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المتقدمــة  الــدول  مــن  للعديــد  الدخــل  مصــادر  أهــم  الســياحة  تعتبــر 

تعــد  كمــا  نمــوًا،  وأســرعها  بالعالــم  الصناعــات  أكبــر  ومــن  والناميــة، 

مصــدرًا رئيســً إليــرادات النقــد األجنبــي، فهــي تســهم بفاعليــة فــي زيــادة 

الناتــج المحلــي اإلجمالــي، وهــي عامــل جــذب اقتصــادي مهــم الســتقطاب 

ومحــرك  المتاحــة،  االســتثمارات  مواطــن  عــن  الباحثيــن  المســتثمرين 

أســاس للنمــو والتنميــة االقتصاديــة، فضــًا عــن كونهــا عامــًا مهمــً وأداة 

ــف الشــعوب واألمــم.  رئيســة للتواصــل االجتماعــي والثقافــي بيــن مختل

صناعــة  دراســة  بضــرورة  الرشــيدة  القيــادة  توجيهــات  جــاءت  لــذا 

الطبيعيــة  بالعوامــل  تأثرهــا  ومــدى  البحريــن،  مملكــة  فــي  الســياحة 

واالقتصاديــة التــي يمــر بهــا العالــم فــي وقتنــا الراهــن. وبمعيــة شــركائها 

االســتراتيجيين، تســاهم هيئــة المعلومــات والحكومــة اإللكترونيــة بهــذه 

الدراســة، إيمانــً منهــا بأهميــة دورهــا فــي توفيــر المعلومــات التــي تجعــل 

ــادة،  ــوع واالبتــكار والري ــى التن االقتصــاد الوطنــي فــي المملكــة قائمــً عل

بمــا يحقــق التنميــة المســتدامة والتنافســية العالميــة، فــي ظــل رؤيــة 

   .2030 االقتصاديــة  البحريــن  مملكــة 

ومــن هــذا المنطلــق، تتشــرف هيئــة المعلومــات والحكومــة اإللكترونيــة 

بنشــر النســخة المطبوعــة مــن تقريــر »األهميــة االقتصاديــة للســياحة فــي 

مملكــة البحريــن«، الــذي يلقــي الضــوء علــى أهميــة الســياحة فــي تنميــة 

ــى عــام 2019، ودورهــا  االقتصــاد الوطنــي بالمملكــة مــن عــام 2017 إل

فــي رفــد مــوارد المملكــة كأحــد أهــم مصــادر الدخــل غيــر النفطيــة التــي 

تحظــى باهتمــام ومتابعــة مــن لــدن الحكومــة الموقــرة. 

ونأمــل أن تســهم هــذه الدراســة فــي رســم صــورة شــاملة للــدور الحيــوي 

آثــاره اإليجابيــة المتحققــة  بــه القطــاع الســياحي، وأن تبــرز  الــذي يقــوم 

باألرقــام علــى صعيــد تنشــيط حركــة التجــارة واالســتثمار، والترويج للســلع 

الوطنيــة، وتوفيــر فــرص العمــل وتطويــر البنــى التحتيــة والمناطــق األثريــة 

والتاريخيــة.

لهــذا  والمعــارض  للســياحة  البحريــن  هيئــة  ومســاندة  دعــم  ونثمــن 

المشــروع، ونتطلــع إلــى اســتمرار هــذا التعــاون الــذي يكللــه اليــوم إطــاق 

اإلصــدار األول للحســاب الفرعــي للســياحة، وتقــدم مرتبــة البحريــن فــي 

ــى  ــادرة عل ــد أن المملكــة ق تنافســية الســفر والســياحة، بمــا يجــدد تأكي

تحقيــق الريــادة فــي هــذا القطــاع.

كمــا نشــيد ختامــا بكافــة الســواعد البحرينيــة التــي حرصــت علــى إنجــاز 

الســياحة  لقيــاس  المتعــددة  ومســوحها  الميدانيــة  الدراســات  هــذه 

الســياحة  ومســاهمة  الفندقيــة،  الصناعــة  مؤسســات  وأداء  الوافــدة، 

ــي، ليكــون هــذا اإلصــدار ضمــن سلســلة مــن  ــج المحلــي اإلجمال فــي النات

اإلصــدارات التــي ســاهمت فــي خدمــة أصحــاب االختصــاص واالقتصادييــن، 

ومرجعــً ثريــً للمســتثمرين المســاهمين فــي توفيــر متطلبــات ديمومــة 

التنميــة االقتصاديــة، وتحقيــق التطلعــات المســتقبلية لمملكــة البحريــن.
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ــن نهضــة شــاملة وإنجــازات حقيقيــة فــي شــتى  شــهدت مملكــة البحري

مجــاالت الحيــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي ظــل الرؤيــة الثاقبــة والقيــادة 

التنميــة  فــي مجــال  للمملكــة، حيــث تحققــت طفــرة نوعيــة  الحكيمــة 

القطاعــات  أهــم  أحــد  اآلن  الســياحة  قطــاع  وأصبــح  بالبــاد،  الســياحية 

االقتصاديــة الرائــدة فــي االقتصــاد الوطنــي مــن حيــث حجــم االســتثمارات 

المنفــذة ومســاهمته فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي، فضــًا عــن توفيــر 

فــرص العمــل للمواطنيــن بمــا يحقــق أهــداف التنميــة المســتدامة، التــي 

تســعى مملكــة البحريــن لتحقيقهــا اســتنادًا إلــى مســتهدفات الرؤيــة 

الوطنيــة 2030، التــي تطمــح لانتقــال إلــى اقتصــاد منتــج قــادر علــى 

المنافســة عالميــً فــي ظــل مبــادئ العدالــة والمنافســة واالســتدامة.

وممــا ال شــك فيــه أن مملكــة البحريــن تمتلــك إمكانــات واســعة وفرصــً 

ضــوء  وفــي  الســياحي،  والتطــور  النمــو  مــن  مزيــد  لتحقيــق  مواتيــة 

ذلــك تعمــل هيئــة البحريــن للســياحة والمعــارض علــى تهيئــة جميــع 

الظــروف المائمــة واآلليــات المطلوبــة، لاســتفادة مــن تلــك اإلمكانيــات 

بكفــاءة وفاعليــة، مــن خــال رؤيــة اســتراتيجية شــاملة وطموحــة تتمثــل 

دعــم  فــي  واإلحصــاءات  البيانــات  علــى  االعتمــاد  فــي  ممكناتهــا  أهــم 

اتخــاذ القــرارات ورســم السياســات وبنــاء الخطــط التشــغيلية للقطــاع. 

ــه  وغنــي عــن البيــان أن الســياحة قطــاع اقتصــادي ذو طبيعــة خاصــة، ول

تشــابكات أماميــة وخلفيــة مــع جميــع القطاعــات األخــرى فــي االقتصــاد 

البحرينــي، وهــذا يســتلزم توفــر قيــاس إحصائــي رصيــن لهــذا القطــاع 

مــن أجــل توفيــر معلومــات إحصائيــة ذات مصداقيــة، تضــع توصيفــً وافيــً 

التغيــرات  وتحلــل  بالســياحة،  الخاصــة  الجوانــب  لجميــع  دقيقــً  ورصــدًا 

التــي تطــرأ علــى هــذا القطــاع، وبخاصــة أننــا نشــهد بيئــة أعمــال تتميــز 

بالمنافســة الشــديدة والتغيــر المســتمر فــي العوامــل الحاكمــة لقــوى 

الطلــب والعــرض والظــروف المحيطــة بهــا بصفــة عامــة.

انطاقــً مــن ذلــك، ومنــذ عــام 2015 شــرعت هيئــة البحريــن للســياحة 

والمعــارض، بالتعــاون مــع جميــع الشــركاء ذوي الصلــة، وأبرزهــم هيئــة 

المعلومــات والحكومــة اإللكترونيــة، فــي بنــاء نظــام وطنــي إلحصــاءات 

ذلــك  أثمــر  وقــد  الصلــة.  ذات  الدوليــة  التوصيــات  مــع  يتفــق  الســياحة، 

إنجــازات مميــزة انعكســت علــى تقــدم مملكــة البحريــن )31( مركــزًا فــي 

مؤشــر شــمولية البيانــات الســنوية للســياحة والســفر فــي تقريــر المنتــدى 

االقتصــادي العالمــي لعــام 2019. هذا فضًا عن إشــادة منظمة الســياحة 

العالميــة بالتطــورات التــي حدثــت فــي مجــال إحصــاءات الســياحة فــي 

المملكــة فــي الســنوات األخيــرة. 

ويســعدنا أن نضــع بيــن أيديكــم أحــد أهــم مخرجــات النظــام الوطنــي 

ــج حســاب الســياحة الفرعــي، حيــث يعــد  إلحصــاءات الســياحة، وهــو نتائ

األهميــة  لقيــاس  بــه دوليــً  الموصــى  المحاســبي  اإلطــار  الحســاب  هــذا 

ويســتعرض  الوطنيــة.  االقتصــادات  فــي  الســياحة  لقطــاع  االقتصاديــة 

هــذا التقريــر المؤشــرات الرئيســة للســياحة فــي المملكــة ويلقــى الضــوء 

علــى المامــح الرئيســة ألداء هــذا القطــاع والنمــو المتحقــق بــه، وتوضيــح 

الــوزن النســبي ألهميــة هــذا القطــاع فــي االقتصــاد البحرينــي. وختامــً 

والقطــاع  الحكوميــة  والهيئــات  الجهــات  لجميــع  الشــكر  توجيــه  نــود 

الخــاص علــى تعاونهــم المســتمر والدائــم خــال مراحــل جمــع البيانــات 

توفيــر  فــي  التقريــر  هــذا  يســاعد  أن  آمليــن  الســياحية،  واإلحصــاءات 

البيانــات والمعلومــات التــي تدعــم اتخــاذ القــرار، ســواء بالنســبة للقطــاع 

العــام أو القطــاع االســتثماري الخــاص واألكاديمييــن والباحثيــن أيضــً.
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بوضــع  والمعــارض  للســياحة  البحريــن  هيئــة  قامــت   2015 عــام  منــذ 

برنامــج لبنــاء نظــام وطنــي إلحصــاءات الســياحة فــي ضــوء التوصيــات 

والمعاييــر الدوليــة، وذلــك بالتعــاون مــع هيئــة المعلومــات والحكومــة 

اإللكترونيــة والعديــد مــن الجهــات الحكوميــة األخــرى. وتمثلــت الغايــة 

ضــوء  فــي  الســياحة  إلحصــاءات  وطنــي  نظــام  »بنــاء  فــي  المنشــودة 

ــزوار وإنفاقهــم  المعاييــر والتوصيــات الدوليــة مــن أجــل رصــد تدفقــات ال

اســتنادًا  وذلــك  اإلجمالــي«،  المحلــي  الناتــج  فــي  الســياحة  ومســاهمة 

إلــى منطلقــات عمــل وتوجهــات هيئــة البحريــن للســياحة والمعــارض، 

القــرار  علــى  باالعتمــاد  وخططهــا  اســتراتيجيتها  لتنفيــذ  وســعيها 

اإلحصائــي المــدروس. قبــل عــام 2015، عــام التأســيس لمشــروع حســاب 

الســياحة الفرعــي فــي المملكــة، كانــت اإلحصــاءات المتوفــرة عــن قطــاع 

الســياحة فــي مملكــة البحريــن محــدودة جــدًا، وال تســمح بتوفيــر قواعــد 

البيانــات الازمــة لبنــاء االســتراتيجيات ووضــع الخطــط التنمويــة للقطــاع، 

باإلضافــة إلــى عــدم القــدرة علــى احتســاب المســاهمة الحقيقيــة للقطــاع 

فــي االقتصــاد الوطنــي وفــق منهــج علمــي ســليم.  وبعبــارة بســيطة، 

التعبيــر  عــن  قاصــرة   2015 عــام  قبــل  الســياحية  اإلحصــاءات  كانــت 

الدقيــق عــن إنجــازات قطــاع الســياحة البحرينــي وتأثيراتــه فــي االقتصــاد 

الوطنــي. ويرجــع ذلــك القصــور إلــى طبيعــة البيانــات اإلحصائيــة المتعلقــة 

بالســياحة التــي كانــت تعانــي مــن ثــاث مثالــب أساســية تتمثــل فــي عــدم 

الشــمول والتشــتت، وعــدم االتســاق، وعــدم القابليــة للمقارنــة.

وقــد تســبب ذلــك الوضــع فــي تراجــع كبيــر لتصنيــف مملكــة البحريــن 

فــي مؤشــر شــمولية بيانــات الســياحة والســفر، ضمــن المؤشــر العالمــي 

االقتصــادي  المنتــدى  يصــدره  الــذي  والســفر،  الســياحة  لتنافســية 

العالمــي. ففــي عــام 2011، كانــت الترتيــب العالمــي لمملكــة البحريــن 

فــي مؤشــر شــمولية بيانــات الســفر والســياحة )93( مــن أصــل 139 دولــة، 

وفــي عــام 2013، أصبــح المركــز )106( بيــن 140 دولــة، ثــم صــار مركزهــا 

)105( فــي عــام 2015 مــن أصــل 141 دولــة. وهــذه مراكــز متأخــرة جــدًا 

بالنظــر إلــى تطــور قطــاع الســياحة فــي مملكــة البحريــن، والــذي تشــكل 

وتنميــة  تطويــر  ممكنــات  ضمــن  خاصــة  أهميــة  الســياحية  إحصاءاتــه 

القطــاع. وفــي ذات الســياق، كان يتــم النظــر إلــى الفنــادق والمطاعــم 

علــى أنهــا النشــاط الوحيــد الممثــل للســياحة مــن حيــث المســاهمة فــي 

الناتــج المحلــي اإلجمالــي، وهــذا ال يعكــس الصــورة الحقيقيــة ،حيــث إن 

الفنــادق والمطاعــم تمثــل نشــاطين فقــط ضمــن )12( نشــاطً إنتاجيــً 

مميــزًا للســياحة فــي ضــوء مــا أقرتــه المنظمــات الدوليــة.

وإزاء أوجــه القصــور التــي كانــت تكتنــف البيانــات اإلحصائيــة عــن قطــاع 

ــن، هنــاك حاجــة ماســة لتوحيــد المفاهيــم  الســياحة فــي مملكــة البحري

األداء  مؤشــرات  لقيــاس  موحــدة  بأســاليب  االلتــزام  وكــذا  والتعريفــات، 

الســياحي، وتوســيع نطــاق التغطيــة ليشــمل كافــة األنشــطة الســياحية، 

مــن أجــل التوّصــل إلــى صــورة كاملــة ودقيقــة وحقيقيــة عــن مســتويات 

أداء القطــاع الســياحي وتأثيراتــه المتعــددة فــي االقتصــاد الوطنــي. ومــن 

هنــا تبــرز أهميــة تطبيــق حســاب الســياحة الفرعــي فــي مملكــة البحريــن، 

حيــث إن منهجيــة إعــداد هــذا الحســاب ومــا تتطلبــه مــن مســوح ميدانيــة 

وبيانــات تفصيليــة لتركيــب الجــداول ســوف ُتمكــن مــن التعــرف علــى 

الحجــم الحقيقــي لمســاهمة قطــاع الســياحة فــي االقتصــاد الوطنــي، 

ومــن التعبيــر الدقيــق أيضــً عــن معــدالت أداء النشــاط وتطــوره، فضــًا 

وعاقاتــه  الســياحة  لنشــاط  المميــزة  الخصائــص  علــى  التعــرف  عــن 

ــا ُيعيــن متخــذي  ــة بباقــي قطاعــات االقتصــاد الوطنــي، وهــو م االرتباطي

تعــزز  التــي  التنفيذيــة،  واإلجــراءات  السياســات  حــزم  تبنــي  فــي  القــرار 

القــدرة التنافســية لقطــاع الســياحة البحرينــي وتعظــم اإليــرادات والقيمــة 

المضافــة لهــذا القطــاع، وتعــزز إســهامه فــي دعــم ميــزان المدفوعــات، 

وتدعــم تحقيــق األهــداف األمميــة للتنميــة المســتدامة 2030، فضــًا عــن 

دعــم تحقيــق أهــداف الرؤيــة االقتصاديــة لمملكــة البحريــن 2030.

وأثمــرت عمليــة تطويــر إحصــاءات الســياحة فــي مملكــة البحريــن إنجــازات 

حقيقيــة ملموســة، فخــال زيــارة بعثــة منظمــة الســياحة العالميــة فــي 

أبريــل مــن عــام 2017 لتقييــم نظــام االحصــاء الســياحي بالمملكة، أشــيد 

بالجهــود التطويريــة التــي شــهدها العمــل االحصائــي الســياحي ومصــادر 

منهجيــات  توافــق  تأكيــد  عــن  فضــًا  اســتحداثها،  تــم  التــي  البيانــات 

العمــل مــع التوصيــات الدوليــة. وفــي تقريــر المنتــدى االقتصــادي العالمــي 

عــن التنافســية الدوليــة لقطــاع الســياحة والســفر لعــام 2019، حصلــت 

مملكــة البحريــن علــى المركــز )69( علــى مســتوى العالــم فــي مؤشــر 

شــمولية بيانــات الســياحة والســفر، وهــذا يعــد تقدمــً كبيــرًا حيــث كانــت 

المملكــة فــي الترتيــب )100( فــي التقييــم الســابق عــام 2017.

الملخص التنفيذي
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وقد اشتمل مشروع بناء نظام وطني إلحصاءات السياحة في مملكة البحرين وبناء حساب 
السياحة الفرعي، على 5 مراحل رئيسة وهي:

ــة التأســيس )2015(: خــال  ــيس )2015(: مرحل ــة التأس مرحل
هــذه المرحلــة صمــم أول مصــدر لجمــع بيانــات الطلــب الســياحي، المتمثل 

فــي مســح الســياحة الدوليــة الوافــدة والمغــادرة فــي المنافــذ الحدوديــة. 

المســح،  هــذا  لتنفيــذ  تجريبيــة  مرحلــة  بمثابــة  المرحلــة  هــذه  وتعــد 

ــد الفجــوة مــن حيــث الكفــاءة  ــج، وتحدي ــة والنتائ ــم تقييــم التجرب ومــن ث

المراحــل  فــي  وترجمتهــا  المســتفادة  الــدروس  واســتيعاب  والكفايــة، 

التاليــة للمشــروع. ويمكــن أن نطلــق عليهــا المرحلــة التحضيريــة.

ــر منهجيــة المســح الســياحي،  ــى )2016(: تطوي ــة األول المرحل
فضــًا عــن تنفيــذ الربــط اإللكترونــي للفنــادق، واســتخاص مؤشــرات األداء 

الفندقــي، ومؤشــرات الســياحة الوافــدة 2016.

المرحلــة الثانيــة )2017(: اســتكمال تنفيــذ مســح الســياحة 
الوافــدة، وتطويــر المســح األســري للســياحة المحليــة، ومــن ثــم اســتخاص 

مؤشــرات الســياحة الوافــدة 2017، ومؤشــرات الســياحة المحليــة 2017، 

ومؤشــرات الســياحة المغــادرة 2017، ومؤشــرات األداء الفندقــي 2017، 

وتنفيــذ مســح المهرجانــات والفعاليــات، باإلضافــة إلــى تنفيــذ مســح زوار 

ومشــغلي البواخــر الســياحية.

جميــع  لتنفيــذ  اســتمرارًا  وتعــد   :)2018( الثالثــة  المرحلــة 
إلــى  بيانــات جانــب الطلــب المذكــورة فــي المرحلــة الســابقة، باإلضافــة 

تنفيــذ مســح المنشــآت الســياحية مــن أجــل اســتخاص مؤشــرات العــرض 

الســياحي.

المرحلــة الرابعــة )2019-2020(: دمــج كل مخرجــات المراحــل 
الفرعــي،  الســياحة  حســاب  جــداول  تركيــب  فيهــا  يتــم  حيــث  األولــى، 

الوطنــي  االقتصــاد  فــي  الســياحة  مســاهمة  مؤشــرات  واســتخاص 

البحريــن. لمملكــة 

وخــال مراحــل المشــروع اســتكملت منظومــة مصــادر البيانــات، التــي مــن 

خالهــا أصبــح لــدى مملكــة البحريــن نظــام وطنــي مســتقر إلحصــاءات 

حســاب  جــداول  الســتيفاء  الازمــة  األساســية  البنيــة  وفــر  الســياحة، 

الســياحة الفرعــي علــى نحــو متوافــق مــع التوصيــات الدوليــة ذات الصلــة. 

وقــد تألفــت مصــادر البيانــات مــن المســوح الميدانيــة، جنبــً إلــى جنــب مــع 

بيانــات الســجات اإلداريــة المتاحــة مــن الجهــات الحكوميــة المختلفــة فــي 

المملكــة.

بــه دوليــً  الفرعــي المعيــار األســاس المعتــرف  ويعــد حســاب الســياحة 

لقيــاس األهميــة االقتصاديــة للســياحة، ضمــن إطــار مــن االتســاق الداخلــي 

بنظــام  صلتــه  خــال  مــن  العــام،  اإلحصائــي  النظــام  مــع  والخارجــي 

الحســابات القوميــة. ويمثــل إطــار عمــل المطابقــة األساســية إلحصــاءات 

يمكــن  للســياحة،  االقتصاديــة  للمحاســبة  إحصائيــة  وكأداة  الســياحة. 

