافذ املصانع أو إىل مناطق األسواق الحرة
ّ
وتشكل جميع السلع التي يحوزها الزوّار الستعمالهم الخاص أو إلهدائها أثناء الرحلة
الخاصة.
جزءًا من االستهالك السياحي .و ُتستبعد السلع التي يتم الحصول عليها ألغراض إعادة بيعها
(الفقرة  .)28-2وقد تكون بعض السلع التي يتم رشاؤها قبل الرحلة أيضا ً جزءًا من االستهالك
السياحي (انظر التوصيات الدولية ،2008 ،الفقرة .)11-4
 - 22-4وكما سبق مالحظته يقيَّم االستهالك السياحي باستعمال السعر الكامل
لرشاء السلع ،أي السعر الكامل الذي دفعه الزائر أو غريه ملصلحته ويكون يف النهاية صافيا ً بعد
خصم أيّ رضيبة قيمة مضافة أو رضيبة مبيعات يسرتدها الزوّار غري املقيمني عند مغادرة البلد.
 - 23-4ويف معظم الحاالت ال يكون منتجو السلع هم األشخاص الذين يبيعون
إنتاجهم إىل املستهلك النهائي وال األشخاص الذين يقدمون الخدمة يف النهاية إىل املستهلك :فهناك
سلسلة من مقدمي النقل وتجار الجملة بني املنتج وبائع التجزئة الذي يتيح املنتج للزائر يف
نهاية املطاف .وقد يكون الناتج قد نشأ يف موقع قريب أو يف منطقة أخرى داخل البلد أو حتى يف
اقتصاد مختلف.

الجداول والحسابات واملجمالت
 - 24-4ورغم أن هناك سلسلة كاملة من الصناعات تشارك يف توريد املنتج للزائر فإن
تاجر التجزئة وحده هو الذي يخدم املشرتي النهائي مبارشة (وال يعني ذلك بالرضورة وجود
اتصال فعيل باملشرتي).
ّ
تشكل جزءًا من االستهالك السياحي بقيمتها الكاملة
 - 25-4ورغم أن حيازة السلع
بسعر الرشاء ،بل وقد يعترب بعض السلع خاصا ً بالتجارة ،فإن نشاط تجارة التجزئة وحده الذي
يصاحب السلع التي يحوزها الزائر هو الذي سينظر إليه باعتباره نشاطا ً يخدم الزوّار.
 - 26-4ويتضمّن املرفق  4تفصيالً آلثار هذه املعاملة عىل طريقة عرض حيازة الزوّار
للسلع املذكورة يف الجدول .6

ألف -5-الجداول
 - 27-4ترد الجداول املح َّدثة للحساب الفرعي للسياحة يف نهاية هذا الفصل .وهي
تشبه من ناحية الشكل جداول الحساب الفرعي للسياحة :اإلطار املنهجي املوىص به،2000 ،
ولكن محتواها أصبح أكثر توضيحا ً مع تحسني طريقة العرض .وتشري جميع الجداول إىل
االقتصاد املرجعي.

ألف -1-5-نظرة عامة
 - 28-4يتعينَّ تسجيل خدمات الحجز يف الجداول  1إىل  6بصورة منفصلة عن
الخدمات الوسيطة (املرفق .)3
ِّ
وتركز الجداول  1إىل  3عىل فئات النفقات التي يمكن رصدها من مالحظة
- 29-4
الزوّار ،سواء عن طريق دراسات استقصائية أم أساليب أخرى .واإلنفاق السياحي متغري
أسايس يف اإلحصاءات السياحية املستمدة من اإلجراءات املعروضة يف التوصيات الدولية املتعلقة
بإحصاءات السياحة  .2008ويؤدي الجدول  4إىل تقدير مجموع االستهالك السياحي الداخيل
بجمع نفقات السياحة الداخلية والوافدة (من الجدولني  1و )2وجميع العنارص اإلضافية التي
يتعينَّ وضعها يف االعتبار للحصول عىل االستهالك السياحي الداخيل (الفقرة  )15-4نظرا ً ألن
هذه التعديالت ال يمكن إسنادها بسهولة إىل مختلف أشكال السياحة .واملجمل الرئييس املستمد
من الجدول  4هو االستهالك السياحي الداخيل ،الذي يقارن مع العرض املحيل (الشامل وحسب
املنتجات) يف الجدول .6
 - 30-4والجدول  5هو جدول العرض ،ورغم أنه يركز عىل املنتجات املميزة للسياحية
والصناعات السياحية فإنه يشمل (يف شكل صفوف) جميع املنتجات املتداولة يف االقتصاد
املرجعي وكذلك جميع الصناعات (يف أعمدة) .ويشبه نطاق هذا الجدول نطاق حسابات اإلنتاج
يف الحسابات القومية رغم اختالف التصنيفات وبعض املعامالت .أما العمود املعنون “صناعات
أخرى” فيوضح القيمة املجملة للعرض املناظر لجميع الصناعات خالف الصناعات السياحية
يف االقتصاد .ويتطلب هذا النسق كحد أدنى استخدام فئات املنتجات والصناعات املوىص بها يف
الفصل  .3ويجري تشجيع البلدان عىل استخدام تصنيف أكثر تفصيالً حسب الحاجة من أجل
تحسني أهمية هذه البيانات.
 - 31-4ويق ِّدم الجدول  6توفيقا ً شامالً لالستهالك السياحي الداخيل مع العرض
املحيل .وهذا الجدول هو جوهر الحساب الفرعي للسياحة :فبدون تجميع هذا الجدول حتى لو
كان ذلك ببيانات جزئية ،فإن مصطلح الحساب الفرعي للسياحة املنطبق عىل تجميع بعض
الجداول يكون مضلالً .ويمكن أن تستمد من هذا الجدول القيمة املضافة اإلجمالية املبارشة
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للسياحة والناتج املحيل اإلجمايل املبارش للسياحة (الفقرات  88-4إىل  ،)94-4و ُتستعمل كمؤرش
للتوزيع املبارش للسياحة عىل مجموع القيمة املضافة أو مجموع الناتج املحيل اإلجمايل.
 - 32-4ويع�رض الجدول  7العمالة يف الصناعات الس�ياحية؛ وأُدرج بس�بب األهمية
االسرتاتيجية املتكررة للسياحة يف صياغة السياسة العمالية.
 - 33-4وكما لوحظ أعاله (الفقرة  )6-4فإن تجميع الجدولني  8و 9املتعلقني بتكوين
رأس املال الثابت اإلجمايل السياحي ولالستهالك الجماعي السياحي يأخذ أولوية منخفضة.
 - 34-4ويعرض الجدول  10عددا ً محدودا ً من املؤرشات غري النقدية املطلوبة
للمساعدة يف تقدير ودعم تفسري املعلومات املعروضة يف الجداول  1إىل  .7ويجري تشجيع
البلدان عىل صياغة مزيد من املؤرشات من هذا النوع ،حسب احتياجاتها ،باستخدام املعلومات
عن خصائص الزوّار والصناعات السياحية عىل النحو املوىص به يف التوصيات الدولية املتعلقة
باإلحصاءات السياحية .2008
 - 35-4ويمكن وضع معظم الجداول املعروضة هنا بكلتا األسعار الجارية واألسعار
الثابتة ،وبالعمالت املحلية وكذلك بالعمالت األجنبية يف حالة السياحة الدولية .وتقييمات األسعار
الثابتة ال يمكن أن تنطبق بصورة سليمة إالّ عىل البنود املتصلة باملنتجات السوقية وغري السوقية.
وإجراء الحسابات باألسعار الثابتة ينبغي أن يكون وفقا ً ملبادئ نظام الحسابات القومية.2008 ،

ألف -2-5-الوصف
الجداول  1و 2و3
ً
اإلنفاق السياحي وفقا ألشكال السياحة حسب املنتجات

وأصناف الزوّار

 - 36-4تصف الجداول  1إىل  3أهم عنرص يف االستهالك السياحي :أي اإلنفاق
السياحي ،وهو ال يشمل فقط ما يدفعه الزوّار من ميزانياتهم أو من جيبهم ولكنه يشمل أيضا ً ما
ينفقه املنتجون (األعمال التجارية والحكومات واملؤسسات غري الربحية التي تخدم األُرس املعيشية)
أو غريهم لصالح الزوّار (النقل واإلقامة إلخ) التي يستطيع الزوّار عادة التبليغ عنها بصورة
جيدة إىل حد كبري .ويُستبعد من اإلنفاق السياحي التحويالت االجتماعية العينيّة ،إال ّ إذا كانت
تناظر تسديدات نفقات تكبدها الزوّار أصالً (كما يف حالة بعض الخدمات الصحية) وكذلك
النفقات الفعلية أو املحتسبة املصاحبة لكل أنواع ملكية بيوت اإلجازات.
 - 37-4ويركز الجدول  1عىل السياحة الوافدة ويركز الجدول  2عىل السياحة املحلية
ويركز الجدول  3عىل السياحة الخارجة ،حسب املنتجات وأصناف الزوّار.
 - 38-4وتشرتك الجداول من  1إىل  3يف التصنيفات والتحليالت التفصيلية ومبادئ
تقدير القيمة :وتتبع خاصة مبدأ تسجيل الحجوزات بصورة منفصلة عن الخدمات التي تتوسط
يف تقديمها (عىل النحو املوضح يف الفقرة ( 13-4ب) ويف املرفق  .)3وتمت تجزئة اإلنفاق
السياحي إىل إنفاق زوّار املبيت وإنفاق زوّار اليوم الواحد ،ألن هيكل استهالكهم يختلف عادة
اختالفا ً كبرياً .ويُوىص أيضا ً بإنشاء فئة إضافية للركاب العابرين ،إذا كان ذلك ممكنا ً ومربَّراً.
 - 39-4ويف حالة الجدول  ،2إنفاق السياحة املحلية ،يُطلب تقديم تفاصيل إضافية
حسب نوع الرحالت .وال يقترص إنفاق السياحة املحلية (انظر التوصيات الدولية ،2008 ،الفقرة
( 15-4أ)) عىل نفقات الزوّار يف رحالت محلية ،ولكنها تشمل أيضا ً إنفاق الزوّار داخل االقتصاد
املرجعي عىل رحالت إىل الخارج.

الجداول والحسابات واملجمالت
 - 40-4ويف الجدول  ،3إنفاق السياحة الخارجة ،تنشأ حالة مشابهة ،وإن كانت
هامشية ،تناظر السلع والخدمات التي تنتمي إىل اإلنفاق السياحي للمقيمني والتي يتم الحصول
عليها من مقدمي خدمة غري مقيمني .وتحدث هذه النفقات بصورة شبه حرصية من جانب
الزوّار املقيمني خارج اإلقليم االقتصادي أو القائمني برحالت ملغادرة هذا اإلقليم االقتصادي (مع
استعمال رشكات نقل غري مقيمة عىل سبيل املثال) .ومع ذلك ،يمكن أيضا ً أن يحصل املقيمون
القائمون برحالت داخل اإلقليم االقتصادي املرجعي عىل سلع وخدمات (مشرتيات عن طريق
اإلنرتنت وخدمات النقل املق َّدمة من جانب جهات غري مقيمة ،إلخ) من مقدمي خدمات غري
مقيمني .ونظرا ً ألن هذا الحاالت حاالت هامشية فإن التوصيات ال تتطلب معاملة منفصلة لهذه
النفقات .ورغم ذلك ،ويف حالة البلدان التي تمثل فيها هذه النفقات جانبا ً هاماً ،يمكن إنشاء عمود
إضايف بعنوان “حيازة الزوّار يف رحالت محلية عىل خدمات من غري املقيمني” وإضافة ذلك إىل
األعمدة األخرى وأن يشمل فقط النفقات املتكبدة عىل الرحالت الخارجة.

الجدول 4
االستهالك السياحي الداخيل واإلنفاق السياحي الداخيل
واملكونات األخرى يف االستهالك السياحي ،حسب املنتجات
 - 41-4يجمع الجدول  4اإلنفاق السياحي الداخيل الذي يتألف من إنفاق السياحة
الوافدة من الجدول ( 1العمود  )3-1وإنفاق السياحة املحلية من الجدول ( 2العمود  )9-2مع
ّ
تشكل هذه املكونات
املكونات األخرى لالستهالك السياحي .وكما سبق ذكره (الفقرة )25-2
األخرى ثالث فئات عريضة:
( أ ) الخدمات املصاحبة لإلقامة أثناء اإلجازات عىل حساب الشخص  -يشمل هذا البند
جميع خدمات اإلقامة املحتسبة املتصلة بوحدات اإلقامة عىل حساب الشخص
واملتصلة بجميع األنواع األخرى من ملكية بيوت اإلجازات ،وكذلك النفقات املتصلة
بحيازتها والتي ال تؤدي إىل زيادة رأس املال يف إطار االستثمار ،مثل األتعاب
املفروضة عىل مبادالت تقاسم الوقت؛
(ب) التحويالت االجتماعية السياحية العينيّة (باستثناء التسديدات)  -يشمل هذا
البند قيمة الخدمات الفردية غري السوقية املق َّدمة من الحكومات واملؤسسات غري
الربحية التي تخدم األُرس املعيشية التي يستفيد منها الزوّار وتتجاوز قيمة ما
يدفعه الزوّار بأنفسهم مثل :تكاليف املتاحف وفنون األداء والتعليم القصري األجل
والخدمات الصحية املق َّدمة ألجل قصري يف مؤسسات متخصصة ،إلخ؛
(ج) االستهالك املحتسب اآلخر  -يشمل هذا البند جميع البنود املفرتضة التي لم يسبق
إدراجها ،مثل الخدمات التي يستفيد منها الزوّار وال يدفعون مقابل لها (تكاليف
أماكن إقامة اإلجازات أو املخيمات التي يوفرها املنتجون لصالح العاملني لديهم،
وخدمات الوساطة املالية املحتسبة عىل نحو غري مبارش عىل املشرتيات املتصلة
بالرحالت السياحية ،إلخ).
ويُشار بعرض كل واحد من هذه املكونات يف عمود منفصل ،إذا كان ذلك ممكنا ً ومنطبقاً،
(الفقرة .)15-4
 - 42-4وكما سبق ذكره (الفقرة  ،)29-4يمثِّل االستهالك السياحي الداخيل املجمل
الرئييس املستمد من الجدول  .4وعمليات اإلنتاج التي يتم بها توفري االستهالك السياحي الداخيل
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(باستثناء الواردات) تمثِّل أساس تجميع القيمة املضافة اإلجمالية املبارشة للسياحة وإجمايل
الناتج املحيل املبارش للسياحة.
 - 43-4ويتم تقدير قيمة التدفقات بنفس الطريقة املتبعة يف الجداول السابقة وباتباع
نظام الحسابات القومية وقواعد ميزان املدفوعات (الفقرتان  9-4و.)10-4

الجدول 5
حسابات اإلنتاج للصناعات السياحية والصناعات األخرى
(باألسعار األساسية)
 - 44-4يق ِّدم الجدول  5حسابات اإلنتاج للصناعات السياحية والصناعات األخرى يف
االقتصاد املرجعي .وهي تتفق شكالً مع النسق املتبع يف نظام الحسابات القومية :2008 ،إذ يتم
تقسيم بيانات الناتج حسب املنتجات وتقدير قيمته باألسعار األساسية (انظر نظام الحسابات
القومية ،2008 ،الفقرة ( 51-6أ)) ويحتل كتلة من الصفوف يف الجزء العلوي من الجدول.
ويأتي بعد ذلك االستهالك الوسيط (الذي يُسمّى أيضا ً املدخالت الوسيطة) (الفقرة )17-4
مقيَّما ً بأسعار الرشاء (انظر نظام الحساب القومية  ،2008الفقرة  .)64-6والفرق بني هاتني
القيمتني يُسمّى القيمة املضافة اإلجمالية باألسعار األساسية .ويتصل بكل صناعة برمتها ،ثم
يزداد تفصيالً يف الكتلة الثانية من الصفوف لعرض تعويض العاملني وإجمايل فائض تشغيل
الرشكات واإليرادات املختلطة لألعمال التجارية غري املساهمة وصايف الرضائب عىل اإلنتاج.
 - 45-4ولكن املنظور هنا يختلف عن حسابات اإلنتاج يف نظام الحسابات القومية
نظرا ً ألنه يركز عىل توفري أداة لتحليل السياحة .ويعني ذلك أن الصناعات واملنتجات السياحية
هي التي يتم إبرازها وتضمّينها يف إطار عام يالئم تحليل السياحة .ففي األعمدة يتم تقديم
حسابات اإلنتاج للصناعات السياحية وتجميعها وفقا ً للتصنيف املقرتح (الفقرة  .)16-4و ُتق َّدر
قيمة الناتج باألسعار األساسية ويتَّبع تقدير القيمة مبدأ تسجيل خدمات الحجز بصورة منفصلة
(املرفق .)3
 - 46-4وبسبب تطبيق هذا املبدأ فإن ِقيم الناتج واالستهالك الوسيط لكل صناعة
واملجموع املناظر لكل صناعة الذي يظهر يف العمود األخري (العمود  )15-5ال تناظر بالرضورة
القيم املناظرة التي تظهر يف الحسابات القومية للبلد .ومع ذلك فإن القيمة املضافة اإلجمالية
لكل صناعة وملجموع االقتصاد باألسعار األساسية ،أي الفرق بني الناتج باألسعار األساسية
واالستهالك الوسيط بأسعار الرشاء يتعينَّ أن تتساوى مع القيمة املضافة اإلجمالية لالقتصاد
حسبما تظهر يف الحسابات القومية :وال تنطوي التسويات املستمدة من تطبيق هذا املبدأ عىل
أيّ أثر عىل القيمة املضافة أليّ صناعة من الصناعات ،نظرا ً ألن التغيريات املستحثة بالنسبة لكل
صناعة من ناحية ِقيم الناتج واالستهالك الوسيط تتناسق تماماً.

الجدول 6
العرض املحيل واالستهالك السياحي الداخيل،
حسب املنتجات (بأسعار الرشاء)
 - 47-4الجدول  6هو محور نظام الحساب الفرعي :ففي هذا الجدول تجري املقابلة
والتوفيق بني العرض املحيل واالستهالك السياحي الداخيل .والجدول مستمد من جداول العرض
واالستخدام يف نظام الحسابات القومية  .1993ويتضمّن مجموع عرض السلع والخدمات يف

الجداول والحسابات واملجمالت
االقتصاد املرجعي حسب املنتجات ،الذي يشمل اإلنتاج املحيل (اإلنتاج حسب املتعاملني املقيمني)
والواردات ،ويقارن ذلك باالستهالك السياحي (بما يف ذلك تسويات التقييم) ويمكن استخالص
نتائج تتعلق بإجمايل القيمة املضافة املسندة إىل السياحة يف كل صناعة من الصناعات التي تخدم
الزوّار .ويق ِّدم املعلومات األساسية الالزمة الفرتاض مقدار القيمة اإلضافة اإلجمالية املبارشة
للسياحة والناتج املحيل اإلجمايل املبارش السياحي ومكوناتهما.
 - 48-4وتشبه الصفوف يف الجدول  6صفوف الجدول  .5وفيما يتعلق باألعمدة توجد
ثالث كتل:
•الكتلة األوىل وتناظر نفس األعمدة املوجودة يف الجدول  5وتمثل الصناعات (األعمدة
 1إىل )15؛
•الكتلة الثانية (الواردات والرضائب مخصوما ً منها اإلعانات وهوامش التجارة والنقل)
وهي تعرض متغريات إضافية وتسويات القيم املطلوبة للحصول عىل العرض املحيل
بأسعار الرشاء (العمود )4-6؛
•الكتلة الثالثة وتتألف من عمودين :االستهالك السياحي الداخيل (العمود  )3-4ونسبة
السياحة (العمود .)5-6
 - 49-4ويضاف أوال ً عرض املنتجني املحليني إىل الصناعات للحصول عىل القيمة
املجملة ملجموع ناتج املنتجني املحليني باألسعار األساسية ،ثم يُضاف هذا العمود (الذي يناظر
أيضا ً مجموع العمود ( )15-5من الجدول  5مضافا ً إىل العمود التايل وعنوانه الواردات (العمود
 ،))1-6الذي يمثل املعروض داخل االقتصاد املحيل من السلع والخدمات املستوردة (إىل جانب
السلع املستوردة ،تشري البيانات التي تعني السياحة إىل خدمات النقل داخل االقتصاد املحيل التي
يوفرها املنتجون غري املقيمني ،وكذلك خدمات التأمني أو أيّ خدمة أخرى يقدمها غري املقيمني
وتشرتى عن طريق اإلنرتنت) ،وإىل العمود الذي يسجّ ل قيمة الرضائب مخصوما ً منها اإلعانات
عىل املنتجات املتعلقة بالناتج املحيل ،وعمود الواردات ( )2-6وعمود أخري يمثِّل عمود هوامش
التجارة والنقل ( )3-6من أجل الحصول عىل العمود املعنون العرض املحيل بأسعار الرشاء (-6
 .)4وتشبه طريقة العرض هذه يف جوهرها الطريقة املتبعة يف نظام الحسابات القومية2008 ،
ّ
ويشكل ذلك الكتلة الثانية.
لتحديد جداول العرض واالستخدام.
 - 50-4والعمود األخري ،وهو نسبة السياحة (النسبة املئوية) يسمح بتقدير مجملني
رئيسيني :القيمة املضافة اإلجمالية املبارشة للسياحة والناتج املحيل اإلجمايل املبارش للسياحة.
وتفرس الفقرات التالية طريقة استخالص هذه النسب وتطبيقها لقياس املساهمة االقتصادية
املبارشة للسياحة يف االقتصاد املرجعي (الفقرة .)88-4
 - 51-4وسيتم تحديد نصيب االستهالك السياحي الداخيل يف كل مكوّن من مكوّنات
العرض بصورة منفصلة لكل مكوّن من هذه املكوّنات .وهذا هو غرض العمود اإلضايف ،نصيب
السياحة ،املرتبط بكل عمود يف الكتلتني األوليني من صفوف الجدول.
 - 52-4وينبغي التعبري عن ِقيم نصيب السياحة يف هاتني الكتلتني األوليني بمستويات
القيمة ويمكن تحديدها بالطريقة التالية:
•من املعلومات املبارشة الواردة من املنتجني واملوردين (معلومات عن فئات العمالء
ونصيبهم املناظر يف السوق)؛
•من الزوّار أنفسهم (دراسات استقصائية لعيّنات النفقات حسب املنتج وبيان مقدمي
الخدمات)؛
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•من آراء الخرباء يف ميدان السلوك السياحي برشط إمكانية إثبات صحة هذه اآلراء
بتطبيق املمارسات (إجراء الحكم عىل اآلراء).
 - 53-4ويف كل صف يف الكتلة األوىل من الصفوف التي تمثِّل الخدمات يساوي مجموع
قيمة أنصبة السياحة قيمة االستهالك السياحي الداخيل التي تظهر يف الكتلة األخرية من األعمدة.
 - 54-4ويف حالة الصفوف التي تناظر السلع (املميزة للسياحة أو غريها) ،ونظرا ً ألن
النشاط الذي يتم من خالله توفري السلع للزوّار هو الذي يولِّد القيمة املضافة املبارشة للسياحة
فإن هامش تجارة التجزئة املصاحبة لكل نشاط هو وحده الذي يولِّد نصيب السياحة .ونتيجة
لذلك فإن مجموع نصيب السياحة يف جانب العرض ال يساوي االستهالك السياحي الداخيل،
وذلك عىل سبيل االستثناء يف حالة السلع ،ولكن يساوي فقط قيمة خدمات تجارة التجزئة يف هذه
ِّ
ويوضح املرفق  4اإلجراء التفصييل املتبع يف حالة السلع.
السلع.
 - 55-4ومن املمكن يف حالة كل صناعة تحديد نصيب السياحة يف الناتج (بالقيمة)
باعتباره مجموع نصيب السياحة الذي يناظر كل مكوّن إنتاج يف ناتج هذه الصناعة.
 - 56-4وبعد ذلك يمكن يف حالة كل صناعة تحديد نسبة للسياحة (النسبة بني مجموع
قيمة نصيب السياحة ومجموع قيمة ناتج الصناعة معبرَّ ا ً عنه يف شكل نسبة مئوية) وتطبيق هذه
النسبة عىل العنارص املكوّنة لالستهالك الوسيط (وبالتايل عىل القيمة املضافة) .وإذا تم تقسيم
بيانات االستهالك الوسيط حسب املنتجات فإن هذه النسبة الخاصة بالسياحة يمكن أن تكون
واحدة يف حالة كل منتج ينتمي إىل االستهالك الوسيط أليّ صناعة ،وبالتايل تكون مساوية لنسبة
مجموع الناتج ،أو قد يمكن أيضا ً تشكيل هذه النسب حسب األهمية النسبية ملختلف العنارص
املكوِّنة لناتج الصناعة الذي يستهلكه الزوّار (ففي حالة الفندق الذي يق ِّدم خدمات تقديم الطعام
أيضا ً عىل سبيل املثال ،قد تختلف نسبة خدمات اإلقامة التي يطلبها الزوّار عن النسبة املناظرة
لخدمات تقديم الطعام) .ويف جميع الحاالت يمكن تجميع ذلك الجزء من القيمة املضافة اإلجمالية
املتولِّدة يف كل صناعة بسبب االستهالك السياحي من الفرق بني ِقيم الناتج املسندة إىل االستهالك
السياحي و ِقيم االستهالك الوسيط املسندة إىل االستهالك السياحي.
 - 57-4ومن املهم أال ّ يغيب عن البال يف هذه املرحلة أن استخدام عدة افرتاضات
لتحديد صلة املدخالت بمنتجات معيَّنة يف العمليات اإلنتاجية للصناعات هو السبب يف أن النتائج
تتضمّن مكوّنا ً مشكالً حسب النماذج ،ولذلك ال يمكن أن نعترب أنها ُرصدت بصورة مبارشة وأنه
تم توفيقها مع البيانات اإلحصائية .ويرجع ذلك إىل أن القيمة املضافة ترتبط بصورة صارمة مع
عملية اإلنتاج يف املؤسسة حيث يُنظر إليها ككل وال يمكن توزيعها بني نواتج هذه العملية .وإذا
أمكن توزيع أجزاء عوامل اإلنتاج عىل نواتج محددة للمؤسسة فسوف يمكن يف هذه الحالة تقسيم
املؤسسة إىل أنشطة مختلفة ،بحيث تقوم وحدتان أو أكثر من وحدات التشغيل (املؤسسات)
داخل املؤسسة نفسها ،وتتوقف يف هذه الحالة عن كونها أصغر وحدة يمكن فصل تكاليف اإلنتاج
الخاصة بها.
 - 58-4ومن نتائج ذلك أنه يمكن يف حالة كل صناعة استخالص تقدير لجزء قيمتها
املضافة اإلجمالية (باألسعار األساسية) الذي يناظر مساهمة نواتجها يف مجموع االستهالك
السياحي الداخيل ،ويمكن إضافة هذه القيم عىل جميع الصناعات ،أي الصناعات السياحية
ّ
ويشكل مجموع كل هذه األجزاء من القيمة املضافة عىل جميع
وجميع الصناعات األخرى.
صناعات القيمة املضافة اإلجمالية املبارشة للسياحة.
 - 59-4وللحصول عىل الناتج املحيل اإلجمايل املبارش املتولد عن االستهالك السياحي
(الناتج املحيل اإلجمايل املبارش للسياحة) سيكون من الرضوري أن ُتضاف إىل القيمة املضافة
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اإلجمالية املبارشة للسياحة الرضائب مخصوما ً منها اإلعانات املق َّدمة للمنتجات والواردات
املتصلة باملنتجات السياحية التي يتم تجميعها بنفس الطريقة ،مع استعمال النصيب املناظر
لكل منتج (باستثناء السلع التي يتصل النصيب يف حالتها فقط بهوامش تجارة التجزئة).
 - 60-4ومن الناحية النظرية ،ينبغي أن يكون هذان املجمالن (القيمة املضافة
اإلجمالية املبارشة للسياحة والناتج املحيل اإلجمايل املبارش للسياحة) مستقلني عن التفاصيل
التي تجري بها الحسابات ،وأن يكونا مستقلني بصفة خاصة أيضا ً عن إمكانية تعيني الصناعات
السياحية .ولكن األمر ليس عىل هذا النحو يف املمارسة العملية ألن القيمة املضافة اإلجمالية
املصاحبة أليّ منتج ال يمكن رصدها بصورة مبارشة ويتعينَّ تقديرها من خالل معلومات مق َّدمة
من الصناعات التي تنتج هذا املنتج.
 - 61-4وكلما زاد تحسني وصواب االفرتاضات بشأن الطريقة التي يؤثر بها االستهالك
السياحي عىل كل صناعة كلما زاد القياس دقة.

الجدول 7
العمالة يف الصناعات السياحية
 - 62-4توجد تحديات كربى يف استخالص أرقام دالة بشأن العمالة يف الصناعات
رُّ
والتغي الكبري يف ظروف العمل
السياحية ،وتتمثل هذه التحديات يف الطابع املوسمي للعمل
واملرونة واالفتقار إىل الطابع الرسمي يف كثري من عقود العمل يف كثري من الوحدات املنتجة.
وهو ما يفرس مراعاة التقييدات اإلحصائية الحالية يف معظم البلدان عند وضع الحساب الفرعي
للسياحة :اإلطار املنهجي املوىص به ،2008 ،رغم أنه ال شك يف أن العمالة تمثِّل متغريا ً أساسيا ً يف
وصف املساهمة االقتصادية للسياحة واستعمال الحساب الفرعي للسياحة كأداة لحشد الدعم.
 - 63-4وباإلضافة إىل ذلك ،تمثل إقامة الصلة بني العمالة وناتج مح ّدد أليّ مؤسسة
معقدة ألن العمالة عامل إنتاج وترتبط عموما ً
أو أجزاء مح ّددة من مختلف نواتج املؤسسة قضية َّ
بمؤسسة تقوم عادة بإنتاج نواتج مختلفة.
 - 64-4وقد تسعى بعض البلدان إىل تضييق النتيجة اإلجمالية ملجموع العمالة يف
الصناعات السياحية لتقريبه من عدد الوظائف وعدد ساعات العمل املنجزة ،إلخ ،التي تسند
فعالً إىل خدمة االستهالك الداخيل للسياحة ،وذلك بتطبيق نسب الصناعة السياحية لقياس هذه
املتغريات املتصلة بالعمالة يف كل صناعة ثم جمع هذه النتائج .وعند تطبيق هذا اإلجراء يف وضع
النماذج ينبغي أن يوضح البلد أن االفرتاض الضمني يف هذا اإلجراء هو أن الوظيفة اإلنتاجية
أليّ جزء من ناتج إحدى الصناعات الذي يستهلكه الزوّار هي نفس وظيفة مجموع ناتج هذه
الصناعة.
 - 65-4ويقترص قياس العمالة عىل العمالة املستخدمة يف الصناعات السياحية
واملتغريات املستخدمة للتعبري عن حجمها هي عدد الوظائف وساعات العمل املنجزة (يف فرتة
مح َّددة من الوقت) وهي أيضا ً مؤرشات عىل كثافة استخدام األيدي العاملة.
 - 66-4ويتضمّن الجدول  7متغريا ً إضافيا ً عن عدد املنشآت يف كل صناعة من
الصناعات السياحية (وهي معلومات مستكملة يف الجدول  10بتفاصيل عن هذا العدد حسب
حجم املؤسسة) .ويجعل ذلك من املمكن حساب متوسط عدد الوظائف املصنَّفة حسب الجنس
ومركز العمالة يف كل صناعة سياحية.
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 - 67-4ونتيجة لذلك فإن القياسات املقرتحة هنا تشري إىل تحديد كمي تقييدي للعمالة
حسب مدلولها اإلحصائي (نظرا ً ألن كل حجم العمالة املشاهدة يف إحدى الصناعات ال يناظر
االستهالك السياحي) ومجال التغطية (نظرا ً لوجود مستويات مختلفة من العمالة يف الصناعات
األخرى يناظر جزءًا من االستهالك السياحي).
 - 68-4ويقرتح إجراء تقسيمني كبريين أساسني لعدد الوظائف وساعات العمل:
ويتو َّزع أحد هذين التقسيمني حسب جنس الشخص املستخدم ،يف حني يكون التقسيم اآلخر
حسب املركز املبسَّ ط يف تصنيف العمالة ،حيث يتم فصل العاملني وحدهم عن بقية القوى العاملة.
ويتم التعبري عن كثافة استخدام القوى العاملة بعدد الوظائف وعدد ساعات العمل املنجزة (يف
الفرتة املرجعية) وعدد ما يناظر ذلك من الوظائف املتفرغة (يف الفرتة املرجعية) من أجل وضع
قياسات قابلة للمقارنة وإزالة آثار العمل لبعض الوقت.
 - 69-4وملا كان تدفق الزوّار يتسم يف كثري من األحيان بطابع موسمي ملحوظ فإن هذه
الظاهرة تميز العمالة أيضاً ،وخاصة يف صناعات مثل اإلقامة وخدمات تقديم الطعام والرشاب.
ولهذا السبب يجري تشجيع البلدان عىل قياس العمالة مرتني سنويا ً عىل األقل ،أي موسمي الذروة
واالنخفاض السياحيني .وينبغي أن يتوفر من عدد الوظائف وساعات العمل والخصائص األخرى
لقوة العمل معلومات أساسية لفهم ورصد رُّ
تغي مستويات ومساهمة النشاط السياحي .ويصف
الفصل  7من التوصيات الدولية املتعلقة باإلحصاءات السياحية  2008املفاهيم والتعاريف
الخاصة بالعمالة يف الصناعات السياحية وفئاتها األساسية وتصنيفاتها الكربى ،وكذلك القياسات
اإلحصائية ،ويمكن بالتايل الرجوع إليها للحصول عىل فهم أفضل للعالقات املتبادلة يف إطار
تكامل بيانات الحساب الفرعي للسياحة.

الجدول 8
تكوين رأس املال الثابت اإلجمايل السياحي للصناعات
السياحية والصناعات األخرى
 - 70-4يظهر يف صفوف الجدول  8قائمة مقرتحة بالبنود املتصلة بالسياحة يف تكوين
رأس املال الثابت اإلجمايل (املرفق  )5املتصل بالسياحة ،وتوضح األعمدة كتالً مختلفة .وتشمل
الكتلة األوىل صايف مقتنيات الصناعات السياحية من السلع الرأسمالية ،وتسمح باستخالص
املجمل املسمّى “تكوين رأس املال الثابت اإلجمايل للصناعات السياحية” (الفقرتان  40-3و-3
 .)41وبعد الكتلة األوىل يأتي عمود يوضح صايف حيازات جميع الصناعات األخرى من السلع
الرأسمالية الخاصة بالسياحة .وكما جاء يف الفقرة  ،55-2ال تشمل هذه التوصية البنية التحتية
املتصلة بالسياحة .ويجري تشجيع البلدان التي تستطيع وضع تقدير كيل أو جزئي عىل إدراج
هذا التقدير يف فئة خاصة.
 - 71-4ويُوىص بإدراج األصول امللموسة وغري امللموسة غري املنتجة كبند تذكريي.
ّ
تشكل جزءًا من تكوين رأس املال الثابت اإلجمايل يف إطار
وهذه األصول ليست منتجة ولذلك ال
ً
ً
نظام الحسابات القومية .2008 ،ومع ذلك يمكن أن تمثل هذه األصول مكونا هاما يف االستثمار
السياحي غري املايل .ويجري تشجيع البلدان عىل التمييز ،إن أمكنها ،بني األصول السياحية
امللموسة غري املنتجة (وتشمل حقوق الرتخيص واتفاقات التأجري والعقود األخرى القابلة للتداول
والشهرة التجارية املكتسبة).
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الجدول 9
االستهالك الجماعي السياحي حسب املنتجات
واملستويات الحكومية
 - 72-4توضح صفوف الجدول  9قائمة مقرتحة بالخدمات غري السوقية التي يتعينَّ
اعتبارها خدمات جماعية غري سوقية يف مجال السياحة من ناحية الفئات الفرعية املناظرة يف
التصنيف املركزي للمنتجات (املرفق .)5
 - 73-4ويجب التشديد عىل أن تقديم الخدمات غري السوقية املنفردة ،مثل الخدمات
التي توفرها الحدائق العامة واملتاحف ،مستبعد من الجدول  9ألن هذه الخدمات تعترب مندرجة
يف نطاق التحويالت االجتماعية العينيّة وتندرج تحت االستهالك السياحي (الجدول  )4ألنه يمكن
تعيني املستفيدين منها بصورة منفصلة.
 - 74-4ويقرتح الجدول  9تجميعا ً لهذه املعلومات حسب املنتج واملستوى الحكومي.
ويُقاس اإلنتاج ،كما يحدث دائما ً يف حالة الخدمات غري السوقية يف نظام الحسابات القومية،
 ،2008باستخدام تكاليف اإلنتاج ،بما فيها استهالك رأس املال الثابت كعنرص من عنارص هذه
التكاليف.
 - 75-4ويقرتح إدراج عمود إضايف كبند تذكريي من أجل جمع املعلومات عن الخدمات
التي تستفيد منها الصناعات السياحية ولكن يتم تمويلها من الصناعات نفسها وبهذا ال تعترب
استهالكا ً جماعيا ً سياحياً .ويف كثري من البلدان تمول الصناعات السياحية جزءًا من تكاليف
تشجيع السياحة ومكاتب اإلعالم إلخ .وهذه النفقات هامة يف قياس كفاءة السياسات العامة.

الجدول 10
املؤرشات غري النقدية
 - 76-4يعرض الجدول  10بضعة مؤرشات كمية تتصل بالجداول السابقة وتتسم
باألهمية يف تفسري املعلومات النقدية املق َّدمة .وتشمل هذه املؤرشات عدد الرحالت حسب أشكال
السياحة وأصناف الزوّار ومدة إقامتهم؛ واملؤرشات املادية املتعلقة بأنواع اإلقامة؛ ووسائل النقل
التي يستخدمها الزوّار غري املقيمني املسافرون إىل اإلقليم االقتصادي للبلد املرجعي؛ وعدد وحجم
املنشآت التابعة للصناعات السياحية.
ِّ
تشكل
 - 77-4ويعلن نظام الحسابات القومية 2008 ،رصاحة أن املؤرشات املادية
مكوّنا ً هاما ً يف الحسابات الفرعية ولذلك ينبغي أالّ تعترب بنودا ً ثانوية يف الحساب الفرعي للسياحة
(انظر نظام الحسابات القومية ،2008 ،الفقرة  .)84-29ومع ذلك سوف يتطلب األمر مواصلة
العمل لتحسني الصلة بني القائمة املؤقتة للمؤرشات غري النقدية والجداول النقدية .والبيانات
الواردة يف هذا الجدول ستساعد عىل استخدام املؤرشات غري النقدية باعتبارها عنرصا ً رئيسيا ً يف
التحليل السياحي.

باء  -املجمالت
 - 78-4ال تمثل املجمالت أهم سمة من سمات الحساب الفرعي للسياحة ،الذي يهدف
أساسا ً إىل تقديم معلومات تفصيلية وتحليلية عن جميع جوانب السياحة :تركيبة منتجات
االستهالك السياحي والصناعات التي ُتعنى أكثر من غريها بأنشطة الزوّار وعالقتها بالصناعات
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األخرى إلخ .ومع ذلك فإن املجمالت ذات فائدة كبرية للغاية ألنها تق ِّدم مؤرشات موجزة بشأن
حجم السياحة.
 - 79-4واملجمالت األساسية املستمدة من الجداول قابلة للمقارنة مع املؤرشات الكلية
األخرى املتعلقة باالستهالك والقيمة املضافة يف البلد .وينبغي أن تتوخى البلدان التي توسع
نطاق اإلنتاج واالستهالك خارج حد اإلنتاج يف نظام الحسابات القومية (الفقرة  )18-1الحرص
يف وزن األثر عىل التوافق املفاهيمي للمجمالت املستمدة.
 - 80-4و ُتقاس مجمالت الحساب الفرعي للسياحة بالعملة الوطنية للبلد املرجعي
بكلتا األسعار الجارية (أي األسعار السائدة يف فرتة الرصد) واألسعار الثابتة (أي بالنسبة إىل
األسعار السائدة يف الفرتة األساسية أو املرجعية) .وتهدف هذه املعلومات األخرية إىل تأكيد
رُّ
رُّ
التغيات يف مقارنة األسعار والتسهيالت مع مرور الوقت.
التغيات يف حجم األنشطة املتمايزة عن
وينبغي اتباع نفس األساليب العامة املستخدمة يف تجميع الحسابات القومية باألسعار الثابتة.
وقد يكون من املهم يف إطار هذا الجهد استخالص األرقام القياسية لألسعار الخاصة بالسياحة
واستخدامها من أجل مراعاة أن االستهالك السياحي واستهالك األُرس املعيشية املقيمة داخل
االقتصادي قد يشمل أنواعا ً مختلفة من املنتجات أو يشمل نفس األنواع ولكن مع تجميعها بنسب
مختلفة.

باء -1-املجمالت الرئيسية
 - 81-4يُوىص بتجميع املجمالت التالية ،التي تمثل مجموعة من املؤرشات ذات الصلة
بحجم السياحة يف أيّ اقتصاد:
•اإلنفاق السياحي الداخيل؛
•االستهالك السياحي الداخيل؛
•القيمة املضافة اإلجمالية للصناعات السياحية؛
•القيمة املضافة اإلجمالية املبارشة للسياحة؛
•الناتج املحيل اإلجمايل املبارش للسياحة.

باء-1-1-

اإلنفاق السياحي الداخيل واالستهالك السياحي الداخيل

 - 82-4نظرا ً ألن السياحة هي مفهوم يف جانب الطلب ،لذا كان من املرشوع إعطاء
أهمية خاصة للمجمالت التي تركز عىل اإلنفاق واالستهالك داخل أيّ اقتصاد .واإلنفاق السياحي
الداخيل واالستهالك السياحي الداخيل (املسجالن يف الجدول  )4يميزان بصورة شاملة حيازات
الزوّار يف االقتصاد املرجعي ،عىل اعتبار أن اإلنفاق السياحي هو الذي يمكن قياسه قبل االستهالك،
يف حني أن االستهالك السياحي هو األكثر شموالً.
 - 83-4وإذا ُطبقت يف الحساب الفرعي للسياحة نفس املبادئ املطبَّقة يف نظام
الحسابات القومية 2008 ،التي توجّ ه جمع الحسابات القومية للبلد فسيكون من الصواب مقارنة
هذه املجمالت باملجمالت الرئيسية يف الحسابات القومية ،وخاصة بالناتج القومي اإلجمايل أو
الناتج املحيل اإلجمايل.
 - 84-4وينبغي أالّ يكون التعبري عن املجمالت املتصلة باإلنفاق السياحي واالستهالك
السياحي يف شكل أنصبة من الناتج القومي اإلجمايل أو االستهالك النهائي لألُرس املعيشية عىل
املستوى التجميعي ألنهما يختلفان يف مجال التغطية نظرا ً ألن كال اإلنفاق السياحي واالستهالك

الجداول والحسابات واملجمالت
السياحي يشمالن إنفاق املنتجني لصالح الزوّار الذي تصنفه الحسابات القومية يف إطار االستهالك
الوسيط لألنشطة اإلنتاجية وليس باعتباره جزءًا من الطلب النهائي (الفقرتان  32-2و.)33-2
ومع ذلك يمكن التعبري عنهما كنسبة مئوية عند معاملة هذه القيم باعتبارها عالمات قياس .وينبغي
أن يُشار إىل أن الناتج املحيل اإلجمايل عىل الصعيد التجميعي يساوي مجموع الطلب النهائي بعد
خصم الواردات يف أيّ اقتصاد (ويمثل هوية ترسي فقط عىل مجموع املستوى اإلجمايل).

باء-2-1-

العرض السياحي

 - 85-4ينبغي لوصف سمات العرض السياحي تجميع ثالثة مؤرشات مختلفة،
تختلف قليالً فيما بينها ويستكمل بعضها البعض.
(أ)

القيمة املضافة اإلجمالية للصناعات السياحية

 - 86-4القيمة املضافة اإلجمالية للصناعات السياحية هي ببساطة حاصل مجموع
القيمة املضافة اإلجمالية لجميع املنشآت التي تنتمي إىل الصناعات السياحية ،بغض النظر عما
إن كان كل ناتجها يق َّدم للزوّار وبغض النظر عن درجة التخصص يف عملية إنتاجها .وبذلك
يتم استبعاد القيمة املضافة الناشئة عن الصناعات األخرى غري السياحية التي يحصل الزوّار أو
غريهم عىل نواتجها ألنفسهم.
 - 87-4ورغم أن القيمة املضافة اإلجمالية للصناعات السياحية تمثِّل مؤرشا ً يستعمل
يف كثري من األحيان لقياس املساهمة االقتصادية املبارشة للسياحة يف االقتصاد املرجعي فمن
كاف لحجم السياحة يف البلد .وحيازة الزوّار أو غريهم لناتج
املرجح أنها ستكون مؤرشا ً غري ٍ
مختلف الصناعات السياحية بأنفسهم قد يرتاوح من نسبة كبرية من مجموع الناتج (مثل
الرحالت الجوية املنتظمة لنقل الركاب ،إقامة الزوّار) إىل نصيب أصغر بكثري (مثل مطاعم
الخدمة الكاملة) .ونظرا ً ألن “السمة املميزة للسياحة” يف أيّ ناتج بعينه ال يتم تعريفها عىل
األغلب بطابعها املح َّدد ولكن بالحالة العابرة للمستهلك ،فهناك فجوة تفصل بني ناتج صناعات
السياحة (العرض) واالستهالك السياحي الداخيل (الطلب) وهي فجوة أكرب من الفجوة التي
توجد يف كثري من الظواهر االقتصادية األخرى املعرَّفة وظيفياً ،مثل الصحة أو التعليم .ولذلك فإن
القيمة املضافة اإلجمالية للصناعات السياحية ،باعتبارها مؤرشا ً لكال الطلب والعرض ،قد ال تمثل
بدقة املساهمة االقتصادية املبارشة للسياحة.
(ب) القيمة املضافة اإلجمالية املبارشة للسياحة
 - 88-4نظرا ً ألنه يمكن من خالل الحسابات الخاصة ربط جزء من القيمة اإلضافية
اإلجمالية بقيمة جزء من ناتج إحدى الوحدات اإلنتاجية ،لذلك يمكن تعريف مجمل يُسمّى القيمة
اإلضافية اإلجمالية املبارشة للسياحة ،وهو مجمل يضيف جزء القيمة اإلضافية اإلجمالية املتولِّد
عن الصناعات السياحة والصناعات األخرى يف االقتصاد التي تخدم الزوّار بصورة مبارشة
استجابة لالستهالك السياحي الداخيل .واستخدام مصطلح “مبارش” يف هذا املجمل يشري إىل أن
الحساب الفرعي للسياحة ال يقيس سوى جزء القيمة املضافة (الناشئ عن الصناعات السياحية
والصناعات األخرى) الذي يعود إىل استهالك الزوّار دون أن يتناول اآلثار غري املبارشة واملستحثة
التي قد يولدها هذا االستهالك.
 - 89-4والقيمة املضافة املتولدة ،باعتبارها مؤرشا ً مصاحبا ً للعملية اإلنتاجية ،ال
تتوقف عىل االستخدام املسند لناتج هذه العملية .ونتيجة لذلك ،ورغم أن االستهالك السياحي
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ال يناظر تماما ً اإلنفاق االستهالكـي النهائـي ،فإن االستجابة للطلب املتولِّد عن ذلك الجزء من
االستهالك الذي يمثل استهالكا ً متوسطا ً تولِّد أيضا ً قيمة إضافية إجمالية.
 - 90-4وتشمل القيمة املضافة اإلجمالية املبارشة للسياحة جزء القيمة اإلضافية
اإلجمالية املتولد عن جميع الصناعات يف عملية توفري السلع والخدمات للزوّار والزوّار املنتظرين
(الحيازة قبل الرحلة) أو إىل أطراف ثالثة لصالح الزوّار.
 - 91-4ومقارنة هذا القياس بالقيمة املضافة اإلجمالية للصناعات السياحية يبني أن
هذه القيمة األخرية تشمل عىل سبيل املثال كل القيمة اإلضافية اإلجمالية املتولِّدة عن املطاعم
بما يف ذلك الوجبات التي يستهلكها املقيمون املحليون ألن هذه املنشآت ّ
تشكل جزءًا من صناعة
السياحة .ويف املقابل تشمل القيمة املضافة اإلجمالية املبارشة للسياحة ذلك الجزء من القيمة
اإلضافية اإلجمالية املتولِّد عن الوجبات املق َّدمة يف املطاعم إىل الزوّار ويستبعد جزء القيمة املضافة
اإلجمالية الذي يناظر الوجبات املق َّدمة من هذه املطاعم نفسها إىل األشخاص املحليني .ويستبعد
أيضا ً جزء القيمة املضافة اإلجمالية املتولد من املطاعم من خالل أيّ نشاط ثانوي آخر ،مثل توفري
الوجبات للجهات التجارية املحلية وتأجري األماكن ألطراف ثالثة ،ويف أيّ ناتج آخر ما دام ال يصل
إىل الزوّار.
 - 92-4ومع ذلك تشمل القيمة املضافة اإلجمالية املبارشة للسياحة أيضا ً جزء القيمة
املضافة اإلجمالية املصاحب لناتج الصناعات األخرى (غري السياحية) طاملا كان هذا الناتج
يستجيب لالستهالك السياحي .وبالتايل يمكن اعتبار القيمة املضافة اإلجمالية املبارشة للسياحة
مستقلة عن تعريف املنتجات املميزة للسياحة والصناعات السياحية ،وهي سمة تعزز فائدتها
كمقياس قابل للمقارنة دوليا ً لقياس األهمية االقتصادية للسياحة.
 - 93-4وكما ذكرنا من قبل فإن القيمة املضافة اإلجمالية املبارشة للسياحة تقيس
فقط جزء القيمة املضافة اإلجمالية املتولِّد عن الصناعات السياحة والصناعات األخرى استجابة
لالستهالك السياحي الداخيل؛ وهي ال تصل إىل حد قياس مجموع اآلثار املبارشة للسياحة نظرا ً
ألنها تستبعد مساهمة املكوِّنات األخرى يف مجموع الطلب الداخيل عىل السياحة (الفرع باء ،4-2
مجموع الطلب الداخيل عىل السياحية واملرفق .)6
 - 94-4وينطوي حساب القيمة املضافة اإلجمالية املبارشة للسياحة (واملجمل التايل
للناتج املحيل اإلجمايل املبارش للسياحة) عىل بعض الخصائص املميزة يف حالة حيازة الزوّار عىل
السلع (املرفق .)4
(ج) الناتج املحيل اإلجمايل املبارش للسياحة
 - 95-4عمالً بتوصيات نظام الحسابات القومية ،2008 ،توضع القيمة املضافة
اإلجمالية لجميع املنتجني باألسعار األساسية .ويعني ذلك أن النواتج املختلفة لكل صناعة
تقيَّم باألسعار األساسية ،مع استبعاد جميع الرضائب الصافية عىل املنتجات (أي الرضائب غري
املبارشة بدون إعانات عىل الناتج) وتق َّدر قيمة املدخالت بأسعار الرشاء ،أي شاملة هوامش النقل
والتوزيع وكل الرضائب الصافية عىل املنتجات .ومع ذلك ،ونظرا ً ألن اإلنفاق االستهالكي يقيَّم يف
نظام الحسابات القومية 2008 ،بأسعار الرشاء ،بما فيها كل الرضائب الصافية عىل املنتجات،
فإن قسما ً من رضائب البلد عىل املنتجات والواردات يتصل بصورة مبارشة باالستهالك السياحي
وهذا ما يعرضه الجدول .6
 - 96-4وملا كان مجموع الناتج املحيل اإلجمايل أليّ اقتصاد يساوي حاصل جمع
القيمة املضافة اإلجمالية املتولدة عن جميع الصناعات (باألسعار األساسية) مضافا ً إليها

الجداول والحسابات واملجمالت
الرضائب الصافية عىل املنتجات والواردات ،فإنه يمكن قياس جزء الناتج املحيل اإلجمايل الذي
محصلة جزء القيمة اإلضافية اإلجمالية
يُعزى مبارشة إىل االستهالك السياحي الداخيل باعتباره
ّ
(باألسعار األساسية) املتولِّد عن جميع الصناعات استجابة لالستهالك السياحي الداخيل مضافا ً
إليه مبلغ الرضائب الصافية عىل املنتجات والواردات الداخلة يف قيمة هذا االستهالك بأسعار
الرشاء .وهذا “الجزء من الناتج املحيل اإلجمايل” يُسمّى الناتج املحيل اإلجمايل املبارش للسياحة.
وبالتايل فإن هذا الجزء يُستخلص من االستهالك السياحي الداخيل بنفس الطريقة التي ُتستخلص
بها القيمة اإلضافية اإلجمالية املبارشة للسياحة.
 - 97-4ويبينّ الشكل  3-4العالقة بني مختلف املجمالت االقتصادية التي تميِّز حجم
السياحة من وجهة نظر العرض.
الشكل 3-4
العالقة بني مختلف املجمالت االقتصادية التي تم ِّيز حجم
السياحة من وجهة نظر العرض
القيمة املضافة
اإلجمالية للصناعات
السياحية

القيمة املضافة اإلجمالية (باألسعار
األساسية) املتولّدة عن العرض
املق َّدم من الصناعات السياحية إىل
الزوّار

نعم

القيمة املضافة اإلجمالية (باألسعار
األساسية) املتولّدة عن العرض
املقدم من الصناعات السياحية لغري
الزوّار

نعم

القيمة املضافة اإلجمالية (باألسعار
األساسية) املتولّدة عن العرض
املق َّدم من الصناعات األخرى إىل
الزوّار

ال

القيمة املضافة اإلجمالية (باألسعار
األساسية) املتولّدة عن العرض
املق َّدم لغري الزوّار من الصناعات
األخرى

ال

الرضائب الصافية عىل املنتجات
والواردات الداخلة يف قيمة
االستهالك السياحي الداخيل
(بأسعار الرشاء)

ال

القيمة املضافة
اإلجمالية املبارشة
للسياحة

نعم

ال

نعم

ال

ال

الناتج املحيل
اإلجمايل املبارش
للسياحة

نعم

ال

نعم

ال

نعم

 - 98-4ويتعينَّ مالحظة أربع نقاط:
( أ ) من منظور الحساب الفرعي للسياحة يتمثَّل املؤرشان الوحيدان اللذان يميزان
بصورة دقيقة العرض السياحي يف القيمة املضافة اإلجمالية املبارشة للسياحة
والناتج املحيل اإلجمايل املبارش للسياحة .والقيمة املضافة اإلجمالية للصناعات
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(ب)

(ج)

(د)

السياحية هي قياس لجانب العرض يف السياحة ،ولكن افتقارها إىل صالت مبارشة
باالستهالك السياحي يمنع من قبولها كمقياس ألهمية السياحة يف العرض؛
يمكن أن توفر القيمة املضافة اإلجمالية املبارشة للسياحة والناتج املحيل اإلجمايل
املبارش للسياحة مقياسني للمساهمة االقتصادية املبارشة للسياحة يف االقتصاد
املرجعي بنفس الطريقة مثل القيمة املضافة اإلجمالية أليّ صناعة ،ويمكن التعبري
عنها كحصص من مجموع القيمة املضافة اإلجمالية أو مجموع الناتج املحيل
اإلجمايل لهذا االقتصاد .ولكنهما ال يشريان إىل السياحة باعتبارها صناعة قابلة
للمقارنة بالصناعات األخرى يف نظام الحسابات القومية .2008 ،وال توجد صناعة
سياحية يمكن يف حالتها أن ِّ
تشكل القيمة املضافة والناتج املحيل اإلجمايل عىل التوايل
قيمة مضافة إجمالية مبارشة للسياحة وناتجا ً محليا ً إجماليا ً مبارشا ً للسياحة .إذ
ينشأ هذان املؤرشان عن توفيق االستهالك والعرض السياحيني وتتوقف قيمتهما
عىل نطاق قياس االستهالك السياحي الذي يعتمده البلد؛
القيمة املضافة اإلجمالية املبارشة للسياحة والناتج املحيل اإلجمايل املبارش للسياحة
ال يأخذان يف االعتبار سوى املساهمة املبارشة للسياحة يف القيمة املضافة اإلجمالية
أو الناتج املحيل اإلجمايل يف االقتصاد .وال يأخذان يف االعتبار مكونات أخرى ملجموع
اآلثار املبارشة (الفقرة  )93-4أو اآلثار املستحثة أو غري املبارشة التي يتطلب
قياسها استخدام تقنيات متقدمة سريد وصفها يف املرفق 6؛
تعتمد تقديرات القيمة املضافة اإلجمالية املبارشة للسياحة والناتج املحيل اإلجمايل
املبارش للسياحة عىل عدد من االفرتاضات واإلجراءات الضمنية لوضع النماذج،
ولهذا يجب التزام الحذر الخاص عند استخدام أو تفسري هذه املجمالت.