النظــر إلــى حســاب الســياحة الفرعــي كمجموعــة مــن 10 جــداول قياســية، 

مــن  مختلفــً  جانبــً  ويمثــل  أساســية،  بيانــات  علــى  منهــا  يحتــوي كل 

البيانــات االقتصاديــة المتعلقــة بالســياحة: الســياحة الوافــدة، والســياحة 

الداخليــة،  الســياحة  واســتهاك  المغــادرة،  الســياحة  وإنفــاق  المحليــة، 

اإلجماليــة،  المضافــة  والقيمــة  الســياحية،  للصناعــات  اإلنتــاج  وحســابات 

والناتــج المحلــي اإلجمالــي المنســوب إلــى الطلــب الســياحي، والتوظيــف، 

واالســتثمار، واالســتهاك الحكومــي، والمؤشــرات غيــر النقديــة.

ومــن خــال النتائــج والمخرجــات المختلفــة المســتقاة مــن مصــادر البيانــات 

الســياحية التــي تــم تطويرهــا فــي المملكــة، جمعــت الجــداول القياســية 

 ،2017 المرجعــي  للعــام  تجريبــي  بشــكل  الفرعــي  الســياحة  لحســاب 

ثــم جمعــت الجــداول للعــام المرجعــي 2018، وكانــت أبــرز نتائــج حســاب 

الســياحة الفرعــي للعــام 2018 علــى النحــو اآلتــي:

فــي عــام 2018، بلــغ إجمالــي عــدد الرحــات الوافــدة إلــى مملكــة البحريــن 

مــا يقــرب مــن 12.0مليــون رحلــة، توزعــت بيــن 4.4 مليــون رحلــة قــام بهــا 

الســياح )رحــات المبيــت(، وحوالــي 7.7 مليــون رحلــة قــام بهــا زوار اليــوم 

الواحــد )رحــات ال تتضمــن المبيــت(. وقــد بلغــت عائــدات الســياحة الوافــدة 

الناتجــة عــن هــذه الرحــات 1.442مليــون دينــار بحرينــي فــي االقتصــاد 

الوطنــي، منهــا 954 مليــون دينــار بحرينــي مــن زوار المبيــت )الســياح(، 

وحوالــي 488 مليــون دينــار بحرينــي هــي قيمــة مــا أنفقــه زوار اليــوم 

الواحــد.

بلــغ إجمالــي عــدد الرحــات المحليــة التــي قــام بهــا الــزوار المقيمــون فــي 

مملكــة البحريــن مــا يقــرب مــن 3.8 مليــون رحلــة، توزعــت بيــن 3.692 

مليــون رحلــة قــام بهــا زوار اليــوم الواحــد )رحــات ال تتضمــن المبيــت(، 

وحوالــي 117 ألــف رحلــة قــام بهــا الســياح )رحــات المبيــت(. وقــد بلغــت 

عائــدات الســياحة المحليــة الناتجــة عــن هــذه الرحــات 171مليــون دينــار 

بحرينــي فــي االقتصــاد الوطنــي، منهــا 4.2 مليــون دينــار بحرينــي مــن 

زوار المبيــت )الســياح(، وحوالــي 66.7 مليــون دينــار بحرينــي هــي قيمــة ما 

أنفقــه زوار اليــوم الواحــد، فضــًا عــن 99.7 مليــون دينــار تشــكل قيمــة مــا 

أنفقــه الــزوار المقيمــون قبــل ســفرهم للخــارج ضمــن رحاتهــم المغــادرة.

بلــغ إجمالــي عــدد الرحــات المغــادرة مــن مملكــة البحريــن مــا يقــرب مــن 

2.9 مليــون رحلــة، بانخفــاض قــدره 9% مقارنــة بعــام 2017، وقــد توزعــت 

الرحــات المغــادرة فــي عــام 2018 بيــن 1.5 مليــون رحلــة قــام بهــا الســياح 

الواحــد  اليــوم  زوار  قــام بهــا  ألــف رحلــة   1.3 المبيــت(، وحوالــي  )رحــات 

)رحــات ال تتضمــن المبيــت(. وقــد بلغــت مصروفــات الســياحة المغــادرة 

خــارج االقتصــاد البحرينــي فــي الوجهــات الدوليــة المختلفــة 855 مليــون 

دينــار بحرينــي، منهــا حوالــي 764 مليــون دينــار بحرينــي مــن زوار المبيــت 
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)الســياح(، وحوالــي 91 مليــون دينــار بحرينــي هــي قيمــة مــا أنفقــه زوار 

اليــوم الواحــد.

أظهــرت حســابات الميــزان الســياحي )الفــرق بيــن العائــدات المتولــدة عــن 

الســياحة الوافــدة نتيجــة إنفــاق غيــر المقيميــن فــي االقتصــاد الوطنــي 

البحرينــي، والمصروفــات التــي أنفقهــا المقيمــون بمملكــة البحريــن خــارج 

الســياحة  أن  الخارجيــة(،  الســياحية  رحاتهــم  خــال  الوطنــي  االقتصــاد 

ســاهمت فــي خفــض العجــز فــي ميــزان المدفوعــات بمملكــة البحريــن 

ــار خــال عــام 2018. بنحــو 587 مليــون دين

بلــغ إجمالــي عــدد الرحــات الســياحية الداخليــة )مجمــوع الرحــات الوافــدة 

والمحليــة( فــي مملكــة البحريــن 15.8 مليــون رحلــة، توزعــت بيــن 12.0 

مليــون   3.8 وحوالــي   ،%76 بنســبة  وافــدة،  ســياحية  رحلــة  مليــون 

رحلــة ســياحية محليــة بنســبة 24%. وقــد بلــغ مجمــوع إنفــاق الســياحة 

ناتجــة عــن  1,442 مليــون دينــار  1,613 مليــون دينــار، منهــا  الداخليــة 

الســياحة الوافــدة، وحوالــي 171 مليــون دينــار عــن الســياحة المحليــة.

فــي  الشــراء(  )بأســعار  النفطــي  غيــر  المحلــي  العــرض  إجمالــي  بلــغ 

مملكــة البحريــن حوالــي 24,288 مليــون دينــار، منهــا حوالــي 1,907 

مليــون دينــار تشــكل إنتــاج الصناعــات المميــزة للســياحة، بمــا يمثــل %8 

مــن اإلجمالــي. وقــد بلغــت القيمــة المضافــة اإلجماليــة )غيــر النفطيــة( 

مليــون   848 منهــا  دينــار،  مليــون   12,051 البحرينــي  االقتصــاد  فــي 

دينــار تمثــل القيمــة المضافــة اإلجماليــة الناتجــة عــن الصناعــات المميــزة 

للصناعــات  المباشــرة  المســاهمة  وهــي   ،%7.0 بنســبة  للســياحة 

ــة فــي االقتصــاد  ــر النفطي ــة غي الســياحية فــي القيمــة المضافــة اإلجمالي

البحرينــي.

ــي  ــج المحل وقــد بلغــت نســبة المســاهمة المباشــرة للســياحة فــي النات

اإلجمالــي غيــر النفطــي حوالــي 6.3%، ونســبة 7.8% فــي تعويضــات 

العامليــن باالقتصــاد البحرينــي )دخــل المشــتغلين(، ونســبة11.7% فــي 

صافــي الضرائــب علــى المنتجــات )إيــرادات حكوميــة(، ونســبة  4.9%  فــي 

فائــض التشــغيل اإلجمالــي لاقتصــاد البحرينــي )دخــل أصحــاب منشــآت 

األعمــال(.

ــن  ــغ عــدد المشــتغلين فــي الصناعــات الســياحية فــي مملكــة البحري بل

نحــو 73 ألــف مشــتغل خــال عــام 2018، وهــذا يشــير إلــى أن المســاهمة 

ــى %9.6  المباشــرة للســياحة فــي التوظيــف بمملكــة البحريــن تصــل إل

 10 كل  بيــن  مــن  أخــرى،  وبعبــارة  بالمملكــة.   العامليــن  إجمالــي  مــن 

عامليــن فــي المملكــة هنــاك عامــل واحــد يعمــل فــي الصناعــات المميــزة 

للســياحة.

 12.2 حوالــي  الســياحية  الصناعــات  فــي  المشــتغات  اإلنــاث  عــدد  بلــغ 

ألــف مشــتغلة، بنســبة 17% تقريبــً مــن حجــم العمالــة فــي الصناعــات 

.2018 عــام  الســياحية خــال 

بلــغ عــدد المواطنيــن البحرينييــن المشــتغلين فــي الصناعــات الســياحية 

حوالــي 8.6 ألــف مشــتغل خــال عــام 2018، وبذلــك تقــدر نســبة توطيــن 

ــي 12%، أي  ــن بحوال الوظائــف فــي الصناعــات الســياحية بمملكــة البحري

8 مشــتغلين فــي الصناعــات الســياحية يوجــد مشــتغل  آن بيــن كل 

واحــد بحرينــي الجنســية.

وقد أعد هذا التقرير في 5 أقسام رئيسة على النحو اآلتي:

األساســية  والمفاهيــم  النظــري  اإلطــار  اســتعرض  األول:  القســم 
للحســاب الفرعــي للســياحة، مــع توضيــح العاقــة بيــن حســاب الســياحة 

األساســية  المفاهيــم  وكذلــك  القوميــة،  الحســابات  ونظــام  الفرعــي 

كمــا  الســياحية،  العــرض  وتصنيفــات  والتعريفــات  الســياحي،  للطلــب 

الفرعــي. الســياحة  المنهجــي لحســاب  التصميــم  القســم  تنــاول هــذا 

القســم الثانــي: تنــاول تجربــة تطبيــق حســاب الســياحة الفرعــي 
إلــى  الحاجــة  مــدى  اســتعراض  مــن خــال  البحريــن،  فــي مملكــة   TSA

تطبيــق حســاب الســياحة الفرعــي TSA فــي مملكــة البحريــن، والجهــود 

الســياحية  الوطنــي إلحصــاءات  النظــام  لبنــاء  نفــذت  التــي  التطويريــة 

وحســاب الســياحة الفرعــي بمملكــة البحريــن. كمــا اســتعرض مصــادر 

البيانــات الرئيســة مــع التركيــز علــى شــرح كافــة الجوانــب التفصيليــة 

الخاصــة بمســح الســياحة الوافــدة، ومســح الســياحة المحليــة والمغــادرة، 

وكذلــك مســح المنشــآت الســياحية الــذي يوفــر بيانــات جانــب العــرض 

الســياحي لحســاب الســياحة الفرعــي.

القســم الثالــث:  تنــاول هــذا القســم المؤشــرات الرئيســة لحركــة 
الســياحة الوافــدة لمملكــة البحريــن، مــن خــال اســتعراض تطور الســياحة 

الوافــدة بمملكــة البحريــن خــال الســنوات 2015 -2018، مــع التركيــز 

دراســة  نتائــج  عــرض  كمــا   .2018 لعــام  التفصيليــة  المؤشــرات  علــى 

إعــادة تمركــز البحريــن كوجهــة ســياحية مفضلــة فــي الســوق الســياحي 

الســعودي والكويتــي.

القســم الرابــع:  تنــاول هــذا القســم النتائــج الرئيســة لحســاب 
الســياحة الفرعــي لعــام 2017، وقــد اشــتمل علــى عــرض النتائــج الــواردة 

ــك تلــك  ــة، وكذل بجــداول حســاب الســياحة الفرعــي بصورتهــا التجميعي

لتركيــب  اســتخدمت  التــي  التفصيليــة  الجــداول  بعــض  فــي  الــواردة 

اإلجماليــة  االقتصاديــة  المؤشــرات  اســتخاص  مــع  األساســية،  الجــداول 

.2017 للســياحة خــال العــام المرجعــي 

ــج المســتخرجة مــن جــداول  ــس:  اســتعرض النتائ ــم الخام القس
حســاب الســياحة الفرعــي للعــام المرجعــي 2018، وقــد تضمــن ذلــك 

الســياحة  إنفــاق  الوافــدة، ومؤشــرات  الســياحة  إنفــاق  عــرض مؤشــرات 

اإلنفــاق  ومؤشــرات  المغــادرة،  الســياحة  إنفــاق  ومؤشــرات  المحليــة، 

االســتهاكي للســياحة الداخليــة، ومؤشــرات حســابات اإلنتــاج للصناعــات 

الســياحية، ومؤشــرات العــرض المحلــي، واســتهاك الســياحة الداخليــة، 

ومؤشــرات العمالــة فــي الصناعــات الســياحية، والمؤشــرات األخــرى لقطــاع 

الســياحة بمملكــة البحريــن.
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 شكل )1( أبرز المؤشرات اإلجمالية لنتائج حساب السياحة
الفرعي في مملكة البحرين، 2018
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القسم األول :
الحساب الفرعي للسياحة

)اإلطار النظري، المفاهيم األساسية( 
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فــي ســياق التحليــل االقتصــادي الكلــي، تــدرس العاقــة بيــن العــرض 

والطلــب علــى نحــو أفضــل ضمــن اإلطــار العــام لنظــام الحســابات القومية. 

لنــوع  تفصيلــي  تحليــل  تقديــم  يمكنهــا  القوميــة  الحســابات  أن  إال 

محــدد مــن الطلــب علــى الســلع والخدمــات، مقترنــً بعــرض تلــك الســلع 

لكــن  التقليديــة،  الصناعــات  علــى  تطبيقــه  يمكــن  وهــذا  والخدمــات. 

صناعــة الســياحة ذات طبيعــة خاصــة، حيــث إن اســتهاك الزائــر والســائح 

ال ينحصــر فــي مجموعــة محــددة ســلفً مــن الســلع والخدمــات. وكنتيجــة 

لذلــك فــإن الســلع والخدمــات التــي تنتــج وتســتهلك بواســطة الســياحة 

تدخــل ضمــن قطاعــات أخــرى فــي اإلطــار المركــزي للحســابات القوميــة. 

جوانــب  جميــع  يغطــي  ال  القوميــة  الحســابات  نظــام  أن  مفــاده  وهــذا 

صناعــة الســياحة بالقــدر الكافــي، ويجعــل مــن الضــروري اســتخدام إطــار 

خــاص لتحليــل صناعــة الســياحة، يســتفيد مــن اإلطــار المركــزي لنظــام 

والمفاهيــم  التعاريــف  علــى  اعتمــاده  خــال  مــن  القوميــة  الحســابات 

ــواردة فيهــا. وهــذا اإلطــار هــو مــا يطلــق عليــه  والتصنيفــات والمبــادئ ال

.Tourism Satellite Accounts )TSA( حســاب الســياحة الفرعــي

الفرعــي  الســياحة  حســاب  بيــن  العاقــة  القســم  هــذا  يســتعرض 

األساســية  المفاهيــم  كافــة  تنــاول  عــن  فضــًا  القوميــة،  والحســابات 

والجوانــب المنهجيــة لحســاب الســياحة الفرعــي، فضــًا عــن اســتعراض 

المفاهيــم والتعاريــف الخاصــة بالطلــب والعــرض الســياحيين الــواردة فــي 

الوثيقــة الرســمية لحســاب الســياحة الفرعــي TSA: RMF2008، وأيضً 

الجــزء  التــي تمثــل  الجــداول والمؤشــرات اإلجماليــة  إلقــاء الضــوء علــى 

المحــوري فــي التصميــم المنهجــي لهــذا الحســاب.

1.1 تمهيد :
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 System of National Accounts يعــرف نظــام الحســابات القوميــة

)SNA( بأنــه نظــام يتألــف مــن مجموعــة مترابطــة ومتســقة ومتكاملــة 

مــن حســابات االقتصــاد الكلــي التــي تســتند إلــى مجموعــة مــن المفاهيــم 

والتعريفــات والتصنيفــات والقواعــد المحاســبية المتفــق عليهــا دوليــً، 

النظــام إطــارًا محاســبيً شــامًا يمكــن مــن خالــه تجميــع  ويوفــر هــذا 

بيانــات اقتصاديــة وعرضهــا فــي شــكل يخــدم أغــراض التحليــل االقتصادي 

ووضــع السياســات واتخــاذ القــرار. 

وتعتبــر صناعــة الســياحة مــن الصناعــات التــي يصعــب تعريفهــا بوضــوح، 

حيــث يرتبــط كل مــا هــو ســياحي بمصــدر الطلب، أي من يشــتري الســلعة 

فــإن هنــاك أنشــطة متنوعــة  الخدمــة وليــس مــن ينتجهــا، ولذلــك  أو 

ترتبــط بالنشــاط الســياحي بمفهومــه األشــمل، مثــل النقــل واألنشــطة 

 SNA الترفيهيــة والتســوق وغيرهــا. ويقــدم نظــام الحســابات القوميــة

مفاهيــم وتعريفــات وتصنيفــات وقواعــد محاســبية وحســابات وجــداول، 

ترمــى إلــى تقديــم إطــار شــامل ومتكامــل لتقديــر اإلنتــاج واالســتهاك 

واســتثمار رأس المــال والدخــل وغيــر ذلــك مــن المتغيــرات االقتصاديــة 

ذات الصلــة، بحيــث يمكــن مــن خــال نظــام الحســابات القوميــة تقديــم 

تحليــل تفصيلــي لنــوع محــدد مــن الطلــب علــى ســلع وخدمــات معينــة، 

مقترنــً بعــرض تلــك الســلع والخدمــات، إال أن اســتهاك الزائــر ال ينحصــر 

فــي مجموعــة محــددة ســلفً مــن الســلع والخدمــات، ومــا يجعــل الســياحة 

تتســم بطابــع خــاص ليــس هــو مــا يشــتريه الزائــر مــن ســلع وخدمــات، 

ــر نفســه فيــه، أي وجــوده خــارج  ــك الزائ ــذي يجــد ذل بــل الوضــع المؤقــت ال

بيئتــه المعتــادة. وهــذه هــي الســمة التــي تجعــل منــه مســتهلكً مختلفــً 

عــن أي مســتهلك آخــر، وهــذه الســمة ال يمكــن اســتخاصها ضمــن اإلطــار 

.SNA ــة المركــزي لنظــام الحســابات القومي

يضــاف إلــى مــا ســبق أن أنشــطة الســياحة غيــر منظمــة كمــا ينبغــي 

الحســابات  نظــام  إطــار  فــي  اإلنتاجــي  النشــاط  مــن  واحــدة  فئــة  فــي 

القوميــة، أي أن صناعــة الســياحة غيــر مصنفــة كنشــاط مســتقل فــي 

الحســابات القوميــة التــي تعتمــد التصنيــف الصناعــي الدولــي الموحــد 

 International Standard Industrial االقتصاديــة  لألنشــطة 

 .Classification of All Economic Activities )ISIC, Rev.4(

ويمكــن توضيــح ذلــك مــن خــال اســتعراض تشــتت أو تــوزع األنشــطة ذات 

الصلــة بالســياحة ضمــن المجموعــات الرئيســة لألنشــطة االقتصاديــة فــي 

التصنيــف الصناعــي الدولــي الموحــد لألنشــطة االقتصاديــة ISIC4، كمــا 

فــي الشــكل التالــي )شــكل 1(.

  1.2 صناعة السياحة ونظام الحسابات القومية 



يتضــح مــن الشــكل أعــاه أن األنشــطة الســياحية تتــوزع فــي العديــد مــن 

األنشــطة االقتصاديــة الرئيســة، وبالتالــي يصعــب اســتخاص المســاهمة 

االقتصاديــة الحقيقيــة للســياحة ضمــن هــذا التصنيــف أو ضمــن اإلطــار 

المركــزي للحســابات القوميــة. ونظــرًا لتلــك الصعوبــة تعتمــد كثيــر مــن 

باعتبارهــا  والطعــام  اإلقامــة  خدمــات  أنشــطة  مســاهمة  علــى  الــدول 

القطــاع الوحيــد الممثــل للســياحة، وهــذا بالطبــع ال يعكــس بدقــة الــوزن 

النســبي لقطــاع الســياحة ومســاهمته فــي االقتصــاد. 

 شكل )2( توزيع األنشطة السياحية ضمن المجموعات الرئيسة
لألنشطة االقتصادية
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تــم تصميــم نظــام الحســابات القوميــة SNA ليكــون نظامً شــامًا يمكن 

ــة أو ترتيباتهــا  للــدول المختلفــة، بغــض النظــر عــن هياكلهــا االقتصادي

المؤسســية أو مســتوى التنميــة فيهــا، مــن أن تختــار مــن النظــام األجــزاء 

التــي تــرى أنهــا أكثــر فائــدة وأعظــم نفعــً بالنســبة لهــا لتطبيقهــا فــي 

ضــوء احتياجاتهــا وقدراتهــا الخاصــة عنــد التنفيــذ، كمــا روعــي فــي هــذا 

التصميــم أن مــا يحتويــه مــن حســابات وجــداول وتصنيفــات تفصيليــة 

واســعة ليــس باألمــر الثابــت، أي مرونــة التطبيــق واالســتخدام. ويعتبــر 

 ،SNA ذلــك أحــد أبــرز نقــاط القــوة الكبــرى فــي نظــام الحســابات القوميــة

المتمثلــة فــي كــون صياغتــه محكمــة بمــا يكفــي للســماح بقــدر كبيــر 

مــن المرونــة فــي تنفيــذه، مــع الحفــاظ علــى تكامــل واتســاق الحســابات. 

تطبيقــات  إحــدى   Satellite Accounts الفرعيــة  الحســابات  وتعــد 

مرونــة الحســابات القوميــة وأكثرهــا اتســاعً. وكمــا يشــير اســمها، فهــي 

مرتبطــة باإلطــار المركــزي للحســابات القوميــة، بيــد أنهــا تختلــف عنــه. 