باء -2-مجمالت أخرى
 - 99-4قد يكون من املفيد توضيح أربعة مجمالت إضافية :هي العمالة السياحية
وتكوين رأس املال الثابت اإلجمايل السياحي واالستهالك الجماعي السياحي ومجموع الطلب
الداخيل عىل السياحة .وباستثناء العمالة يف مجال السياحة ينبغي أن تكون هذه املجمالت هدفا ً
ملرحلة أكثر تقدما ً يف صياغة الحساب الفرعي للسياحة (الفقرة .)6-4
 - 100-4يف حالة تكوين رأس املال الثابت اإلجمايل للسياحة واالستهالك الجماعي
السياحي ،املستخلصني من الجدولني  8و ،9ال تنشأ الطبيعة املحدودة للتقديرات عن القضايا
املنهجية وحدها ولكنها ُتعزى أيضا ً إىل نقص خربة املكاتب اإلحصائية الوطنية يف تحديد حلول
تنفيذية لتقدير البيانات املناظرة.
 - 101-4ومجموع الطلب الداخيل عىل السياحة هو قياس تركيبي مستمد من تجميع
االستهالك السياحي الداخيل وتكوين رأس املال الثابت اإلجمايل السياحي واالستهالك الجماعي
السياحي .وهذا املجمل ينطوي عىل أهمية تحليلية يف تقدير الحجم االقتصادي للسياحة يف أيّ
بلد .ويجب أن يالحظ أنه ال يشمل استهالك السياحة الخارجة ،التي تناظر قيمتها الكاملة بند
واردات (قيام األفراد املقيمني بالحصول عىل أصناف من غري املقيمني) وبالتايل ال تؤثر تأثريا ً
مبارشا ً عىل عرض السلع والخدمات يف االقتصاد املرجعي أو عىل القيمة املضافة.

الجداول والحسابات واملجمالت

باء-1-2-

العمالة يف مجال السياحة

 - 102-4كما يحدث يف حالة القيمة املضافة اإلجمالية املبارشة للسياحة والناتج املحيل
اإلجمايل املبارش السياحي ،يمكن ربط العمالة كعامل إنتاج بمجموع إنتاج املؤسسة ،ولكن
ال يمكن إسنادها إىل أيّ ناتج بعينه أو جزء من ناتج بدون استعمال افرتاضات مح َّددة وإجراءات
وضع النماذج .وال يمكن القيام مبارشة بمالحظة العمالة يف مجال السياحة ،بمعنى العمالة
التي تتصل فقط بالسلع والخدمات التي يحصل عليها الزوّار وتنتجها إما الصناعات السياحية
وإما الصناعات األخرى .ولهذا السبب يويص الحساب الفرعي للسياحة فقط بتقدير العمالة يف
الصناعات السياحية.
 - 103-4ويتيح نموذج العمالة السياحية الذي وضعته منظمة التعاون والتنمية يف
امليدان االقتصادي (املرفق  )8إطارا ً إحصائيا ً وخطوطا ً توجيهية منهجية لتحديد مستوى العمالة
يف الصناعات السياحية وبعض خصائص هذه العمالة.
 - 104-4وينشئ نموذج العمالة عملية تربط البيانات األساسية للعمالة بالحساب
الفرعي للسياحة ،من خالل استخدامه كإطار للتكامل (الصلة بني الجزئي والكيل) .وتستخدم
هذه العملية مؤرشات باملستوى العام للعمالة من قبيل الوظائف واألشخاص العاملني أو الوظائف
املتفرغة املعادلة ،مع وضع مزيد من التمييز بشأن العمالة املوسمية “والوظائف الجانبية”
(أو الوظائف الثانوية/اإلضافية) كما تستخدم عددا ً من املتغريات الرئيسية ذات الصلة يف مجال
العمالة.
 - 105-4وينبغي أن تهدف البلدان التي تملك ُن ُظما ً إحصائية متقدمة إىل تجميع
جداول نموذج العمالة لربطها بالحساب الفرعي للسياحة وتعزيز التحليل الشامل للمتغريات
الرئيسية يف مجال العمالة ،وبالتايل تساعد عىل تحسني فهم العمالة يف مجال السياحة والوصول
إىل إمكانية عالية للمقارنة بني البلدان (انظر التوصيات الدولية ،2008 ،الفصل .)7

باء-2-2-

تكوين رأس املال الثابت اإلجمايل للسياحة

 - 106-4كما جاء يف الفصلني  2و 3أعاله يوجد عدد من املناظري املختلفة بشأن تكوين
رأس املال الثابت اإلجمايل السياحي ،ويمكن اقرتاح مجمالت مختلفة ،حسب النقطة التي يركز
عليها التحليل.
 - 107-4وبالتايل يُشار بتقدير مجمل تكوين رأس املال الثابت اإلجمايل السياحي من
أجل توجيه األعمال املقبلة من التطوير والبحث اإلحصائيني يف البلدان التي تتسم فيها السياحة
بأهمية خاصة ،ولكن ال يستخدم أيّ مجمل مح َّدد ألغراض املقارنات الدولية.

باء-3-2-

االستهالك الجماعي السياحي

 - 108-4رغم أن الخدمات الجماعية غري السوقية اس ُتبعدت من االستهالك السياحي
فإن ذلك ال يعني أن قياس إنفاق اإلدارات الحكومية يف املجاالت املتصلة بالسياحة مثل الرتويج
السوقي ونرش املعلومات والتخطيط ،إلخ ،ال يتسم باألهمية أو أنه ليس له مكان يف قياس املجمالت
املتعلقة باألهمية االقتصادية للسياحة.
 - 109-4ويؤدي القطاع العام دورا ً هاما ً يف تطوير األنشطة السياحية يف كثري من
البلدان .وهو ينشئ اإلطار القانوني للنشاط السياحي .وينشئ بعض أدوات الرقابة عىل إنتاج
الخدمات ،ويضمّن يف بعض الحاالت نوعية الخدمة املق َّدمة من خالل توفري الرتاخيص وصياغة
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قواعد السلوك .وينشئ اإلطار القانوني لالستثمار الخاص ،ويح ِّدد قواعد الحفاظ عىل البيئة
والرتاث الثقايف والتاريخي .ويدرس القطاع العام أيضا ً تدفقات الزوّار وقد يضع أو يعزز
مبادرات عامة لجذب الزوّار إىل مواقع مح َّددة يف أوقات معيَّنة من السنة .وينظم األحداث الهامة
وينسق املبادرات الخاصة التي تنطوي عىل تقديم الخدمة إىل الزوّار .ويف بعض الحاالت ينظم
ويراقب تمويل االستثمارات املطلوبة للسياحة.
 - 110-4ويمكن صياغة هذه الوظائف يف مستويات مختلفة من الحكومة :عىل الصعيد
الوطني وعىل الصعيد اإلقليمي (دون الوطني) بل وعىل صعيد الكيانات املحلية.
 - 111-4ويمكن تحديد قيمة هذه األنشطة املختلفة التي تتابعها اإلدارة العامة عىل
أساس نفس معالم القياس املستخدمة يف أيّ خدمات أخرى جماعية غري سوقية ،أي من خالل
تكلفة إنتاجها .وقيمة االستهالك تساوي اصطالحا ً قيمة اإلنتاج.
 - 112-4ومع ذلك يجب االعرتاف بأنه باإلضافة إىل التقييدات املفاهيمية التي ينطوي
عليها قياس هذا االستهالك ،لم تحاول سوى بضعة بلدان تطبيق هذا املخطط ولذلك ال توجد
سوى خربة جزئية ومحدودة يف هذا النوع من القياس .ونتيجة لذلك فإن تقدير االستهالك
الجماعي السياحي يُقرتح كإجراء إحصائي مفيد فقط ولن يُستخدم ألغراض املقارنات الدولية.

باء-4-2-

مجموع الطلب الداخيل عىل السياحة

 - 113-4االستهالك السياحي الداخيل هو املجمل املركزي لوصف حجم الحيازات
املبارشة للزوّار داخل أيّ بلد مرجعي .ومع ذلك يمكن تصور وجود مفاهيم أوسع عن الطلب،
ولهذا فقد يكون من املعقول اعتبار أن مجمل االستهالك السياحي الداخيل يمكن استكماله
منطقيا ً باملكونات األخرى للطلب النهائي املتولد عن الرتكيز عىل الزوّار .ومع ذلك ينبغي أن
يُفهم أن إضافة بعض مكونات الطلب ال ُتعترب مرادفا ً إلجمال مكونات الطلب لتشكيل ما يُسمّيه
البعض “املقياس القائم عىل النفقات لتحديد الناتج املحيل اإلجمايل املبارش السياحي” ،وهو
قياس ال معنى له إالّ يف حالة االقتصاد بأكمله وليس يف حالة رشيحة مح ّددة منه .وباإلضافة
إىل ذلك ينبغي أالّ ننىس أن االستهالك السياحي يشمل مكونات ال تدرجها الحسابات القومية
يف االستهالك النهائي ،وهي األشياء الثمينة وبعض النفقات املتصلة بالزوّار من رجال األعمال
وغريهم الذين يغطي املنتجون استهالكهم.
 - 114-4ويف الحساب الفرعي للسياحة :اإلطار املنهجي املوىص به ،2008 ،يُشار
بمجمل إضايف“ :مجموع الطلب الداخيل عىل السياحة” ،ويتألف من حاصل جمع االستهالك
السياحي الداخيل وتكوين رأس املال الثابت اإلجمايل السياحي واالستهالك الجماعي السياحي.
ومع ذلك فإن أعمال تعريف وقياس التحديات املصاحبة لتكوين رأس املال الثابت اإلجمايل
السياحي واالستهالك الجماعي السياحي تتصل منطقيا ً بنفس الدرجة بمجموع الطلب الداخيل
عىل السياحة ،وبالتايل ال يمكن حتى اآلن وضع تعريف دقيق ملجموع الطلب الداخيل عىل السياحة.
 - 115-4وانطالقا ً من املالحظات الس�ابقة ،يؤجل الحس�اب الفرعي للس�ياحة :اإلطار
املنهجي املوىص به ،2008 ،لهذا السبب تقدير هذا املجمل ألغراض املقارنة الدولية حتى اكتساب
مزيد من الخربة وإجراء األبحاث املنهجية بشأن تكوين رأس املال الثابت اإلجمايل السياحي
واالستهالك الجماعي السياحي.
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الجداول
الجدول 1
استهالك السياحة الوافدة حسب املنتجات وأصناف الزوّار
استهالك السياحة الوافدة
السائحون املسافرون للنـزهة
الزوّار
(زائرو اليوم
(زائرو املبيت)
الواحد) ()2-1( + )1-1( =)3-1( )2-1
()1-1

املنتجات

ألف  -املنتجات االستهالكية

*

ألف -1-املنتجات املميزة للسياحة
 - 1خدمات اإلقامة للزوّار
-1أ -خدمات اإلقامة للزوّار خالف -1ب
-1ب -خدمات اإلقامة املصاحبة لكل أنواع
ملكية بيوت اإلجازات

X
X
X

 - 2خدمات تقديم الطعام والرشاب
 - 3خدمات نقل الركاب بالسكك الحديدية
 - 4خدمات النقل الربي للركاب
 - 5خدمات النقل املائي للركاب
 - 6خدمات النقل الجوي للركاب
 - 7خدمات استئجار معدات النقل
 - 8خدمات وكاالت السفر وخدمات الحجز األخرى
 - 9الخدمات الثقافية
 - 10الخدمات الرياضية والرتفيهية
 - 11السلع املميزة للسياحة الخاصة بكل بلد
 - 12الخدمات املميزة للسياحة الخاصة بكل بلد
ألف -2-املنتجات االستهالكية األخرى

أ

باء -1-األشياء الثمينة
املجموع
 Xال ينطبق.
*
أ

قيمة ألف  -املنتجات االستهالكية ،هي القيمة الصافية بعد خصم رسوم الخدمة اإلجمالية املدفوعة إىل وكاالت السفر ومنظمي الرحالت وخدمات الحجز األخرى.
ينبغي للبلدان ،إذا كان ذلك منطبقا ً وممكناً ،أن تعني بصورة منفصلة كال العنرصين (“املنتجات املرتبطة بالسياحة” و“املنتجات االستهالكية غري املتصلة بالسياحة”).
ويف الحالتني ينبغي تعيني السلع والخدمات بصورة منفصلة إذا أمكن (انظر الفقرة .)15-4
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الجدول 2
إنفاق السياحة املحلية حسب املنتجات وأصناف الزوّار وأنواع الرحالت
إنفاق السياحة الداخلية
الرحالت املحلية

**

السائحون املسافرون للنـزهة
الزوّار
(زائرو اليوم
(زائرو املبيت)
الواحد) ()2-2( + )1-2( = )3-2( )2-2
()1-2

املنتجات

ألف  -املنتجات االستهالكية

*

ألف -1-املنتجات املميزة للسياحة
 - 1خدمات اإلقامة للزوّار

X

-1أ -خدمات اإلقامة للزوّار خالف -1ب

X

-1ب -خدمات اإلقامة املصاحبة لكل أنواع ملكية
بيوت اإلجازات

X

 - 2خدمات تقديم الطعام والرشاب
 - 3خدمات نقل الركاب بالسكك الحديدية
 - 4خدمات النقل الربي للركاب
 - 5خدمات النقل املائي للركاب
 - 6خدمات النقل الجوي للركاب
 - 7خدمات استئجار معدات النقل
 - 8خدمات وكاالت السفر وخدمات الحجز األخرى
 - 9الخدمات الثقافية
 - 10الخدمات الرياضية والرتفيهية
 - 11السلع املميزة للسياحة الخاصة بكل بلد
 - 12الخدمات املميزة للسياحة الخاصة بكل بلد
ألف -2-املنتجات االستهالكية األخرى

أ

باء  -1-األشياء الثمينة
املجموع
 Xال ينطبق.
*

قيمة ألف  -املنتجات االستهالكية ،هي القيمة الصافية بعد خصم رسوم الخدمة اإلجمالية املدفوعة إىل وكاالت السفر ومنظمي الرحالت وخدمات الحجز األخرى.

**

تتألف السياحة الداخلية من أنشطة الزائر املقيم داخل البلد املرجعي سواء يف إطار رحلة داخلية أم كجزء من رحلة خارجة (انظر الشكل .)1-2
ينبغي للبلدان ،إذا كان ذلك منطبقا ً وممكناً ،أن تعينّ بصورة منفصلة كال العنرصين (“املنتجات املرتبطة بالسياحة” و“املنتجات االستهالكية غري املتصلة بالسياحة”).

أ

ويف الحالتني ينبغي تعيني السلع والخدمات بصورة منفصلة إذا أمكن (انظر الفقرة .)15-4

لوادجلا
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إنفاق السياحة الداخلية
الرحالت الخارجة

**

السائحون املسافرون للنزهة
الزوّار
(زائرو املبيت) (زائرو اليوم
الواحد) ()5-2( + )4-2( = )6-2( )5-2
()4-2

جميع أنواع الرحالت
املسافرون للنزهة
السائحون
زائرو اليوم الواحد)
(زائرو املبيت)
الزوّار
()6-2( + )3-2( = )9-2( )5-2( + )2-2( = )8-2( )4-2( + )1-2( = )7-2

X

X

X

X

X

X

املنتجات

ألف  -املنتجات االستهالكية

1

نفقات السياحة الخارجة
السائحون (زائرو املبيت) املسافرون للنـزهة (زائرو
اليوم الواحد) ()2-3
()1-3

-1أ -خدمات اإلقامة للزوّار خالف -1ب

X
X

2

3

4

5

6

7

8

-1ب-خدمات اإلقامة املصاحبة لكل أنواع ملكية بيوت اإلجازات

 -خدمات تقديم الطعام والرشاب

 -خدمات نقل الركاب بالسكك الحديدية

 -خدمات النقل الربي للركاب

 -خدمات النقل املائي للركاب

 -خدمات النقل الجوي للركاب

 -خدمات استئجار معدات النقل

 -خدمات وكاالت السفر وخدمات الحجز األخرى

9

ألف -2-املنتجات االستهالكية األخرى

باء -1-األشياء الثمينة

املجموع

أ

 - 12الخدمات املميزة للسياحة الخاصة بكل بلد

 - 11السلع املميزة للسياحة الخاصة بكل بلد

 - 10الخدمات الرياضية والرتفيهية

 -الخدمات الثقافية

X

 -خدمات اإلقامة للزوّار

ألف -1-املنتجات املميزة للسياحة

*

الجدول 3
إنفاق السياحة الخارجة حسب املنتجات وأصناف الزوّار

*

 Xال ينطبق.

أ

الزوّار
()2-3( + )1-3( = )3-3

قيمة ألف  -املنتجات االستهالكية ،هي القيمة الصافية بعد خصم رسوم الخدمة اإلجمالية املدفوعة إىل وكاالت السفر ومنظمي الرحالت وخدمات الحجز األخرى.
ينبغي للبلدان ،إذا كان ذلك منطبقا ً وممكناً ،أن تعينّ بصورة منفصلة كال العنرصين (“املنتجات املرتبطة بالسياحة” و“املنتجات االستهالكية غري املتصلة بالسياحة”) .ويف الحالتني ينبغي تعيني السلع والخدمات بصورة
منفصلة إذا أمكن (انظر الفقرة .)15-4
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املنتجات

ألف  -املنتجات االستهالكية

ألف -2-املنتجات االستهالكية األخرى

باء -1-األشياء الثمينة

املجموع

أ

 - 12الخدمات املميزة للسياحة الخاصة بكل بلد

 - 11السلع املميزة للسياحة الخاصة بكل بلد

 - 10الخدمات الرياضية والرتفيهية

 - 9الخدمات الثقافية

 - 8خدمات وكاالت السفر وخدمات الحجز األخرى

 - 7خدمات استئجار معدات النقل

 - 6خدمات النقل الجوي للركاب

 - 5خدمات النقل املائي للركاب

 - 4خدمات النقل الربي للركاب

 - 3خدمات نقل الركاب بالسكك الحديدية

 - 2خدمات تقديم الطعام والرشاب

-1ب-خدمات اإلقامة املصاحبة لكل أنواع ملكية بيوت اإلجازات

-1أ -خدمات اإلقامة للزوّار خالف -1ب

 - 1خدمات اإلقامة للزوّار

ألف -1-املنتجات املميزة للسياحة

*

الجدول 4
االستهالك السياحي الداخيل حسب املنتجات

*

أ

**

اإلنفاق السياحي الداخيل
املكونات األخرى
االستهالك السياحي
اإلنفاق السياحي
نفقات السياحة إنفاق السياحة
يف االستهالك
**
الداخيل
السياحي
الداخيل
املحلية
الوافدة
()2-4( + )1-4( = )3-4
()2-4( + )1-4( = )3-4
()4-2
()9-2
()1-3

قيمة ألف  -املنتجات االستهالكية ،هي القيمة الصافية بعد خصم رسوم الخدمة اإلجمالية املدفوعة إىل وكاالت السفر ومنظمي الرحالت وخدمات الحجز األخرى.
ينبغي تعيني املكونات بصورة منفصلة إذا أمكن (انظر الفقرة .)41-4
ينبغي للبلدان ،إذا كان ذلك منطبقا ً وممكناً ،أن تعينّ بصورة منفصلة كال العنرصين (“املنتجات املرتبطة بالسياحة” و“املنتجات االستهالكية غري املتصلة بالسياحة”) .ويف الحالتني ينبغي تعيني السلع والخدمات بصورة منفصلة
إذا أمكن (انظر الفقرة .)15-4

لوادجلا
59
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الجدول 5
حسابات اإلنتاج للصناعات السياحية والصناعات األخرى (باألسعار األساسية)
الصناعات السياحية
 - 1اإلقامة
للزوّار
()1-5

املنتجات

 - 1أ  -خدمات  - 1ب  -خدمات اإلقامة
اإلقامة للزوّار املصاحبة لكل أنواع ملكية
باستثناء  - 1ب
بيوت اإلجازات
( 1 - 5أ)
( 1 - 5ب)

ألف  -املنتجات االستهالكية
ألف -1-املنتجات املميزة للسياحة
 - 1خدمات اإلقامة للزوّار
 -1أ  -خدمات اإلقامة للزوّار خالف -1ب
-1ب -خدمات اإلقامة املصاحبة لكل أنواع
ملكية بيوت اإلجازات
 - 2خدمات تقديم الطعام والرشاب
 - 3خدمات نقل الركاب بالسكك الحديدية
 - 4خدمات النقل الربي للركاب
 - 5خدمات النقل املائي للركاب
 - 6خدمات النقل الجوي للركاب
 - 7خدمات استئجار معدات النقل
 - 8خدمات وكاالت السفر وخدمات الحجز األخرى
 - 9الخدمات الثقافية
 - 10الخدمات الرياضية والرتفيهية
 - 11السلع املميزة للسياحة الخاصة بكل بلد
 - 12الخدمات املميزة للسياحة الخاصة بكل بلد
أ
ألف -2-املنتجات االستهالكية األخرى
باء  -املنتجات غري االستهالكية
باء -1-األشياء الثمينة
** ب
باء -2-املنتجات غري االستهالكية األخرى
أوال ً — مجموع الناتج (باألسعار األساسية)
*

ثانيا ً — مجموع االستهالك الوسيط (بأسعار الرشاء)
(أوال ً  -ثانياً) — مجموع القيمة املضافة اإلجمالية (باألسعار األساسية)
ج

تعويض العاملني
الرضائب األخرى مخصوما ً منها اإلعانات عىل اإلنتاج
اإليراد املختلط اإلجمايل
فائض التشغيل اإلجمايل
*
**

قيمة ألف  -املنتجات االستهالكية ،هي القيمة الصافية بعد خصم رسوم الخدمة اإلجمالية املدفوعة إىل وكاالت السفر ومنظمي الرحالت وخدمات الحجز األخرى.
تشمل جميع السلع والخدمات األخرى املتداولة يف االقتصاد املرجعي.

لوادجلا
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الصناعات السياحية
 - 2صناعة تقديم
الطعام والرشاب
()2-5

 - 3نقل الركاب
بالسكك الحديدية
()3-5

 - 4النقل الربي
للركاب
()4-5

 - 5النقل املائي
للركاب
()5-5

 - 6النقل الجوي
للركاب
()6-5

 - 7استئجار معدات
النقل
()7-5

أ

ينبغي للبلدان ،إذا كان ذلك منطبقا ً وممكناً ،أن تعينّ بصورة منفصلة كال العنرصين (“املنتجات املرتبطة بالسياحة” و“املنتجات االستهالكية غري املتصلة بالسياحة”).
ويف الحالتني ينبغي تعيني السلع والخدمات بصورة منفصلة إذا أمكن (انظر الفقرة .)15-4

ب

ينبغي تعيني السلع والخدمات بصورة منفصلة إذا أمكن (انظر الفقرة .)16-4

ج

ينبغي توضيح التقسيمات حسب املنتجات إذا أمكن (انظر الفقرة .)17-4
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الجدول ( 5تابع)
حسابات اإلنتاج للصناعات السياحية والصناعات األخرى (باألسعار األساسية)
الصناعات السياحية
 - 8صناعة
خدمات وكاالت
السفر وخدمات  - 9الصناعة
الثقافية
الحجز األخرى
()9-5
()8-5

املنتجات

 - 10الصناعة الرياضية
والرتفيهية
()10-5

ألف  -املنتجات االستهالكية
ألف -1-املنتجات املميزة للسياحة
 - 1خدمات اإلقامة للزوّار
 -1أ  -خدمات اإلقامة للزوّار خالف -1ب
-1ب -خدمات اإلقامة املصاحبة لكل أنواع
ملكية بيوت اإلجازات
 - 2خدمات تقديم الطعام والرشاب
 - 3خدمات نقل الركاب بالسكك الحديدية
 - 4خدمات النقل الربي للركاب
 - 5خدمات النقل املائي للركاب
 - 6خدمات النقل الجوي للركاب
 - 7خدمات استئجار معدات النقل
 - 8خدمات وكاالت السفر وخدمات الحجز األخرى
 - 9الخدمات الثقافية
 - 10الخدمات الرياضية والرتفيهية
 - 11السلع املميزة للسياحة الخاصة بكل بلد
 - 12الخدمات املميزة للسياحة الخاصة بكل بلد
أ
ألف -2-املنتجات االستهالكية األخرى
باء  -املنتجات غري االستهالكية
باء -1-األشياء الثمينة
** ب
باء -2-املنتجات غري االستهالكية األخرى
أوال ً — مجموع الناتج (باألسعار األساسية)
*

ثانيا ً — مجموع االستهالك الوسيط (بأسعار الرشاء)
(أوال ً  -ثانياً) — مجموع القيمة املضافة اإلجمالية (باألسعار األساسية)
ج

تعويض العاملني
ً
الرضائب األخرى مخصوما منها اإلعانات عىل اإلنتاج
اإليراد املختلط اإلجمايل
فائض التشغيل اإلجمايل
*
**

قيمة ألف  -املنتجات االستهالكية ،هي القيمة الصافية بعد خصم رسوم الخدمة اإلجمالية املدفوعة إىل وكاالت السفر ومنظمي الرحالت وخدمات الحجز األخرى.
تشمل جميع السلع والخدمات األخرى املتداولة يف االقتصاد املرجعي.

لوادجلا
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الصناعات السياحية
 - 11تجارة التجزئة
يف السلع املميزة
للسياحة الخاصة
بكل بلد
()11-5

أ

ب
ج

 - 12الصناعات
السياحية الخاصة
بكل بلد
()12-5

 - 13املجموع
()13-5

الصناعات
األخرى
()14-5

ناتج املنتجني
املحليني
(باألسعار األساسية)
()14-5( + )13-5( = )15-5

ينبغي للبلدان ،إذا كان ذلك منطبقا ً وممكناً ،أن تعينّ بصورة منفصلة كال العنرصين (“املنتجات املرتبطة بالسياحة” و“املنتجات االستهالكية غري املتصلة بالسياحة”).
ويف الحالتني ينبغي تعيني السلع والخدمات بصورة منفصلة إذا أمكن (انظر الفقرة .)15-4
ينبغي تعيني السلع والخدمات بصورة منفصلة إذا أمكن (انظر الفقرة .)16-4
ينبغي توضيح التقسيمات حسب املنتجات إذا أمكن (انظر الفقرة .)17-4
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الجدول 6
العرض املحيل واالستهالك السياحي الداخيل حسب املنتجات (بأسعار الرشاء)
الصناعات السياحية
 - 1اإلقامة للزوّار

 -1أ  -خدمات اإلقامة للزوّار
باستثناء  - 1ب

الناتج نصيب السياحة الناتج
( 1 - 5أ)
(بالقيمة)
()1 - 5

املنتجات

ألف  -املنتجات االستهالكية
ألف -1-املنتجات املميزة للسياحة
 - 1خدمات اإلقامة للزوّار
 -1أ  -خدمات اإلقامة للزوّار خالف -1ب
-1ب -خدمات اإلقامة املصاحبة لكل أنواع
ملكية بيوت اإلجازات
 - 2خدمات تقديم الطعام والرشاب
 - 3خدمات نقل الركاب بالسكك الحديدية
 - 4خدمات النقل الربي للركاب
 - 5خدمات النقل املائي للركاب
 - 6خدمات النقل الجوي للركاب
 - 7خدمات استئجار معدات النقل
 - 8خدمات وكاالت السفر وخدمات الحجز األخرى
 - 9الخدمات الثقافية
 - 10الخدمات الرياضية والرتفيهية
 - 11السلع املميزة للسياحة الخاصة بكل بلد
 - 12الخدمات املميزة للسياحة الخاصة بكل بلد
أد
ألف -2-املنتجات االستهالكية األخرى
د
باء  -املنتجات غري االستهالكية
باء -1-األشياء الثمينة
** ب د
باء -2-املنتجات غري االستهالكية األخرى
أوال ً — مجموع الناتج (باألسعار األساسية)
ج
ثانيا ً — مجموع االستهالك الوسيط (بأسعار الرشاء)
(أوال ً  -ثانياً) — مجموع القيمة املضافة اإلجمالية (باألسعار األساسية)
تعويض العاملني
ً
الرضائب األخرى مخصوما منها اإلعانات عىل اإلنتاج
اإليراد املختلط اإلجمايل
فائض التشغيل اإلجمايل

نصيب السياحة
(بالقيمة)

*

X

X

X

X

 Xال ينطبق.
ينَّ
 ...تعني أنه يتع النظر يف الصناعات السياحية يف القائمة املقرتحة صناعة صناعة.
*
**
***

قيمة ألف  -املنتجات االستهالكية ،هي القيمة الصافية بعد خصم رسوم الخدمة اإلجمالية املدفوعة إىل وكاالت السفر ومنظمي الرحالت وخدمات الحجز األخرى.
تشمل جميع السلع والخدمات األخرى املتداولة يف االقتصاد املرجعي.
يستبعد من الواردات املشرتيات الخارجية املبارشة للمقيمني.

لوادجلا

65

الصناعات السياحية
-1ب -خدمات اإلقامة املصاحبة
لكل أنواع ملكية اإلجازات
الناتج
( 1 - 5ب)

أ

ب
ج
د

نصيب السياحة
(بالقيمة)

 - 12الصناعات السياحية
الخاصة بكل بلد

...
الناتج
()... 5

نصيب السياحة
(بالقيمة)

الناتج
()12 - 5

نصيب السياحة
(بالقيمة)

املجموع
الناتج
()13 - 5

نصيب السياحة
(بالقيمة)

X

X

X

X

X

X

X

X

ينبغي للبلدان ،إذا كان ذلك منطبقا ً وممكناً ،أن تعينّ بصورة منفصلة كال العنرصين (“املنتجات املرتبطة بالسياحة” و“املنتجات االستهالكية غري املتصلة بالسياحة”).
ويف الحالتني ينبغي تعيني السلع والخدمات بصورة منفصلة إذا أمكن (انظر الفقرة .)15-4
ينبغي تعيني السلع والخدمات بصورة منفصلة إذا أمكن (انظر الفقرة .)16-4
ينبغي توضيح التقسيمات إذا أمكن (انظر الفقرة .)17-4
بالنسبة للسلع يتعينَّ تحديد نصيب السياحة عىل هامش تجارة التجزئة فقط (انظر املرفق .)4
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الجدول ( 6تابع)
العرض املحيل واالستهالك السياحي الداخيل حسب املنتجات (بأسعار الرشاء)
الصناعات األخرى

ناتج املنتجني املحليني
(باألسعار األساسية)

الناتج
الناتج نصيب السياحة ( )13-5( = )15-5نصيب السياحة
(بالقيمة)
)14-5( +
(( )14 - 5بالقيمة)

املنتجات

ألف  -املنتجات االستهالكية
ألف -1-املنتجات املميزة للسياحة
 - 1خدمات اإلقامة للزوّار
 -1أ  -خدمات اإلقامة للزوّار خالف  - 1ب
-1ب -خدمات اإلقامة املصاحبة لكل أنواع
ملكية بيوت اإلجازات
 - 2خدمات تقديم الطعام والرشاب
 - 3خدمات نقل الركاب بالسكك الحديدية
 - 4خدمات النقل الربي للركاب
 - 5خدمات النقل املائي للركاب
 - 6خدمات النقل الجوي للركاب
 - 7خدمات استئجار معدات النقل
 - 8خدمات وكاالت السفر وخدمات الحجز األخرى
 - 9الخدمات الثقافية
 - 10الخدمات الرياضية والرتفيهية
 - 11السلع املميزة للسياحة الخاصة بكل بلد
 - 12الخدمات املميزة للسياحة الخاصة بكل بلد
أد
ألف -2-املنتجات االستهالكية األخرى
د
باء  -املنتجات غري االستهالكية
باء -1-األشياء الثمينة
** ب د
باء -2-املنتجات غري االستهالكية األخرى
أوال ً — مجموع الناتج (باألسعار األساسية)
ج
ثانيا ً — مجموع االستهالك الوسيط (بأسعار الرشاء)
(أوال ً  -ثانياً) — مجموع القيمة املضافة اإلجمالية (باألسعار األساسية)
تعويض العاملني
ً
الرضائب األخرى مخصوما منها اإلعانات عىل اإلنتاج
اإليراد املختلط اإلجمايل
فائض التشغيل اإلجمايل
*

X

X

X

X

 Xال ينطبق.
ينَّ
 ...تعني أنه يتع النظر يف الصناعات السياحية يف القائمة املقرتحة صناعة صناعة.
*
**
***

قيمة ألف  -املنتجات االستهالكية ،هي القيمة الصافية بعد خصم رسوم الخدمة اإلجمالية املدفوعة إىل وكاالت السفر ومنظمي الرحالت وخدمات الحجز األخرى.
تشمل جميع السلع والخدمات األخرى املتداولة يف االقتصاد املرجعي.
يستبعد من الواردات املشرتيات الخارجية املبارشة للمقيمني.

لوادجلا

الواردات

***

الناتج نصيب السياحة
(بالقيمة)
()1-6

الرضائب مخصوما ً منها
اإلعانات للمنتجات املنتجة
وطنيا ً واملستوردة
الناتج نصيب السياحة
(بالقيمة)
()2-6

هوامش التجارة
والنقل
الناتج
()3-6

نصيب
السياحة
(بالقيمة)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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العرض املحيل
(بأسعار الرشاء)

االستهالك
السياحي
الداخيل

()15-5( = )4-6
)2-6( + )1-6( +
)3-6( +

()3-4

نسب السياحة
()%
(= )5-6
()3-4
100 x
()4-6

X
X

X

X

X

X

X

X
X

أ

ب
ج
د

X

ينبغي للبلدان ،إذا كان ذلك منطبقا ً وممكناً ،أن تعينّ بصورة منفصلة كال العنرصين (“املنتجات املرتبطة بالسياحة” و“املنتجات االستهالكية غري املتصلة بالسياحة”).
ويف الحالتني ينبغي تعيني السلع والخدمات بصورة منفصلة إذا أمكن (انظر الفقرة .)15-4
ينبغي تعيني السلع والخدمات بصورة منفصلة إذا أمكن (انظر الفقرة .)16-4
ينبغي توضيح التقسيمات إذا أمكن (انظر الفقرة .)17-4
بالنسبة للسلع يتعينَّ تحديد نصيب السياحة عىل هامش تجارة التجزئة فقط (انظر املرفق .)4

 - 12الخدمات املميزة للسياحة الخاصة بكل بلد
املجموع

 - 11السلع املميزة للسياحة الخاصة بكل بلد

 - 10الخدمات الرياضية والرتفيهية

 - 9الخدمات الثقافية

 - 8خدمات وكاالت السفر وخدمات الحجز األخرى

 - 7خدمات استئجار معدات النقل

 - 6خدمات النقل الجوي للركاب

 - 5خدمات النقل املائي للركاب

 - 4خدمات النقل الربي للركاب

 - 3خدمات نقل الركاب بالسكك الحديدية

 - 2خدمات تقديم الطعام والرشاب

-1ب-خدمات اإلقامة املصاحبة لكل أنواع ملكية بيوت اإلجازات

-1أ -خدمات اإلقامة للزوّار خالف -1ب

 - 1خدمات اإلقامة للزوّار

الصناعات السياحية

الجدول 7
العمالة يف الصناعات السياحية

*

يف الفرتة املرجعية.

عدد املنشآت

ذكور

العاملون
إناث

*

أصحاب املهن الحرة

عدد الوظائف حسب مركز العمالة

املجموع

ذكور

إناث

املجموع
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املجموع

 - 12الخدمات املميزة للسياحة الخاصة بكل بلد

 - 11السلع املميزة للسياحة الخاصة بكل بلد

 - 10الخدمات الرياضية والرتفيهية

 - 9الخدمات الثقافية

 - 8خدمات وكاالت السفر وخدمات الحجز األخرى

 - 7خدمات استئجار معدات النقل

 - 6خدمات النقل الجوي للركاب

 - 5خدمات النقل املائي للركاب

 - 4خدمات النقل الربي للركاب

 - 3خدمات نقل الركاب بالسكك الحديدية

 - 2خدمات تقديم الطعام والرشاب

-1ب-خدمات اإلقامة املصاحبة لكل أنواع ملكية بيوت اإلجازات

-1أ -خدمات اإلقامة للزوّار خالف -1ب

 - 1خدمات اإلقامة للزوّار

الصناعات السياحية

الجدول ( 7تابع)
العمالة يف الصناعات السياحية

*

يف الفرتة املرجعية.

العاملون

*

أصحاب املهن الحرة

عدد الساعات املنجزة حسب مركز العمالة

ذكور

إناث املجموع

ذكور

إناث املجموع

العاملون

أصحاب املهن الحرة

عدد الوظائف املتفرغة املعادلة حسب مركز العمالة

ذكور

إناث املجموع

ذكور

إناث

*

املجموع

لوادجلا
69
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الجدول 8
تكوين رأس املال الثابت اإلجمايل السياحي للصناعات السياحية والصناعات األخرى
الصناعات السياحية

املنتجات

أوال ً  -األصول الثابتة الخاصة بالسياحة
 - 1أماكن اإلقامة للزوّار
 -1-1الفنادق ومرافق اإلقامة األخرى للزوّار
 -2-1بيوت اإلجازات الخاضعة مللكية كاملة
 -3-1بيوت اإلجازات الخاضعة ألشكال أخرى من امللكية
 - 2املباني واإلنشاءات غري السكنية األخرى املالئمة للصناعات
السياحية
 -1-2املطاعم واملباني املشابهة لخدمات تقديم الطعام
والرشاب
 -2-2املباني والبنية التحتية لنقل الركاب ملسافات طويلة
 -3-2املباني الخاصة بالخدمات الثقافية واملشابهة
املخصصة أساسا ً الستعمال الزوّار
 -4-2املرافق الرياضية والرتفيهية والرتويحية
 -5-2املرافق واإلنشاءات األخرى
 - 3معدات نقل الركاب ألغراض سياحية
 -1-3الربية (بما فيها الطرق والسكك الحديدية)
 -2-3البحرية
 -3-3الجوية
املتخصصة إلنتاج منتجات مميزة
 - 4اآلالت واملعدات األخرى
ّ
للسياحة
 - 5تحسينات األرض املستخدمة ألغراض سياحية

ثانيا ً  -استثمارات الصناعات السياحية يف األصول األخرى املنتجة غري
الخاصة بالسياحة
(أوال ً  +ثانياً)  -املجموع
بند تذكري:
ثالثا ً  -األصول األخرى غري املالية
 Xال ينطبق.
* انظر الفقرة  40-3واملرفق .5

*

 - 1ب  -خدمات اإلقامة
 - 1أ  -خدمات اإلقامة املصاحبة لجميع أنواع
 - 1اإلقامة للزوّار للزوّار باستثناء  - 1ب ملكية بيوت اإلجازات
()1 - 8
( 1 - 8أ)
( 1 - 8ب)

لوادجلا
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الصناعات السياحية
 - 2خدمات تقديم
الطعام والرشاب
()2-8

 - 3نقل الركاب
بالسكك الحديدية
()3-8

 - 4النقل الربي
للركاب
()4-8

 - 5النقل املائي
للركاب
()5-8

 - 6النقل الجوي
للركاب
()6-8

 - 7استئجار
معدات النقل
()7-8
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الجدول ( 8تابع)
تكوين رأس املال الثابت اإلجمايل السياحي للصناعات السياحية والصناعات األخرى
الصناعات السياحية

املنتجات

أوال ً  -األصول الثابتة الخاصة بالسياحة
 - 1أماكن اإلقامة للزوّار
 -1-1الفنادق ومرافق اإلقامة األخرى للزوّار
 -2-1بيوت اإلجازات الخاضعة مللكية كاملة
 -3-1بيوت اإلجازات الخاضعة ألشكال أخرى من امللكية
 - 2املباني واإلنشاءات غري السكنية األخرى املالئمة للصناعات
السياحية
 -1-2املطاعم واملباني املشابهة لخدمات تقديم الطعام
والرشاب
 -2-2املباني والبنية التحتية لنقل الركاب ملسافات
طويلة
 -3-2املباني الخاصة بالخدمات الثقافية واملشابهة
املخصصة أساسا ً الستعمال الزوّار
 -4-2املرافق الرياضية والرتفيهية والرتويحية
 -5-2املرافق واإلنشاءات األخرى
 - 3معدات نقل الركاب ألغراض سياحية
 -1-3الربية (بما فيها الطرق والسكك الحديدية)
 -2-3البحرية
 -3-3الجوية
املتخصصة إلنتاج منتجات مميزة
 - 4اآلالت واملعدات األخرى
ّ
للسياحة
 - 5تحسينات األرض املستخدمة ألغراض سياحية

ثانيا ً  -استثمارات الصناعات السياحية يف األصول األخرى املنتجة غري
الخاصة بالسياحة
(أوال ً  +ثانياً)  -املجموع
بند تذكري:
ثالثا ً  -األصول األخرى غري املالية
 Xال ينطبق.
* انظر الفقرة  40-3واملرفق .5

*

 - 8صناعة خدمات
وكاالت السفر وخدمات
الحجز األخرى
()8 - 8

 - 9الصناعة
الثقافية
()9 - 8

 - 10الصناعة الرياضية
والرتفيهية
()10 - 8

لوادجلا
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الصناعات السياحية
 - 11تجارة التجزئة
يف السلع املميزة للسياحة
الخاصة بكل بلد
()11 - 8

 - 12الصناعات
السياحية الخاصة
بكل بلد
()12 - 8

 - 13املجموع
()13 - 8

 - 14الصناعات
األخرى
()14 - 8

 - 15تكوين رأس املال
الثابت اإلجمايل السياحي
()14 - 8( + )13 - 8( = )15 - 8
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الجدول 9
االستهالك الجماعي السياحي حسب املنتجات واملستويات الحكومية
املستويات الحكومية
املنتجات

الوطنية اإلقليمية
()2-9( )1-9

*

85561

الفنادق ومرافق اإلقامة األخرى
للزوّار

85562

خدمات اإلعالن للزوّار

91135

الخدمات اإلدارية العامة املتصلة
بتجارة التوزيع وتوريد األغذية
والفنادق واملطاعم

91136

خدمات اإلدارة العامة املتصلة
بالشؤون السياحية

املحلية
()3-9

بند تذكريي

االستهالك الجماعي السياحي
االستهالك الوسيط
( )3-9( + )2-9( + )1-9( = )4-9للصناعات السياحية

X

X

جزء من:
83700

األبحاث السوقية وخدمات
استطالع رأي الجمهور

X

91260

خدمات الرشطة والوقاية من
الحريق

X

92919

الخدمات التعليمية والتدريبية
األخرى ،غري املصنَّفة يف مكان
آخر

92920

خدمات الدعم التعليمي
املرافق واإلنشاءات األخرى

املجموع
 Xال ينطبق.
* تصنيف املنتجات املركزي ،الفئة الفرعية يف الصيغة .2
**

**

يوضح هذا العمود نفقات الصناعات السياحية يف ترويج التجارة أو الخدمات األخرى املتصلة باملنتجات املوصوفة إذا كان ذلك متصالً باملوضوع.

لوادجلا
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الجدول 10
املؤرشات غري النقدية
عدد الرحالت وأيام املبيت حسب نوع السياحة وأصناف الزوّار

أ-

السياحة الوافدة
املسافرون
السياح للنـزهة (زوّار
(زوّار املبيت) اليوم الواحد) الزوّار

السياحة املحلية
املسافرون
السياح للنـزهة (زوّار
(زوّار املبيت) اليوم الواحد) الزوّار

السياحة الخارجة
املسافرون
للنـزهة (زوّار
السياح
(زوّار املبيت) اليوم الواحد)

الزوّار

عدد الرحالت
عدد أيام املبيت
ب-

X

X

X

السياحة الخارجة :عدد الوافدين وأيام املبيت حسب وسائل النقل
عدد الوافدين

-1

النقل الجوي
 - 1-1الرحالت املنتظمة
 - 2-1الرحالت غري املنتظمة
 - 3-1الطائرات الخاصة
 - 4-1وسائل النقل الجوي األخرى

-2

املمرات املائية
 - 1-2خطوط سفن الركاب واملع ّديات
 - 2-2السفن السياحية
 - 3-2اليخوت
 - 4-2وسائل النقل املائي األخرى

-3

النقل الربي
 - 1-3السكك الحديدية
 - 2-3الحافالت السياحية أو الحافالت ووسائل النقل الربي العامة األخرى
‘’1

سيارات األجرة وليموزين واملركبات الخاصة املستأجرة بسائق

‘’2

استئجار مركبات يجرها إنسان أو حيوان

 - 4-3مركبات خاصة (سعتها حتى  8أشخاص)
 - 5-3استئجار مركبات بدون سائق (سعتها حتى  8أشخاص)
 - 6-3وسائل أخرى للنقل الربي (الخيول والدراجات والدراجات النارية إلخ)
 - 7-3سريا ً عىل األقدام
املجموع
*

يف حالة السياحة الوافدة يكون املتغري هو “عدد الوافدين”.

عدد أيام املبيت
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ج-

عدد املنشآت والسعة حسب نوع اإلقامة
اإلقامة للزوّار يف القسم  55من التصنيف الصناعي
الدويل املوحَّ د
أنشطة اإلقامة
قصرية األجل

أرايض املخيمات ومتنزهات
املركبات الرتفيهية
ومتنزهات املقطورات

أماكن اإلقامة
األخرى

األنشطة العقارية يف القسم  68من التصنيف
الصناعي الدويل املوحَّ د
األنشطة العقارية األنشطة العقارية عىل
أساس الرسوم
يف املمتلكات اململوكة
أو العقود
أو املؤجرة

عدد املنشآت
السعة (الغرف)
السعة (األُرسة)
استخدام السعة (الغرف)
استخدام السعة (األُرسة)
د-

َّ
املصنفة حسب متوسط عدد الوظائف
عدد منشآت الصناعات السياحة
 >1000 999-500 499-250 249-100 99-50 49-20 19-10 9-5 4-1املجموع

الصناعات السياحية
1

 خدمات اإلقامة للزوّار-1أ -خدمات اإلقامة للزوّار خالف -1ب
-1ب -خدمات اإلقامة املصاحبة لكل
أنواع ملكية بيوت اإلجازات

2

 -خدمات تقديم الطعام والرشاب

3

 -خدمات نقل الركاب بالسكك الحديدية

4

 -خدمات النقل الربي للركاب

5

 -خدمات النقل املائي للركاب

6

 -خدمات النقل الجوي للركاب

7

 -خدمات استئجار معدات النقل

8

 خدمات وكاالت السفر وخدمات الحجزاألخرى

9

 -الخدمات الثقافية

 - 10الخدمات الرياضية والرتفيهية
 - 11السلع املميزة للسياحة الخاصة بكل بلد
 - 12الخدمات املميزة للسياحة الخاصة بكل بلد
املجموع
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الفهرس
ألف

األثر االقتصادي للسياحة ،املرفق 6
احتساب القيمة ،15-3 ،37-2 ،35-2 ،املرفق 2
أساليب تقدير القيمة10-4 ،
استثمارات الصناعات السياحية54-2 ،49-2 ،46-2 ،
االستهالك الجماعي السياحي،112-4 ،99-4 ،72-4 ،33-4 ،16-4 ،6-4 ،4-3 ،64-2 ،57-2 ،
املرفق 4
استهالك السياحة الخارجة ،الشكل 1-2
استهالك السياحة املحلية ،الشكل 1-2
استهالك السياحة الوافدة ،الشكل 1-2
االستهالك السياحي ،29-2-27-2 ،25-2 ،الشكل 41-4 ،29-4 ،31-2 ،1-2
االستهالك السياحي الداخيل ،الشكل 82-4 ،81-4 ،42-4 ،29-4 ،1-2
االستهالك السياحي الوطني ،الشكل 1-2
االستهالك الوسيط32-3 ،
االستهالك الوسيط للمنتجني13-4 ،63-2 ،32-2 ،31-2 ،28-2 ،46-1 ،
األسعار األساسية ،95-4 ،58-4 ،44-4 ،9-4 ،الشكل 3-4
األسعار الجارية80-4 ،35-4 ،
أسعار الرشاء46-4 ،44-4 ،25-4 ،22-4 ،9-4 ،
أشكال السياحة ،29-2 ،الشكل 29-4 ،1-2
األشياء الثمينة ،15-4 ،7-3 ،28-2 ،21-2 ،الشكل  ،1-4الشكل  ،2-4املرفق 2
األصول الثابتة الخاصة بالسياحة ،54-2 ،49-2 ،47-2 ،46-2 ،املرفق 5
األصول غري امللموسة ،71-4 ،40-3 ،44-2 ،املرفق 2
األصول غري املنتجة71-4 ،40-3 ،
اإلقامة (انظر بلد اإلقامة)
اإلقامة19-2 ،
إنتاج عىل حساب الشخص26-2 ،
األنشطة الثانوية91-4 ،13-3 ،
األنشطة املميزة للسياحة ،9-3 ،8-3 ،الشكل 1-3
األنشطة املميزة للسياحة الخاصة بكل بلد ،9-3 ،8-3 ،الشكل 1-3
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إنفاق السياحة الخارجة40-4 ،
إنفاق السياحة املحلية41-4 ،39-4 ،
إنفاق السياحة الوافدة38-4 ،
اإلنفاق24-2-21-2 ،
اإلنفاق السياحي36-4 ،29-4 ،25-2-21-2 ،
اإلنفاق السياحي الداخيل82-4 ،81-4 ،41-4 ،