ويمكــن تطويــر عــدة حســابات فرعيــة، لكــن بالرغــم مــن أن كل الحســابات 

ــه ربمــا ال تكــون متســقة مــع  ــة متســقة مــع النظــام المركــزي، فإن الفرعي

بعضهــا أحيانــً. وبشــكل عــام، هنــاك نوعــان مــن الحســابات الفرعيــة، 

يتضمــن أحــد األنــواع إعــادة ترتيــب التصنيفــات المركزيــة وإدخــال محتمــل 

للعناصــر التكميليــة، قــد تنطــوي علــى بعــض االختافــات عــن النظــام 

البديلــة لألنشــطة اإلضافيــة، لكنهــا ال تغيــر  المعالجــة  المركــزي، مثــل 

المفاهيــم األساســية لنظــام الحســابات القوميــة فــي جوهرهــا. ويعتمــد 

الفرعيــة بشــكل أســاس علــى مفاهيــم  الحســابات  مــن  الثانــي  النــوع 

بديلــة لمفاهيــم نظــام الحســابات القوميــة. وتشــمل هــذه حــدود إنتــاج 

مختلفــة، ومفهومــً موســعً لاســتهاك أو تكويــن رأس المــال، وتوســيع 

نطــاق األصــول، وغيــر ذلــك.

ال  الفرعيــة،  الحســابات  وهنــاك طلــب متزايــد علــى تجميــع مثــل هــذه 

الفرعيــة  الحســابات  أحيانــً  الــذي يســمى  األول،  للنــوع  بالنســبة  ســيما 

الداخليــة Internal Satellite Accounts، الــذي يتبــع كافــة مبــادئ 

وأســس الحســابات القوميــة، لكنــه يركــز علــى جانــب محــدد مــن االهتمــام 

عــن طريــق إعــادة ترتيــب التصنيفــات واإلجــراءات التقليديــة، ومــن ثــم 

توفيــر وصــف أكثــر تفصيــًا لموضــوع أو نشــاط اقتصــادي معيــن، بمــا فــي 

ذلــك تفاعلــه مــع االقتصــاد ككل وتأثيــره عليــه. ومــن أبــرز أمثلــة النــوع 

والســياحة،  والصحــة،  والتدريــب،  للتعليــم  الفرعيــة  الحســابات  األول: 

نقطــة  وتتمثــل  والثقافــة.  الربحــي،  غيــر  والقطــاع  والطيــران،  والنقــل، 

القــوة الرئيســة لهــذه الحســابات الفرعيــة فــي أنهــا مدمجــة بالكامــل 

ــات الحســابات القوميــة، ممــا يجعــل مــن  ــة لبيان فــي المجموعــة التقليدي

الممكــن تحليــل تأثيــر بعــض السياســات المتعلقــة بهــذا الموضــوع أو 

النشــاط علــى النمــو االقتصــادي، والتوظيــف، والتجــارة الخارجيــة، وغيرهــا. 

وبــدون شــك، يعــد الحســاب الفرعــي للســياحة أحــد أكثــر هــذه الحســابات 

شــيوعً، ســواء مــن حيــث المبــادئ التوجيهيــة الصــادرة عــن المكتــب 

اإلحصائــي لاتحــاد األوروبــي EUROSTAT، ومنظمــة التعــاون والتنميــة 

االقتصاديــة OECD، ومنظمــة الســياحة العالميــة UNWTO، واألمــم 

المتحــدة UN، أو مــن حيــث عــدد الــدول التــي قامــت بتطبيقــه والتــي 

تجــاوز عددهــا 70 دولــة.

يســتند الهيــكل األســاس لحســاب الســياحة الفرعــي TSA إلــى التــوازن 

العــام القائــم داخــل اقتصــاد معيــن بيــن الطلــب علــى الســلع والخدمــات 

المتولــد مــن الســياحة، وعــرض هــذه الســلع والخدمــات. ويعتمــد ذلــك 

الهيــكل علــى تعريفــات وتصنيفــات ومفاهيــم وجــداول ترتبــط باإلطــار 

المركــزي لنظــام الحســابات القوميــة SNA، ومنــذ بدايــة تصميــم حســاب 

الســياحة الفرعــي TSA تقــرر اعتبــار اتســاق هــذا الحســاب مــع اإلجماليــات 

اإلجمالــي،  المحلــي  الناتــج  مثــل  القوميــة،  الحســابات  لنظــام  الرئيســة 

شــرطً أساســً. وتبعــً لذلــك، كانــت حــدود اإلنتــاج التــي اعتمــدت لحســاب 

الســياحة الفرعــي متســقة تمامــً مــع حــدود اإلنتــاج لنظــام الحســابات 

القوميــة. ويتخــذ حســاب الســياحة الفرعــي TSA شــكل نظــام محاســبي 

يتألــف مــن مفاهيــم وتعريفــات وتصنيفــات وجــداول وإجماليــات، ترتبــط 

القوميــة  المتحــدة للحســابات  األمــم  لنظــام  الموحــدة  بالجــداول  بقــوة 

SNA، ويتضــح مــدى االرتبــاط مــن خــال اســتعراض مبــادئ الحســابات 

القوميــة التــي يعتمــد عليهــا حســاب الســياحة الفرعــي، ويمكــن إيجازهــا 

فــي النقــاط اآلتيــة:

The Concept of Residence مفهوم اإلقامة
ــة  ــه الدول ــة مــكان اإلقامــة ألي شــخص بأن ُيعــرف نظــام الحســابات القومي

 Center التــي تمثــل بالنســبة لهــذا الشــخص مركــز مصلحــة اقتصاديــة

حســاب  فــي  اإلقامــة  مفهــوم  ويعتبــر   .of Economic Interest

الســياحة الفرعــي القاعــدة األســاس لتصنيــف الــزوار ورحاتهــم. ويختلــف 

مفهــوم اإلقامــة هــذا عــن مفهــوم الجنســية، حيــث إنــه إذا أقــام شــخص 

مــا فــي دولــة معينــة لمــدة عــام كامــل فــإن هــذه الدولــة تمثــل بالنســبة 

لــه مركــز مصلحــة اقتصاديــة، ويعتبــر مقيمــً فيهــا بغــض النظــر عــن 

جنســيته.

 The concept of production اإلنتــاج  مفهــوم 
ُيعــرف نظــام الحســابات القوميــة اإلنتــاج بأنــه نشــاط يتــم تحــت إشــراف 

ومســؤولية وحــدة مؤسســية، تســتخدم العمــل ورأس المــال والســلع 

ومــن  والخدمــات.  الســلع  مــن  مخرجــات  إلنتــاج  كمدخــات  والخدمــات 

الممكــن وضــع تعريفــات مختلفــة لإلنتــاج، وحــدودًا مختلفــة لإلنتــاج، عنــد 

إلــى قيــاس مختلــف  تصميــم الحســابات الفرعيــة، إال أن ذلــك ســيؤدى 

للقيمــة المضافــة )القيمــة التــي تنشــأ عــن اإلنتــاج( مثلمــا اكتســب اإلنتــاج 

واالســتهاك حــدودًا مختلفــة، والقيمــة المضافــة فــي هــذه الحالــة تكــون 

غيــر قابلــة للمقارنــة مــع القيمــة المضافــة اإلجماليــة، أو الناتــج المحلــي 

اإلجمالــي. لذلــك فــإن تصميــم حســاب الســياحة الفرعــي يعتمــد علــى ذات 

التعاريــف الخاصــة باإلنتــاج وحــدود اإلنتــاج الــواردة فــي نظــام الحســابات 

القوميــة حتــى يمكــن مقارنــة اإلجماليــات الخاصــة الناتجــة عــن حســاب 

الســياحة الفرعــي باإلجماليــات الكليــة لاقتصــاد بصــورة عامــة.

 1.3 حساب السياحة الفرعي كنظام تابع للحسابات القومية
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مفهوم االستهالك النهائي واالستهالك الوسيط
The concepts of final consumption and 

intermediate consumption
يعــرف نظــام الحســابات القوميــة االســتهاك بأنــه نشــاط يتكــون مــن 

الخدمــات إلشــباع احتياجــات  أو  المؤسســية للســلع  الوحــدة  اســتخدام 

فرديــة أو جماعيــة، وقــد يكــون االســتهاك وســيطً ممثــًا فــي المدخــات 

التــي تســتهلك فــي عمليــات اإلنتــاج أثنــاء الفتــرة المحاســبية، أو نهائيــً 

العائلــي،  القطــاع  يســتخدمها  التــي  والخدمــات  الســلع  فــي  ممثــًا 

النشــاط  خصائــص  فــإن  ولذلــك  الرأســمالي.  التكويــن  احتياجــات  أو 

االســتهاكي المحــدد الســتهاك القطــاع العائلــي فــي نظــام الحســابات 

الــزوار الذيــن ال يوجــد فــرق بينهــم وبيــن  القوميــة تســري أيضــً علــى 

القطــاع العائلــي، إال مــن حيــث إنهــم يتواجــدون خــارج بيئتهــم المعتــادة.

Classifications التصنيفات
هــذه  تســمح  حيــث  تصنيفــات،  إلــى  يحتــاج  إحصائــي  نظــام  كل  إن 

التصنيفــات بجمــع البيانــات األوليــة ومقارنــة المصــادر والنتائــج، فمــن غيــر 

المتصــور وجــود نظــام معلومــات دون توفــر تصنيفــات علــى مســتويات 

مختلفــة. وتســتخدم التصنيفــات فــي نظــام الحســابات القوميــة هيــكًا 

منتظمــً، وتظهــر متســقة فــي اإلطــار المركــزي للنظــام، حيــث تشــير إلــى:

أنــواع المتعامليــن Types of Transactors ويتــم هنــا اســتخدام 

بالمنشــآت  خــاص  األول  التصنيــف  التصنيفــات:  مــن  أساســين  نوعيــن 

Establishments، حيــث تتجمــع المنشــآت التــي لهــا نفــس النشــاط 

الموحــد  الدولــي  الصناعــي  للتصنيــف  وفقــً  صناعــات  فــي  اإلنتاجــي 

لجميــع األنشــطة االقتصاديــة ISIC، والتصنيــف اآلخــر خــاص بالوحــدات 

العائلــي.  القطــاع  مثــل   ،Institutional Units المؤسســية 

ــالت Types of Transaction وهــذه يتــم تصنيفهــا  ــواع المعام أن

فــي  المعامــات  هــذه  مســاهمة  ومــدى  االقتصاديــة،  لوظائفهــا  طبقــً 

توليــد الدخــل.

 Types of Goods and Services والخدمــات  الســلع  أنــواع 

Cen- ــق التصنيــف المركــزي للمنتجــات  وهــذه يتــم تحديدهــا عــن طري

.tral Product Classifications )CPC(

لتحديــد  التصنيفــات  هــذه  علــى  الفرعــي  الســياحة  حســاب  ويعتمــد 

للســياحة.  المميــزة  والمنتجــات  األنشــطة 

وبعــد اســتعراض بعــض مبــادئ الحســابات القوميــة التــي يعتمــد عليهــا 

حســاب الســياحة الفرعــي، يتضــح أن هنــاك ارتباطــً قويــً بينــه وبيــن اإلطــار 

ــه لضمــان بنــاء ســليم لحســاب  المركــزي لنظــام الحســابات القوميــة، وأن

الســياحة الفرعــي يجــب معرفــة مفاهيــم وتعريفــات وتصنيفــات نظــام 

الحســابات القوميــة. كمــا يتوقــف تنفيــذ الــدول لحســاب الســياحة الفرعــي 

باألســاس علــى التطــور المنجــز فــي التنفيــذ المقابــل لــه فــي الحســابات 

القوميــة.



27األهمية االقتصادية للسياحة في مملكة البحرين

Tourism Satellite Accounts 1.4 حساب السياحة الفرعي

بــدأ االهتمــام بوضــع ظاهرة الســياحة ضمن إطار إحصائــي في الثاثينيات 

مــن القــرن الماضــي، ثــم زاد االهتمــام حتــى مؤتمــر رومــا فــي الســتينيات، 

حيــث وضعــت األســس واألفــكار التــي تؤطــر وحــدات القيــاس اإلحصائــي 

الســياحي، ومــا أعقــب ذلــك مــن دراســات ونــدوات ومؤتمــرات تهــدف إلــى 

تنظيــم إنتــاج اإلحصــاءات الســياحية، وتحديــد مــا يتعلــق منهــا بالســياحة 

مباشــرة، ومــا يتصــل بهــا بطريــق غيــر مباشــر. وقــد قامــت بعــض الــدول 

علــى  تشــتمل  الســياحية،  للبيانــات  ومتنوعــة  واســعة  بإيجــاد مصــادر 

إلــى  لــم تســتطع دول أخــرى  مفاهيــم وتعريفــات مختلفــة، فــي حيــن 

اآلن القيــام بتطويــر أنظمــة إحصائيــة لقيــاس الســياحة. وقــد نشــطت 

العديــد مــن الجهــات فــي ســبيل تطويــر لغــة مشــتركة متفــق عليهــا 

دوليــً لإلحصــاءات الســياحية، ومــن أهــم هــذه الجهــات منظمــة الســياحة 

العالميــة، التــي قامــت بالعديــد مــن الجهــود التــي تركــزت فــي تطويــر 

اإلحصــاءات الســياحية، وبنــاء نظــام محاســبي للســياحة يمكــن مــن خالــه 

قيــاس اآلثــار االقتصاديــة للســياحة، وذلــك عــن طريــق الوصــول إلــى إطــار 

والمتغيــرات  والعمالــة  واالســتهاك  اإلنتــاج  لتقديــر  ومتكامــل  شــامل 

األخــرى المرتبطــة بالنشــاط الســياحي. وقــد أفــرزت هــذه الجهــود تصميــم 

حســاب الســياحة الفرعــي الــذي يعــد نتــاج عمليــة تعــاون مشــتركة بيــن 

منظمــة الســياحة العالميــة UNWTO، والمكتــب اإلحصائــي للجماعــات 

 .OECD ومنظمــة التعــاون والتنميــة االقتصــادي ،Eurostate األوروبيــة

وقــد أقــرت األمــم المتحــدة حســاب الســياحة الفرعــي فــي مــارس 2000، 

وأصــدرت النســخة األولــى مــن الدليــل اإلرشــادي بعنــوان »حســاب الســياحة 

الفرعــي: اإلطــار المنهجــي الموصــى بــه« فــي عــام 2002، ونســخة محدثــة 

لــذات الدليــل فــي عــام 2010.

1.4.1 مفهوم وأهمية حساب السياحة الفرعي

يتألــف مــن  بأنــه إطــار عمــل  الفرعــي  الســياحة  يمكــن تعريــف حســاب 

مفاهيــم وتصنيفــات وتعريفــات وجــداول ترتبــط باإلطــار المركــزي لنظــام 

الحســابات القوميــة، ويرتكــز علــى التــوازن العــام بيــن الطلــب علــى الســلع 

والخدمــات المتولــد عــن الســياحة، وعــرض هــذه الســلع والخدمــات، وقــد 

األهميــة  لقيــاس  الدوليــة  للمقارنــات  كقاعــدة  النظــام  هــذا  اســتحدث 

ــة مــا، وعلــى أســاس ســنوي. ــة للســياحة فــي اقتصــاد دول االقتصادي

فــي فتــرات ســابقة، لــم تكــن صناعــة الســياحة تحظــى باالهتمــام العــام 

الــذي يتناســب مــع نصيبهــا مــن النشــاط االقتصــادي، والســبب فــي ذلــك 

ســبب إحصائــي، حيــث إن كثيــرًا مــن الــدول لــم تســتطع تطويــر أنظمــة 

ــي عجــزت عــن متابعــة  ــة لرصــد وقيــاس قطــاع الســياحة، وبالتال إحصائي

وتقديــر حجــم ونطــاق األنشــطة االقتصاديــة المتصلــة بالســياحة بصــورة 

كاملــة، وقــد أدى ذلــك إلــى عــدم تزويــد المســؤولين عــن السياســة العامــة 

أو الجمهــور بمعلومــات عــن حجــم الســياحة فــي صــورة بيانــات نقديــة، 

ويــؤدي  والمجتمعــات.  الوطنيــة  االقتصــادات  فــي  عمومــً  أثرهــا  وعــن 

هــذا بالنتيجــة إلــى عــدم إيائهــا اهتمامــً كافيــً وواعيــً فــي السياســة 

ــة األخــرى،  ــة أخــرى، قــد ال تتلقــى القطاعــات االقتصادي العامــة. ومــن ناحي

التــي يتوقــف نشــاطها علــى الطلــب الســياحي، مــا يكفــي مــن البيانــات 

العامــة عــن العناصــر المتصلــة بصناعتهــا، أو العناصــر المتصلــة بصناعــة 

واإلداريــة  التخطيطيــة  ألنشــطتها  الفعاليــة  لكفالــة  ذاتهــا،  الســياحة 

والتســويقية، وكنتيجــة لذلــك تحتــاج الــدول الســياحية إلــى معلومــات 

ومؤشــرات قويــة لتعزيــز مصداقيــة قيــاس األهميــة االقتصاديــة للســياحة، 

ــة: وينبغــي أن تتصــف هــذه المؤشــرات والمعلومــات بالخصائــص اآلتي

ينبغــي أن تكــون إحصائيــة فــي طابعهــا ويمكــن إصدارهــا علــى أســاس 

عمليــات  وإنمــا  فقــط،  واحــدة  لمــرة  تقديــرات  تكــون  أال  أي  منتظــم، 

واالســتخدامات  المرجعيــة  التقديــرات  بيــن  تجمــع  مســتمرة،  إحصائيــة 

النتائــج. جــدوى  لتعزيــز  للمؤشــرات  المرنــة 

يجــب أن تســتند التقديــرات إلــى مصــادر إحصائيــة موثــوق بهــا، يتــم فيهــا 

ــزوار ومقدمــي الخدمــات علــى الســواء، ربمــا باســتخدام إجــراءات  رصــد ال

مســتقلة.

ينبغــي أن تكــون البيانــات قابلــة للمقارنــة بمــرور الزمــن فــي البلــد ذاتــه، 

ــة مــع مجــاالت األنشــطة  ــة للمقارن ــدان، وقابل ــة بيــن البل ــة للمقارن وقابل

االقتصاديــة األخرى.

وفــي هــذا الســياق، ظهــر حســاب الســياحة الفرعــي لســد هــذه الفجــوة، 

احصائــي  منظــور  مــن  الســياحة  صناعــة  قيــاس  يمكــن  خالــه  فمــن 

واقتصــادي، عــن طريــق إجــراء تحليــل تفصيلــي لجميــع جوانــب الطلــب 

علــى الســلع والخدمــات، التــي قــد ترتبــط بالســياحة داخــل اقتصــاد دولــة 

مــا، وعــرض تلــك الســلع والخدمــات، أي مقابلــة الطلــب بالعــرض، وبهــذه 

الطريقــة يمكــن معرفــة الــوزن النســبي لصناعــة الســياحة فــي االقتصــاد، 

ــي: ــات والمعلومــات، وهــي كالتال مــن خــال توفيــر عــدد مــن البيان

. Macroeconomic Aggre-  مؤشــرات إجماليــه اقتصاديــة كليــة

gates لوصــف حجــم النشــاط الســياحي وأهميتــه االقتصاديــة، مثــل 

القيمــة المضافــة للســياحة، حتــى يمكــن مقارنتهــا باإلجماليــات المماثلــة 

لاقتصــاد ككل.

الســياحة  . بالنســبة ألشــكال  الــزوار  بيانــات تفصيليــة عــن اســتهاك 

المختلفــة، وكيــف يلبــى هــذا االســتهاك مــن جانــب العــرض المحلــى.

حســابات تفصيليــة عــن إنتــاج الصناعــات الســياحية، بمــا فــي ذلــك  .

بيانــات عــن حجــم العمالــة، والعاقــة مــع األنشــطة االقتصاديــة األخــرى، 

المــال. رأس  وتكويــن 

العاقــة بيــن البيانــات االقتصاديــة وغيرهــا مــن المعلومــات غيــر النقدية  .
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عادة ما يحدث خلط بين مفهومي السفر والسياحة، غير أنهما 

مفهومان مختلفان، حيث يتصل السفر بنشاط المسافرين. والمسافر 

هو الشخص الذي ينتقل بين مختلف المواقع الجغرافية ألّي غرض 

وألّي مدة. أما السياحة فهي أقل اتساعً من السفر، إذ إنها تشير إلى 

دة من الرحات، وهي الرحات التي ينتقل فيها المسافر خارج  أنواع محدَّ

بيئته المعتادة لمدة تقل عن سنة، ولغرض رئيس غير العمل لدى 

كيان مقيم في المكان محل الزيارة. ويسمى األفراد عند قيامهم بهذه 

الرحات زّوارًا. ولذلك فإن السياحة فئة فرعية من السفر، والزّوار فئة 

فرعية من المسافرين. وُيستخدم هذا التعريف وهذا التمييز في ميزان 

المدفوعات ونظام الحسابات القومية. وهذا التمييز أمر ضروري التساق 

البيانات من أجل قياس تدفقات ونفقات المسافرين والزّوار الدوليين.  