باء

بلد اإلقامة8-2 ،7-2 ،
البلد املرجعي30-2 ،20-2 ،
البنية التحتية املتصلة بالسياحة ،54-2 ،53-2 ،50-2 ،46-2 ،املرفق 5
البيئة املعتادة6-2 ،
البيانات الوصفية8-4 ،
بيوت اإلجازات ،14-3 ،47-2 ،38-2 ،37-2 ،28-2 ،10-2 ،9-2 ،املرفق 2

تاء

تحسني األرض املستخدمة لألغراض السياحية ،املرفق 5
التحويالت االجتماعية العينيّة73-4 ،41-4 ،15-4 ،61-2 ،28-2 ،26-2 ،25-2 ،
تحويالت عينيّة (انظر تحويالت اجتماعية عينية)
رُّ
التغيات يف الحجم80-4 ،
تقاسم الوقت ،20-3-18-3 ،املرفق  ،2املرفق 5
تكوين رأس املايل الثابت اإلجمايل السياحي ،107-4 ،99-4 ،70-4 ،6-4 ،41-3 ،44-2 ،املرفق
5

جيم

جداول العرض واالستخدام ،12-4 ،11-4 ،املرفق  ،2املرفق  ،4املرفق 6

حاء

حد اإلنتاج ،79-4 ،34-2 ،املرفق 2
الحساب الفرعي للسياحة18-1 ،17-1 ،15-1 ،13-1 ،12-1 ،
حسابات اإلنتاج45-4 ،44-4 ،30-4 ،16-4 ،
حيازة السلع والخدمات28-2 ،23-2 ،21-2 ،

خاء

الخدمات الجماعية غري السوقية ،111-4 ،108-4 ،72-4 ،64-2 ،61-2 ،املرفق 5
خدمات الحجز ،24-3-21-3 ،املرفق 3
خدمات الوساطة املالية املحتسبة عىل نحو غري مبارش41-4 ،26-2 ،

سرهفلا

راء

الرحالت املنظمة الشاملة ،24-3 ،22-3 ،املرفق 3
الرحلة2-2 ،
الرحلة السياحة16-2 ،

زاي

زائر املبيت (انظر السائح)
الزوّار12-2 ،2-2 ،
الزوّار الدوليون20-2 ،8-2 ،
الزوّار املحليون20-2 ،13-2 ،8-2 ،
زوّار اليوم الواحد38-4 ،13-2 ،12-2 ،4-1 ،

سني

السائح12-2 ،
ساعات العمل املنجزة ،68-4 ،65-4 ،38-3 ،املرفق 8
السفر1-2 ،
السلع (انظر معاملة السلع)
السلع االستهالكية املعمِّرة41-2 ،39-2 ،
السلع االستهالكية املعمِّرة السياحية وحيدة الغرض،42-2 ،41-2 ،39-2 ،26-2 ،25-2 ،
 ،41-4 ،15-4املرفق 5
السلع االستهالكية املعمِّرة وحيدة الغرض (انظر السلع االستهالكية املعمِّرة السياحية وحيدة
الغرض)
السلع املعمِّرة41-2 ،39-2 ،
السياحة1-4 ،3-3 ،1-3 ،2-2 ،1-1 ،
السياحة الخارجة ،الشكل 1-2
السياحة الداخلية ،الشكل 1-2
السياحة املحلية ،الشكل 1-2
السياحة الوافدة ،الشكل 1-2
السياحة الوطنية ،الشكل 1-2

صاد

الصناعات السياحية ،14-4 ،2-4 ،13-3 ،5-3 ،الشكل 2-4
الصناعة (انظر الصناعة/الصناعات السياحية)
صناعة االجتماعات27-3 ،
صناعة السياحة11-3 ،
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ضاد

الرضائب الصافية ،96-4 ،95-4 ،الشكل  ،3-4املرفق 4

طاء

الطلب الداخيل عىل السياحة99-4 ،93-4 ،4-3 ،

عني

العرض املحيل49-4 ،31-4 ،29-4 ،
العمالة ،69-4-62-4 ،39-3-36-3 ،الجدول  ،7املرفق 8
العمالة السياحية102-4 ،99-4 ،

غني

الغرض الرئييس للرحلة18-2 ،16-2 ،15-2 ،

فاء

فئات االستهالك السياحي ،29-2 ،الشكل 20-4 ،30-2 ،1-2

قاف

القيمة املضافة33-3 ،32-3 ،
القيمة املضافة اإلجمالية املبارشة للسياحة ،88-4 ،81-4 ،58-4 ،31-4 ،35-3 ،الشكل ،3-4
98-4
القيمة املضافة اإلجمالية98-4-86-4 ،35-3-31-3 ،
القيمة املضافة اإلجمالية للصناعات السياحية ،91-4 ،87-4-86-4 ،35-3-31-3 ،الشكل 3-4
القيمة املضافة الصافية33-3 ،32-3 ،

ميم

املؤسسات غري الربحية التي تخدم األُرس املعيشية41-4 ،36-4 ،26-2 ،
املؤرشات غري النقدية76-4 ،34-4 ،
املؤرشات املادية (انظر املؤرشات غري النقدية)
مبادئ تقدير القيمة38-4 ،10-4 ،9-4 ،
املجمالت81-4 ،80-4 ،78-4 ،
املجمالت السياحية (انظر املجمالت/القيمة املضافة اإلجمالية للصناعات السياحية/القيمة
املضافة اإلجمالية املبارشة للسياحة/الناتج املحيل اإلجمايل املبارش للسياحة)
مجموع الطلب الداخيل عىل السياحة114-4 ،101-4 ،99-4 ،93-4 ،65-2 ،
محل اإلقامة املعتادة8-2 ،7-2 ،
مدة الرحلة76-4 ،14-2 ،12-2 ،
مسافر للنـزهة (انظر زائر اليوم الواحد)4-1 ،
املساكن37-2 ،34-2 ،28-2 ،26-2 ،10-2 ،9-2 ،

سرهفلا
املساكن الثانوية16-3 ،47-2 ،26-2 ،10-2 ،9-2 ،
املستويات الجغرافية ،املرفق 7
املسكن الرئييس14-3 ،47-2 ،38-2 ،9-2 ،
معامالت املقايضة28-2 ،26-2 ،
معامالت عىل حساب الشخص 28-2
معاملة السلع ،املرفق 4
املقارنات الدولية115-4 ،10-3 ،7-3 ،
مكان اإلقامة املعتادة (انظر اإلقامة املعتادة)
املكونات األخرى لالستهالك السياحي41-4 ،15-4 ،
املنتجات السياحية14-4 ،2-4 ،7-3 ،
املنتجات املرتبطة بالسياحة  ،7-3الشكل  ،1-3الشكل  ،1-4الشكل 2-4
املنتجات املميزة للسياحة الخاصة بكل بلد ،7-3 ،الشكل 1-3
املنتجات املميزة للسياحة ،13-3 ،7-3 ،الشكل  ،1-3الشكل  ،1-4الشكل  ،2-4املرفق  ،2املرفق
5
املنتجون44-2 ،39-2 ،28-2 ،26-2 ،
املنشأة13-3-11-3 ،
منظم الرحلة ،13-4 ،24-3 ،21-3 ،املرفق 3
ميزان املدفوعات ،43-4 ،9-4 ،36-2 ،11-2 ،6-2 ،2-2 ،1-2 ،44-1 ،39-1 ،13-1 ،املرفق 2

نون

الناتج املحيل اإلجمايل ،83-4 ،81-4 ،47-4 ،42-4 ،31-4 ،13-4 ،الشكل 3-4
الناتج املحيل اإلجمايل املبارش للسياحة ،95-4 ،81-4 ،59-4 ،42-4 ،31-4 ،الشكل 98-4 ،3-4
النشاط الرئييس11-3 ،
نظام اإلحصاءات السياحية19-1 ،17-1 ،14-1 ،
نظام الحسابات القومية ،13-1 ،6-1 ،1993 ،املرفق 2
نموذج العمالة السياحية الذي وضعته منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،51-1 ،
 ،103-4املرفق 8

هاء

الهامش اإلجمايل24-3 ،21-3 ،

واو

الوظائف ،66-4 ،65-4 ،38-3 ،املرفق 8
الوظائف املتفرغة املعادلة ،104-4 ،38-3 ،املرفق 8
وقت التسجيل10-4 ،9-4 ،
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مرسد املصطلحات
استهالك السياحة الخارجة  -استهالك السياحة الخارجة هو االستهالك السياحي للزائر
املقيم خارج االقتصاد املرجعي (الشكل .)1-2
استهالك السياحة الوافدة  -استهالك السياحة الوافدة هو االستهالك السياحي للزائر غري
املقيم داخل االقتصاد املرجعي (الشكل )1-2
االستهالك السياحي  -ينطبق نفس التعريف الرسمي لإلنفاق السياحي عىل االستهالك
السياحي .ومع ذلك فإن مفهوم االستهالك السياحي املستخدَم يف الحساب الفرعي للسياحة
يتجاوز اإلنفاق السياحي .فباإلضافة إىل املبلغ املدفوع لحيازة السلع والخدمات االستهالكية
وكذلك لحيازة األشياء الثمينة لالستخدام الخاص أو لإلهداء ،ألغراض الرحالت السياحية
وأثناءها ،والذي يناظر املعامالت النقدية (وهي نقطة تركيز اإلنفاق السياحي) .ويشمل
االستهالك السياحي أيضا ً يف الواقع الخدمات املرتبطة باإلقامة أثناء اإلجازات عىل حساب
الشخص والتحويالت االجتماعية السياحية العينيّة واالستهالك املحتسب اآلخر .ويتعينّ
تقدير هذه الصفقات باستعمال مصادر تختلف عن املعلومات املجموعة مبارشة من الز ّوار،
مثل تقارير املبادالت املحلية وتقديرات اإليجارات الخاصة ببيوت اإلجازات وحسابات خدمات
الوساطة املالية املحتسبة عىل نحو غري مبارش ،إلخ ،.الفقرة .25 – 2
االستهالك السياحي الداخيل  -االستهالك السياحي الداخيل هو االستهالك السياحي لكال
الز ّوار املقيمني وغري املقيمني داخل االقتصاد املرجعي وهو حاصل جمع استهالك السياحة
املحلية واستهالك السياحة الوافدة (الشكل .)1-2
االستهالك السياحي املحيل  -االستهالك السياحي املحيل هو االستهالك السياحي للزائر املقيم
داخل االقتصاد املرجعي (الشكل .)1-2
االستهالك السياحي الوطني - -االستهالك السياحي الوطني هو االستهالك السياحي للز ّوار
املقيمني داخل وخارج االقتصادي املرجعي .وهو حاصل جمع استهالك السياحة املحلية
واستهالك السياحة الخارجة (الشكل .)1-2
التحويالت االجتماعية العينيّة  -تمثل التحويالت االجتماعية العينيّة حالة خاصة من التحويالت
العينيّة .وتتألف هذه التحويالت من السلع والخدمات املقدَّمة من الحكومة العامة واملؤسسات
غري الربحية التي تخدم األُرس املعيشية واملقدمة إىل فرادى األُرس املعيشية .واألمثلة البارزة عىل
ذلك هي الخدمات الصحية والتعليمية .فبدال ً من تقديم مبلغ محدَّد من املال الستخدامه يف
رشاء الخدمات الطبية والتعليمية يتم يف كثري من األحيان تقديم هذه الخدمات يف شكل عيني
للتأكد من الوفاء بالحاجة إىل هذه الخدمات .ويف بعض األحيان يشرتي املتل ّقي الخدمة ثم يتم
تسديده من مخطط التأمني أو املساعدة .وهذه املعامالت تعامل مع ذلك باعتبارها عينيّة ألن
املتل ّقي يعمل فقط كوكيل مخطط التأمني)( .انظر الحسابات القومية  ،2008الفقرة .)83-3
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يسجل حساب اإلنتاج نشاط إنتاج السلع والخدمات عىل النحو املع َّرف يف
حساب اإلنتاج -
ِّ
نظام الحسابات القومية .وبند التوازن يف هذا الحساب ،وهو القيمة املضافة اإلجمالية ،يع َّرف
باعتباره قيمة الناتج مخصوما ً منها قيمة االستهالك الوسيط ويعترب مقياسا ً ملساهمة فرادى
املنتجني أو الصناعات أو القطاعات يف الناتج املحيل اإلجمايل .والقيمة املضافة اإلجمالية هي
املصدر الذي تتولَّد منه اإليرادات األ َّولية يف نظام الحسابات القومية ولذلك تنقل إىل التوزيع
األ َّويل لحساب اإليرادات .ويمكن أيضا ً قياس القيمة املضافة والناتج املحيل اإلجمايل بعد خصم
استهالك رأس املال الثابت ،وهو رقم يمثِّل هبوط القيمة أثناء فرتة استخدام رأس املال الثابت
يف عملية اإلنتاج (انظر نظام الحسابات القومية ،2008 ،الفقرة .)17-1
السلع االستهالكية املعمِّرة  -السلع االستهالكية املع ِّمرة هي سلع يمكن استخدامها مرارا ً
أو بصورة مستمرة يف فرتة سنة أو أكثر ،عىل افرتاض وجـود معدل عادي أو متوسط
لالستخدام املادي .وعندما يحصل املنتجون عىل هذه السلع فإنها ُتعترب سلعا ً رأسمالية
تستخدم يف عمليات اإلنتاج ،كما يحدث يف حالة املركبات والحواسيب إلخ .وعندما تحصل
عليها األُرس املعيشية فإنها تعترب سلعا ً استهالكية مع ِّمرة (الفقرة .)39-2
السلع االستهالكية املعمِّرة السياحية وحيدة الغرض  -السلع االستهالكية املع ِّمرة السياحية
وحيدة الغرض هي فئة محدَّدة يف إطار السلع االستهالكية املع ِّمرة تشمل السلع املع ِّمرة التي
يستخدمها األفراد بصورة حرصية أو شبه حرصية أثناء الرحلة السياحية (الفقرة 41-2
واملرفق .)5
القيمة املضافة اإلجمالية  -القيمة املضافة اإلجمالية هي قيمة الناتج مطروحا ً منها قيمة
االستهالك الوسيط (الفقرة )32-3
القيمة املضافة اإلجمالية املبارشة للسياحة  -القيمة املضافة اإلجمالية املبارشة للسياحة هي
جزء القيمة املضافة اإلجمالية املتولِّد عن الصناعات السياحية والصناعات األخرى يف االقتصاد
التي تخدم الز ّوار بصورة مبارشة استجابة لالستهالك السياحي الداخيل (الفقرة .)88-4
القيمة املضافة اإلجمالية للصناعات السياحية القيمة املضافة اإلجمالية للصناعات السياحية هي
حاصل مجموع القيمة املضافة اإلجمالية لجميع املنشآت التي تنتمي إىل الصناعات السياحية،
بغض النظر عما إن كان كل ناتجها يقدَّم إىل الز ّوار وبغض النظر عن درجة التخصص يف
عملية اإلنتاج (الفقرة .)86-4
املؤرشات غري النقدية  -ينبغي أالّ تعترب البيانات املقيسة بوحدات مادية أو وحدات غري نقدية
ّ
تشكل مكونات جوهرية سواء بالنسبة
أي حساب فرعي .إذ أنها
أخرى جزءًا ثانويا ً من ّ
للمعلومات التي توفرها مبارشة أو لغرض تحليل البيانات النقدية تحليالً كافيا ً (انظر نظام
الحسابات القومية ،2008 ،الفقرة .)84-29
مجمالت الحساب الفرعي للسياحة ُ -يوىص بجمع املجمالت التالية التي تمثِّل مجموعة من
أي اقتصاد (الفقرة :)81-4
املؤرشات الهامة لحجم السياحة يف ّ

•اإلنفاق السياحي الداخيل؛
•االستهالك السياحي الداخيل؛
•القيمة املضافة اإلجمالية للصناعات السياحية؛
•القيمة املضافة اإلجمالية املبارشة للسياحة؛
•الناتج املحيل اإلجمايل املبارش للسياحة.
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مجموع الطلب الداخيل عىل السياحة  -مجموع الطلب الداخيل عىل السياحة هو حاصل
جمع االستهالك السياحي الداخيل وتكوين رأس املال الثابت اإلجمايل السياحي واالستهالك
الجماعي السياحي (الفقرة  .)114-4وال يشمل استهالك السياحة الخارجة.
الناتج املحيل اإلجمايل املبارش للسياحة  -الناتج املحيل اإلجمايل املبارش للسياحة هو حاصل
جمع جزء القيمة املضافة اإلجمالية املتولِّد عن جميع الصناعات (باألسعار األساسية) استجابة
لالستهالك السياحي الداخيل مضافا ً إليه مبلغ الرضائب الصافية عىل املنتجات والواردات
املشمولة يف قيمة هذا اإلنفاق بأسعار الرشاء (الفقرة .)96-4
نسبة السياحة  -يف حالة كل متغري من متغريات العرض يف الحساب الفرعي للسياحة ،تكون
نسبة السياحة هي النسبة بني مجموع قيمة نصيب السياحة ومجموع قيمة املتغري املناظر يف
الحساب الفرعي للسياحة معبرَّ ا ً عنه يف شكل نسبة مئوية (الفقرة .)56-4
نصيب السياحة  -نصيب السياحة هو نصيب الجزء املناظر من االستهالك السياحي الداخيل
يف كل مك ّون من مك ّونات العرض (الفقرة  .)51-4وبالنسبة لكل صناعة يتمثَّل نصيب
السياحة للناتج (بالقيمة) يف مجموع نصيب السياحة الذي يناظر كل مك ّون إنتاج يف ناتج
هذه الصناعة (الفقرة .)55-4
الهامش اإلجمايل  -الهامش اإلجمايل ملقدّم خدمات الحجز هو الفرق بني القيمة التي ُتباع بها
خدمات الوساطة والقيمة العائدة ملقدم خدمات الحجز نظري خدمة الوساطة.
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املرفق 1

االختالفات الرئيسية بني الحساب الفرعي للسياحة:
اإلطار املنهجي املوىص به  2000والحساب الفرعي للسياحة:
اإلطار املنهجي املوىص به2008 ،
املوضوع

الحساب الفرعي للسياحة :اإلطار
املنهجي املوىص به 2000

الحساب الفرعي للسياحة :اإلطار
املنهجي املوىص به 2008

 - 1تحليل السياحة وفقا ً لخصائص
الرحالت والز ّوار

ال تأكيد عىل أهمية املوضوع.

 - 2تعريف استهالك الز ّوار ومختلف
نطاقاته

مجموع اإلنفاق االستهالكي للزائر أو
يف
نيابة عنه طوال مدة الرحلة واإلقامة
اإلنفاق السياحي يشري إىل املبالغ املدفوعة مقابل حيازة سلع
بلد املقصد أو أثناءها.
للترصف
وخدمات استهالكية وكذلك أشياء ثمينة الستعمال الزائر أو
ّ
فيها ،من أجل الزيارات السياحية وأثناءها .وهو يشمل إنفاق الزائر
نفسه ،وكذلك النفقات التي ُتد َفع من قِبل اآلخرين أو ُتسدَّد إليه منهم؛

مع أن الجداول العرشة تشري إىل مقاييس تجميعية ،فإن التوجيهات
ّ
توكد عىل أهمية الحسابات التفصيلية والنتائج.
مفهومان :اإلنفاق السياحي ،واالستهالك السياحي:

االستهالك السياحي ،كما ُيستع َمل يف الحساب الفرعي للسياحة،
يذهب إىل أبعد م ّما يذهب إليه اإلنفاق السياحي .فهو يشمل ،باإلضافة
إىل اإلنفاق السياحي ،الخدمات املتصلة باإلقامة عىل حسابه الخاص
أثناء العطالت ،والتحويالت االجتماعية السياحية العينيّة وغري ذلك
من أبواب االستهالك املحتسبة.

 - 3الفرق بني النشاط (عملية إنتاج
رصف) والصناعة (مجموعة
منشآت)

االستهالك النهائي النقدي للز ّوار.

يشبه تقريبا ً اإلنفاق السياحي.

اإلنفاق االستهالكي النهائي للز ّوار،
النقدي منه والعيني :االستهالك
السياحي.

يشبه تقريبا ً االستهالك السياحي :يبينِّ بوضوح الفرق بينه وبني
اإلنفاق السياحي.

الفوارق ليست مبيَّنة بوضوح.
استعمال املصطلحات يشوبه
الغموض.

التمييز واضح بني منشآت مجموعات الصناعات السياحية التي
يتمثّل نشاطها الرئييس يف نشاط له خصائص سياحية واألنشطة ذات
الخصائص السياحية.

 - 4املنتجات ذات الخصائص السياحية قائمة وحيدة تطبّقها جميع البلدان.

واردة يف مجموعتني فرعيتني مختلفتني:

ألف’1‘-1-منتجات ذات خصائص سياحية قابلة للمقارنة دولياً؛
ألف’2‘-2-منتجات ذات خصائص سياحية تختص بها البلد
(يق ّررها كل بلد).

 - 5األنشطة ذات الخصائص السياحية قائمة وحيدة تطبّقها جميع البلدان.

تشري األنشطة ذات الخصائص السياحية إىل فئتي املنتجات ذات
الخصائص السياحية املذكورتني أعاله (ألف ’1‘ 1-وألف.)’2‘-2
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املوضوع

الحساب الفرعي للسياحة :اإلطار
املنهجي املوىص به 2008

الحساب الفرعي للسياحة :اإلطار
املنهجي املوىص به 2000

 - 6الصناعات املرتبطة بالسياحة

محدّدة بشكل منفصل :يختص بها
كل بلد.

مستبعدة نظرياً.

 - 7األشياء الثمينة

مستبعدة.

متض ّمنة إذا كانت مشرتاة أثناء الرحالت.

 - 8ترتيبات تقاسم الوقت وغري ذلك
من األنواع املبتكرة مللكية بيوت
اإلجازات

غري مذكورة.

معترَ ف بها.

 - 9صناعة االجتماعات

غري مذكورة.

معرتف بها ولكنها تعترب هامشية ألن نواتجها ال يحوزها الز ّوار
بشكل رئييس.

 - 10معاملة السلع والهوامش عىل السلع غموض بسبب عدم وجود توافق
يف اآلراء بشأن معاملة السلع التي
يشرتيها الز ّوار والقيمة املضافة
املتولّدة يف هامش إنتاجها تظهر
يف الجداول من  1إىل  6كمنتجات
مختلفة.

أنشطة تجارة التجزئة تتصل بالسلع التي يشرتيها الز ّوار ،أما
املرتبطة بالسلع ذات الخصائص السياحية ف ُتعترب من الخصائص
السياحية (التوصيات الدولية إلحصاءات السياحة.)2008 ،
والقيمة املضافة يف رشاء السلع ليست جزءًا من القيمة املضافة
اإلجمالية املبارشة للسياحة ولكنها ُتعتَرب من اآلثار غري املبارشة.
وتشبه معاملة هوامش النقل والتجارة يف الجداول جداول العرض
واالستخدام يف نظام الحسابات القومية( 1993 ،وهو عمود ُمد َرج
كعنرص من عنارص قيمة العرض).

 - 11السياحة الخارجة

السياحة الخارجة هي سياحة الز ّوار
املقيمني إىل خارج اإلقليم االقتصادي
للبلد املرجعي.

تشمل السياحة الخارجة أنشطة الز ّوار املقيمني التي تتم خارج البلد
املرجعي ،سواء كانت جزءًا من رحلة إىل الخارج أو جزءًا من رحلة
محلية.

 - 12الجدول  :7العمالة يف الصناعات
السياحية

يشمل الوظائف حسب الحالة
الوظيفية واألشخاص املشتغلني.

يشمل الوظائف وساعات العمل ومكافئ الوقت الكامل للوظائف،
حسب الحالة الوظيفية.

البنية التحتية املهيأة أساسا ً ألغراض
 - 13الجدول  :8تكوين رأس املال
مدرجة.
الثابت اإلجمايل للسياحة للصناعات السياحة ليست
َ
السياحية والصناعات األخرى
 - 14الجدول  :9االستهالك الجماعي
للسياحة حسب املنتجات
واملستويات الحكومية

البنية السياحية املهيأة أساسا ً ألغراض السياحة مدرجة حني يكون
ذلك ممكناً ،ولكن تفاصيل املنتجات أدخلت عليها تنقيحات.

االستهالك الجماعي للسياحة معروض االستهالك الجماعي للسياحة ال يعدو أن يكون جزءًا من اإلنفاق
الحكومي لصالح السياحة .و ُيع َرض االستهالك الجماعي للسياحة
بشكل غامض وفقا ً للوظيفة يف
وفقا ً للتصنيف املركزي للمنتجات ،التنقيح .2
تصنيف وظائف الحكومة.

 - 15فائدة الحساب الفرعي للسياحة يف غامضة بشأن العالقة بني الحساب
الفرعي للسياحة وتحليل األثر.
قياس األثر االقتصادي للسياحة

يقيس الحساب الفرعي للسياحة املساهمة االقتصادية املبارشة
للسياحة يف االقتصاد املرجعي استجابة لالستهالك الداخيل للسياحة.
ولذلك فهو يقرص يف قياس األثر الكيل املبارش للسياحة ألنه يستبعد
مساهمة املك ّونات األخرى يف الطلب الداخيل الكيل عىل السياحة.
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املرفق 2

العالقة بني الحساب الفرعي
للسياحة واإلطار الرئييس
لنظام الحسابات القومية2008 ،
ِّ
يوفر نظام الحسابات القومية 2008 ،قدرا ً كبريا ً من املرونة يف تصميم حسابات فرعية موجَّ هة
وظيفياً ،حيث إن الهدف من هذه الحسابات هو الرتكيز عىل جوانب محدّدة من مجال اقتصادي
معينَّ  ،والتح ّرر من بعض قيود اإلطار املركزي .ونتيجة لذلك يمكن وضع نماذج مختلفة ملجال
معينَّ  ،تر ِّكز عىل جوانب مختلفة تعتَرب ذات أهمية خاصة بقدر أكرب ،وهذا هو الحال بالنسبة
للسياحة.
ويعتَرب الناتج املحيل اإلجمايل ،عىل نطاق واسع ،تجميعا ً مركزيا ً لقياس األداء االقتصادي
لنشاط إنتاجي .والهدف األول من وضع إطار للحساب الفرعي للسياحة هو العمل عىل توفري
قياس كيل للسياحة كنشاط اقتصادي ّ
معقد ،يمكن بسهولة مقارنته بالناتج املحيل اإلجمايل
وبالقيمة املضافة اإلجمالية لألنشطة اإلنتاجية أو الصناعات األخرى .ومن هنا فإن أحد االهتمامات
الرئيسية يف تطوير الحساب الفرعي للسياحة هو توفري قياس ذي مصداقية لحجم السياحة،
وهو أحد املجاميع التي يزداد الطلب عليها من قِ بَل إدارات السياحة الوطنية التي تحتاج إىل نوع
من القياس املوضوعي لنطاق مسؤولياتها من أجل الحصول عىل اعرتاف بها.
وما ييل ليس وصفا ً شامالً للعالقة بني الحساب الفرعي للسياحة ونظام الحسابات
القومية ،2008 ،وإنما هو موجز للقارئ العام يرشح املفاهيم الرئيسية املستخدمة يف الحساب
الفرعي للسياحة ،ومتى وكيف تتصل باملفاهيم املستخدمة يف إطار نظام الحسابات القومية،
.2008

حدود اإلنتاج
كان من الرضوري يف وصف السياحة كنشاط اقتصادي منتج ،استخدام نفس حدود اإلنتاج
ونفس تعريف عملية اإلنتاج والقيمة املضافة املستخدمة يف اإلطار املركزي لنظام الحسابات
القومية ،2008 ،ليمكن التعبري عن أهمية السياحة باستخدام نفس املعيار .وباستثناء خدمات
املبيت عىل حساب الزائر وخدمات العاملني املدفوعي األجر ،لم يكن من املمكن إجراء أيّ احتساب
للخدمات املقدمة من داخل األُرسة املعيشية عىل حسابها الخاص يف هذا السياق التقييدي ألن
هذه النفقات ال تدخل يف نطاق حدود اإلنتاج يف نظام الحسابات القومية 2008 ،عىل الرغم
من أنه من املس َّلم به أن هذا االحتساب يمكن أن يكون ذا فائدة يف مقارنة التكاليف النسبية
الستعمال السلع االستهالكية املعمِّ رة اململوكة بشكل فردي بدال ً من استئجار خدمات أو استئجار
أصول مشابهة من الرشكات التجارية .وإدراكا ً لهذا الوضع بالنسبة للبلدان التي تُستخدم فيها
السيارات الخاصة اململوكة لألفراد عىل نطاق واسع جدا ً يف الرحالت السياحية ،من املستحسن أن
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يكون هناك تقدير إضايف خاص لتلك الخدمات كطريقة بديلة لعرض الحسابات ،ولكن خارج
إطار املقارنة الدولية واملقارنة مع التقديرات الوطنية للناتج املحيل اإلجمايل.

االستهالك
فيما يتعلق بالتمييز بني اإلنفاق االستهالكي النهائي واإلنفاق االستهالكي الوسيط ،كان من
الرضوري الخروج عىل توصيات اإلطار املركزي لنظام الحسابات القومية 2008 ،بسبب أهمية
السياحة لألغراض التجارية ،التي ال يمكن تجاهلها ،والتي يقوم املنتجون فيها يف الغالب بتغطية
نفقات موظفيهم مبارشة .وهنا يُقرتح تصنيف مزدوج غري متجانس ملا يُسمّ ى “إنفاق املنتجني
عىل السياحة” يف الحساب الفرعي للسياحة .ويتصل هذا اإلنفاق بالنفقات التي يتحمّ لها املنتجون
نيابة عن الزوّار ،واملصنَّفة يف اإلطار املركزي لنظام الحسابات القومية باعتبارها استهالكا ً وسيطاً.
وهذه هي نفقات نقل وإقامة املوظفني يف رحالت العمل ،وجميع النفقات التي تتصل بالزوّار إىل
كيان منتج معينَّ أثناء سفرهم ويغطيها ذلك الكيان (مثل الدعوات إىل األحداث الرياضية أو
الثقافية نيابة عن رشيك تجاري (عميل أو مقدم خدمة)) .وألغراض الحساب الفرعي للسياحة،
عند النظر يف أنشطة الزوّار ،تُعترب هذه النفقات السياحية التي يتحمّ لها املنتجون جزءًا من
االستهالك السياحي وينظر إليها باعتبارها ال تختلف أساسا ً عن اإلنفاق االستهالكي الذي يعتربه
نظام الحسابات القومية ،1993 ،إنفاقا ً استهالكيا ً نهائيا ً لألُرسة املعيشية بوصفها من الزوّار.
ومع ذلك ،فإنه عندما يتم تنفيذ حساب إجمايل القيمة املضافة للصناعات ،يكون هناك تصنيف
مزدوج :فمن جهة يكون هذا اإلنفاق استهالكا ً وسيطا ً ويتم سحب قيمته من القيمة اإلجمالية
لإلنتاج عند حساب القيمة املضافة اإلجمالية املبارشة للصناعة املعنية ،باعتبارها تكلفة إنتاج،
ومن ناحية أخرى فإن هذه النفقات هي جزء من االستهالك السياحي ،باعتبار أنها تو ِّلد طلبا ً عىل
السياحة ،ويو ِّلد االهتمام بها قيمة مضافة إجمالية مبارشة للسياحة.

معاملة األنواع املبتكرة مللكية بيوت اإلجازات
World Tourism Organization.116
General Guidelines for Developing
the Tourism Satellite Account:
Measuring Total Tourism Demand
(Madrid, 2000).

عند إعداد املبادئ التوجيهية العامة لتطوير الحساب الفرعي للسياحة  ،16تمت مناقشة مسألة
ترتيبات تقاسم الوقت فيما يتعلق بملكية بيوت اإلجازات ،واقرتحت بعض الحلول .وقد جرى
املزيد من التشاور مع القطاع الخاص والبلدان ،ونشأ عن ذلك تحليالت واقرتاحات جديدة .وتم
تناول هذا املوضوع يف أكثر من فريق تنسيق مشرتك بني الوكاالت يف مجال إحصاءات السياحة،
وكذلك عن طريق فريق خرباء معني بالتصنيفات االقتصادية واالجتماعية .ومع االعرتاف بأن
املصطلحات املستخدمة يف الوقت الراهن للمشاركة بالوقت تشري إىل حاالت مختلفة يمكن
تصنيفها تقريبا ً يف ثالث فئات (أ) التملك بعقد ملكية (ب) الحق يف االستخدام كنوع من امللكية
(ج) نظام العضوية؛ فهي ذات خصائص اقتصادية متميزة ،وال بد من اقرتاح حلول مختلفة
ملعالجتها يف الحسابات القومية ويف ميزان املدفوعات .وألن إطار الحساب الفرعي للسياحة ال
يشري إال ّ إىل املعامالت يف السلع والخدمات ،كان ال بد من إيجاد حل فريد لهذا النطاق املقيَّد ،عىل
النحو التايل:
•إدخال رسوم استخدام مرافق تقاسم الوقت (خدمة املفروشات ،والتنظيف ،وما إىل
ذلك) التي يدفعها املالك يف اإلنفاق السياحي؛
•املرصوفات اليومية الجارية (خدمات إدارة املمتلكات ،واملدفوعات الجارية األخرى
مثل الرضائب العقارية) ليست جزءًا من االستهالك السياحي ،حيث تعترب تكاليف
للنشاط اإلنتاجي املرتبط بامللكية؛

قفرملاا
•يُستبعد أيضا ً من االستهالك السياحي اإلنفاق عىل “التحسينات الكبرية” (التقديرات
الخاصة التي تمثل مدفوعات إضافية تتم من أجل الوفاء بمصاريف معيَّنة من أجل
تحسني املمتلكات املادية وإطالة عمرها) وتعترب جزءًا من الزيادة يف حقوق املالك ،أيًّا
كانت تحليالت هذه الحقوق (زيادة تتصل باألصول املادية أو املالية أو األصول غري
املادية املنتجة أو غري املنتجة)؛
•كذلك تتصل خدمات تبادل تقاسم الوقت وخدمات مبيعات تقاسم الوقت مع الناحية
املتصلة “بمالك العقار” يف ترتيب امللكية ،وليس “باملستهلك” ولذلك ُتستبعد من
االستهالك السياحي.

معاملة األشياء الثمينة واإلنفاق السياحي
عىل الوحدات ذات القيمة الهامة
يف حالة الرشاء املبارش من قِ بل املقيمني بالخارج ،والرشاء املبارش من قِ بل غري املقيمني يف البلد،
يتضمّ ن دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،اإلصدار السادس ،مسودة ما قبل النرش
(كانون األول/ديسمرب  ،)2008ونظام الحسابات القومية 2008 ،رشاء أيّ سلعة تتجاوز
قيمتها عتبة معيَّنة أو حدا ً جمركيا ً معينا ً لتجارة السلع ،وبالتايل يُستبعد هذا الرشاء من بنود
السفر (ميزان املدفوعات) أو التسويات اإلقليمية (نظام الحسابات القومية).
وتتضمّ ن التوصيات الدولية إلحصاءات السياحة  ،2008والحساب الفرعي للسياحة،
اإلطار املنهجي املوىص به  ،2008إدخال رشاء األشياء الثمينة ضمن اإلنفاق السياحي (وبالتايل
االستهالك السياحي) ،وال تضع أيّ استثناء يف املعاملة عىل أساس قيمة الوحدة من السلع املشرتاة
(حيث إن هذه االستثناءات ،بالشكل الذي توضع به ،ال تضمّ ن معاملة متساوية يف التعامل بني
البلدان) .ويعرتف ذلك بأهمية هذه املشرتيات بوصفها القوة الدافعة للسياحة يف بعض األماكن
أو من جانب بعض فئات الزوّار.

تصنيف املنتجات واملؤسسات يف مجموعات
ِ
يستعمل الحساب الفرعي للسياحة تجميعات للمنتجات واملنشآت تختلف عن التجميعات املستعملة
عادة من قِ بل البلدان يف جداولها للعرض والطلب وفقا ً لنظام الحسابات القومية( 2008 ،عىل
الرغم من أنها مأخوذة من التصنيفات املعتمدة دولياً ،أي التصنيف املركزي للمنتجات ،اإلصدار
 ،2فيما يتعلق باملنتجات ،والتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ د لجميع األنشطة االقتصادية ،التنقيح
 ،4فيما يتعلق باألنشطة) حيث إن الحساب الفرعي للسياحة :اإلطار املنهجي املوىص به2008 ،
يركز أساسا ً عىل املنتجات ذات الخصائص السياحية والصناعات السياحية .وبوجه عام ،ليس لهذا
الرتكيز املختلف أثر عىل املجاميع ولكنه يؤثر عىل التفاصيل حسب املنتجات أو الصناعات (انظر،
يف املرفق  ،3مناقشة موضوع خدمات الحجز).

القيمة املضافة اإلجمالية املبارشة للسياحة
من املفيد ،يف النهاية ،التأكيد عىل أن القيمة املضافة اإلجمالية املبارشة للسياحة ،أي اإلجمايل
املستخدم يف الحساب الفرعي للسياحة لقياس حجم السياحة ،ال تتوافق مع القيمة املضافة
اإلجمالية أليّ مجموعة من الوحدات اإلنتاجية التي تقوم بتطوير عمليات إنتاج مماثلة ،كما هو
الحال يف هذه القياسات يف اإلطار املركزي لنظام الحسابات القومية .2008 ،وتع َّرف القيمة
املضافة اإلجمالية املبارشة للسياحة كجزء من القيمة املضافة اإلجمالية املتولدة يف االقتصاد
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عن طريق صناعات السياحة وغريها من الصناعات التي تخدم الزوّار بشكل مبارش يف عرض
السلع والخدمات استجابة لالستهالك السياحي الداخيل .ويمكن أن ينشأ جزء من هذا التجميع
من الصناعات السياحية ،وجزء من صناعات أخرى أيضاً .فليس كل القيمة املضافة اإلجمالية
للصناعات السياحية جزءًا من القيمة املضافة اإلجمالية املبارشة للسياحة ألن هذه الصناعات قد
تخدم أيضا ً غري الزوّار بنفس الطريقة التي قد تخدم بها الصناعات غري السياحية الزوّار ومن ثم
تو ِّلد جزءًا من القيمة املضافة اإلجمالية املبارشة للسياحة.
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املرفق 3

تسجيل خدمات الحجز
عىل نحو منفصل
يف إحصاءات السياحة ،وال سيما يف الحساب الفرعي للسياحة ،يجب أن تُعامل الخدمات املقدَّمة
عادة من قِ بل وكاالت السفر ومنظمي الجوالت السياحية وغريهم من مقدمي خدمات الحجز
(البند  8من تصنيف املنتجات؛ الفقرة  )10-3بشكل منفصل عن استهالك بقية خدمات السياحة
التي يتم رشاؤها من خالل الوساطة .وهذا املبدأ مستمد من االعتبار بأنه من املرشوع النظر إىل
الخدمات التي يقدمها مقدمو خدمات الحجز عىل أنها أنشطة ذات خصائص سياحية ،ومن ثم
يجب عرضها يف الحساب الفرعي للسياحة باعتبارها تقدِّم خدمة مبارشة للزوّار .وعالوة عىل ذلك
ال بد من قياس جميع خدمات الحجز بالطريقة نفسها بغض النظر عن اإلجراء الذي يُدفع من
خالله مقابل هذه الخدمات يف الواقع (زيادات عىل السعر ،أو سمرسة) (انظر التوصيات الدولية
إلحصاءات السياحة ،2008 ،الفقرات  47-6إىل .)52-6
لذل�ك يتعينَّ النظر إىل ناتجها الذي يُقاس باس�تعمال الهامش اإلجم�ايل الذي يتو َّلد عنها،
باعتباره مشتريات يقوم بها املس�تعملون بش�كل منفصل عن خدمات الحجز ،وينبغي حساب
قيمة باقي خدمات االستهالك السياحي املشرتاة عن طريقهم “خالص” الهامش اإلجمايل.
ونتيجة لهذا التعديل ،ال يحدث تعديل يف توزيع استهالك الزوّار للسياحة حسب املنتجات
ْ
وحس�ب ،ولكن تتغيرَّ القيمة الش�املة لالستهالك السياحي املحيل واس�تهالك السياحة الخارجة
واس�تهالك الس�ياحة الداخلية بس�بب اختلاف بلدان إقام�ة مقدمي خدمات الحج�ز ومقدمي
الخدمات الوسيطة والزوّار.
وعلى الرغم م�ن تعديل قِ يم اس�تهالك الس�ياحة املحلية واس�تهالك الس�ياحة الخارجة
واستهالك السياحة الداخلية ،فإن القيمة الصافية للتعامالت بني املقيمني وغري املقيمني ال يدخل
عليها تعديل ،ألن االنخفاض يف استهالك السياحة الخارجة (الحالة ألف (ب)) يوازنه انخفاض
يف صادرات خدمات الحجز (التي تستهلكها الرشكات الناقلة غري املقيمة) ،والنقص يف استهالك
السياحة الداخلية (الحالة ألف (د)) يوازنه انخفاض واردات خدمات الحجز (املستهلكة من قِ بل
رشكات النقل املقيمة) ،إلخ.
وهناك حالتان مختلفتان ممكنتان يرد وصفهما يف األقسام التالية :إحداهما حالة وكاالت
السفر وغريها من مقدمي خدمات الحجز (الحالة ألف ،وترد بعض األمثلة لها) واألخرى حالة
منظمي الرحالت السياحية (الحالة باء).

ألف -

وكاالت السفر ومو ّردو خدمات الحجز األخرى

لكي يكون العرض البياني أكثر سهولة ،يمكن افرتاض أن الخدمة املشرتاة هي خدمة النقل
الجوي الدويل ،وأن اإلجراء املحاسبي الحايل هو أن الناقل يشرتي خدمة وكالة السفر التي تتقاىض
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عمولة ،وبالتايل يشرتي الزوّار خدمة السفر الجوي الدويل من الناقل بسعر يتضمّ ن قيمة العمولة
التي يق ّرها الناقل لوكالة السفر.
( أ ) حالة كون الزائر ووكالة السفر والناقل جميعا ً
من املقيمني يف البلد (الحالة ألف)
وفقا ً للمبادئ املحاسبية الحالية ،يشرتي الزائر خدمة النقل الجوي من الناقل الذي يقيم يف نفس
بلد الزائر .وهذا تعامل مقيم مع مقيم ،وهو جزء من االستهالك السياحي املحيل.
وإذا اتبع مبدأ تسجيل خدمات الحجز بشكل منفصل ،ففي هذه الحالة يشرتي الزائر خدمة
الحجز من وكالة السفر (معاملة بني مقيم ومقيم) وخدمة النقل الجوي من الناقل (معاملة بني
مقيم ومقيم) ،وكلتا املعاملتني هما جزء من االستهالك السياحي املحيل.
والفرق الوحيد بني هذا اإلجراء املحاسبي والقيد يف سجالّت الحساب الفرعي للسياحة هو
اختالف توزيع املنتجات ،ويف كلتا الحالتني يكون جميع استهالك الزائر جزءًا من االستهالك
الداخيل للسياحة.
(ب) حالة كون الزائر ووكالة السفر من املقيمني يف البلد (ألف)
والناقل مقيما ً يف البلد (باء)
وفقا ً للمبادئ املحاسبية الحالية ،يشرتي الزائر خدمة النقل الجوي من ناقل ليس مقيما ً يف البلد
(ألف) :بالنسبة للبلد (ألف) يكون التعامل من مقيم إىل غري مقيم وهذا من شأنه أن يكون جزءًا
من استهالك السياحة الخارجة .
وإذا كان مبدأ تسجيل خدمات الحجز عىل نحو منفصل هو املتبع ،فإنه بالنسبة للبلد
(ألف) يشرتي الزائر خدمة الحجز من وكالة السفر (معاملة بني مقيم ومقيم) ،وخدمة النقل
الجوي من الناقل (معاملة من مقيم إىل غري مقيم) .والزائر يف هذه الحالة يقوم برشاء خدمتني
اثنتني من الخدمات ،إحداهما تمثل جزءًا من االستهالك السياحي املحيل ،وتمثل األخرى جزءًا من
استهالك السياحة الخارجة ،ويمثل مجموع القيمتني املبلغ املدفوع.
والطريقة املتبعة تغيرِّ قِ يم االستهالك السياحي املحيل واستهالك السياحة الخارجة،
ويدرج اإلجراء املحاسبي الحايل كل القيمة املدفوعة يف استهالك السياحة الخارجة تحت بند
النقل ،يف حني أنه يف الحساب الفرعي للسياحة يمكن تقسيم هذه القيمة إىل عنرصين :أحدهما
يتبع استهالك السياحة الخارجة تحت بند النقل عن القيمة التي دفعها الزائر ،صافيا ً هامش
ربح وكالة السفر ،ويخص اآلخر االستهالك السياحي املحيل املتمثل يف رشاء خدمات الحجز.
(ج) حالة كون الزائر مقيما ً يف البلد (ألف) ،وكون الناقل
ووكالة السفر من املقيمني يف البلد (باء)
وفقا ً للمبادئ املحاسبية الحالية ،يشرتي الزائر النقل الجوي من ناقل غري مقيم يف البلد (ألف)،
وبالنسبة للبلد (ألف) تكون املعاملة من مقيم إىل غري مقيم ،وهو جزء من استهالك السياحة
الخارجة.
وإذا كان املبدأ املتبع هو تسجيل خدمات الحجز عىل حدة ،فبالنسبة للبلد (ألف) :يقوم
الزائر برشاء خدمة الحجز من وكالة السفر (معاملة من مقيم إىل غري مقيم) ،وخدمة النقل الجوي
من الناقل (معاملة من مقيم إىل غري مقيم) .والزائر يف هذه الحالة يقوم برشاء خدمتني اثنتني من
الخدمات ،كلتاهما جزء من استهالك السياحة الخارجة .والطريقة املستعملة هنا ال تغيرِّ من قيمة

قفرملاا
استهالك السياحة الخارجة ،ألنه بالنسبة للبلد (ألف) تكون وكالة السفر والناقل كالهما من غري
املقيمني.
(د) حالة كون الزائر ووكالة السفر من املقيمني يف البلد (باء)،
وكون الناقل مقيما ً يف البلد (ألف).
وفقا ً للمبادئ املحاسبية الحالية ،فإنه بالنسبة للبلد ألف :يقوم الزائر (غري مقيم يف البلد ألف)
برشاء النقل الجوي من الناقل ،وهو مقيم يف البلد ألف ،وتكون املعاملة من غري مقيم إىل مقيم،
وهي جزء من استهالك السياحة الداخلية.
وإذا كان املبدأ املتبع هو تسجيل خدمات الحجز عىل حدة ،فبالنسبة للبلد ألف :يقوم الزائر
برشاء خدمة الحجز من وكالة السفر (معاملة من غري مقيم إىل مقيم) وخدمة النقل الجوي من
الناقل (معاملة من غري مقيم إىل مقيم) ،ويكون الزائر يف هذه الحالة مشرتيا ً لخدمتني اثنتني من
الخدمات ،إحداهما مستبعدة من حساب السياحة يف البلد ألف (وهي معاملة من غري مقيم إىل
مقيم ،وهي جزء من االستهالك السياحي املحيل بالنسبة إىل البلد باء وليس لها أثر عىل اقتصاد
البلد ألف) والثانية جزء من استهالك السياحة الداخلية بالنسبة للبلد ألف.
(ه) حالة كون الزائر مقيما ً يف البلد (باء) ،ووكالة السفر والناقل
من املقيمني يف البلد (ألف)
وفقا ً للمبادئ املحاسبية الحالية ،فإنه بالنسبة للبلد ألف :يقوم الزائر (غري مقيم يف البلد ألف)
برشاء النقل الجوي من الناقل ،وهو مقيم يف البلد ألف ،وتكون املعاملة من غري مقيم إىل مقيم،
وهي جزء من استهالك السياحة الداخلية.
وإذا كان املبدأ املتبع هو تسجيل خدمات الحجز عىل حدة ،فبالنسبة للبلد ألف :يقوم الزائر
برشاء خدمة الحجز من وكالة السفر (معاملة من غري مقيم إىل مقيم) ،وخدمة النقل الجوي من
الناقل (معاملة من غري مقيم إىل مقيم) ،ويكون الزائر يف هذه الحالة مشرتيا ً لخدمتني اثنتني من
الخدمات ،كلتاهما جزء من استهالك السياحة الداخلية .والطريقة املستعملة ال تغيرّ من قيمة
استهالك السياحة الداخلية ،ولكنها تغري توزيع املنتَج فقط.
ويمكن النظر يف حاالت أخرى ،ولكن نوع التحليل يظل هو نفسه دائماً :فمن الرضوري
أن يتحدَّد بشكل ال لبس فيه بلد إقامة الزائر ومقدم خدمة الحجز ومقدِّم الخدمات الوسيطة.
ويرد يف الجدول الوارد يف الصفحة التالية ملخص النتائج ،وفيه يعترب النقل الدويل مج َّرد
مثال لخدمات أخرى يمكن رشاؤها عن طريق الوساطة.

باء -

منظمو الجوالت السياحية

ينطوي تقييم حُ زم الجوالت السياحية بتطبيق مبدأ التقييم بصورة منفصلة لخدمات الحجز
وخدمات منظم الرحلة عىل اعتبار أن الزائر يقوم برشاء منفصل لجميع الخدمات املجمَّ عة معا ً يف
حُ زمة ،أي أنه يشرتى خدمات منظم الرحلة وخدمات وكالة السفر التي يتم من خاللها الرشاء.
ويف حالة حُ زمة السفر يكون الوضع أكثر تعقيدا ً مما ورد وصفه يف الفرع السابق ،ألنه ال بد من
أن يُؤخذ يف االعتبار كل من بلد إقامة الزائر ووكالة السفر ومقدمو خدمات االستهالك السياحي
الوسيط وأيضا ً بلدان منظمي الجوالت السياحية (منظمي حُ زم السفر).
ويف الطريقة التقليدية لتسجيل املعامالت ،يتوقف اعتبار املعاملة جزءًا من االستهالك
املحيل أو الداخيل أو الخارجي ،بشكل كامل ،عىل بلد إقامة الزائر ووكالة السفر التي تبيع الحُ زمة.
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عرض بياني موجز لآلثار املجمَّعة الستخالص خدمات الحجز
من قيمة الخدمات التي تبيعها يف حاالت مختارة
بلد اإلقامة
الزائر

مقدم خدمة مقدم الخدمة الوسيطة
(مثل النقل الجوي)
الحجز

الحالة املعروضة

التسجيل املعتاد
للبلد ألف

تأثري استخالص
خدمات الحجز

االستهالك السياحي املحيل :توزيع
مختلف

ألف

ألف

ألف

(أ)

االستهالك السياحي املحيل:
مجموع النقل الجوي

ألف

ألف

باء

(ب)

خدمات الحجز يف االستهالك
استهالك السياحة الخارجة
(بالنسبة للبلد ألف) :تصدير السياحي املحيل وخدمات النقل
خدمات حجز مشرتاة من ِقبل الدويل يف استهالك السياحة الخارجة
(القيمة خالصة خدمات الحجز)
النقل الدويل

ألف

باء

باء

(ج)

استهالك السياحة الخارجة :
مجموع النقل الدويل

استهالك السياحة الخارجة  :توزيع
مختلف للمنتج

باء

باء

ألف

(د)

استهالك السياحة الداخلية:
مجموع السياحة الدولية،
واسترياد خدمات الحجز
املشرتاة بواسطة النقل الدويل

خدمات الحجز مستبعدة من
االستهالك السياحي .وخدمات النقل
الدويل يف استهالك السياحة الداخلية
(القيمة خالصة خدمات الحجز)

باء

ألف

ألف

(ه)

استهالك السياحة الداخلية:
مجموع النقل الدويل

استهالك السياحة الداخلية :توزيع
مختلف للمنتج

وإذا ُسجلت خدمات الحجز (وخدمات منظمي الرحالت السياحية) عىل نحو منفصل (كما
هو الحال يف الحساب الفرعي للسياحة) ،فإن تصنيف املعامالت املختلفة عىل الخدمات التي
تقدمها وكاالت السفر ومنظمو الرحالت ومقدمو خدمات بقية بنود االستهالك السياحي ،كل
ذلك يتوقف عىل بلد إقامة كل منهم مقارنة مع بلد إقامة الزائر .وتحدَّد قيمة الخدمات التي
تقدمها وكالة السفر ومنظمو الرحالت عىل أساس الهامش اإلجمايل لها ،وتقدَّر قِ يم بقية خدمات
االستهالك السياحي عىل األساس الصايف الذي يُخصم منه قيمة الخدمات التي يقدمها منظمو
الرحلة.
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املرفق 4