1.4.2 الطلب السياحي )المفاهيم – التعاريف(

وفيما يلي أهم مفاهيم وتعريفات جانب الطلب السياحي:

1( الزائر:
المعتــادة  إلــى وجهــة رئيســة خــارج بيئتــه  يقــوم برحلــة   هــو مســافر 

ــه أو لغــرض  ألقــل مــن ســنة، ألي غــرض رئيــس )العمــل التجــاري أو الترفي

ــد أو المــكان  ــدى كيــان مقيــم فــي البل شــخصي آخــر( بخــاف أن يعمــل ل

الــذي يــزوره. وهــذه الرحــات التــي يقــوم بهــا الــزوار تعتبــر رحــات ســياحية. 

وتشــير الســياحة إلــى نشــاط الــزوار. وينقســم الــزوار إلــى فئتيــن بحســب 

مــدة الرحلــة:

هــو 	   :)Overnight Visitor Tourist )زائــر المبيــت  الســائح 

الــذي تشــمل رحلتــه المبيــت ليلــة واحــدة علــى األقــل فــي  الزائــر 

الوجهــة.

زائــر اليــوم الواحــد Same-day visitor: هــو الزائــر الــذي يقضي 	 

أقــل مــن 24 ســاعة داخــل الوجهــة أو المــكان المــزار.

ــوع  ــة، ون ــزوار، ومــدة اإلقامــة، والغــرض مــن الرحل عــن الســياحة، كعــدد ال

وســائل النقــل، وغيرهــا.

وفــي هــذا ينبغــي النظــر إلــى حســاب الســياحة الفرعــي مــن 
منظوريــن مختلفيــن، همــا:

المنظــور األول: كأداة إحصائيــة جديــدة للتوحيــد الدولــي للمفاهيــم 

والتصنيفــات والتعريفــات والجــداول والمؤشــرات اإلجماليــة، تمكــن مــن 

إجــراء مقارنــات صحيحــة مــن بلــد آلخــر، وبيــن مجموعــات مــن البلــدان، 

وتجعــل أيضــً هــذه التقديــرات قابلــة للمقارنــة مــع غيرهــا مــن اإلجماليــات 

ــً. ــة الكليــة المعتــرف بهــا دولي االقتصادي

فــي  البلــدان  بهــا  تسترشــد  بنــاء  كعمليــة  الثانــي:  المنظــور 

بهــا. الخــاص  الســياحي  اإلحصــاء  نظــام  اســتحداث 

وإجماالً يمكن حصر أهمية حساب السياحة الفرعي في أنه:

يقيس األهمية االقتصادية للسياحة. 	

ــر إحصــاءات الســياحة علــى المســتوى الوطنــي  	 يقــود عمليــة تطوي

ودون الوطنــي.

مصداقيــة  	 ويدعــم  الســياحة،  لصناعــة  الحقيقــي  األداء  يعكــس 

الســياحة. إحصــاءات 

يقارن قطاع السياحة مع القطاعات االقتصادية األخرى. 	

يربــط بيــن البيانــات النقديــة وغيــر النقديــة الخاصــة بالســياحة، بمــا  	

يقــدم رؤى شــاملة عــن القطــاع.

يسمح بالمقارنة بين الدول وعبر الزمن. 	

يقــدم معلومــات قيمــة لمتخــذ القــرار، مــن حيــث الحجــم والنــوع،  	

الخــاص. القطــاع  أو  الحكومــة  ســواء 



 Usual Environment 2( البيئة المعتادة
المعتــادة  البيئــة  فكــرة  فــإن  العالميــة  الســياحة  منظمــة  بحســب 

ــى مــكان مــا صعبــة  ــن إل ــر عــن المســافرين اآلخري ــة لتمييــز الزائ المطلوب

التعريــف بعبــارات محــددة، وبصفــة عامــة يمكــن تحديدهــا مــن خــال 

الحــدود الجغرافيــة التــي ينتقــل ضمنهــا شــخص مــا، فــي إطــار نمــط 

حياتــه المعتــاد يوميــً، وبالنســبة لبعــض األشــخاص قــد تمثــل البيئــة 

المعتــادة لهــم منطقــة ال تبعــد ســوى بضعــة شــوارع عــن المــكان الذيــن 

ــة يقطعــون  ــن أنشــطة يومي ــه، وقــد تمثــل بالنســبة آلخري يعيشــون في

خالهــا مســافات طويلــة. وبذلــك يتمثــل الغــرض األســاس مــن اســتحداث 

مفهــوم البيئــة المعتــادة فــي أنــه يســتبعد مــن مفهــوم الزائــر األشــخاص 

عملهــم  وأماكــن  منازلهــم  بيــن  أســبوعيً  أو  يوميــً  يســافرون  الذيــن 

ودراســتهم، أو أماكــن أخــرى يزورونهــا بشــكل متكــرر.

 Duration of the stay 3( مدة اإلقامة
لكــي يعتبــر المســافر مشــاركً فــي نشــاط ســياحي أو زائــرًا، فــإن فتــرة 

فــي  يبقــى شــخص  عــن ســنة، وعندمــا  تقــل  أن  يجــب  للمــكان  زيارتــه 

مــكان مــا مــدة تزيــد عــن ســنة فــإن ذلــك المــكان يصبــح جــزءًا مــن بيئتــه 

المعتــادة الجديــدة، وال يعــد زائــرًا لذلــك المــكان.

شكل )3(: األشكال المختلفة للمسافرين
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 Main Purpose of 4( الغرض الرئيس للرحلة
Trip

يتحــدد الغــرض الرئيــس للرحلــة باعتبــاره الغــرض الــذي لــم تكــن الرحلــة 

تتــم فــي غيابــه. والغــرض الرئيــس للرحلــة هــو أحــد المعاييــر المســتخدمة 

لتحديــد مــا إذا كانــت الرحلــة ُتوصــف بأنهــا رحلــة ســياحية، ومــا إذا كان 

العالميــة  الســياحة  منظمــة  حــددت  وقــد  زائــر.  بأنــه  ُيوصــف  المســافر 

األغــراض التــي تصنــف علــى أساســها الرحــات الســياحية فــي فئتيــن 

رئيســتين: وهــي األغــراض الشــخصية واألغــراض التجاريــة والمهنيــة، علــى 

ــاه. النحــو الموضــح فــي الشــكل أدن

Categories of Visitors 5( تصنيف الزوار
الــزوار الــي فئتيــن رئيســتين  توصــي منظمــة الســياحة العالميــة بتصنيــف 

وهمــا:  ،Country of Reference المرجعــي  البلــد  بحســب 

1( الزائــر الدولــي International Visitor: وهــو الزائــر الــذي يكــون بلــد 

إقامتــه الدائــم مختلفــً عــن البلــد الــذي يــزوره. 

2( الزائــر المحلــي Domestic Visitor: وهــو الزائــر الــذي يكــون بلــد إقامتــه 

الدائــم هــو ذات البلــد الــذي يســافر داخلــه فــي رحــات ســياحية. 

وفــي هــذا الســياق، يصنــف الزائــر الدولــي إلــى زائــر وافــد Inbound Visitor أو 

زائــر مغــادر Outbound Visitor، بحســب البلــد المرجعــي الــذي يتــم القيــاس 

فيــه. ويوضــح الشــكل اآلتــي تدفقــات الــزوار الوافديــن.

شكل )4(: تصنيف الرحالت السياحية وفقًا للغرض الرئيسي



31األهمية االقتصادية للسياحة في مملكة البحرين

Forms of tourism 6( أشكال السياحة
فيما يتعلق بالبلد المرجعي، يمكن التمييز بين ثاثة أشكال رئيسة 

للسياحة على النحو اآلتي:

1- السياحة الوافدة Inbound Tourism: وهي سياحة األشخاص 

غير المقيمين في النطاق االقتصادي للبلد المعني.

2- السياحة المحلية Domestic Tourism: وهي سياحة 

األشخاص المقيمين داخل النطاق االقتصادي للبلد المرجعي.

3- السياحة المغادرة Outbound Tourism: وهي سياحة 

األشخاص المقيمين خارج النطاق االقتصادي للبلد المرجعي. 

ويمكن الجمع بأساليب شتى بين أشكال السياحة األساسية الثاثة 

المبينة الشتقاق فئات السياحة اآلتية:

السياحة الداخلية Internal Tourism: مجموع السياحة  .

المحلية والسياحة الوافدة.

السياحة الوطنية National Tourism: مجموع السياحة  .

المحلية والسياحة المغادرة.

السياحة الدولية International Tourism: مجموع السياحة  .

الوافدة والسياحة المغادرة.

شكل )5(: تدفقات الزوار الوافدين
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Tourism Expenditure 7( اإلنفاق السياحي
 هــو المبلــغ المدفــوع مقابــل حيــازة ســلع وخدمــات اســتهاكية، وأشــياء 

الســياحية  الرحلــة  ألغــراض  لإلهــداء،  أو  الشــخصي  لاســتعمال  ثمينــة 

وأثناءهــا. ويشــمل ذلــك إنفــاق الــزّوار بأنفســهم والمصروفــات المدفوعــة 

دة مــن جانــب آخريــن. وفــي حســاب الســياحة الفرعــي يظهــر  أو المســدَّ

 ،Tourism Consumption مفهــوم أوســع هــو االســتهاك الســياحي

وهــو يتجــاوز مفهــوم اإلنفــاق الســياحي، فباإلضافــة إلــى المبلــغ المدفــوع 

لاســتخدام  الثمينــة  واألشــياء  االســتهاكية  والخدمــات  الســلع  لحيــازة 

الخــاص أو لإلهــداء، ألغــراض الرحــات الســياحية وأثناءهــا، والــذي يناظــر 

يشــمل  الســياحي(،  اإلنفــاق  تركيــز  نقطــة  )وهــي  النقديــة  المعامــات 

االســتهاك الســياحي أيضــً الخدمــات المرتبطــة باإلقامــة أثنــاء اإلجــازات 

علــى حســاب الشــخص )خدمــات اإلقامــة التــي توفرهــا منــازل اإلجــازات 

المملوكــة( والتحويــات االجتماعيــة الســياحية العينّيــة، مثــل الخدمــات 

االســتهاك  أشــكال  مــن  وغيرهــا  الســوقية،  غيــر  الفرديــة  الســياحية 

المحتســب اآلخــر )خدمــات الوســاطة الماليــة المرتبطــة بالــزوار(.

 Categories of 8( فئات اإلنفاق السياحي
Tourism Expenditure

يمكــن تعريــف ثــاث فئــات لإلنفــاق الســياحي علــى أســاس بلــد اإلقامــة 

م الســلعة أو الخدمــة المشــتراة، وصلتهــا باألشــكال الثاثــة  للــزوار، ومقــدِّ

للســياحة، كمــا فــي الجــدول اآلتــي:

شكل )6(: األشكال المختلفة للسياحة



33األهمية االقتصادية للسياحة في مملكة البحرين

جدول )1( أشكال السياحة وفئات اإلنفاق السياحي
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 الجدول )2( مستويات التصنيف المركزي للمنتجات والتصنيف
الصناعي الدولي

جــرت العــادة عنــد تحليــل الســياحة أن يتــم التركيــز علــى جانــب الطلــب، 

باعتبــار أن الســياحة ظاهــرة قوامهــا الطلــب، إال أن التحليــل االقتصــادي 

التــي  للســياحة يتطلــب فــي الوقــت ذاتــه تحديــد الســلع والخدمــات 

الوحــدات  وكذلــك  أثناءهــا،  أو  رحاتهــم  لغــرض  الــزوار  يســتهلكها 

االقتصاديــة )الصناعــات( التــي تنتــج هذه الســلع والخدمــات، حتى يمكن 

مقابلــة الطلــب الســياحي بالعــرض الســياحي. ومــن المعــروف أن هنــاك 

منتجــات وأنشــطة متنوعــة ترتبــط بالنشــاط الســياحي، وبعــض هــذه 

الزائــر كمــا يســتخدمها المواطــن  المنتجــات واألنشــطة يســتخدمها 

المقيــم، ومــن هنــا جــاءت النظــرة الجديــدة لحســاب الســياحة الفرعــي 

TSA لجانــب العــرض الســياحي فــي تحديــد أي المنتجــات واألنشــطة 

للســياحة  مميــزة  غيــر  وأيهــا  للســياحة،   Characteristic مميــزة 

.Non-Characteristic

1( تصنيف المنتجات واألنشطة اإلنتاجية 
السياحية 

علــى  الســياحية  اإلنتاجيــة  واألنشــطة  المنتجــات  تصنيــف  يقــوم 

المركــزي  التصنيــف   )1 الدولييــن:  للمعياريــن  الحديثــة  التنقيحــات 

 2، Central Product Classification اإلصــدار  للمنتجــات، 

األنشــطة  لجميــع  الموحــد  الدولــي  الصناعــي  والتصنيــف   ،)CPC2(

4 International Standard Industri- التنقيــح  االقتصاديــة، 

 ،al Classification of All Economic Activities )ISIC4(

اللذيــن اعتمدتهمــا اللجنــة اإلحصائيــة باألمــم المتحــدة فــي عــام 2006.

ويتضمــن التصنيــف المركــزي للمنتجــات خمســة مســتويات مختلفــة، 

فــي حيــن أن التصنيــف الصناعــي الدولــي الموحــد لجميــع األنشــطة 

االقتصاديــة منظــم فــي أربعــة مســتويات، كمــا هــو مبيــن أدنــاه:

1.4.3 العرض السياحي )المفاهيم – التعاريف(
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جدول )3(: العناصر الرئيسة للمنتجات التي يستهلكها الزائر

2( المنتجات المميزة للسياحة
Tourism Characteristic Products

المنتجــات المميــزة للســياحة، وهــي تلــك التــي تفــي بأحــد المعياريــن 

أو كليهمــا: اآلتييــن 

ــج حصــة هامــة مــن  	 ينبغــي أن يمثــل اإلنفــاق الســياحي علــى المنَت

ــار الحصــة مــن اإلنفــاق أو الطلــب(؛ ــي اإلنفــاق الســياحي )معي إجمال

ينبغــي أن يمثــل اإلنفــاق الســياحي علــى المنتــج حصــة هامــة مــن  	

ــار الحصــة مــن العــرض(. ويعنــي  عــرض المنتــج فــي االقتصــاد )معي

هــذا المعيــار أن العــرض الخــاص بمنتــج مــا لــن يوجــد بكميــة هامــة 

فــي حــال غيــاب الــزوار.

المتعلقــة  الدوليــة  التوصيــات  فــي  المنتجــات  تصنيــف  وضــع  وقــد 

المنتجــات  إلــى  باإلضافــة  التصنيــف،  ويشــمل  الســياحة.  بإحصــاءات 

االقتصــادي  فــي  المتداولــة  األخــرى  المنتجــات  جميــع  االســتهاكية، 

ف  المرجعــي، والتــي تتصــل بدرجــة مــا بالســياحة. ومن هذه المنتجــات ُتعرَّ

مجموعتــان فرعيتــان أساســيتان: المنتجــات االســتهاكية والمنتجــات غيــر 

األساســية. وعناصــره  التصنيــف  وصــف  يلــي  وفيمــا  االســتهاكية. 



جدول )4(: قائمة األنشطة اإلنتاجية المميزة للسياحة

 Tourism Characteristic 3( األنشــطة المميــزة للســياحة

Activities

نمطيــً  تنتــج  التــي  األنشــطة  تلــك  هــي  للســياحة  المميــزة  األنشــطة 

منتجــات مميــزة للســياحة. وقــد حــددت التوصيــات الدوليــة إلحصــاءات 

الســياحة قائمــة قياســية لألنشــطة المميــزة للســياحة، تتألــف مــن 12 

قطاعــً ســياحيً يضــم أكثــر مــن 30 نشــاطً إنتاجيــً، وفقــً للتصنيــف 

اآلتــي: الجــدول  فــي  الموضــح  النحــو  علــى   ،ISIC4 الدولــي  الصناعــي 
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ــب  ــدة حس ــياحة الواف ــاق الس ــدول األول: إنف 1( الج
المنتجــات وأنــواع الــزوار

ــزوار غيــر المقيميــن داخــل االقتصــاد  يســجل فــي هــذا الجــدول إنفــاق ال

المرجعــي. ويتضمــن الجــدول تقســيمً بيــن إنفــاق الســياح )زوار المبيــت(، 

وإنفــاق زوار اليــوم الواحــد علــى المنتجــات المميــزة للســياحة )12 منتجــً(، 

وأيضــً اإلنفــاق علــى المنتجــات األخــرى االســتهاكية وغيــر االســتهاكية. 

المحليــة  الســياحة  إنفــاق  الثانــي:  الجــدول   )2
الــزوار وأنــواع  المنتجــات  حســب 

االقتصــاد  داخــل  المقيميــن  الــزوار  إنفــاق  الجــدول  هــذا  فــي  يســجل 

المرجعــي. ويتضمــن الجــدول تقســيمً بيــن إنفــاق الســياح )زوار المبيــت(، 

وإنفــاق زوار اليــوم الواحــد علــى المنتجــات المميــزة للســياحة )12 منتجــً(، 

وأيضــً اإلنفــاق علــى المنتجــات األخــرى االســتهاكية وغيــر االســتهاكية.  

وال يقتصــر إنفــاق الســياحة المحليــة علــى نفقــات الــزوار في رحــات محلية، 

ولكنــه يشــمل أيضــً إنفــاق الــزوار المغادريــن داخــل االقتصــاد المرجعــي 

لغــرض الســفر أو قبــل ســفرهم فــي رحــات ســياحية خارجيــة.

المغــادرة  الســياحة  إنفــاق  الثالــث:  الجــدول   )3
الــزوار وأنــواع  المنتجــات  حســب 

االقتصــاد  خــارج  المقيميــن  الــزوار  إنفــاق  الجــدول  هــذا  فــي  يســجل 

المرجعــي. ويتضمــن الجــدول تقســيمً بيــن إنفــاق الســياح )زوار المبيــت(، 

وإنفــاق زوار اليــوم الواحــد علــى المنتجــات المميــزة للســياحة )12 منتجــً(، 

وأيضــً اإلنفــاق علــى المنتجــات األخــرى االســتهاكية وغيــر االســتهاكية.

ــة  ــياحة الداخلي ــتهالك الس ــع: اس ــدول الراب 4( الج
حســب المنتجــات 

يســجل فــي هــذا الجــدول اإلنفــاق الســياحي الداخلــي، الــذي يتألــف مــن 

إنفــاق الســياحة الوافــدة مــن الجــدول األول، وإنفــاق الســياحة المحليــة من 

الجــدول الثانــي. باإلضافــة إلــى المكونــات األخــرى لاســتهاك الســياحي. 

1.5 التصميم المنهجي لحساب السياحة 
الفرعي )جداول حساب السياحة الفرعي

)TSA Tables 

الخدمــات  هــي  واســعة،  فئــات  ثــاث  األخــرى  المكونــات  هــذه  وتشــكل 

المصاحبــة لإلقامــة أثنــاء اإلجــازات علــى حســاب الشــخص، والتحويــات 

االجتماعيــة الســياحية العينيــة، واالســتهاك المحتســب اآلخــر.

ــات  ــاج للصناع ــابات اإلنت ــس: حس ــدول الخام 5( الج
الســياحية والصناعــات األخرى

م هــذا الجــدول حســابات اإلنتــاج للصناعــات الســياحية والصناعــات  يقــدِّ

األخــرى فــي االقتصــاد المرجعــي. وهــي تتفــق شــكًا مــع النســق المتبــع 

فــي نظــام الحســابات القوميــة. إذ يتــم تقســيم بيانــات الناتــج حســب 

المنتجات وتقدير قيمته باألســعار األساســية. ويأتي بعد ذلك االســتهاك 

الوســيط مقيمــً بأســعار الشــراء، والفــرق بيــن هاتيــن القيمتيــن يســمى 

القيمــة المضافــة اإلجماليــة باألســعار األساســية. ويتصــل بإجمالــي كل 

صناعــة.

6( الجــدول الســادس: العــرض المحلــي واســتهالك 
السياحة الداخلية حسب المنتجات

وهــذا الجــدول يعــد محــور حســاب الســياحة الفرعــي، ففيــه تجــري المقابلة 

والتوفيــق بيــن العــرض المحلــي واســتهاك الســياحة الداخليــة. والجــدول 

مســتمد مــن جــداول العــرض واالســتخدام فــي نظــام الحســابات القوميــة. 

المرجعــي  االقتصــاد  فــي  والخدمــات  الســلع  عــرض  مجمــوع  ويتضمــن 

حســب المنتجــات، الــذي يشــمل اإلنتــاج المحلــي، والــواردات، ويقــارن ذلــك 

باالســتهاك الســياحي. ومــن خــال هــذا الجــدول يمكــن اســتخاص نتائــج 

تتعلــق بالقيمــة المضافــة اإلجماليــة الخاصــة بالســياحة فــي كل صناعــة 

مــن الصناعــات التــي تخــدم الــزوار. ويقــدم المعلومــات األساســية الازمــة 

والناتــج  للســياحة،  المباشــرة  اإلجماليــة  المضافــة  القيمــة  الســتخاص 

المحلــي اإلجمالــي المباشــر للســياحة ومكوناتهمــا.

إال  ليــس  الفرعــي  الســياحة  حســاب  لوضــع  المنهجــي  التصميــم  إن 

منظمــة  جــداول  فــي  المدرجــة  والتصنيفــات  التعاريــف  مــن  مجموعــة 

االقتصــادي  الحجــم  بمعاينــة  تســمح  ومتســقة،  منطقيــة  بطريقــة 

للســياحة علــى المســتوى الوطنــي فــي كا جانبيــه، جانــب الطلــب وجانب 

جــداول قياســية،  الفرعــي عشــرة  الســياحة  العــرض. ويشــمل حســاب 

وفيمــا يلــي وصــف لهــا.

1.5.1 الجدول القياسية لحساب السياحة الفرعي
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الصناعــات  فــي  العمالــة  الســابع:  الجــدول   )7
حية لســيا ا

يركــز هــذا الجــدول علــى المؤشــرات الدالــة علــى حجــم العمالــة، مــن خــال 

تســجيل عــدد الوظائــف وســاعات العمــل، مقســمة حســب النــوع والحالــة 

الوظيفيــة بالنســبة لألنشــطة المميــزة للســياحة.

الثابــت  المــال  رأس  تكويــن  الثامــن:  الجــدول   )8
اإلجمالــي للصناعــات الســياحية والصناعــات األخــرى
يعــرض هــذا الجــدول قائمــة بالبنــود المتصلــة بالســياحة فــي تكويــن 

رأس المــال الثابــت اإلجمالــي. وتشــمل األصــول الثابتــة الخاصــة بالســياحة، 

غيــر  المنتجــة  األخــرى  األصــول  فــي  الســياحية  الصناعــات  واســتثمارات 

الخاصــة بالســياحة.

9( الجدول التاســع: االســتهالك الجماعي الســياحي 
حسب المنتجات والمستويات الحكومية

التــي  الســوقية  غيــر  بالخدمــات  مقترحــة  قائمــة  الجــدول  هــذا  يقــدم 

الســياحة  فــي مجــال  اعتبارهــا خدمــات جماعيــة غيــر ســوقية،  يتعيــن 

مــن ناحيــة الفئــات الفرعيــة المناظــرة فــي التصنيــف المركــزي للمنتجــات. 

ــات حســب المنتجــات والمســتويات  ويقتــرح هــذا الجــدول تجميعــً للبيان

الحكوميــة، وُيقــاس اإلنتــاج، كمــا يحــدث دائمــً فــي حالــة الخدمــات غيــر 

الســوقية فــي نظــام الحســابات القوميــة، باســتخدام تكاليــف اإلنتــاج، بمــا 

فيهــا اســتهاك رأس المــال الثابــت كعنصــر مــن عناصــر هــذه التكاليــف.

10( الجدول العاشر: المؤشرات غير النقدية
يركــز هــذا الجــدول علــى عــدد مــن المؤشــرات الكميــة دون قيمــة نقديــة، 

مــن  المســتخرجة  النقديــة  البيانــات  لتفســير  أساســية  تعتبــر  وهــي 

الجــداول الســابقة. ومــن هــذه المؤشــرات غيــر النقديــة: عــدد الرحــات 

وفقــً لشــكل الســياحة، وأنــواع الــزوار ومــدة اإلقامــة، وطريقــة وصــول الــزوار 

ــن، والمؤشــرات الكميــة ألماكــن اإلقامــة )عــدد المنشــآت، الطاقــة  الوافدي

االســتيعابية، معــدالت اإلشــغال(، وأخيــرًا عــدد المنشــآت التابعــة لــكل 

نشــاط مــن األنشــطة المميــزة للســياحة مقســمة حســب الحجــم )عــدد 

الوظائــف(.
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جدول )5(: قائمة جداول حساب السياحة الفرعي الموصى بها دوليًا



تمثــل المؤشــرات اإلجماليــة أهــم ســمة مــن ســمات حســاب الســياحة 

تفصيليــة  معلومــات  تقديــم  إلــى  أساســً  يهــدف  الــذي  الفرعــي، 

وتحليليــة عــن جميــع جوانــب الســياحة: تركيبــة منتجــات االســتهاك 

الســياحي، والصناعــات التــي ُتعنــى أكثــر مــن غيرهــا بأنشــطة الــزوار 

اإلجماليــة  المؤشــرات  وتعــد  وغيرهــا.  األخــرى،  بالصناعــات  وعاقتهــا 

المســتخلصة مــن جــداول حســاب الســياحة الفرعــي ذات فائــدة كبيــرة 

فــي  الســياحة  حجــم  بشــأن  موجــزة  مؤشــرات  تقــدم  ألنهــا  للغايــة، 

االقتصــادات الوطنيــة، فضــًا عــن أنهــا قابلــة للمقارنــة مــع المؤشــرات 

ــة.   الكليــة األخــرى، المتعلقــة باالســتهاك والقيمــة المضافــة فــي الدول

وهــذه المؤشــرات هــي:

 Internal 1( اإلنفاق واالستهالك السياحي الداخلي
Tourism Expenditure and Consumption

نظــرًا ألن الســياحة هــي صناعــة قائمــة علــى جانــب الطلــب، لــذا مــن 

الطبيعــي إعطــاء أهميــة خاصــة للمؤشــرات اإلجماليــة التــي تركــز علــى 

اإلنفــاق واالســتهاك داخــل أي اقتصــاد. واإلنفــاق واالســتهاك الســياحي 

الداخلــي واالســتهاك الســياحي الداخلــي )المســتمدان مــن الجــدول 

الرابــع مــن حســاب الســياحة الفرعــي( يقيســان بصــورة شــاملة حيــازة 

المرجعــي. وإذا ُطبقــت فــي  الــزوار للســلع والخدمــات فــي االقتصــاد 

حســاب الســياحة الفرعــي مبــادئ نظــام الحســابات القوميــة فســيكون 

الكليــة  بالمؤشــرات  اإلجماليــة  المؤشــرات  الصــواب مقارنــة هــذه  مــن 

فــي الحســابات القوميــة، وبخاصــة الناتــج القومــي اإلجمالــي أو الناتــج 

المحلــي اإلجمالــي، بحيــث يتــم التعبيــر عنهمــا كنســبة مئويــة عنــد 

معاملــة هــذه القيــم باعتبارهــا عامــات قيــاس مرجعيــة. 

للصناعــات  اإلجماليــة  المضافــة  القيمــة   )2
 Gross Value Added of Tourism الســياحية 

Industries )GVATI)
هــي حاصــل مجمــوع القيمــة المضافــة اإلجماليــة لجميــع المنشــآت التــي 

تنتمــي إلــى األنشــطة اإلنتاجيــة المميــزة للســياحة، بغــض النظــر عمــا 

م للــزوار، وبغــض النظــر عــن درجــة التخصــص  إذا كان كل ناتجهــا يقــدَّ

فــي عمليــة إنتاجهــا. وبذلــك يتــم اســتبعاد القيمــة المضافــة الناشــئة 

عــن الصناعــات األخــرى غيــر الســياحية التــي يحصــل الــزوار علــى نواتجهــا 

المضافــة اإلجماليــة  القيمــة  الشــخصي. وبالرغــم مــن أن  لاســتخدام 

للصناعــات الســياحية تمثــل مؤشــرًا يعتمــد عليــه فــي كثيــر مــن األحيان 

االقتصــاد  فــي  للســياحة  المباشــرة  االقتصاديــة  المســاهمة  لقيــاس 

المرجعــي، فإنــه مؤشــر غيــر كاٍف لوصــف الــوزن النســبي للســياحة فــي 

االقتصــاد الوطنــي.

TSA Aggregates 1.5.2 المؤشرات اإلجمالية لحساب السياحة الفرعي
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3( القيمــة المضافــة اإلجماليــة المباشــرة للســياحة 
Tourism Direct Gross Value Added )TDGVA)
 Satellite Accounts نظــرًا ألنــه يمكــن مــن خــال الحســابات الفرعيــة

ربــط جــزء مــن القيمــة المضافــة اإلجماليــة بقيمــة جــزء مــن ناتــج إحــدى 

الوحــدات اإلنتاجيــة، يمكــن اســتخاص مؤشــر القيمــة المضافــة اإلجماليــة 

اإلجماليــة  اإلضافيــة  القيمــة  جــزء  مجمــوع  وهــو  للســياحة،  المباشــرة 

المتولِّــد عــن الصناعــات الســياحة والصناعــات األخــرى فــي االقتصــاد، التــي 

ــزّوار بصــورة مباشــرة اســتجابة لاســتهاك الســياحي الداخلــي.  تخــدم ال

واســتخدام مصطلــح “مباشــر” فــي هــذا المجمــل يشــير إلــى أن الحســاب 

الفرعــي للســياحة ال يقيــس ســوى جــزء القيمــة المضافــة )الناشــئ عــن 

اســتهاك  إلــى  يعــود  الــذي  األخــرى(  والصناعــات  الســياحية  الصناعــات 

In- والمســتحثة ،Indirect  الــزّوار، دون أن يتنــاول اآلثــار غيــر المباشــرة

duced التــي قــد يولدهــا هــذا االســتهاك.

4( الناتــج المحلــي اإلجمالــي المباشــر للســياحة 
 Tourism Direct Gross Domestic Product

)TDGDP)
اســتنادًا إلــى أن مجمــوع الناتــج المحلــي اإلجمالــي ألي اقتصــاد يســاوي 

حاصــل جمــع القيمــة المضافــة اإلجماليــة المتولــدة عــن جميــع الصناعــات 

المنتجــات  علــى  الضرائــب  إليهــا صافــي  األساســية(، مضافــً  )باألســعار 

والــواردات، فإنــه يمكــن قيــاس جــزء الناتــج المحلــي اإلجمالــي الــذي ُيعــزى 

جــزء  محّصلــة  باعتبــاره  الداخلــي  الســياحي  االســتهاك  إلــى  مباشــرة 

عــن جميــع  ـد  المتولِـّ األساســية(،  )باألســعار  اإلجماليــة  المضافــة  القيمــة 

الصناعــات اســتجابة لاســتهاك الســياحي الداخلــي، مضافــً إليــه قيمــة 

هــذا  قيمــة  فــي  الداخلــة  والــواردات  المنتجــات  علــى  الضرائــب  صافــي 

ــج المحلــي اإلجمالــي”  االســتهاك بأســعار الشــراء. وهــذا “الجــزء مــن النات

ُيســّمى الناتــج المحلــي اإلجمالــي المباشــر للســياحة. وبالتالــي فــإن هــذا 

الجــزء ُيســتخلص مــن االســتهاك الســياحي الداخلــي بنفــس الطريقــة 

التــي ُتســتخلص بهــا القيمــة المضافــة اإلجماليــة المباشــرة للســياحة.

الســياحية  الصناعــات  فــي  العمالــة   )5
Employment in Tourism Industries
يوصــي الحســاب الفرعــي للســياحة فقــط بتقديــر العمالــة فــي الصناعــات 

الســياحية، والتــي يمكــن تقديرهــا بثــاث طــرق:

 1( عــدد المشــتغلين فــي الصناعــات الســياحية فــي أي مــن وظائفهــم 

ــة(؛ )رئيســة وثانوي

2( عــدد المشــتغلين فــي الصناعــات الســياحية فــي وظيفتهــم الرئيســة 

فقط؛

 3( عدد الوظائف في الصناعات السياحية.
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القسم الثاني:
تجربة تطبيق حساب السياحة 

الفرعي TSA في مملكة البحرين
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يعتمــد التحليــل االقتصــادي الســليم لقطــاع الســياحة علــى درجــة توفــر 

اإلحصاءات السياحية ونطاق شمولها ومدى مصداقيتها، وعلي الرغم 

مــن ذلــك فــإن المعلومــات والبيانــات التي كانت متوفرة قبل عام 2015 

عــن قطــاع الســياحة فــي مملكــة البحريــن، كانــت ال تغطــي بالقــدر 

الكافــي المســاهمة الحقيقيــة لقطــاع الســياحة فــي االقتصــاد البحريني، 

ويــؤدي هــذا الوضــع إلــى حرمــان الجهــات الرســمية والقطــاع الســياحي 

الخــاص مــن المعلومــات والبيانــات الازمــة لوضــع السياســات العامــة 

والتخطيــط الســليم, ومــن ثــم كانــت الحاجــة إلــى أداة إحصائيــة قويــة أو 

نمــوذج اقتصــادي مناســب يمكــن مــن خالــه الحصــول علــي نتائج دقيقة 

وموثوق بها عن مســاهمة قطاع الســياحة في االقتصاد الوطني. ومن 

هنــا تبــرز أهميــة بنــاء حســاب الســياحة الفرعــي TSA كأداة إحصائيــة 

قوية لقياس األهمية االقتصادية لصناعة السياحة في مملكة البحرين. 

لذلــك يهــدف هــذا القســم إلــى توضيــح تجربــة تطبيــق حســاب الســياحة 

الفرعي في مملكة البحرين من خال إلقاء الضوء على الوضع السابق 

إلحصــاءات الســياحة فــي مملكــة البحريــن، ومتطلبــات تطبيــق حســاب 

الســياحة الفرعــي TSA فــي البحريــن، باإلضافــة إلــى اســتعراض مصــادر 

البيانــات الرئيســة التــي توفــر بيانــات جانــب الطلــب )مســح الســياحة 

الوافــدة ومســح الســياحة المحليــة والمغــادرة(، وتلــك التــي توفــر بيانــات 

جانــب العــرض الســياحي )مســح المنشــآت الســياحية(.

2.1 تمهيد :
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قبــل عــام 2015، عــام التأســيس لمشــروع حســاب الســياحة الفرعــي 

فــي المملكــة، كانــت اإلحصــاءات المتوفــرة عــن قطــاع الســياحة فــي 

مملكة البحرين محدودة جدًا، وال تســمح بتوفير قواعد البيانات الازمة 

ــة للقطــاع، باإلضافــة إلــى  لبنــاء االســتراتيجيات ووضــع الخطــط التنموي

عــدم القــدرة علــى احتســاب المســاهمة الحقيقيــة للقطــاع فــي االقتصاد 

الوطنــي وفــق منهــج علمــي ســليم. وبعبارة بســيطة، كانــت اإلحصاءات 

الســياحية قبــل عــام 2015 قاصــرة عــن التعبيــر الدقيــق عــن إنجــازات 

قطــاع الســياحة البحرينــي وتأثيراتــه فــي االقتصــاد الوطني.  ويرجع ذلك 

القصور إلى طبيعة البيانات اإلحصائية المتعلقة بالســياحة التي كانت 

تعانــي مــن ثاثــة مثالــب أساســية تتعلــق بعــدم الشــمول، هي التشــتت 

وعــدم االتســاق وكونهــا غيــر قابلــة للمقارنــة.

 عــدم الشــمول: حيــث كانــت تركــز علــى نقــاط محــدودة مثــل 	 

عــدد المســافرين القادميــن، بــدون التمييــز بيــن كــون المســافر 

زائــرًا وينطبــق عليــه التعريــف الدولــي للزائــر أم ال. وأيضــً، كان يتــم 

التركيــز علــى نشــاط الفنــادق والمطاعــم فقــط، باعتبــاره النشــاط 

الممثــل لقطــاع الســياحة فــي مملكــة البحريــن، دون غيــره مــن 

األنشــطة الســياحية األخــرى.

 تشــتت اإلحصائيــات الســياحية: ويرجــع ذلــك إلــى عــدم وجــود 	 

برنامــج أو مشــروع مخصــص لجمــع وتحليــل وإصــدار اإلحصــاءات 

الســياحية، حيــث كانــت تصــدر عــن جهــات عــدة، وغالبــً مــا كان يتم 

االعتمــاد علــى تقديــرات شــركات استشــارية أو منظمــات دوليــة.

 عــدم االتســاق: بســبب عــدم وجــود برنامــج وطنــي إلحصــاءات 	 

الســياحة قبــل عــام 2105 يطبــق المنهجيــات الدوليــة الموصــى 

بهــا، كانــت البيانــات الســياحية الصــادرة عــن الجهــات المختلفــة 

والتعريفــات  الشــمول  نطــاق  واختــاف  االتســاق،  بعــدم  تتســم 

المســتخدمة، والمنهجيــة المتبعــة فــي جمــع البيانــات وتحليلهــا.

 كونهــا غيــر قابلــة للمقارنــة: بســبب عــدم االتســاق مــع اإلطــار 	 

المرجعــي الدولــي والمنهجيــات الموصــى بهــا دوليــً، كانــت هــذه 

اإلحصــاءات الســياحية غيــر قابلة للمقارنــة مع القطاعات االقتصادية 

األخرى في االقتصاد الوطني عبر السنوات، فضًا عن عدم إمكانية 

المقارنــة علــى المســتوى الدولــي مــع الوجهــات الســياحية األخرى.

2.2 مدى الحاجة إلى تطبيق حساب السياحة الفرعي TSA في مملكة البحرين
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إزاء أوجــه القصــور ســالفة الذكــر فــي البيانــات االحصائيــة عــن قطــاع 

الســياحة فــي مملكــة البحريــن، تتضــح حاجــة ماســة لتوحيــد المفاهيــم 

والتعريفــات، وكــذا االلتــزام بأســاليب موحــدة لقيــاس مؤشــرات األداء 

الســياحي وتوســيع نطاق التغطية ليشــمل كافة األنشــطة الســياحية، 

مــن أجــل التوّصــل إلــى صــورة كاملــة ودقيقــة وحقيقيــة عــن مســتويات 

أداء القطــاع الســياحي وتأثيراتــه المتعــددة فــي االقتصــاد الوطني. ومن 

هنــا تبــرز أهميــة تطبيــق حســاب الســياحة الفرعــي TSA فــي مملكــة 

البحريــن، حيــث إن منهجيــة إعــداد هــذا الحســاب ومــا تتطلبــه مــن 

مســوح ميدانيــة وبيانــات تفصيليــة لتركيــب الجــداول ســتمكن مــن 

معالجــة أوجــه القصــور ســالفة الذكــر، وبالتالــي التعــرف علــى الحجــم 

ومــن  الوطنــي،  االقتصــاد  فــي  الســياحة  قطــاع  لمشــاركة  الحقيقــي 

التعبيــر الدقيــق عــن معــدالت أداء النشــاط وتطــوره، فضــًا عــن التعــرف 

علــى الخصائــص المميــزة لنشــاط الســياحة وعاقاتــه االرتباطيــة بباقــي 

قطاعــات االقتصــاد الوطنــي، وهــو مــا ُيعيــن متخــذي القــرار علــى تبنــي 

حــزم السياســات واإلجــراءات التنفيذيــة، التــي مــن شــأنها تعزيــز القــدرة 

التنافســية لقطــاع الســياحة البحرينــي، وتعظيــم اإليــرادات والقيمــة 

المضافــة لهــذا القطــاع، وتعزيــز إســهامه فــي دعــم ميــزان المدفوعــات، 

ودعــم تحقيــق األهــداف األمميــة للتنميــة المســتدامة 2030، فضــًا عــن 

دعــم تحقيــق مســتهدفات الرؤيــة االقتصاديــة لمملكــة البحرين 2030.

المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، تقارير تنافسية السياحة والسفر، سنوات مختلفة.

1 دأب المنتــدى االقتصــادي العالمــي علــى إصــدار تقريــر فرعــي مســتقل حــول التنافســية العالميــة لقطــاع الســياحة والســفر لخصوصيــة هذا القطاع الحيوي، وهــو تقرير دوري يصدر كل 

عاميــن. ويشــير الرقــم القياســي لتنافســية قطــاع الســياحة والســفر إلــى مصفوفــة العوامــل والسياســات التــي تدعــم نمــو قطــاع الســياحة والســفر المســتدام والتــي بدورهــا تســاهم 

فــي إثــراء وتطويــر تنافســية الدولــة. وتقــوم منهجيــة احتســاب الرقــم القياســي لتنافســية قطــاع الســياحة والســفر علــى المؤشــرات أربعــة رئيســة، وهــي: المنــاخ العــام الــذي يمكــن 

هــذا القطــاع مــن لعــب دوره التنافســي، شــروط تمكيــن قطــاع الســياحة والســفر مــن لعــب دوره التنافســي، البنيــة التحتيــة، المــوارد الطبيعيــة والثقافيــة.

وقــد تســبب ذلــك الوضــع فــي تراجــع كبير لتصنيف مملكة البحرين في 

 Comprehensiveness ــات الســياحة والســفر مؤشــر شــمولية بيان

of Travel and Tourism data، ضمن المؤشــر العالمي لتنافســية 

    Travel and Tourism Competitiveness والســفر  الســياحة 

Index -TTCI، الــذي يصــدره المنتــدى االقتصــادي العالمــي1 . ففي عام 

2011، كان الترتيــب العالمــي لمملكــة البحريــن فــي مؤشــر شــمولية 

بيانــات الســفر والســياحة )93( مــن أصــل 139 دولــة، وفــي عــام 2013 

أصبحــت فــي المركــز )106( بيــن 140 دولــة، ثــم فــي عــام 2015 صــار 

مركزهــا )105( مــن أصــل 141 دولــة. وهــذه مراكــز متأخــرة جــدًا بالنظــر 

إلــى تطــور قطــاع الســياحة فــي مملكــة البحرين، الذي تشــكل إحصاءاته 

الســياحية أهميــة خاصــة ضمــن ممكنــات تطويــر وتنميــة القطــاع.

 جدول )6(: ترتيب مملكة البحرين ضمن مؤشر شمولية بيانات السفر
والسياحة قبل عام 2015



2.3 مراحل مشروع حساب السياحة الفرعي TSA في مملكة البحرين

منــذ عــام 2015 قامــت هيئــة البحريــن للســياحة والمعــارض بوضــع 

برنامــج لبنــاء نظــام وطنــي إلحصــاءات الســياحة فــي ضــوء التوصيــات 

والمعايير الدولية، بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية 

والعديــد مــن الجهــات الحكوميــة األخــرى. وتمثلــت الغاية المنشــودة في 

»بنــاء نظــام وطنــي إلحصــاءات الســياحة فــي ضوء المعاييــر والتوصيات 

الدوليــة مــن أجــل رصــد تدفقــات الــزوار وإنفاقهــم ومســاهمة الســياحة 

فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي«، وذلــك اســتنادًا إلــى منطلقــات عمــل 

لتنفيــذ  وســعيها  والمعــارض،  للســياحة  البحريــن  هيئــة  وتوجهــات 

اســتراتيجيتها وخططهــا باالعتمــاد علــى القــرار اإلحصائــي المــدروس.