معاملة السلع  17وأنشطة
تجارة التجزئة
من منظور السياحة ،يُعترب النشاط اإلنتاجي املرتبط بالسلع التي يشرتيها الزوّار هو نشاط
تجارة التجزئة الذي يتيح هذه السلع لهم (انظر الفقرة  40-5يف التوصيات الدولية إلحصاءات
السياحة .)2008 ،والسبب هو أنه ال النشاط املنتج لهذه السلع وال األنشطة األخرى الخاصة
بالتوزيع والنقل التي يتم من خاللها توفري السلع لتجار التجزئة له عالقة مبارشة بالزوّار ،وهو
رشط لكي يُنظر لألنشطة باعتبارها خدمة مبارشة للزوّار (وإن كان هذا ال يعني أن تكون عىل
اتصال مادي بهم) .ونتيجة لذلك فإنه ،يف التعامل مع السلع وأنشطة تجارة التجزئة يف إطار
الحساب الفرعي للسياحة ،وبوجه خاص يف حساب القيمة املضافة اإلجمالية املبارشة للسياحة،
يحتاج األمر إىل مزيد من اإليضاح.
وعىل الرغم من أن استهالك السياحة يُعترب يف معظمه متعلقا ً بالخدمات (إذ يُنظر إىل
األغذية واملرشوبات املقدمة من قِ بل مقدمي الخدمات الغذائية بوصفها خدمات) ،فإن الزوّار
يقومون برشاء سلع إما لرحلتهم وإما أثناء رحلتهم ،ويف بعض الحاالت قد يصبح التسوق
هو الغرض الرئييس من الرحلة السياحية .والقيمة اإلجمالية للسلع التي يحصل عليها الزوّار،
بأسعار املشرتين ،هي جزء من االستهالك السياحي.
وير ّكز تحليل السياحة يف األساس عىل قياس املساهمة االقتصادية املبارشة للسياحة،
للصناعات التي تخدم الزوّار ،سواء كان موقعها الجغرايف يف األماكن التي يزورونها أو يف أماكن
إقامتهم األصلية .وليس هذا هو الحال عادة يف العمليات التي تُنتج السلع من أجل استهالك
الزوّار .أما اآلثار األوسع للسياحة عىل االقتصاد فهي جزء من قياس اآلثار االقتصادية للسياحة،
وهو ما يتناوله املرفق السادس .ويف هذا السياق وحده يمكن أن يؤخذ اإلنتاج وغريه من األنشطة
التي تخدم الزوّار بشكل مبارش يف االعتبار.
وألن تقييم قيمة اإلنتاج والقيمة املضافة اإلجمالية يف جداول العرض واالستخدام يف نظام
الحسابات القومية ،2008 ،يجري عىل أساس األسعار األساسية (وكذلك الواردات) بينما تقيِّم
االستخدامات بأسعار املشرتين ،كان من الرضوري إضافة فئتني من التعديالت إىل قيمة كل سلعة
(التي تظهر يف الصفوف يف تلك الجداول) من منظور العرض (باألسعار األساسية) :إحداهما لها
عالقة بالرضائب الصافية للدعم أو اإلعانات املالية عىل املنتجات والواردات ،وهذه تُستبعد قيمتها
من اإلنتاج والواردات باألسعار األساسية ولكنها تضاف يف القيمة بأسعار املشرتين ،واألخرى لها
عالقة بهوامش النقل والتوزيع ،وهي تمثِّل قيمة النقل ،وكذلك خدمات تجارة الجملة والتجزئة
الداخلة يف سعر املشرتين للسلع ،أي األسعار التي يواجهها املشرتي النهائي .وتُعرض هذه
التعديالت يف أعمدة ،وكل خلية يف العمود عند تقاطعها مع صف تبني التعديل الذي يتصل باملنتج
املدرج يف الصف (الرضائب خالصة اإلعانات من ناحية ،وخدمات النقل وتجارة الجملة والتجزئة

117معظم املالحظات الواردة يف
هذا الفرع تشري إىل السلع وإىل
األشياء الثمينة أيضاً ،ولدواعي
التبسيط يُستعمل تعبري سلع
لإلشارة إىل السلع واألشياء
الثمينة معاً.
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يف عمود واحد أو أكثر من ناحية أخرى) ويف هذا اإلجراء يظهر تقييم عرض كل منتج يف االقتصاد
(القيمة الكلية للصف) بنفس سعر استخدامه ،أي بأسعار املشرتين.
ومن منظور اإلنتاج ،تظهر قيمة إنتاج هوامش النقل والتوزيع كمجموع لناتج الصناعات
املختلفة التي تنتج هذه الهوامش ،وخاصة صناعة النقل (يف حالة النقل) وصناعات التجارة
ّ
تخصص قيمة هذه
(يف حالة خدمات تجارة الجملة والتجزئة) .ويف جداول العرض واالستخدام
الخدمات (التي هي جزء من مجموع العرض من الصناعات املحلية يف جدول العرض) ،التي
تُوضع يف األساس يف صفوف معيَّنة  -تُ ّ
خصص للسلع عن طريق األعمدة التي تمثِّل هوامش
النقل والتوزيع والخاليا املناظرة ،باستخدام اإلجراء التايل :يف العمود (أو األعمدة) التي تمثل
الهوامش ،يحتوي التقاطع مع الصفوف الخاصة بالصناعات التي تنتج هذه الخدمات (النقل
وتجارة الجملة والتجزئة) عىل القيمة اإلجمالية للخدمات بعالمة سلبية ،ألن القيمة الكلية للعرض
الخاصة بالصف هي صفر ،حيث ال يوجد استخدام محدَّد لهذه املنتجات بصفتها (بشكل مستقل
عن املنتجات التي تلحق بها) .ومن ناحية أخرى ،فإن هذه القِ يم “املنقولة” من أنشطة التوزيع
ّ
تخصص إىل املنتجات املناظرة يف العمود (أو األعمدة) التي تمثل الهامش ،بحيث يكون
والنقل
مجموع العمود (هوامش النقل والتجارة) لالقتصاد يف مجموعه هو صفر.
ونتيجة لذلك ،لن يكون هناك حساب مزدوج لهذه الهوامش التي تظهر أول مرة كناتج
ّ
تخصص للسلع التي تنتمي إليها.
للصناعات التي تنتجها ،ثم
ويتبع الجدول  6يف الحساب الفرعي للسياحة نوع العرض البياني الذي يستعمل يف
جداول العرض واالستخدام .وي ّ
ُخصص عمود (أو أعمدة) يف الكتلة املتعلقة بالعرض لهوامش
التجارة والنقل ،وهي تنطبق عىل السلع فقط ،أي السلع السياحية التي تختص بها البلد ،والسلع
األخرى (التي يمثلها صف واحد أو أكثر) .ويف جميع الصفوف األخرى تكون قيمة الخلية يف
العمود املقابل صفراً ،ألن الخدمات ال تحمل هوامش التجارة والنقل.
وبسبب هذا النوع من العرض البياني لم يعد من الرضوري ،كما كان الحال يف عرض
الجداول يف الحساب الفرعي للسياحة :اإلطار املنهجي املوىص به  ،2000عزل الهوامش كمنتجات
مختلفة عن السلع التي تتطابق معها يف سياق استهالك السياحة.
ومع ذلك ،فإنه عند تحديد حصص السياحة ،وهي قِ يم مطلوبة لحساب القيمة املضافة
اإلجمالية املبارشة للسياحة ،فإن قيمة هامش تجارة التجزئة هي التي تستخدم كأساس لحسابها،
ألن هذا الهامش يمثل قيمة إنتاج مزوِّد الخدمة الذي يتيح السلع للزائرين.
وبالنسبة للسلع املخصوصة للسياحة ،يتوافق املجموع الكيل لهوامش التجارة والنقل مع
هوامش تجارة التجزئة من جهة ومع هوامش تجارة الجملة والنقل من جهة أخرى .لكن هوامش
تجارة التجزئة فقط هي التي تو ِّلد حصة أو نصيباً .وتُنسب هوامش تجارة التجزئة إىل الصناعة
املع َّرفة بأنها “تجارة التجزئة للسلع السياحية املخصوصة لكل بلد” (الشكل  ،)2-4يف حني أن
هوامش تجارة الجملة والنقل تُنسب إىل صناعات أخرى (ليس لها حصة).
وبالنسبة للسلع األخرى (الفقرة  ،)7-3فإن جميع قِ يم الهوامش للتجارة والنقل تخص
صناعات أخرى ،وبعضها يتو َّلد عنه حصص (الجزء املتصل بتجارة التجزئة) بينما ال يتو َّلد عن
باقي القيمة حصص.
ويف كلتا الحالتني ،يتم إعادة تخصيص هوامش تجارة التجزئة املناظرة إىل الصناعات
التي أنتجت تلك الهوامش (تجارة التجزئة) باستعمال نفس اإلجراء املستعمل يف وضع جداول
العرض واالستخدام يف نظام الحسابات القومية.2008 ،

قفرملاا
ويقوم حساب حصص السياحة عىل أساس الهوامش التي تنتجها صناعة تجارة التجزئة
فقط ،سواء كانت مخصوصة للسياحة أم ال .ويعترب ما تبقى من قيمة السلع التي يشرتيها الزوّار
غري مو ِّلد لحصص السياحة أو للقيمة املضافة اإلجمالية املبارشة للسياحة ،ولكن لها تأثريا ً غري
مبارش فقط (املرفق .)6
ومن املهم أن نالحظ أن من املمكن ،يف سياق الحسابات القومية وباتباع توصيات نظام
الحسابات القومية ،2008 ،لوضع جداول العرض واالستخدام ،تفصيل قيمة السلع بأسعار
املشرتين حسب قيمتها األساسية (القيمة عندما تغادر البضاعة محل املنتج ،خالصة الرضائب
عىل املنتجات) ،والرضائب الصافية املرتاكمة عىل املنتجات (جزء من أسعار املشرتين للسلع)،
وهوامش التجارة والنقل املقابلة (صايف قيمة الرضائب عىل املنتجات) التي تو َّلدت يف مختلف
العمليات ما بني البيع من جانب املنتج والرشاء من جانب املشرتين .ويف هذه الحالة ينبغي أال ّ
يكون قياس االستهالك السياحي باتباع هذا النوع من القواعد محدودا ً باعتبارات البيانات.
ويف البلدان التي تستخدم يف تجميع القيمة املضافة اإلجمالية املبارشة للسياحة أو الناتج
املحيل اإلجمايل املبارش للسياحة ،القيمة املضافة لجميع األنشطة املشرتكة يف عرض السلع بدال ً من
قرص حصتها عىل هامش تجارة التجزئة ،ينبغي أن ِّ
توفر هذه البلدان تقديرا ً ألثر هذه الطريقة
عىل النتائج .وعىل وجه الخصوص ينبغي فصل القيمة املضافة املتصلة بأنشطة تجارة التجزئة،
فهذا من شأنه تسهيل قابلية املقارنة الدولية للتقديرات.
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املرفق 5

قوائم مقرتحة للسلع االستهالكية املعمِّ رة
السياحية وحيدة الغرض ،والبنود التي تخص
تكوين رأس املال الثابت اإلجمايل ،واملنتجات
غري السوقية التي لها عالقة باالستهالك
الجماعي السياحي
ألف  -السلع السياحية االستهالكية
املعمِّ رة وحيدة الغرض
القائمة املقرتحة للسلع السياحية االستهالكية املعمِّ رة وحيدة الغرض هي قائمة مرنة ،ويمكن
للبلدان التي ال يوجد لديها فصل شتاء أو التي يمكن فيها القيام باألنشطة املادية من داخل البيئة
املعتادة ،عىل سبيل املثال ،استخدام قوائم مختلفة للسلع السياحية االستهالكية املعمِّ رة الوحيدة
الغرض .ولهذا السبب فإن القائمة تحتوي عىل فئتني مختلفتني من السلع السياحية االستهالكية
املعمِّ رة وحيدة الغرض :إحداهما هي فئة السلع املشرتكة بني جميع البلدان ،والثانية للسلع التي
ترغب بعض البلدان يف أن تدرجها بسبب خصائصها املميزة.
ولتسهيل وضع قوائم مختلفة ملختلف البلدان ،يقرتح إدراج فئة “املعدات الرتفيهية
والرياضية األخرى” ويرتك للبلدان الخيار يف تحديد املنتجات الخاصة بها ضمن هذه الفئة،
والتي تعكس األنشطة السائدة يف البلد .فعىل سبيل املثال قد تُدرج بعض البلدان زالّجات الثلوج
ضمن القائمة ،وبعضها زالّجات املياه ،وبعضها مضارب التنس وعيص الغولف ،إلخ .ومع ذلك قد
يكون إدراج “املعدات الرتفيهية والرياضية األخرى” مشرتكا ً بني جميع البلدان.

باء  -تكوين رأس املال الثابت اإلجمايل للسياحة
يتألف تكوين رأس املال الثابت اإلجمايل للسياحة من ثالث فئات (الفقرة :)46-2
( أ ) األصول الثابتة الخاصة بالسياحة (وتشتمل عىل خمس فئات فرعية)؛
(ب) استثمار الصناعات السياحية يف أصول ثابتة ليست خاصة بالسياحة؛
(ج) البنية التحتية املتصلة بالسياحة (غري مدرجة يف الجدول املوىص به).
ويقرتح أيضا ً بند تذكِرة يشمل األصول غري املنتَجة غري املالية التي تستحوذ عليها صناعة
السياحة ،سواء كانت ملموسة أو غري ملموسة ،مثل األرايض التي تقام عليها املباني واإلنشاءات
واألرايض الرتفيهية ،وكذلك الكيانات املسجلة وعقود اإليجار وغريها من العقود املنقولة.
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قائمة السلع السياحية االستهالكية املع ِّمرة وحيدة الغرض
املنتجات

التصنيف املركزي للمنتجات،
اإلصدار الثاني

أ

كل البلدان

الطائرات والطائرات الرشاعية

49622 ،49611

نعم

مركبات الرتفيه وسيارات الكارافان

49222 ،49113

نعم

عربات التخييم (مثل العربات املجهزة خصيصا ً ألغراض السفر)

49222

نعم

مقطورات السفر والخيام

49222

نعم

األمتعة

29220

نعم

معدات التخييم (الخيام ،وأكياس النوم ،ومواقد التخييم ،إلخ)

36990 ،27180 ،27160

نعم

املعدات الرتفيهية والرياضية األخرى

اختياري

ب

القوارب ذات املحركات واملحركات البحرية ومقطورات القوارب

43110 ،49229 ،49490

قوارب السيدو الرتفيهية

49490

نعم

املراكب الرشاعية مع محرك إضايف أو بدونه ،واليُخوت

38420 ،49410

نعم

زوارق املجداف ،وزوّارق اإلسكيمو الجلدية والخشبية ،والزوّارق الرشاعية ،بما فيها اللوازم

38440 ،38420 ،49490

نعم

معدات التزلج (الزحافات ،وأحذية التزلج ،والسرتات ومالبس التزلج ،إلخ)

38440 ،29420

نعم

معدات رياضة صيد الحيوانات واألسماك

38440 ،29420

نعم

معدات الغوص يف البحار

38420

نعم

معدات التزلج املائي وغريها من معدات الرياضة املائية

38420

نعم

معدات التسلق/امليش/التجوال

29420

نعم

معدات التنس أو الغولف

38440

نعم

أ
ب

نعم

معظم هذه املنتجات هي أجزاء من التصنيف املركزي للمنتجات.
يقوم كل بلد بوضع واستكمال القائمة وفق ظروفه الخاصة ،والبنود املدرجة هي ألغراض التوضيح.

وتصنَّف العنارص باإلشارة إىل التعاريف والتصانيف الواردة يف نظام الحسابات القومية،
( ،2008الفصل .)10
وكما هو الحال بالنسبة للسلع السياحية االستهالكية املعمِّ رة الوحيدة الغرض ،يرتك لكل
بلد أن يق ّرر الطبيعة السياحية ألنواع معيَّنة من االستثمار يف األصول الثابتة ،خاصة البلدان التي
لديها استثمارات محدَّدة لهذا الغرض (عىل سبيل املثال :تطوير مالعب الغولف واملرايس املائية
وساحات التزلج ،ومرافق استقبال الزوّار يف املتنـزهات الوطنية ،إلخ ).تكون موجَّ هة أساسا ً
لسوق السياحة.
وعىل الصعيد الدويل ،من الصعب إدخال البنود التي تتوافق مع كل فئة من الفئات املقرتحة
هنا يف تفصيالت مختلف بنود التصنيف املركزي للمنتجات ،اإلصدار الثاني ،ولكن من األفضل
للبلدان التي تع ّد جداول تكوين رأس املال الثابت اإلجمايل للسياحة عرض الفئات التفصيلية وفقا ً
للتصنيف املركزي للمنتجات ،اإلصدار الثاني ،ما أمكن ذلك.
والفئ�ات الفرعية الرئيس�ية لألص�ول الثابتة الخاصة بالس�ياحة ،وفق نظام الحس�ابات
القومية ،2008 ،هي:

قفرملاا
أوالً -

األصول الثابتة الخاصة بالسياحة
 -1أماكن إقامة الزوّار
-1-1

الفنادق ومرافق اإليواء األخرى للزوّار

-2-1

بيوت اإلجازات اململوكة ملكية كاملة

-3-1

بيوت اإلجازات تحت أنواع أخرى من امللكية

 -2املباني والهياكل األخرى غري السكنية املناسبة لصناعة السياحة
-1-2

املطاعم واملباني املماثلة لخدمات األغذية واملرشوبات

-2-2

املباني والبنية التحتية لنقل الركاب ملسافات طويلة

-3-2

مباني الخدمات الثقافية والخدمات املماثلة الستخدام الزوّار بصفة أساسية

-4-2

مرافق الرياضة واالستجمام والرتفيه

-5-2

غري ذلك من املرافق والهياكل

 -3معدات نقل الركاب ألغراض سياحية
-1-3

الربية (بما يف ذلك الطرق والسكك الحديدية)

-2-3

البحرية

-3-3

الجوية

ّ
املخصصة إلنتاج املنتجات الخاصة بالسياحة
 -4غري ذلك من اآلالت واملعدات
 -5تطوير األرايض املستخدمة ألغراض السياحة

وتُتَّبع املبادئ التوجيهية التالية يف محتوى تلك البنود:
 - 1أماكن إقامة الزوّار
 -1-1الفنادق ومرافق اإليواء األخرى للز ّوار :الفنادق واملوتيالت وال ُنزل وبيوت
الشباب واملآوى الجبلية ومخيمات اإلجازات والقرى السياحية والغرف
املؤجرة لإلقامة مع وجبات اإلفطار ،وما إىل ذلك.
 -2-1بيوت اإلجازات اململوكة ملكية كاملة :جميع أنواع املساكن املستخدمة
كبيوت اإلجازات ،اململوكة بالكامل لألُرس.
 -3-1بيوت اإلجازات تحت أنواع أخرى من امللكية :جميع األصول املستخدمة
ألنواع أخرى من ملكية بيوت اإلجازات ،مثل تقاسم الوقت أو امللكية
الجزئية أو فنادق اإلقامة الطويلة ،إلخ.
 - 2املباني والهياكل األخرى غري السكنية املناسبة لصناعة السياحة
 -1-2املطاعم واملباني املماثلة لخدمات األغذية واملرشوبات :املطاعم واملقاهي
والحانات ومؤسسات الخدمة الذاتية (النوادي الليلية واملراقص ،إلخ).
 -2-2املباني والبنية التحتية لنقل الركاب ملسافات طويلة :محطات الركاب،
املخصصة لنقل الركاب ملسافات
وخطوط السكك الحديدية الكهربائية
ّ
طويلة ،ومرافق رس ّو السفن والقوارب ،وعبّارات الركاب ،وسفن الرحالت
البحرية ،إلخ.

105

106

الحساب الفرعي للسياحة :اإلطار املنهجي املوىص به2008 ،
 -3-2مباني الخدمات الثقافية والخدمات املماثلة الستخدام الز ّوار بصفة أساسية:
ترميم اآلثار التاريخية واملواقع السياحية ،إلخ.
 -4-2مرافق الرياضة واالستجمام والرتفيه ،ألغراض األنشطة الرتفيهية والتسلية
أي مناطق
خارج البيئة املعتادة بصفة أساسية :أبنية حمامات السباحة أو ّ
أخرى الس�تجمام ضي�وف الفنادق أو املنتجعات ،وأبني�ة حدائق الحيوان
والحدائ�ق العام�ة الس�ياحية ،ومنتجعات التزل�ج عىل الجلي�د ،ومرايس
اليخوت ،ومالعب الغولف ،إلخ.
 -5-2غري ذلك من املرافق والهياكل.
 - 3معدات نقل الركاب
 -1-3النقل الربي( :أ) النقل عىل الطرق (الحافالت بني املدن ،حافالت مشاهدة
املعالم السياحية ،إلخ)( .ب) نقل الركاب بالسكك الحديدية (القطارات
وقطارات الديزل وعربات الركاب ،فيما عدا القطارات عىل املسافات
القصرية ،إلخ).
 -2-3النق�ل البح�ري :عبّ�ارات نقل ال�ركاب واملركبات ،والس�فن الس�ياحية،
واليخوت ،إلخ.
 -3-3النقل الجوي :الطائرات والطائرات الرشاعية وطائرات التزلج الرشاعية
وبالونات املراقبة واملناطيد ،ومركبات نقل األمتعة ،والطائرات العمودية،
إلخ.
ّ
املخصصة إلنتاج املنتجات الخاصة بالسياحة
 - 4غري ذلك من اآلالت واملعدات
جميع السلع الرأسمالية غري املدرجة يف موضع آخر ،وما يرتبط عىل وجه التحديد
بتوفري الخدمات للز ّوار من الصناعات السياحية ،مثل املعدات الصناعية وإعداد الطعام يف
املطاعم ،واملعدات الخاصة ملحطات الركاب ،واملعدات واألثاث للفنادق واملطاعم ،و ُتستبعد
منها املعدات الرياضية ،إلخ .و ُتستبعد السلع االستهالكية املع ِّمرة التي يشرتيها الز ّوار.
 - 5تطوير األرايض املستخدمة ألغراض السياحة
تجفي�ف األرايض من البح�ر ،عن طريق بناء الس�دود والحوائط وال�ردم ،واإلزالة
اإليكولوجية للغابات ،إلخ .إلتاحة أراض الستعمالها ألغراض سياحية.

جيم  -االستهالك الجماعي السياحي
قد ترغب البلدان يف تصنيف اإلنتاج الحكومي للخدمات الجماعية غري السوقية املتعلقة
بالسياحة يف باب فرعي يف التصنيف املركزي للمنتجات كما ييل:
• 85561خدمات تشجيع السياحة
• 85562خدمات املعلومات للزائرين
•	91135خدمات اإلدارة العامة املتصلة بتجارة التوزيع وتوصيل خدمات الطعام
واملطاعم والفنادق
• 91136الخدمات العامة اإلدارية املتصلة بشؤون السياحة
•جزء من:

قفرملاا
 83700بحوث السوق وخدمات استطالعات الرأي العام
 91260خدمات الرشطة والوقاية من الحريق
 92919خدمات التعليم والتدريب األخرى غري املصنَّفة يف موضع آخر
 92920خدمات الدعم التعليمية
ويمكن للبلدان أن تزيد يف هذه القائمة بمزيد من املقرتحات.
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قياس اآلثار االقتصادية للسياحة

تع َّرف السياحة بأنها األنشطة التي يقوم بها الزوّار من أجل الزيارة أو أثناءها ،وهي تو ِّلد بطريق
مبارش أو غري مبارش زيادة يف النشاط االقتصادي يف األماكن التي تجري زيارتها (وخارجها)،
ويرجع ذلك أساسا ً إىل الطلب عىل السلع والخدمات التي يلزم إنتاجها وتقديمها .وهناك اهتمام
كبري بقياس اآلثار الناتجة عن هذا النشاط االقتصادي املتزايد ،سواء عىل صعيد البلد ككل أو عىل
منطقة معيَّنة ،أو حتى جهة محلية.
وتهدف دراسات األثر االقتصادي إىل قياس الفوائد االقتصادية ،أي الزيادة الصافية يف
ثروة السكان املقيمني ،الناجمة عن السياحة ،بقياسها من الناحية النقدية ،عما يمكن أن يكون
الحال يف عدم وجودها .وقد ال يقترص هذا التغيري يف الثروة عىل زيادة تدفقات دخل األُرس ،ألنه
التغي يف القيمة الصافية الناجمة عن التغيري يف القيمة السوقية (إيجابا ً
رُّ
قد يحدث أيضا ً من خالل
رُّ
للتغي الناشئ يف الطلب
أو سلباً) لألصول املوجودة ،سواء كانت منتجة أو غري منتجة ،استجابة
عىل تلك األنواع من األصول.
وإذا نحينا جانبا ً
رُّ
رُّ
التغي يف الدخل الناجم عن
التغي يف القيمة الصافية ،فإنه يمكن تقدير
استجابة املنتجني للطلب اإلضايف املرتبط بالزوّار ،من خالل مؤرشات مرتابطة مختلفة يمكن
وضعها باستخدام الحساب الفرعي للسياحة باالقرتان بأنواع أخرى من األدوات تتصل بالقيمة
املضافة والعمالة ودخل العاملني والدخل اإلجمايل لألعمال واإليرادات الحكومية ،إلخ.
ومن حيث تحليل املدخالت واملخرجات ،هناك ثالثة أنواع مختلفة من اآلثار ،تع َّرف عىل
النحو التايل :آثار مبارشة ،وآثار غري مبارشة ،وآثار مستحثة.
أما اآلثار املبارشة فال تأخذ يف االعتبار سوى اآلثار املبارشة للطلب اإلضايف (االستهالك
الداخيل للسياحة أو مجموع الطلب الداخيل عىل السياحة) عىل عمليات اإلنتاج والعرض من السلع
والخدمات من حيث البضائع والخدمات اإلضافية ،والزيادة يف القيمة املضافة ومكوناتها.
ويم ِّكن الحساب الفرعي للسياحة ،بهذه الصفة ،من قياس اآلثار املبارشة لالستهالك عىل
الناتج والقيمة املضافة للصناعات السياحية والصناعات األخرى التي تخدمها (وهو املستفاد من
مصطلح “مبارش” يف القيمة املضافة اإلجمالية املبارشة للسياحة والناتج املحيل اإلجمايل املبارش
للسياحة) .ومع ذلك فإذا قيس االستهالك الداخيل للسياحة وحده ،فإن ذلك ال يأخذ يف االعتبار
جميع اآلثار املبارشة (الفقرة .)101-4
ومن أجل خدمة الزوّار ،تتطلب األنشطة اإلنتاجية مدخالت إضافية :عىل سبيل املثال
يجب عىل املطاعم رشاء وإعداد املزيد من وجبات الطعام ،وتحتاج الفنادق إىل كميات إضافية
من أدوات التنظيف والخدمة العامة ،وتستهلك مراكز األنشطة املائية مزيدا ً من مواد التنظيف
واملزيد من املياه ،وتشرتي رشكات النقل املزيد من البنـزين ومتطلبات الوقود وقطع الغيار وما
إىل ذلك .ويحدث كثريا ً أن يحتاج األمر إىل استثمارات مبارشة إضافية من أجل خدمة الزبائن
اإلضافيني ،مثل زيادة الطرق والفنادق واملطاعم والشواطئ ،وزيادة األعمال الخاصة بنظافتها،
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وما إىل ذلك .واستجابة لحجم اإلنفاق األوَّيل للزوّار ،تحدث جولة من زيادة الطلب عىل السلع
والخدمات الالزمة للوفاء بحاجة الزوّار إىل السلع والخدمات .وهذه املدخالت املبارشة أو السلع
الرأسمالية يجب رشاؤها أو استريادها ،وهذا بدوره يبعث عىل تحريك سلسلة من الطلب اإلضايف
ملختلف عوامل اإلنتاج (أي املدخالت والعمالة ورأس املال) ،وهي ظاهرة تستمر من خالل عدة
جوالت حتى تستنفد بالترسبات (انظر ما ييل) .وهذه السلسلة من اآلثار التي تم ِّكن األنشطة من
الخدمة املبارشة للزوّار تُسمّ ى اآلثار غري املبارشة لطلب الزوّار.
وترجع سلسلة اآلثار غري املبارشة الستهالك السياحة عىل الصناعات األخرى إىل الروابط
بني الصناعات التي تخدم السياحة والصناعات األخرى التي تمد السياحة باملدخالت الوسيطة
والسلع الرأسمالية ،ومن ثم إىل الروابط بني هذه الصناعات مع غريها من الجهات التي تقوم
بتوريدها ،وهلم جراً .وتؤدي كل هذه اآلثار إىل توليد قيمة مضافة إضافية وعمالة وتعويضات
للعاملني ورضائب ودخول ،إلخ.
وباإلضافة إىل ذلك فإن الزيادة يف الدخل التي تتو َّزع عىل القوة العاملة وأصحاب رؤوس
األموال اإلنتاجية الناجمة عن الطلب املتزايد للزوّار تو ِّلد طلبا ً متزايدا ً عىل السلع والخدمات من
خالل زيادة االستهالك املنـزيل .ويو ِّلد هذا الطلب اإلضايف سلسلة من اآلثار عىل مجموعة كبرية
ومتنوعة من السلع والخدمات.
واآلثار االقتصادية العامة للسياحة عىل االقتصاد هي مزيج من اآلثار املبارشة واآلثار غري
املبارشة ،واآلثار الناجمة عنهما ،والتي يمكن تحديدها ملختلف أنواع املتغريات االقتصادية.
والروابط والترسبات هما ظاهرتان تحتاجان إىل تعريف واضح يف االقتصاد ،ألن لكثافتهما
آثار هامة عىل حجم اآلثار االقتصادية املتعلقة بالطلب عىل السياحة ومواقع تلك اآلثار.