وقد اشتمل المشروع حتى عام 2020، على 5 مراحل رئيسة، هي:

1( مرحلة التأسيس )2015(: خال هذه المرحلة تم تصميم 
أول مصادر جمع بيانات الطلب الســياحي، المتمثل في مســح الســياحة 

الدوليــة الوافــدة والمغــادرة فــي المنافــذ الحدوديــة. وتعــد هــذه المرحلــة 

بمثابــة مرحلــة تجريبيــة لتنفيــذ هــذا المســح، ومــن ثــم تقييــم التجربــة 

والنتائــج، وتحديــد الفجــوة مــن حيــث الكفــاءة والكفايــة، واســتيعاب 

أي  للمشــروع.  التاليــة  المراحــل  فــي  وترجمتهــا  المســتفادة  الــدروس 

يمكــن أن نطلــق عليهــا المرحلــة التحضيريــة.

2( المرحلة األولى )2016(: وقد تضمنت هذه المرحلة تطوير 
منهجية المسح السياحي، فضًا عن تنفيذ الربط اإللكتروني للفنادق، 

واستخاص مؤشرات األداء الفندقي، ومؤشرات السياحة الوافدة 2016.

مســح  تنفيــذ  اســتكمال   :)2017( الثانيــة  المرحلــة   )3
الســياحة الوافــدة وتطويــر المســح األســري للســياحة المحليــة، ومــن 

ثــم اســتخاص مؤشــرات الســياحة الوافــدة 2017، ومؤشــرات الســياحة 

المحليــة 2017، ومؤشــرات الســياحة المغــادرة 2017، ومؤشــرات األداء 

الفندقــي 2017، وتنفيــذ مســح المهرجانــات والفعاليــات، باإلضافــة إلــى 

تنفيــذ مســح زوار ومشــغلي البواخــر الســياحية.

4( المرحلــة الثالثــة )2018(: وتعــد هــذه المرحلــة اســتمرارًا 
لتنفيــذ جمــع بيانــات جانــب الطلــب المذكــورة فــي المرحلــة الســابقة، 

باإلضافــة إلــى تنفيــذ مســح المنشــآت الســياحية مــن أجــل اســتخاص 

مؤشــرات العــرض الســياحي.

5( المرحلــة الرابعــة )2019-2020(: وتعــد هــذه المرحلــة 
ــى، بحيــث يتــم فيهــا تركيــب  ــة دمــج كل مخرجــات المراحــل األول بمثاب

جداول حســاب الســياحة الفرعي TSA، واســتخاص مؤشــرات مســاهمة 

الســياحة فــي االقتصــاد الوطنــي لمملكــة البحرين.

لمشــروع  الرئيســة  المراحــل  التاليــان  الشــكان  ويوضــح 
حســاب الســياحة الفرعــي TSA فــي مملكــة البحريــن، واإلطار 

الزمنــي للتنفيــذ.
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شكل )7(: المراحل الرئيسة لمشروع حساب السياحة الفرعي 
TSA في مملكة البحرين
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شكل )9( محاور العمل الرئيسية لبرنامج تطوير إحصاءات 
السياحة بمملكة البحرين

شكل )8( اإلطار الزمني لتنفيذ برنامج إحصاءات السياحة بمملكة 
البحرين 2015  - 2020

ــى االحتياجــات  ــة، اســتنادًا إل ــة كل مرحل ــم وضــع مخرجــات محــددة يتــم الحصــول عليهــا بنهاي ــة ممــا ســبق ت ــه فــي كل مرحل ــى أن وتجــدر اإلشــارة إل

الوطنيــة والمتطلبــات الدوليــة واإلقليميــة حــول إحصــاءات الســياحة. وقــد توزعــت هــذه المخرجــات علــى عــدد مــن المحــاور الرئيســة التــي انطــوت 

ــي: بدورهــا علــى اإلجــراءات الرئيســة لخطــة عمــل المشــروع، وهــذه المحــاور كمــا بالشــكل اآلت

وبشكل أكثر تفصيًا، يوضح الشكل التالي المؤشرات التي تم انتاجها في كل محور من محاور العمل الستة المشار إليها أعاه.
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 جدول )7(: المؤشرات الرئيسة لمحاور العمل الرئيسة لبرنامج
تطوير إحصاءات السياحة بمملكة البحرين
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2.4 الركائز األساسية لتطبيق حساب السياحة الفرعي TSA بمملكة البحرين

2.4.1 المبادئ الرئيسة لعملية التطبيق 
راعــت مملكــة البحريــن المبــادئ والمعاييــر الجوهريــة التــي وضعتهــا 

الممارســات  أفرزتهــا  التــي  تلــك  وأيضــً  العالميــة،  الســياحة  منظمــة 

الدولية بشــأن تطبيق حســاب الســياحة الفرعي TSA. وإدراكً لحقيقة 

أن تطبيق حساب السياحة الفرعي TSA ينطوي على عمليات مركبة 

تتطلــب بالضــرورة توفــر العديــد مــن المــوارد والجهــود، تم االســتناد إلى 

ثاثــة مبــادئ أساســية عنــد التخطيــط لوضــع حســاب الســياحة الفرعــي 

TSA موضــع التنفيــذ فــي مملكــة البحريــن، وهــذه المعاييــر هــي: 

 :Cooperation 1( التعاون
المعلومــات  وهيئــة  والمعــارض  للســياحة  البحريــن  هيئــة  عملــت 

والحكومــة اإللكترونيــة علــى إيجــاد نــوع مــن التعــاون بيــن جميع األطراف 

المعنيــة بقطــاع الســياحة فــي مملكــة البحريــن، ســواء منتجــو البيانــات 

واإلحصــاءات الســياحية، أو المســتخدمون النهائيــون لهــذه اإلحصــاءات، 

باإلضافة إلى المؤسسات األخرى بالمملكة، وذلك لضمان وزيادة الفاعلية 

والكفــاءة. ولــم يكــن ذلــك ممكنــً إال مــن خــال وجــود إطــار مؤسســي 

مســتقر بيــن هــذه الجهــات Inter-institutional Platform، وهــو 

مــا ســنلقي عليــه الضــوء الحقــً.

:Flexibility 2( المرونة
كان ال بد من وجود درجة من المرونة عند بدء مشروع التنفيذ الفعلي 

لحســاب الســياحة الفرعــي TSA فــي مملكــة البحريــن، وهــذه المرونــة 

تمثلــت فــي جانبين، هما: 

مرونــة مفاهيميــة Conceptual، وهي تشــير إلى وجود مرونة  	

فــي تطبيــق التوصيــات الخاصــة بالمفاهيــم المختلفــة المقترحــة 

مــن قبــل منظمــة الســياحة العالميــة، فــي ضــوء الطبيعــة الخاصــة 

للقطــاع فــي المملكــة.

فــي  	 تجســدت  وهــذه   ،Organizational تنظيميــة  مرونــة 

للمهــام  بالنســبة  الفعلــي  التنفيــذ  برنامــج  فــي  مرونــة  وجــود 

والعمليــات اإلحصائيــة، وبنــود الميزانيــة، والتنظيــم اإلداري، وغيرهــا.

:Gradualism 3( التدرج أو المرحلية
أي أن مشــروع تطبيــق حســاب الســياحة الفرعــي فــي مملكــة البحريــن تــم 

تنفيــذه علــى أســاس تدريجــي، وهــذا تضمــن باألســاس تحديــد المراحــل 

المحــددة  األولويــات  ضــوء  فــي  التطبيــق  لعمليــة  الازمــة  المختلفــة 

والمــوارد المتاحــة.
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2.4.2 اإلطار المؤسسي لتطبيق حساب السياحة الفرعي في مملكة البحرين

نظــرًا للطبيعــة الخاصــة للســياحة باعتبارهــا قطاعــً مركبــً يتقاطــع مــع 

العديــد مــن األنشــطة االقتصاديــة األخــرى، فــإن تطبيق حســاب الســياحة 

 Inter-Institutional يســتلزم وجــود إطــار مؤسســي TSA الفرعــي

Platform فــي صــورة لجنــة أو مجموعــة عمــل تضــم جميــع الجهــات 

المعنيــة فــي الدولــة، بحيــث تقــدم كل جهــة مــا لديهــا مــن مــوارد 

بشــرية وماليــة وتقنيــة ومعرفيــة، إلــى جانــب توفيــر المــوارد الازمة لبناء 

هــذا الحســاب. كمــا يجــب أن تلتــزم جميــع الجهــات المرتبطــة بإحصــاءات 

الســياحة، ســواء كمزود للمعلومات أو كمســتخدم، بالمشــاركة الفعالة 

ــر حســاب الســياحة الفرعــي. وفــي بعــض  بطريقــة منســقة فــي تطوي

األحيان، وبالنسبة للعديد من الجهات في الدولة، قد ال تحتل المشاركة 

في عملية إنتاج إحصاءات السياحة أولوية عالية ضمن أجندات عملهم. 

لذلــك، فــإن وضــع مجموعــة مــن االتفاقــات بشــأن تقاســم المســؤوليات 

بيــن الجهــات المعنيــة بتجميــع إحصــاءات الســياحة وحســاب الســياحة 

الفرعــي TSA، أمــر ضــروري للغايــة. وهنــاك عــدد مــن المزايــا التــي 

يمكــن االســتفادة منهــا مــن هــذا التعــاون المؤسســي، ومنهــا:

يتمكــن الشــركاء واألطــراف المعنيــة من فهــم دورهم بوضوح في  .

عمليــة بنــاء حســاب الســياحة الفرعــي، ويصبحــون أكثــر اســتعداًدا 

لبذل الجهود الازمة لتوفير البيانات في الوقت المحدد وبالشكل 

المطلوب؛

يأخذ المشروع مكانة »مبادرة حكومية أو مبادرة وطنية«؛ .

تيسير الحصول على التمويل الازم من داخل الدولة أو خارجها؛ .

دقة النتائج ومصداقيتها؛ .

ونشــرها  . الســياحة  إحصــاءات  تجميــع  ضمــان  فــي  المســاهمة 

الكفــاءة؛ مــن  قــدر  بأقصــى 

ضمان أكبر الستدامة الجهود المبذولة لتحسين النظام الوطني  .

إلحصاءات السياحة.

وفــي هــذا الســياق، ينبغــي تأكيــد أن البيئــة المناســبة لتطبيق حســاب 

الســياحة الفرعي TSA لن تتوفر إال من خال إطار مؤسســي مشــترك 

بيــن الجهــات المختلفــة داخــل الدولة، والتي تشــمل ما يلي: 

1( الهيئات التي تنتج اإلحصاءات والمعلومات 
السياحية األساسية:

إلنتــاج  . الرســمية  الجهــة  بصفتهــا  الوطنيــة،  اإلحصــاء  مكاتــب 

القوميــة؛ الحســابات  وبخاصــة  الدولــة،  فــي  العامــة  اإلحصــاءات 

هيئات أو وزارات الســياحة الوطنية، باعتبارها الكيانات المســؤولة  .

عــن السياســة العامــة للســياحة والتنســيق بيــن أصحــاب المصلحــة 

مــن القطاعيــن العــام والخاص؛

ميــزان  . بتجميــع  تقــوم  والتــي  المركزيــة،  المصــارف  أو  البنــوك 

المدفوعــات؛

ســلطات الجــوازات والهجــرة والحــدود، ألنها مســؤولة عــن اإلجراءات  .

الحدودية؛

حيــث  . بالســياحة،  العاقــة  ذات  الصناعــات  اتحــادات  أو  جمعيــات 

إنهــا توفــر فــي كثيــر مــن األحيــان البيانات وهي من المســتخدمين 

الرئيســين إلحصــاءات الســياحة.

2( مستخدمي البيانات السياحية، مثل:
ممثلي الصناعات السياحية وكيانات القطاع الخاص األخرى؛ .

الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة في مجال السياحة. .

المهــم  مــن  يكــون  قــد  دولــة،  كل  فــي  العمليــة  للممارســة  وتبعــا 

مشــاركة إدارات الجمــارك، ووزارات التجــارة واالقتصــاد، والماليــة وســلطات 

الضرائــب، وغيرهــا مــن الجهــات. وهنــاك عوامــل ذات أهميــة ينبغــي 

الوطنيــة  الهيئــات  بيــن  التعــاون  توثيــق  بشــأن  بالحســبان  أخذهــا 

للســياحة والمكاتــب اإلحصائيــة الوطنيــة، عنــد الشــروع فــي تطبيــق

 حساب السياحة الفرعي TSA، ومن أهم هذه العوامل ما يلي:

الوعــي بــأن تطبيــق حســاب الســياحة الفرعــي يتطلــب مــوارد ماليــة  .

كبيــرة. وفــي هــذا الصــدد، ينبغــي علــى األطــراف المعنيــة التركيــز 

علــى مجــاالت خبــرة كل منهــم، واالســتفادة مــن البيانات الموجودة 

وضمــان اتســاق البيانــات اإلحصائيــة؛

توجــه كثيــر مــن الــدول إللغــاء بعــض المصــادر اإلداريــة التقليديــة  .

للبيانــات، مثــل بطاقــات الدخــول / المغــادرة التــي يتــم اســتبدالها 

اإلحصــاء  مكاتــب  تمتلــك  التــي  اإلحصائيــة  بالمســوح  تدريجيــً 

الوطنيــة عــادة خبــرة أكبــر بهــا؛

اإلدراك الكامــل أن حســاب الســياحة الفرعــي TSA يتــم تجميعــه  .

ضمــن اإلطــار العــام للحســابات القوميــة، وفي معظــم الدول، وهذا 

يقــع ضمــن مســؤوليات مكاتــب اإلحصــاء الوطنيــة.

ومــن المســلم بــه أن القائميــن بتجميــع إحصــاءات الســياحة فــي الــدول 

تحــدد  متباينــة  قانونيــة  وأنظمــة  عمــل  أطــر  يواجهــون  المختلفــة 

مهامهــم. وقــد يخلــق هــذا فرصــً ومشــاكل، علــى حــد ســواء، فــي 

تنميــة التعــاون بيــن الجهــات. وتوصــي منظمــة الســياحة العالميــة بــأن 

تضــع هــذه الجهــات اإلجــراءات األساســية للعمــل المشــترك مــع بعضهــا 

البعــض، لضمــان أعلــى جــودة ممكنــة إلحصــاءات الســياحة، وكذلــك 

لضمان استدامة التحسينات في نظمها الوطنية إلحصاءات السياحة. 

كمــا توصــى بتعزيــز برامــج الجمــع المشــترك للبيانــات، وعلــى ســبيل 

الســياحة،  بإحصــاءات  المتعلقــة  للبيانــات  المشــترك  الجمــع  المثــال، 

وإحصــاءات ميــزان المدفوعــات وباإلحصــاءات المتعلقــة بالتجــارة الدوليــة 

فــي الخدمــات. 
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ــادة كفــاءة القائميــن  وســتؤدي عمليــات الجمــع المشــترك تلــك إلــى زي

بتجميــع البيانــات، وتخفيــف عــبء اإلبــاغ الواقــع علــى المجيبيــن. وقــد 

يســاعد التعــاون بيــن الجهــات علــى اكتشــاف طــرق جديــدة الســتخدام 

البيانــات التــي ســبق جمعهــا بإعــادة معالجتها لتلبيــة احتياجات مجاالت 

أخــرى لإلحصــاءات.

فــي ضــوء مــا تقــدم، قامــت هيئــة البحريــن للســياحة والمعــارض وهيئــة 

المعلومــات والحكومــة اإللكترونيــة بتكويــن إطــار مؤسســي، يضطلــع 

بمســؤولية التنســيق والمتابعة واإلشــراف وتعزيز التعاون بين منتجي 

اإلحصــاءات الســياحية ومســتخدميها، وذلــك لضمــان أقصــى قــدر مــن 

الفاعلية والكفاءة في إعداد حساب السياحة الفرعي لمملكة البحرين.

وفــي هــذا الســياق، شــكلت مجموعــات العمــل للمشــروع، التــي تتولــى 

واإلشــراف  والمتابعــة  العمــل،  وتوجهــات  العامــة  السياســات  وضــع 

والتنســيق بيــن األطــراف المعنيــة، فضــًا عــن تكويــن مجموعــة العمــل 

 .TSA الفنيــة التــي تقــوم بتركيــب جــداول حســاب الســياحة الفرعــي

ويوضــح الشــكل التالــي الهيــكل التنظيمــي للمشــروع.
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شكل )10( الهيكل التنظيمي لمشروع تطوير إحصاءات 
السياحية وحساب السياحة الفرعي TSA بمملكة البحرين
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شكل)11(: مصادر البيانات القياسية المستخدمة في تجميع 
TSA حسابات السياحة الفرعي

2.4.3 مصادر البيانات الرئيسة 

ــة تتطلــب  إن عمليــة بنــاء حســاب الســياحة الفرعــي TSA فــي أي دول

القياســية  الجــداول  لتجميــع  المطلوبــة  البيانــات  تحديــد  بالضــرورة 

لهــذا الحســاب، وذلــك مــن خــال تقييــم البيانــات المتاحــة بالفعــل مــن 

المصــادر الموجــودة، ثــم تحديــد أي مــن هــذه البيانــات والمصــادر يمكــن 

اســتخدامها لتركيــب جــداول حســاب الســياحة الفــرع، حيــث إن الفائــدة 

علــى  كبيــر  حــد  إلــى  تعتمــد  الفرعــي    الســياحة  لحســاب  العمليــة 

التصنيفــات المســتخدمة، والتــي تعتمــد تباعــً علــى درجــة عمــق مصــادر 

البيانــات األساســية. وكمــا تــم التوضيــح ســابقً، فــإن حســاب الســياحة 

الفرعــي يوفــر إطــارًا مفاهيميــً لقيــاس النشــاط االقتصــادي للســياحة 

مــن خــال اســتخدام مفاهيــم وتعريفــات وتصنيفــات تتوافــق مــع تلــك 

ســبيل  علــى   - يســمح  وهــذا  القوميــة،  الحســابات  بنظــام  الخاصــة 

المثــال - باشــتقاق مقاييــس مســاهمة األنشــطة الســياحية فــي الناتــج 

المحلــي اإلجمالــي بطريقــة متســقة، كمــا يوفــر أداة قويــة لدمــج البيانــات 

اإلحصائيــة والتوفيــق بينهــا فــي جانبــي الطلــب والعــرض الســياحيين، 

األمــر الــذي يســاعد بشــكل كبيــر علــى توفيــر إحصــاءات ســياحية شــاملة 

ذات جــودة ومصداقيــة.

مــن هــذا المنطلــق، تعتمــد عمليــة تركيــب جــداول حســاب الســياحة 

جانــب  تغطــي  التــي  البيانــات  مصــادر  مــن  العديــد  علــى  الفرعــي 

الطلــب وجانــب العــرض، مــع إضافــة بيانــات الحســابات القوميــة وميــزان 

المدفوعــات، التــي تشــكل مصــدر بيانــات مرجعيــً فــي عمليــة تركيــب 

الجــداول القياســية لحســاب الســياحة الفرعــي.

وبشــكل عــام يمكــن تنظيــم مصــادر البيانــات المطلوبــة لجمــع البيانــات 

بــه  الموصــى  الفرعــي  الســياحة  لحســاب  العشــرة  بالجــداول  الخاصــة 

دوليــً فــي ثــاث مجموعــات رئيســية مــن المصــادر، هــي: 

1( مصادر جانب الطلب السياحي

Tourism Demand Data Sources

2( مصادر جانب العرض السياحي

Tourism Supply Data Sources

3( بيانات الحسابات القومية

National Accounts Data

ويوضــح الشــكل التالــي مصــادر البيانــات القياســية المســتخدمة فــي 

.TSA تجميــع حســاب الســياحة الفرعــي
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شكل )12(: مصادر البيانات المستخدمة في تجميع حساب 
السياحة الفرعي TSA بمملكة البحرين

تأسيســً على ما تقدم، يتضح أن عملية بناء حســاب الســياحة الفرعي 

TSA تتطلــب كمــً هائــًا وضخمــً من البيانات األساســية الازمة لتركيب 

جــداول TSA، والتــي فــي أغلــب األحــوال ال تكــون متوفــرة فــي كثيــر 

مــن الــدول. ولذلــك فإنــه ليــس مــن الســهل علــى أي دولــة تريــد تطبيــق 

هــذا الحســاب أن تقــوم بذلــك دون إجــراء عمليــات إحصائيــة إضافيــة، أو 

ــا هــو موجــود بالفعــل.  وهــذا هــو المنهــج  إدخــال تحســينات علــى م

ــن، والتــي  ــة التأســيس فــي مملكــة البحري ــم اتباعــه فــي مرحل ــذي ت ال

تخللهــا الكشــف عــن الفجــوة بيــن البيانــات المطلوبــة لبنــاء حســاب 

الســياحة الفرعــي TSA، وبيــن البيانــات المتاحــة آنــذاك فــي جانبــي 

الطلــب والعــرض الســياحيين. وبنــاء علــى نتائــج تحليــل الفجــوة هــذا، 

تــم اســتكمال منظومــة مصــادر البيانــات التــي مــن خالهــا أصبــح لــدى 

مملكــة البحريــن نظــام وطنــي مســتقر إلحصــاءات الســياحة، وفــر البنيــة 

األساســية الازمــة الســتيفاء جــداول حســاب الســياحة الفرعــي علــى نحــو 

متوافــق مــع التوصيــات الدوليــة ذات الصلــة. والشــكل التالــي يوضــح 

مصــادر البيانــات، ســواء المســوح الميدانيــة، أو بيانــات الســجات اإلداريــة.

 وفيمــا يلــي عــرض واف لــكل مصــدر مــن مصــادر البيانــات الرئيســة التــي اعتمــدت عليهــا مملكــة البحريــن فــي تجميــع الجــداول القياســية لحســاب 

.TSA الســياحة الفرعــي
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Inbound Tourism Survey 2.5 مسح السياحة الوافدة

الطلــب  لبيانــات  الرئيــس  المصــدر  الوافــدة  الســياحة  مســح  يعــد 

الســياحي، وتعنــى الســياحة الوافــدة بحركــة الــزوار الدولييــن القادميــن 

للمملكــة ولمــا لهــم مــن أهميــة كرافــد مهــم القتصــاد الدولــة حيــث انه 

يتــم جمــع معلومــات دقيقــة ومنتظمــة حــول حجــم وخصائــص وإنفــاق 

هــؤالء الــزوار. وقــد تــم بــدء تنفيــذ هذا المســح منذ عــام 2015، ويجرى 

بصــورة منتظمــة منــذ ذلــك الحيــن، مــن أجــل رصــد تدفقــات الــزوار 

الوافديــن، فضــًا عــن توفيــر البيانــات المطلوبــة لتركيــب الجــدول األول 

مــن جــداول حســاب الســياحة الفرعــي TSA »إنفــاق الســياحة الوافــدة 

ــزوار والمنتجــات«.  حســب فئــات ال

 أهداف المسح:
ــات إحصائيــة شــاملة  يهــدف مســح الســياحة الوافــدة إلــى توفيــر بيان

عــن الــزوار الوافديــن وخصائصهــم وخصائــص رحاتهــم، وكذلك قياس 

اإلنفــاق الســياحي لهــؤالء الــزوار الوافديــن خــال رحاتهــم فــي مملكــة 

البحرين، وبشــكل أكثر تحديدًا يمكن تلخيص أهداف مســح الســياحة 

الوافــدة فــي عــدة محــاور علــى النحــو التالي:

• رصد تدفقات الزوار الوافدين:

ــزوار مــن مجتمــع المســافرين القادميــن إلــى مملكــة  - تحديــد عــدد ال

منظمــة  مــن  بهــا  الموصــى  الدوليــة  المعاييــر  ضــوء  فــي  البحريــن 

العالميــة. الســياحة 

- تصنيــف هــؤالء الــزوار فــي ضــوء بلــد اإلقامة الدائم بدالً من الجنســية، 

تطبيقً لمفهوم البيئة المعتادة المعمول به في إحصاءات السياحة.

• رصد خصائص الرحالت السياحية:

- تحديــد أنــواع الرحــات الســياحية الوافــدة حســب مدتهــا، ســواء رحات 

 Same-day الواحــد اليــوم  رحــات  أو   Overnight Trips مبيــت

.Trips

مملكــة  إلــى  للقــدوم  الرئيســة  الوســيلة  حســب  الــزوار  تصنيــف   -

البحريــن فــي ســياق رحاتهــم الســياحية ســواء جــوًا، بــرًا، بحــرًا.

- التعــرف علــى األغــراض الرئيســة لرحــات الــزوار الوافديــن إلــى مملكــة 

البحرين.

 Package التعــرف علــى طريقــة تنظيــم الرحلــة ســواء رحلــة شــاملة -

Tour أو رحات ذات تنظيم فردي.

- تقســيم الســياح حســب أماكــن إقامتهــم خــال رحاتهــم الســياحية 

بمملكــة البحرين.

- تقدير متوسط مدة اإلقامة للسائح الوافد.

- تقديــر متوســط اإلنفــاق الســياحي لزائــر اليــوم الواحــد وللســائح، كًا 

علــى حدة.

الــزوار  عليهــا  أنفــق  التــي  والســلعية  الخدميــة  المنتجــات  تحديــد   -

الوافديــن خــال رحاتهــم الســياحية بمملكــة البحريــن.

	 رصد خصائص الزوار:

-الجنس؛

-العمر؛

-الحالة الوظيفية؛ 

-الدخل السنوي.

 تصميم عينة المسح
يســتخدام اســلوب المعاينــة اإلحصائيــة فــي دراســة حركــة وخصائــص 

ــر المقيميــن الوافديــن إلــى المملكــة. وفــي هــذا  الزائريــن األجانــب غي

المقــام تــم االعتمــاد علــى التعريفــات الدولية الخاصة بالســياحة الوافدة 

والموصــي بهــا مــن قبــل منظمــة الســياحة العالميــة.

المجتمع المستهدف:
يتمثــل مجتمــع المســح فــي الزائريــن األجانــب غيــر المقيميــن الوافديــن 

إلــى المملكــة، وفــي هــذا تــم اســتخدام معيــار بلــد اإلقامــة الدائــم، وهــو 

المعيار المتفق عليه في األطر اإلحصائية الدولية، حيث يعد الشخص 

مقيمــً )بغــض النظــر عــن الجنســية( إذا أقــام أو ينــوي اإلقامة في دولة 

ما لمدة ســنة.

 أسلوب المعاينة اإلحصائية
تــم اعتمــاد أســلوب العينــة العشــوائية الطبقيــة متعــددة المراحــل في 

مســح الســياحة الوافــدة بحيــث تتمثــل المرحلــة األولــي مــن المعاينــة 

 )Multistage Stratified Sample( طبقيــة عينــة  ســحب  فــي 

حيــث يســتخدم هــذا النــوع مــن العينــات عندمــا يكــون هنــاك تبايــن 

)عــدم تجانــس( واضــح فــي مجتمــع الدراســة، بحيــث يمكــن تقســيم 

ــن،  ــاًء علــى هــذا التباي ــى مجموعــات أو طبقــات بن مجتمــع الدراســة إل

فعنــد دراســة الســياحة الوافــدة تــم تحديــد المســافرين بطبقــة وســيلة 

الوصــول للمملكــة )بــرًا – جــوًا – بحــرًا(. 

ولضمان التمثيل الجيد للعينة، وضعت النقاط اآلتية في االعتبار:
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 يخصــص حجــم العينــة بالتســاوي علــى مــدار العــام )نفــس حجــم 	 

العينــة كل شــهر(؛

 تقســم العينــة إلــى طبقــات حســب أيــام األســبوع وأيــام نهايــة 	 

األســبوع )ُتختــار فتــرات أيــام بديلــة( األمــر الــذي يضمــن تضميــن كل يوم 

مــن أيــام األســبوع، مرتيــن علــى األقــل، فــي كل فتــرة مــن فتــرات العمــل 

الميدانــي الشــهرية.

 تقســم العينــة أيًضــا إلــى طبقــات حســب فتــرة ســاعات النهــار 	 

)صباحــً، مســاًء، ليــًا( بحيــث يتــم تبــادل ســاعات اليوم وتغطى بشــكل 

عام؛

 ُيختــار المجيبــون بشــكل منهجــي )فتــرات زمنيــة ثابتــة مــن بدايــة 	 

عشــوائية( لتأكيــد العشــوائية المناســبة؛

 تخصــص العينــة بالتناســب حســب الجنســية، للحصــول علــى رؤى 	 

أعمــق عــن األســواق الرئيســة التــي تعــد المصــدر لحركــة الســياحة إلــى 

مملكــة البحريــن )أعلــى 10: 15 جنســية(؛

واألمــر الجوهــري فــي هــذا الشــأن هــو الحصــول علــى »عينــة مائمــة« 

“convenience sample”، تضمــن الخــروج بنتائــج ممثلــة لمجتمــع 

الــزوار الوافديــن محــل الدراســة. ويوضــح الشــكل اآلتــي الهيــكل العــام 

ألســلوب المعاينــة اإلحصائيــة المســتخدم فــي مســح الســياحة الوافــدة.

وحدة المعاينة 
تتمثــل وحــدة المعاينــة الخاصــة بمســح الســياحة الوافــدة فــي الزائــر، 

وفــي هــذا المقــام تــم االعتمــاد علــى تعريــف الزائــر الموصى بــه دوليً من 

قبــل منظمــة الســياحة العالميــة. )ُيعــرف الزائــر علــى أنــه المســافر الــذي 

يقــوم برحلــة إلــى وجهــة رئيســة خــارج بيئتــه المعتــادة، ألقــل مــن عــام، 

ألي غــرض رئيــس )العمــل التجــاري، أو الترفيــه أو لغــرض شــخصي آخــر( 

بخــاف أن يعمــل لــدى كيــان مقيــم فــي البلــد أو المــكان الــذي يزوره.  
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شكل )13(: إجراءات العينة الطبقية متعددة المراحل 
للسياحة الوافدة.
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شكل )14( : التوزيع النسبي إلجمالي المسافرين القادمين 
للمملكة عبر المنافذ

حجم العينة المستهدفة
 36000( شــهريً  مكتملــة  مقابلــة   3000 بـــــ  العينــة  حجــم  حــدد 

مقابلــة ناجحــة ســنويً(. وتشــير المقابلــة المكتملــة إلــى انطبــاق معاييــر 

تعريــف الزائــر علــى المجيــب. ولهــذا فحجــم العينــة الفعلــي أكبــر مــن 

ذلــك، كمــا يقــوم الزائــر أو الســائح األســاس باســتيفاء اســتمارة المســح، 

أي أن حجــم العينــة الفعلــي أكثــر مــن ذلــك إذا أضيــف المرافقــون إلــى 

المجيــب األســاس. وقــد حــدد هــذا الحــد األدنــى مــن المقابــات المكتملــة 

للتغلــب علــى انخفــاض معــدل االســتجابة وتافــي خطــأ عــدم االســتجابة، 

فضــًا عــن الحصــول علــى مــا يكفــي مــن المقابــات والبيانــات لتحليــل 

أكثــر دقه.

التغطية والشمول 
في ضوء البيانات المتوفرة من السجات الرسمية من شؤون الجنسية 

المســافرين  غالبيــة  أن  تبيــن  البحريــن،  بمملكــة  واإلقامــة  والجــوازات 

الوافديــن لمملكــة البحريــن يفــدون عبــر المنفــذ البــري )جســر الملــك 

فهــد(، ثــم عبــر مطــار البحريــن الدولــي، كمــا توضحــه النســب أدنــاه:

وبنــاًء علــى ذلــك تــم االكتفــاء بتغطيــة المنافــذ البريــة والجويــة، والتــي 

تمثــل معــً )99%( مــن إجمالــي حركــة المســافرين القادميــن للمملكــة، 

مــع رصــد الــزوار الوافديــن عبــر المنفــذ البحــري ضمــن إجــراءات أخــرى. 

وكانــت التغطيــة اإلحصائيــة متناســبة مــع حجــم المســافرين القادميــن 

عبــر كل منفــذ، بحيــث يتــم تنفيــذ 2200 مقابلــة مكتملــة فــي جســر 

ــي. ــة فــي مطــار البحريــن الدول ــة مكتمل الملــك فهــد، و800 مقابل

تخصيص العينة 
والجــوازات  الجنســية  لشــؤون  اإلداريــة  الســجات  بيانــات  علــى  بنــاًء 

واإلقامــة بمملكــة البحريــن عــن المســافرين بصفــة عامــة وتوزيعاتهــم 

حســب المنافــذ، قســمت العينــة علــى المنفــذ البــري والجــوي على النحو 

الموضــح فــي الجــدول اآلتــي:



 جدول )8(: تخصيص العينة المستهدفة للسياحة الوافدة على
المنافذ الرئيسة للمملكة حسب أعلى الجنسيات
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 اإلسناد الزمني
تســند بيانــات الزائريــن وخصائصهــم إلــى شــهر المســح الــذي عويــن فيــه 

الزائــرون فــي منافــذ الخــروج المختلفــة.

 مستوى النشر
ــات بعــد اكتمــال مراحــل التحليــل المختلفــة علــى مســتوى  تنشــر البيان

األشــهر، وبحســب المناطــق الجغرافيــة التــي قــدم منهــا الــزوار القادمــون، 

فضــًا عــن أنــواع الرحــات الســياحية )رحــات مبيــت، رحــات اليــوم الواحــد(.

 الجوانــب الرئيســة للعمــل الميدانــي لجمــع بيانــات 
المســح

 أسلوب جمع البيانات:

أســلوب  طريــق  عــن  مقننــة  اســتمارة  خــال  مــن  البيانــات  جمــع  يتــم 

المنافــذ  أحــد  مغــادرة  عنــد  المســافرين  مــع  الشــخصية  المقابــات 

ــر المنافــذ. علــى أن يجــرى  ــن عب ــة لمملكــة البحريــن. مــن البحري الحدودي

ــن الدولييــن أثنــاء مغادرتهــم المملكــة  ــات مــن جميــع الزائري جمــع البيان

مــن المنافــذ الرئيســية، والســبب الرئيســي فــي تنفيــذ جمــع البيانــات 

اثنــاء مغــادرة الزائــر حتــى يمكــن جمــع بيانــات دقيقــة عــن خصائــص رحلتــه 

وانفاقــه مــن بدايــة الرحلــة حتــى قبيــل انتهائهــا.
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تــم تصميــم اســتمارة مســح الســياحة الوافــدة فــي ضــوء التوصيــات 

المقترحــة مــن قبــل منظمــة الســياحة العالميــة، فضــًا عــن الــدروس 

وتتكــون  العاقــة.  ذات  واإلقليميــة  الدوليــة  التجــارب  مــن  المســتفادة 

اســتمارة مســح الســياحة الوافدة من )4( أقســام رئيســة، ويحتوي كل 

قسم على عدة اسئلة يهدف كًا منها إلى الحصول معلومات معينة 

مــن المجيــب لجمــع البيانــات الخاصــة بالمســح ليتــم تحليلهــا. وتتمثــل 

األقســام التــي تتضمنهــا اســتمارة مســح الســياحة الوافــدة فــي التالــي:

 Screening االنتقــاء  أســئلة  األول:  القســم 
Quest ions

مــن خــال أســئلة هــذا القســم تجمــع بيانــات خاصــة بتحديــد الفئــات التــي 

ال تنطبــق عليهــا معاييــر التعريــف الدولــي، لكــون المســافر القــادم زائــرًا 

وافــدًا مــن عدمــه، مثــل بلــد اإلقامــة الدائــم، والعمــل الدائــم داخــل مملكــة 

البحريــن، ومعــدل تواتــر الزيــارة، والدبلوماســيين والعســكريين.

القسم الثاني: تفاصيل الرحلة الحالية
مــن خــال أســئلة هــذا القســم تجمــع بيانــات خاصــة بتحديــد خصائــص 

الرحــات مــن حيــث الغــرض الرئيــس للرحلــة، وعــدد المرافقيــن، وعــدد 

البنــود  علــى  اإلنفــاق  إجمالــي  وتوزيــع  الرحلــة،  علــى  واإلنفــاق  الليالــي، 

والمنتجــات المختلفــة التــي اقتنيــت أثنــاء الرحلــة، واألنشــطة الســياحية 

التــي مورســت خــال الرحلــة.

القسم الثالث: تقييم الرحلة وجودة الخدمات
فــي هــذا القســم يطلــب مــن المجيــب أن يقيــم الخدمــات الســياحية فــي 

مملكــة البحريــن، مثــل خدمــات اإلقامــة، وتســهيات مطــار البحريــن، 

وتســهيات جســر الملــك فهــد، والنظافــة العامــة، واألنشــطة الترفيهيــة، 

باســتخدام  تقيــم كل خدمــة  بحيــث  المقدمــة،  الخدمــات  مــن  وغيرهــا 

مقيــاس ليكــرت )Likert Scale( الرباعــي.

القسم الرابع: البيانات األساسية للمجيب 
مــن خــال أســئلة هــذا القســم ترصــد خصائص الــزوار من حيــث الخصائص 

الديموغرافية لهم.

تصميم استمارة مسح السياحة الوافدة

برمجية إدخال البيانات:

جيدممتاز

ضعيفمتوسط

بعــد انتهــاء الباحثيــن مــن جمــع المســتهدف اليومــي مــن اســتمارات 

المســح وانتقــال االســتمارات إلــى العمــل المكتبــي يتــم اســتخدام نظــام 

وتصميمــه   Java البرمجــة  لغــة  باســتخدام  برمجتــه  تمــت  إلكترونــي 

بشــكل مبســط قــدر اإلمــكان ليتمكــن المســتخدم مــن إداراتــه بســهوله 

المعالجــة  ألغــراض  واســتخدامها  البيانــات  وتدقيــق  البيانــات  إلدخــال 

اإلحصائــي. والتحليــل 
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تحلل البيانات الخاصة بالسياحة الوافدة شهريًا باالعتماد على:

بيانــات شــؤون الجنســية والجــوازات واإلقامــة: للوصــول لمجتمــع الزائريــن الوافديــن للمملكــة، بحيــث تبنــى األوزان الترجيحيــة لنتائــج العينــة مــن 	 

خــال هــذه البيانــات لتعميــم نتائــج المســح.

بيانــات المســح: يتــم الحصــول علــى ســمات وخصائــص الزائريــن الوافديــن إلــى المملكــة عــن طريــق اســتيفاء اســتمارات االســتبيان عنــد النقــاط 	 

الحدوديــة المختلفــة، باألســلوب المذكــور آنفــً.

وتمر عملية تحليل بيانات مسح السياحة الوافدة بعدة خطوات متتابعة يمكن تلخيص أهمها بالشكل اآلتي: 

معالجة وتحليل بيانات السياحة الوافدة

شكل )18( : الخطوات الرئيسة لمعالجة وتحليل بيانات مسح 
السياحة الوافدة
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تتمثل أهم مخرجات السياحة الوافدة في المتغيرات التالية:

المتغيرات الرئيسة لمخرجات المسح
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Domestic and Outbound Tourism Survey 2.6 مسح السياحة المحلية والمغادرة

تعنــى الســياحة المحليــة بـــحركة األشــخاص الذيــن يقيمــون فــي بلــد 

معيــن، ويســافرون ضمــن حــدود هــذا البلــد فقــط. وتعتبــر الســياحة 

المحليــة مــن العناصــر المهمــة ألي حركــة ســياحية للبلــد، لمــا لهــا مــن 

آثــار ومنافــع اقتصاديــة وثقافيــة واجتماعيــة بيــن أجــزاء البلــد الواحــد، 

وهــذا ممــا يســاعد علــى رصــد هــذه الحركــة والتعــرف علــى خصائصهــا، 

ورصــد إنفــاق الســياح المحلييــن حســب الوجهــة المحليــة. أمــا الســياحة 

ــحركة األشــخاص المقيميــن الذيــن يســافرون  المغــادرة فهــي تعنــى بـ

إلــى بلــد آخــر خــارج المملكــة، وغالبــً مــا تؤجــل البلــدان رصــد الســياحة 

المغــادرة بشــكل عــام إلــى مرحلــة متأخــرة عــن تلــك الخاصــة بالســياحة 

الوافــدة والمحليــة. ويرجــع ذلــك إلــى أن تأثيرهــا علــى االقتصــاد المحلــي 

يعتبر »تسربات« )واردات(، حيث تحدث المعامات االقتصادية المقابلة 

بيــن زائــر مقيــم ومقــدم خدمــة غيــر مقيم. ومع ذلــك، فإن قياس جوانب 

الســياحة المغــادرة يمكــن مــن فهــم أســباب اختيــار المواطنيــن الســفر 

إلــى الخــارج، بمــا يوفــر رؤى تســمح بمحاولــة التأثيــر فــي ســلوك الســفر 

لديهــم، وحثهــم علــى اختيــار الوجهــات المحليــة ضمــن إطــار السياســة 

العامــة للترويــج الســياحي، وهــذا يحــد مــن قيمــة التســربات نتيجــة 

حركــة الســياحة المغــادرة.

واتباعــً للتوصيــات الدوليــة، قامــت مملكــة البحريــن بدمــج إجــراءات رصــد 

السياحة المحلية والمغادرة ضمن مسح واحد ينفذ على األسر المقيمة 

فــي المملكــة، حيــث إن وحــدة الماحظــة اإلحصائيــة هــي األســرة، التــي 

تقــوم بزيــارات محليــة ورحــات خارجية.

أهداف المسح:
يهــدف مســح الســياحة الوافــدة توفيــر بيانــات إحصائيــة شــاملة عــن 

رحاتهــم،  وخصائــص  وخصائصهــم  والمغادريــن،  المحلييــن  الــزوار 

ــزوار خــال زياراتهــم داخــل  وكذلــك قيــاس اإلنفــاق الســياحي لهــؤالء ال

المملكــة، ورحاتهــم خــارج المملكــة أيضــً. وبشــكل أكثــر تحديدًا، يمكن 

تلخيص أهداف مسح السياحة المحلية والمغادرة في عدة محاور على 

النحــو اآلتــي:

رصد تدفقات الزوار:. 

- تحديــد عــدد الــزوار المحلييــن مــن مجتمــع الســكان المقيميــن فــي 

مملكــة البحريــن، فــي ضــوء المعاييــر الدوليــة الموصــى بهــا مــن منظمة 

الســياحة العالميــة.