الروابط
مطلوب من اإلحصائيني يف مجال الصناعة يف جميع أنحاء العالم وضع جداول للمدخالت
واملخرجات ،تهدف عىل وجه التحديد إىل تمثيل الرتابط (الروابط) بني مختلف عمليات اإلنتاج يف
االقتصاد .وعندما تتبع جداول العرض واالستخدام يف الحسابات القومية يف البلد توصيات نظام
الحسابات القومية ،2008 ،فإنها تكون نوعا ً من جداول املدخالت واملخرجات.

الترسبات
تحدث الترسبات عندما تستويل اقتصادات أخرى عىل جزء من زيادة الطلب الذي تو ِّلده السياحة
واألرباح الناتجة عنها ،بدال ً من االحتفاظ به يف اقتصاد البلد الذي يستقبل الزوّار .ويكون هذا
االستيالء يف شكل واردات من السلع والخدمات لتلبية احتياجات السياح أو من خالل أشكال
أخرى من توزيع وإعادة توزيع الدخل األوَّيل الذي يتو َّلد عن إنفاق الزوّار.
وتمتد الترسبات أيضا ً إىل الدورات الثانية والالحقة من عمليات اإلنتاج ،أي أنها ال تشمل
فقط الواردات التي يتم تحديدها عىل أنها موجَّ هة نحو االستهالك املبارش للزوّار واالستثمار يف
مجال السياحة أو االستهالك الوسيط (املدخالت) من أجل الخدمة املبارشة للزوّار أو إلنتاج السلع
االستثمارية للسياحة( ،أي الجولة األوىل) ،ولكنها تشمل أيضا ً السلع املستوردة واألصول الثابتة
اإلجمالية الالزمة إلنتاج تلك املدخالت والسلع االستثمارية (الجولة الثانية) وكذلك املدخالت
الالزمة إلنتاج تلك املدخالت والسلع الرأسمالية ،إلخ.

قفرملاا
وتشمل الترسبات أيضا ً التدفقات التي تتصل بتوزيع وإعادة توزيع الدخل ،واستخدام
الدخل املحيل لإلنفاق عىل االستهالك النهائي الزائد الذي قد يمتد إىل السلع املستوردة .ويُسمّ ى
مجموع كل هذه الواردات اإلضافية إىل االقتصاد وتدفقات الدخل إىل الخارج بالترسبات غري
املبارشة ،وهذه يتجاوزها نطاق كثري من التحليالت.

الطرق املستخدمة لتقدير اآلثار غري املبارشة واملستحَ ثَة للسياحة
الطرق املستخدمة هي بشكل عام ثالثة أنواع:

ألف -

النماذج التي تستند إىل تحليل املدخالت واملخرجات

جدول املدخالت واملخرجات هو إطار مصفوفة يستخدم عىل نطاق واسع لتوفري معلومات
َّ
مفصلة ومرتَّبة بصورة متماسكة عن تدفق السلع والخدمات وعن تكاليف بنية اإلنتاج .وتظهر
جميع مكونات الطلب النهائي حسب املنتج األصيل أو الصناعة األصلية ،واالستهالك الوسيط،
وأيضا ً حسب املنتج أو الصناعة األصلية ،وحسب منتج املقصد أو صناعة املقصد.
وم�ن املمكن ،باس�تخدام ج�داول املدخالت واملخرج�ات ،التعبري عن العالق�ة التقنية بني
املخ َرجات حسب املنتَجات أو النشاط (بالسعر األسايس) ،واالستهالك الوسيط (بسعر املشرتين)
حسب املنتج والنشاط كمكافئ تقني ،ووضع مصفوفة للمكافئات التقنية تمثِّل فيها كل خلية
القيمة املطلوبة للمدخل (ط) من أجل إنتاج وحدة واحدة من املخرج (ي).
ولك�ي نأخ�ذ عامل التسرب يف االعتب�ار ،من الضروري التميي�ز بني الس�لع والخدمات
االستهالكية املنتجة محليا ً واملدخالت والسلع الرأسمالية من السلع والخدمات املستوردة ،ألن
املكونات املستوردة ال تتوَّلد عنها سلسلة من املخرجات املحلية.
ويقوم استعمال النماذج القائمة عىل عالقات املدخالت واملخرجات عىل أساس افرتاضات
مختلفة قد ال تثبت صحتها أحياناً ،ومنها عىل وجه الخصوص:
•وجود عالقة خطية بني املدخالت واملخرجات ،معبرَّ ا ً عنها من خالل مصفوفة من
املكافئات التقنية؛
•استقرار نسبي لتلك املكافئات التقنية مع مرور الزمن ،ألن معظم البلدان ال تشهده
إالّ من وقت آلخر؛
•استقرار يف حصص السلع والخدمات املنتجة محليا ً والسلع والخدمات غري املنتجة
محليا ً (التي نشأت يف بلد آخر أو يف إقليم آخر يف نفس البلد) ،أي أنه ال يوجد إبدال يف
منشأ تلك املنتجات.
ويف حالة السياحة ،يزداد تطبيق نماذج املدخالت واملخرجات تعقيداً ،ألن استهالك السياحة
يتضمّ ن عنارص ال تنتمي إىل الطلب النهائي ولكنها تتصل باالستهالك الوسيط ألنشطة يقوم بها
منتجون محليون.
والحسابات التي تقوم عىل هذه األنواع من النماذج ال تتطلب مجرد استعمال حساب فرعي
للسياحة حسب اإلعداد ،ولكنها تتطلب أيضا ً نظاما ً متطورا ً للحسابات القومية .وعالوة عىل ذلك
فإن هذا النظام ينبغي أال ّ يقترص عىل جداول تفصيلية للعرض واالستخدام ،وإنما يجب أن
يشمل أيضاً ،ما أمكن ذلك ،تحديد املكونات املستوردة لكل خلية تمثِّل مدخالً من املدخالت يف
جميع الصناعات ،بشكل منفصل ،وكذلك تحديد االستهالك الداخيل للسياحة (أو من مجموع
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الطلب عىل السياحة الداخلية) .ومن الرضوري أيضا ً تحديد املكونات املستوردة الداخلة يف تكوين
رأس املال الثابت اإلجمايل.

باء -

نماذج التوازن العام الحاسوبية

عىل الرغم من أن نماذج التوازن العام الحاسوبية تستند إىل أنواع مشابهة من البيانات
واالفرتاضات ،فإنها تستهدف يف تصميمها تخفيف بعض القيود املتأصلة يف نماذج املدخالت
واملخرجات ،وخاصة القيود املتعلقة بتباين األسعار .ويف هذه األنواع من النماذج تمثل جداول
العرض واالستخدام املجمَّ عة لسنة معيَّنة حالة من التوازن بني املتغريات املختلفة للنظام.
ولكن السياحة تحدث تغيريات يف بعض املتغريات ،ويقوم النموذج ،الذي يقوم عادة عىل أساس
تحديد الوضع األمثل ،بحساب حالة توازن جديدة وفقا ً للرشوط التي يفرضها موجِّ ه الطلب
عىل السياحة ،والعالقات القائمة بني املتغريات املختلفة لجداول العرض واالستخدام .ثم تجري
نمذجة تلك العالقات ،وقد يأخذ هذا أنواعا ً مختلفة من األشكال ،وهي ليست خطية بالرضورة.
وباإلضافة إىل ذلك قد تأخذ هذه النماذج يف االعتبار أنواعا ً أخرى من االستجابة لزيادة الطلب،
بما يف ذلك اآلثار عىل أسعار املدخالت ورأس املال والعمالة ،إذا لم تتم َّكن الطاقة اإلنتاجية من
االستجابة لهذه الزيادة عىل املدى القصري.
وه�ذه النم�اذج َّ
معقدة ومتك�ررة ،وتتقارب يف الع�ادة نحو حل فريد وف�ق موجِّ ه الطلب
املستعمل.
وخالفا ً لنماذج املدخالت واملخرجات املعروفة عىل نطاق واسع ،واملتفق عىل شكلها
وتشغيلها واحتياجاتها من البيانات والتفسريات ،فإن نماذج التوازن العام الحاسوبية تختلف
وتتنوع يف البيانات املطلوبة واالفرتاضات والهيكل ،كما أن كثريا ً منها يعترب ملكية خاصة وغري
متاح للتقييم العام أو االستعمال العام ،مما يجعلها أقل مالءمة للمقارنات الدولية.

جيم -

املضا ِعفات

من املالحظ أن الطريقتني املذكورتني تتسمان بصعوبة تقنية وتحتاجان إىل قدر هائل من
املعلومات ،ولهذا السبب يلجأ املح ّللون أحيانا ً إىل استعمال مضاعِ فات خارجية املنشأ (بنا ًء عىل
تقديرات من اقتصادات أو مناطق أخرى) لتحويل قيمة االستهالك السياحي (الكيل أو حسب
فئات املنتجات) إىل تقديرات لآلثار غري مبارشة واآلثار املستحثة.
وهذه املضاعِ فات ذات أنواع مختلفة :فبعضها يربط بني التغيري يف املتغري املالحظ (القيمة
املضافة والعمالة والدخل الحكومي) وبني اإلنفاق السياحي األوَّيل ،وبعضها اآلخر يربط بني
اآلثار املبارشة وغري املبارشة واآلثار املستحثة عىل متغري ما (مثل أجور العمالة) وبني اآلثار
املبارشة للمتغري نفسه ،ولهذا السبب تُسمّ ى مضاعِ فات تناسبية.
َّ
مفصل
وألن هذه املضاعِ فات تتسم بتبسيط بالغ ،وألنها ال تعتمد يف العادة عىل وصف
لخصوصية السياحة واالقتصاد قيد الدراسة ،فإن استخدام املضاعفات الخارجية املنشأ ال ينتج
عنها سوى نتائج تقريبية.
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تكييف الحساب الفرعي للسياحة
عىل املستوى دون الوطني
متساو بني مناطق البلد ،سواء من ناحية العرض
تتسم السياحة يف أيّ بلد بتوزيع “محيل” غري
ٍ
ً
ً
أو من ناحية الطلب .وبالتايل فهي تُنشئ طلبا إضافيا عىل املستويات املختلفة يف داخل البلد
يحتاج إىل قياس باستخدام إحصاءات للسياحة تكون مناسبة وموثوقا ً بها ،يف إطار من التماسك
والتوافق مع اإلحصاءات الوطنية واإلقليمية ،ليستخدمها صانعو القرار من أصحاب املصلحة يف
القطاعني العام والخاص.
والتوزيع اإلقليمي للسياحة يف داخل البلد هو رضورة من الناحيتني اإلقليمية والوطنية،
وبالتايل يصبح وضع نُظم إقليمية لإلحصاءات السياحية يف البلد أمرا ً واجباً ،يتوقف تنفيذه عىل
األولوية املعطاة ألحد النهجني التاليني :النهج اإلقليمي الذي تشرتك فيه كل املناطق يف البلد ،أو النهج
اإلقليمي الفرعي (داخل املنطقة).
وتتناول التوصيات الدولية إلحصاءات السياحة ،2008 ،مسائل معيَّنة تتصل بتأسيس
إحصاءات للسياحة تغطي بيئات جغرافية مختلفة ،والحاجة إىل تعاريف ومفاهيم للتكيُّف مع
هذه املواقع الجديدة ،خاصة البيئة املعتادة ،وتعريف مختلف فئات الزوّار ،ووجود إجراءات
مختلفة لربط إحصاءات السياحة عىل املستويات الجغرافية األخرى مع إحصاءات السياحة
الوطنية (انظر التوصيات الدولية إلحصاءات السياحة ،2008 ،الفصل  - 8جيم).
وتوجد أس�باب مختلفة لتش�جيع النقاش ح�ول الكيفية التي يمكن بها تكييف الحس�اب
الفرعي للسياحة مع املستويات دون الوطنية:
•االتج�اه العامل�ي نحو درج�ة معيَّنة من الالمركزية يف الس�لطة السياس�ية ،وبصورة
خاصة ال مركزية إدارة املوارد الوطنية يف الدول االتحادية ،واألقاليم ،والبلديات ،إلخ،.
وهو ما يحتاج إىل معلومات متكاملة إقليمية ومحلية أكثر وأفضل ،من أجل تخصيص
ورصد تلك املوارد عىل نحو فعّال؛
•الطبيعة املتعددة الجوانب لألنشطة السياحية ،التي يمكن أن تفيد املناطق الريفية
التي تسعى إىل تنويع اقتصادها ،وكذلك املناطق التي ال تحظى باهتمام يف نموذج
اإلنتاج السائد؛
•عدم تكافؤ التوزيع الجغرايف وخصائص النشاط السياحي بني أقاليم الوطن الواحد
من منظور العرض والطلب مما يدعو إىل توفري املزيد من إحصاءات السياحة عىل
املستويات اإلقليمية املختلفة؛
•زيادة اهتمام الرشكات التي تعمل يف مجاالت متصلة بالسياحة بزيادة املعرفة عن
العالقة املتبادلة بني نشاطها واألنشطة األخرى ،واملحددات الرئيسية يف هذا املجال،
والدورات املوسمية؛
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•الحاجة إىل تحسني توزيع املوارد يف االقتصادات القومية واملحلية ،وهو ما ال يمكن أن
يتحقق إالّ عن طريق رفع مستوى املرجعيات الكمية وقياس اآلثار االقتصادية.
وثمة نهجان ممكنان لهذا التكيُّف:
— النهج األقاليمي الذي تشرتك فيه كل املناطق يف البلد ،والذي يقوم عىل أساس
نظام الحسابات القومية ويرتبط به ارتباطا ً وثيقاً .ويعتمد هذا النهج عىل
وجود حساب فرعي للسياحة الوطنية ووجود معلومات سياحية متسقة عن
كل منطقة بحيث يمكن عمل الجداول والتجميعات عىل أساس مختلف مناطق
البلد؛
— النهج اإلقليمي الذي ينطوي عىل وضع حساب فرعي للسياحة خاص بكل
منطقة ،ويمكن فيه أيضا ً بيان األحوال الخاصة بكل منطقة والفروق بني
املناطق دون اإلقليمية الهامة ،برشط وجود معلومات كافية عن هذه املالمح.
وبالنسبة أليّ من هذين النهجني ،فإن أول يشء نالحظه هو عدم وجود إطار مفاهيمي
عىل املستوى اإلقليمي يماثل نظام الحسابات القومية :فنظام الحساب القومية لعام 2008
ال يضع إطارا ً محددا ً للمحاسبة عىل املستوى اإلقليمي الداخيل ،كما أن النُظم اإلحصائية العامة
يف معظم البلدان ليست مصمّ مة للوفاء بهذا الغرض .فالحسابات الوطنية ،حني تتحدث عن
حسابات إقليمية ،فإنها تشري إىل جدول أو مجموعة تجميعات ،ولكنها ال تشري أبدا ً إىل حسابات
مرتابطة بلغت درجة مماثلة من التطور .وال يعود هذا فقط إىل صعوبة رصد املالحظات ،وهي
صعوبات كثرية بسبب عدم وجود ضوابط عىل الحدود يف تلك املناطق ،ولكنها تعود أيضا ً إىل أن
كثريا ً من مفاهيم الحسابات الوطنية غري قابلة للتطبيق عىل املستوى دون الوطني.
ونظام الحسابات األوروبي (نظام الحسابات األوروبي  2000هو تكييف لنظام الحسابات
القومية )2008 ،هو الوحيد الذي يشتمل عىل خطة َّ
مبسطة للحسابات اإلقليمية ،ويعود الفضل
يف ذلك إىل السياسة اإلقليمية التي يطبقها االتحاد األوروبي يف توزيع األموال الهيكلية واألموال
األخرى.
وليس ممكنا ً يف الوقت الحارض ،بالنسبة أليّ من النهجني (األقاليمي أو اإلقليمي حرصاً)
وال بالنسبة لكل منطقة يف معظم البلدان الخروج بتحديد دقيق لنشاط السياحة يف ُ
الخطط
املستعملة يف تصميم نظام الحسابات القومية 2008 ،وال يف الحساب الفرعي للسياحة ،الذي
يُعرض بشكل رسمي يف شكل مجموعة من الحسابات املرتابطة واملجاميع املحاسبية .وتوجد
ثالثة أسباب رئيسية لذلك:
•ليست كل متغريات السياحة (مثل الرحالت واإلقامة وأشكال السياحة) قابلة للتجميع
عن طريق اإلضافة أو للنقل من البيئة الوطنية إىل املستوى دون الوطني ،وينطبق
اليشء نفسه عىل متغريات أخرى مثل تصدير واسترياد السلع والخدمات؛
•ليس من املمكن وصف بعض األنشطة ،تحديداً ،بأنها إقليمية (مثل األنشطة الفرعية
للوحدات التي تشرتك فيها أكثر من منطقة وخدمات الحكومة املركزية املتعلقة
بالسياحة) ،وبالنسبة ألنشطة أخرى مثل نقل الركاب بني األقاليم ،ومنظمي الجوالت
السياحية ،وخدمات وكاالت السفر (وتحديدا ً تفكيك حزمة السياحة) يكون القياس
أكثر تعقيدا ً مما عليه الحال يف املستوى الوطني؛
•الكم الهائل من املعلومات اإلحصائية الالزمة ،ألنه عىل الرغم من أن هناك من الناحية
الرسمية حدودا ً إدارية تفصل بني املناطق ،فإن حركة الناس والسلع والخدمات

قفرملاا
ورأس املال وغريها تتدفق بني املناطق بحرية ،مما يعني عدم وجود أدوات لرصد
التدفقات من منطقة معيَّنة وإليها.
ومع ذلك فإن أشد القيود هي التي تقع يف جانب الطلب ،ألنها تحتاج أوال ً إىل تكييف
اإلطار املفاهيمي للحساب الفرعي للسياحة (تعريف مفاهيم معيَّنة مثل البيئة املعتادة ،واإلقامة،
وأشكال السياحة ،والرحالت ،والغرض من الرحلة ،كأمثلة واضحة) ،وبسبب تعقيد وتكلفة
حرص البيانات املطلوبة.
ولدى اإلحصائيني واملحاسبني عىل املستوى الوطني عىل وجه الخصوص ،يتوافق الخيار
األول (األقاليمي) مع معيار الرصد بالنهج “املتصل” ،أي من أعىل إىل أسفل ،ويعرف الخيار
الثاني (اإلقليمي) بأنه النهج الصاعد “من أسفل إىل أعىل”.
وتجدر اإلشارة إىل أن النهج املتصل يوفر مجموعة من التقديرات اإلقليمية تمثل ،عند
جمعها ،مجاميع الحساب الفرعي للسياحة ،ويمكن تفسريها باعتبارها حصصا ً من تلك املجاميع
قابلة للمقارنة بعضها مع بعض ،أما النهج الصاعد فيمكن أن تنتج عنه مجموعة من التقديرات
اإلقليمية تبلغ يف مجموعها رقما ً أكرب من مجاميع الحساب الفرعي للسياحة عىل املستوى الوطني
وتتسم بإمكانية ضعيفة للمقارنة فيما بينها.
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املرفق 8

نموذج العمالة يف السياحة لدى منظمة
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
مقدمة

يمثل نموذج العمالة يف السياحة ،املتبع يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ،إطارا ً
مفاهيميا ً ومنهجيا ً يشتمل عىل مجموعة من املتغريات األساسية للعمالة (ويمكن تنـزيله من
املوقع .)www.oecd.org/cfe/tourism :وي ِربز هذا العمل أهمية مسألة العمالة واملوارد البرشية
للصناعات املرتبطة بالسياحة ،ومن ثم رضورة وجود بيانات شاملة يعتمد عليها عن العمالة
ملستعميل البيانات يف القطاعني العام والخاص .وتتفق املبادئ التوجيهية مع املفاهيم والتعاريف
املتبعة يف مجاالت أخرى من مجاالت التنمية االجتماعية واالقتصادية واإلحصاءات السياحية،
وخاصة نظام الحسابات القومية ،2008 ،ومعايري منظمة العمل الدولية ،والتوصيات الدولية
إلحصاءات السياحة  ،2008واملبادئ التوجيهية للحسابات الفرعية للسياحة ،1999 ،الصادرة
عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ،وهذه النرشة :الحساب الفرعي للسياحة:
اإلطار املنهجي املوىص به .2008 ،واملقصود من املنهجية أن تكون بسيطة ومرنة ليسهل تبنّيها
وتكييفها.

األهداف
الهدف الرئييس من نموذج العمالة يف السياحة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
هو توفري إطار إحصائي ومبادئ توجيهية منهجية لتحديد مستوى العمالة يف صناعة السياحة
وبعض خصائصها .ويتم ذلك بصورة رئيسية من منظور جانب العرض ،أي أنه ال يؤخذ يف
االعتبار سوى العمالة يف مجموعة مختارة من الصناعات السياحية ذات الخصائص املميزة.
وحتى مع وجود ارتباط وثيق بني نموذج العمالة يف السياحة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي والحساب الفرعي للسياحة ،إال ّ أنه ينبغي النظر إىل النموذج باعتباره نموذجا ً قائما ً
بذاته ،أي أنه يجب أن ينظر إىل العمالة ،ال باعتبارها عامالً يف عملية اإلنتاج فحسب ،ولكن أيضا ً
باعتبارها ظاهرة اجتماعية.
وأحد أهداف النموذج هو أن تطبيق تلك املنهجية قد ِّ
يحسن من قابلية إحصاءات العمالة
يف صناعة السياحة للمقارنة الدولية .وهذه ليست مهمة سهلة ،ألن القابلية للمقارنة بني البيانات
عن العمالة بشكل عام تعوقها فعالً اختالفات يف األساليب والتعاريف بني البلدان ،وحتى عىل
الصعيد الوطني كثريا ً ما تكون نتائج إحصاءات بيانات العمالة ومصادرها مختلفة ومج ّزأة.
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اإلطار املفاهيمي
يربط نموذج العمالة يف السياحة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بني بيانات
العمالة األساسية والحساب الفرعي للسياحة باستخدام نموذج العمالة كإطار للتكامل (رابط
جزئي  -كيل) .وتستعمل يف هذه العملية مؤرشات للمستوى العام للعمالة املتصلة بالسياحة ،مثل
الوظائف ،واألشخاص العاملني ساعات مكافئة للعمالة الكاملة ،والتمييز بني العمالة املوسمية
و“العمالة الجانبية” ،ومتغريات العمالة الرئيسية ،مثل نوع الجنس والعمر واملستوى التعليمي
والجنسية والحالة الوظيفية ُ
وخطط العمل ومتوسط األقدمية ومتوسط ساعات العمل ومتوسط
ِّ
ويوفر الحساب الفرعي
الدخل اإلجمايل وديمومة الوظائف وساعات العمل غري االعتيادية.
للسياحة رابطة بني الطلب والعرض للسياحة .وينتج عن هذا اختيار صناعات ترتبط بالسياحة،
من وجهة نظر العرض .ومن شأن هذا اإلطار أن ِّ
يوفر إمكانيات للتكامل والتنسيق اإلحصائيني.

الطريق إىل األمام

يمكن لنموذج العمالة يف السياحة أن ِّ
يحسن كثريا ً من قابلية بيانات العمالة املتصلة بالسياحة
للمقارنة الدولية والوطنية .ويمكن االستفادة منه كبيانات خط أساس تُقاس عليها بيانات
العمالة األخرى ،مما يؤدي إىل صورة شاملة أوضح وتحسني قابلية املقارنة .ومع ذلك ينبغي أال ّ
يُنظر إىل الصلة بني نموذج العمالة يف السياحة يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
والحساب الفرعي للسياحة باعتبار ذلك الطريق الوحيد أو األفضل ،فنموذج العمالة يف السياحة
يف املنظمة يربز أيضا ً مجاالت تحتاج إىل مزيد من البحث .ومن املتوقع أن تساعد تجارب البلدان يف
تنفيذ نموذج العمالة واألعمال التي تجري بشكل تعاوني يف مختلف املنظمات الدولية عىل زيادة
إيضاح بعض املسائل يف هذا املجال.