ــزوار المغادريــن مــن مجتمــع الســكان المقيميــن فــي  - تحديــد عــدد ال

مملكــة البحريــن، فــي ضــوء المعاييــر الدوليــة الموصــى بهــا مــن منظمة 

الســياحة العالميــة.

رصد خصائص الرحالت السياحية:. 

ترصد الخصائص لكل من السياحة المحلية والمغادرة على السواء

- تحديد أنواع الرحات السياحية المحلية والمغادرة حسب مدة الرحلة، 

الواحــد  اليــوم  رحــات  أو   Overnight Trips المبيــت رحــات  ســواء 

.Same-day Trips

- التعرف على األغراض الرئيسة لرحات الزوار المحليين والمغادرين.

- تقدير متوسط مدة اإلقامة للسائح المحلي والمغادر.

- تقديــر متوســط اإلنفــاق الســياحي لزائــر اليــوم الواحــد وللســائح، كل 

علــى حــدة، بالنســبة لــكل مــن الســياحة المحليــة والســياحة المغــادرة.

الــزوار  عليهــا  أنفــق  التــي  والســلعية  الخدميــة  المنتجــات  تحديــد   -

المحليــون خــال رحاتهــم الســياحية داخــل المملكــة، وكذلــك خــال 

رحاتهــم الســياحية خــارج المملكــة.

رصد خصائص الزوار:
ــارات محليــة ورحــات  مــن حيــث الخصائــص الديموغرافيــة للقائميــن بزي

ســياحية خارجية.

 Usual المعتــادة  البيئــة  مفهــوم  تحديــد 
E n v i ro n m e n t

أثبتــت الممارســة العمليــة فــي رصــد وقيــاس تدفقــات الســياحة المحليــة 

علــى وجــه الخصــوص تحديــً كبيــرًا، وذلــك بســب عــدم وجــود حــدود 

دوليــة يتعيــن عبورهــا مثــل الســياحة الوافــدة أو المغــادرة، ومــن هنــا 

يتطلــب رصــد تدفقــات الســياحة المحليــة اســتخدام إجــراءات إحصائيــة 

مختلفــة، وأهمهــا علــى اإلطــاق وضــع تعريــف محــدد للبيئــة المعتــادة. 

ونظــرًا ألن قيــاس تدفقــات الــزوار المحلييــن وجميــع المتغيرات المرتبطة 

منظمــة  وتوصــي  المعتــادة.  البيئــة  لتحديــد  الحساســية  بالغــة  بهــا 

الســياحة العالميــة بوضــع معاييــر وطنيــة لتفعيــل مفهــوم “البيئــة 

لمفهــوم  تعريفهــا  فــي  البحريــن  مملكــة  اعتمــدت  وقــد  المعتــادة”. 

ــادة علــى أربعــة معاييــر رئيســة يجــب تحققهــا مــن أجــل  البيئــة المعت

اعتبــار تنقــل الشــخص المقيــم داخــل مملكــة البحريــن أنــه زائــر محلــي، 

وذلــك بأســلوب تسلســلي أو تتابعــي Cascade System للمعاييــر 

األربعــة اآلتيــة:

عبــور الحــدود اإلداريــة: الزيــارات خــارج المحافظــة التــي يســكن فيهــا . 

الفــرد )مثــل الزيــارات مــن العاصمــة إلــى المحــرق(.

تكراريــة الزيــارة: يجــب أن تكــون الزيــارات لــذات المــكان مــرة واحــدة فــي . 

األســبوع كحد أقصى.

الغــرض مــن الزيــارة: ينبغــي أال تقــع الزيــارات ضمــن الروتيــن اليومــي . 

للفــرد، بحيــث يتــم اســتبعاد األشــخاص الذيــن يتنقلــون بانتظــام بيــن 

مــكان إقامتهــم المعتــاد ومــكان العمــل أو الدراســة، وغيرهــا.

مــدة الزيــارة: يجيــب أال تقــل مــدة الزيــارة عــن 3 ســاعات، تقضــى . 

داخــل المــكان المــزار، وال يشــار هنــا إلــى الوقــت المســتغرق للوصول إلى 

)والعــودة مــن( المــكان الــذي تمــت زيارتــه.

وفــي ضــوء هــذه المعاييــر يمكــن اســتخاص التعريــف الوطني لمفهوم 

البيئــة المعتــادة بمملكــة البحريــن، بأن الفرد المقيم في البحرين يعتبر 

مســافرًا فــي زيــارة محليــة خــارج »بيئتــه المعتــادة« فقــط، عندمــا يقــوم 



شكل )15( : المعايير اإلجرائية لمفهوم البيئة المعتادة  في مملكة 
البحرين

بزيــارة محافظــة أخــرى غيــر المــكان الــذي يعيــش فيــه، وزيارتــه إلــى نفــس المــكان أقــل تكــراًرا )بحــد أقصــى مــرة واحــدة فــي األســبوع(، ولغــرض خــاف 

الروتيــن اليومــي لحياتــه العاديــة، ويجــب أن يقضــي 3 ســاعات علــى األقــل داخل المــكان الذي يزوره.
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المجتمع المستهدف:. 

يســتخدم أســلوب المعاينــة اإلحصائيــة فــي دراســة حركــة وخصائــص 

الســياحة المحليــة والمغــادرة، مــن خــال اســتهداف مجتمــع الســكان 

المقيميــن فــي المملكــة.

العينة المستهدفة:. 

يحــدد حجــم العينــة بـــــ 2000 أســرة أو مقابلــة مكتملــة فــي الســنة، 

بحيــث تنفــذ 500 مقابلــة بشــكل ربــع ســنوي )بمعنــي أن ينطبــق 

وصــف الزائــر علــى المجيــب أو أي مــن أفــراد أســرته(. وقــد جهــز إطــار 

العينــة مــن واقــع بيانــات ســجات الســكان بالمملكــة، وعليــه وزعــت 

العينــة علــى محافظــات المملكــة.

أسلوب المعاينة اإلحصائية:. 

اعتمــد أســلوب العينــة الطبقيــة متعــددة المراحــل، حيــث ســحبت عينــة 

جزئيــة مــن العينــة الرئيســة لمســح نفقــات ودخــل األســرة الــذي تنفــذه 

هيئــة المعلومــات والحكومــة اإللكترونيــة )IGA(. وقــد روعيــت الجوانب 

اآلتيــة فــي المعاينــة اإلحصائيــة في مســح الســياحة المحلية والمغادرة:

• قســم العمــل الميدانــي إلــى 4 دورات، تجمــع البيانــات فيهــا علــى 

أســاس ربــع ســنوي )4 فتــرات علــى التوالــي فــي أبريــل، يوليــو، أكتوبــر، 

ينايــر(.

• تخصيــص حجــم العينــة بالتســاوي علــى مــدار الســنة )نفــس حجــم 

العينــة كل ربــع ســنة(.

• تمثلت المرحلة األولى في تقســيم المجتمع إلى )4( طبقات حســب 

الحــدود اإلداريــة، وفــي ضــوء الكثافــة الســكانية فــي المحافظــات األربــع 

)العاصمــة، المحــرق، الشــمالية، الجنوبيــة(.

• وفــي المرحلــة الثانيــة قســمت العينــة إلــى طبقتيــن حســب الجنســية 

)األســر البحرينية، واألســر غير البحرينية(، مراعاة الختاف ســلوك الســفر 

لــكل نــوع من أنواع األســر.

• تكــون عمليــة اختيــار األســر المســتهدفة بشــكل منهجــي منتظــم 

)فتــرات ثابتــة مــن بدايــة عشــوائية( لتأكيــد العشــوائية المناســبة. 

وحدة المعاينة. 

وحــدة المعاينــة هــي األســرة، بحيــث يقــوم رب األســرة باســتيفاء اســتمارة 

المسح. 

أسلوب جمع البيانات. 

Computer- الهاتــف  عبــر  المقابــات  طريــق  عــن  البيانــات  تجمــع 

)المقابــات   ،assisted telephone interviewing )CATI(

الهاتفيــة بمســاعدة الحاســب(، وذلــك عــن طريــق مركــز االتصــال المعني 

بإجــراء مقابــات باســتخدام المحادثــات الهاتفيــة، اعتمــادًا علــى قاعــدة 

البيانــات والســجات اإلداريــة المتوفــرة لــدى هيئــة المعلومــات والحكومــة 

اإللكترونيــة، وعــن طريــق التعــاون أيضــا مــع شــركات االتصــاالت.

برمجية إدخال البيانات:
بعــد انتهــاء الباحثيــن مــن إجــراء المكالمــات الهاتفيــة لجمــع البيانــات، 

تنتقــل هــذه البيانــات إلــى نظــام إلكترونــي جــرت برمجتــه باســتخدام 

لغــة البرمجــة Java ، وتصميمــه بشــكل مبســط قــدر اإلمــكان، ليتمكن 

المستخدم من إدارته بسهولة إلدخال البيانات وتدقيقها واستخدامها 

ألغــراض المعالجــة والتحليل اإلحصائي.
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شكل )16( : صور توضيحية لواجهة البرنامج المستخدم في 
جمع بيانات مسح السياحة المحلية والمغادرة



جدول )9( : تخصيص عينة مسح السياحة المحلية والمغادرة

التغطية والشمول 
يغطــي المســح المحافظــات األربــع الرئيســة فــي المملكــة، حيــث ينفــذ 

مــن خــال أربــع دورات للعمــل الميدانــي، فتــوزع العينــة حســب الكثافــة 

الســكانية، بنســبة 41% للعاصمــة، 18% للمحــرق، 24% للشــمالية، 

و%35  البحرينيــة،  لألســر   %65 بنســبة  تــوزع  كمــا  للجنوبيــة.   %17

لألســر غيــر البحرينيــة، والجــدول اآلتــي يوضــح التوزيــع الجغرافــي للعينــة.

 اإلسناد الزمني
تســند بيانــات الزائريــن وخصائصهــم إلــى األشــهر الثاثــة الســابقة لشــهر 

المســح الــذي عوينــت فيــه األســر ضمــن العينــة.

 مستوى النشر
ربــع  التحليــل المختلفــة بشــكل  البيانــات بعــد اكتمــال مراحــل  تنشــر 

أنــواع  مــن  نــوع  لــكل  مســتقل  بشــكل  التقاريــر  تعــد  بحيــث  ســنوي، 

حــدة. علــى  كل  والمغــادرة(  )المحليــة  الرحــات 
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صممــت اســتمارة مســح الســياحة المحليــة والمغادرة في ضــوء التوصيات 

االســتمارة  وتتكــون  العالميــة،  الســياحة  منظمــة  قبــل  مــن  المقترحــة 

مــن قســمين رئيســين: القســم األول للزيــارات المحليــة داخــل مملكــة 

البحريــن، والقســم الثانــي للرحــات الســياحية المغــادرة خــارج مملكــة 

ــى  ــن، ويحتــوي كل قســم علــى عــدة أســئلة، يهــدف كل منهــا إل البحري

الحصــول علــى معلومــات معينــة مــن المجيــب لجمــع البيانــات الخاصــة 

بالمســح ليجــري تحليلهــا. وتتمثــل األقســام الفرعيــة التــي تتضمنهــا 

اســتمارة مســح الســياحة المحليــة والمغــادرة فــي اآلتــي:

Screening Questions أسئلة االنتقاء
مــن خــال أســئلة هــذا القســم تجمــع بيانــات خاصــة بتحديــد الفئــات التــي 

ال تنطبــق عليهــا معاييــر التعريــف الدولــي، ويتخللهــا تطبيــق معاييــر 

مفهــوم البيئــة المعتــادة المذكــورة ســابقً. مثــل هــل الشــخص مقيــم 

بصفــة دائمــة فــي المملكــة.

تفاصيل الرحلة الحالية
مــن خــال أســئلة هــذا القســم تجمــع بيانــات خاصــة بتحديــد خصائــص 

الرحــات مــن حيــث الغــرض الرئيــس للرحلــة، وعــدد المرافقيــن، وعــدد 

البنــود  علــى  اإلنفــاق  إجمالــي  وتوزيــع  الرحلــة،  علــى  واإلنفــاق  الليالــي، 

والمنتجــات المختلفــة التــي اقتنيــت أثنــاء الرحلــة، واألنشــطة الســياحية 

التــي مورســت خــال الرحلــة.

أسباب عدم القيام بزيارات محلية
لــم يقــم المجيــب بزيــارات محليــة، يطلــب مــن  وفــي هــذا القســم، إذا 

المجيــب أن يحــدد األســباب التــي تحــول دون قيامــه بزيــارات محليــة داخــل 

مملكــة البحريــن، وهــدف هــذا الســؤال هــو كشــف دوافــع األفــراد لتفضيل 

الســفر الخارجــي علــى الســفر المحلــي.

 عدم توفر فعاليات ومناسبات سياحية مناسبة. .

  ارتفاع تكلفة اإلقامة السياحية. .

  أفضل السفر خارج البحرين. .

 عدم توفر الوقت أو القدرة المادية. .

  أسباب أخرى. .

تصميم استمارة مسح السياحة المحلية والمغادرة
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تتمثل أهم مخرجات السياحة الوافدة في المتغيرات التالية:

المتغيرات الرئيسة لمخرجات المسح
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Tourism Establishment Survey 2.7 مسح المنشآت السياحية

بصفــة عامــة، اســتحدث مســح المنشــآت الســياحية فــي مملكــة البحرين 

لدراســة جانــب العــرض الســياحي، مــن خــال قيــاس تفصيلــي للجوانــب 

المختلفــة المتعلقــة بخصائــص وأداء األنشــطة المميــزة للســياحة فــي 

مملكــة البحريــن. وقــد اعتمــد علــى أســلوب المعاينــة فــي هــذا المســح، 

باســتخدام عينــة ممثلــة لكافــة المنشــآت العاملــة في األنشــطة المميزة 

للســياحة، وينفــذ للمــرة األولــى للســنة الماليــة 2017.

أهداف المسح
ــذي تقــوم  - توســيع نطــاق التغطيــة اإلحصائيــة للمســح االقتصــادي ال

بــه هيئــة المعلومــات والحكومــة اإللكترونيــة، بالتركيــز علــى األنشــطة 

المميــزة للســياحة. 

- توفيــر بيانــات جانــب العــرض الســياحي كمتطلــب لنظــام الحســاب 

الفرعــي للســياحة TSA، لمقابلــة بيانــات الطلــب بالعــرض، ومــن ثــم 

اســتخاص مســاهمة الســياحة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي.

للســياحة،  المميــزة  األنشــطة  عــن  ووصفيــة  نقديــة  بيانــات  توفيــر   -

لمعرفــة معــدالت التشــغيل واألداء والنمــو لــكل نشــاط.

- معرفــة مــا يســتوعبه كل حجــم مــن العمالــة، ومــدى مســاهمة كل 

نشــاط، وقطــاع الســياحة ككل فــي توليــد فــرص العمــل ومعــدالت 

توظيــف المواطنيــن فــي الوظائــف الســياحية.

اإلطار العام للمسح
للتصنيــف  وفقــً  بالمملكــة،  اإلداريــة  الســجات  بيانــات  علــى  اعتمــد 

الصناعــي الدولــي الموحــد لجميــع األنشــطة االقتصاديــة، التنقيــح الرابــع، 

وهــي البيانــات الازمــة لســحب العينــة المســتهدفة لهــذا المســح. 

أسلوب المعاينة اإلحصائية
استخدم إجراءان في تصميم واختيار عينة هذا المسح، هما:

- أســلوب الحصــر الشــامل بالنســبة للمنشــآت كبيــرة الحجــم )1001 

موظــف فأكثــر(.

- أســلوب المعاينــة مــن خــال عينــة عشــوائية طبقيــة متناســبة مــع 

الحجــم فــي ســحب عينــة المنشــآت الســياحية األخــرى.

واســتخدم أســلوب المعاينــة هــذا لضمــان التمثيــل األنســب للعينــة 

المنشــآت  فئــات  مــن  فئــة  لــكل  النســبي  الــوزن  حســب  المســحوبة، 

المختلفــة. والجــدول اآلتــي يوضــح تخصيــص العينة في مســح المنشــآت 

الســياحية.

وحدة المعاينة
وحــدة المعاينــة فــي هــذا المســح هــي المؤسســة، وهــي وحــدة عمــل 

اقتصاديــة ذات كيــان قانونــي لهــا موقــع ثابــت يــزاول فيهــا نشــاط 

تتوفــر  أن  يمكــن  اقتصاديــة  وحــدة  أصغــر  وهــي  معيــن،  اقتصــادي 

لديهــا بيانــات عــن المشــتغلين وتعويضاتهــم، باإلضافــة إلــى النفقــات 

ــرادات التشــغيلية. واإلي

التغطية والشمول 
يشـــمل المســـح جميـــع المنشـــآت التــي تنتمــي إلــى األنشــطة المميــزة 

وهــذا   ،Tourism Characteristic Industries للســياحية 

التوصيــات  دليــل  فــي  العالميــة  الســياحة  منظمــة  أوردتــه  المفهــوم 

الدوليــة المتعلقــة بإحصــاءات الســياحة لعــام 2008م، والــذي أشــير 

إليــه فــي الجــزء األول مــن هــذا التقريــر.  ومــن ناحية التغطيــة الجغرافية، 

يغطــي هــذا المســح المنشــآت العاملــة فــي األنشــطة المميــزة للســياحة 

فــي جميــع محافظــات مملكــة البحريــن. 

اإلسناد الزمني
ــات المنشــآت الســياحية إلــى العــام المالــي الســابق لســنة  تســند بيان

المســح التــي عوينــت فيهــا المنشــآت فــي العينــة محــل الدراســة.

تصميم استمارة مسح المنشآت السياحية
والتعريفــات  والمعاييــر  التوصيــات  االســتمارة  تصميــم  عنــد  روعيــت 

الدوليــة الصــادرة عــن منظمــة الســياحة العالميــة. كمــا روعــي أن تحتــوي 

االســتمارة علــى جميــع البيانــات والمعلومــات التي تحقق أهداف المســح، 

وتوفر البيانات الازمة الســتخراج المؤشــرات المطلوبة عن جانب العرض 

الســياحي. وقــد تضمنــت اســتمارة مســح المنشــآت الســياحية عــدة 

أقســام أهمهــا:

بيانات عامة عن المنشاة  	

بيانات المشتغلين 	

النفقات التشغيلية )المستلزمات السلعية والخدمية( 	

اإليرادات التشغيلية 	

تعويضات العاملين  	

البيانات المالية األخرى )الضرائب، اإلهاك، وغيرها( 	

أسلوب جمع البيانات
تســتمر عمليــة جمــع بيانــات مســح المنشــآت الســياحية لقرابــة شــهرين، 

ــارة ميدانيــة للمنشــأة الواقعــة ضمــن عينــة  حيــث يقــوم الباحثــون بزي

المســح، واســتيفاء البيانــات مباشــرة باســتخدام اســتمارة ورقيــة مقننــة. 

كمــا يتضمــن العمــل الميدانــي لهــذا المســح زيــارات ميدانيــة لعــدد مــن 

المشــرفين، للوقــوف علــى عمليــة جمــع البيانــات وإدخالهــا وتدقيقهــا، 

ومتابعــة تطبيــق التعليمــات للحصــول علــى نتائــج علــى قــدر عــاٍل مــن 

الدقــة.



األهمية االقتصادية للسياحة في مملكة البحرين 74

 جدول )10( : تخصيص عينة مسح المنشآت السياحية في مملكة 
البحرين



75األهمية االقتصادية للسياحة في مملكة البحرين

 تابع جدول )10( : تخصيص عينة مسح المنشآت السياحية في
مملكة البحرين



األهمية االقتصادية للسياحة في مملكة البحرين 76



77األهمية االقتصادية للسياحة في مملكة البحرين

القسم الثالث:
المؤشرات الرئيسة لحركة 

السياحة الوافدة لمملكة البحرين



األهمية االقتصادية للسياحة في مملكة البحرين 78

مملكــة  فــي  الســياحة  صناعــة  أهميــة  األخيــرة  الســنوات  فــي  تزايــدت 

البحريــن كعنصــر مــن أهــم عناصــر االقتصــاد الوطنــي، بســبب الحجــم 

الكبيــر نســبيً مــن اإليــرادات الســياحية التــي تحققهــا الســياحة، باإلضافــة 

إلــى الــدور الكبيــر الــذي يقــوم بــه قطــاع الســياحة فــي التنميــة وخلــق 

تطــور  ليتنــاول  القســم  هــذا  ولهــذا خصــص  الجديــدة.  العمــل  فــرص 

 ،2018-2015 الســنوات  خــال  البحريــن  بمملكــة  الوافــدة  الســياحة 

ومؤشــرات الســياحة الوافــدة إلــى مملكــة البحريــن فــي 2018، والتــي 

تشــمل:

التوزيع الشهري لحركة السياحة الوافدة؛ .

السياحة الوافدة حسب مجموعات الدول؛ .

الرحات السياحية الوافدة حسب طريقة الوصول؛ .

الرحات السياحية الوافدة حسب أغراض الزيارة؛ .

متوسط مدة اإلقامة للسائح؛  .

متوسط اإلنفاق اليومي للزائر الوافد؛ .

مستوى رضا الزوار الوافدين عن المقصد السياحي البحريني؛ .

الخصائص الديموغرافية للزوار الوافدين؛ .

مؤشرات أداء األسواق السياحية التي بها مكاتب تمثيلية لهيئة .

       البحرين للسياحة والمعارض.

وفــي نهايــة هــذا القســم اســتعرضت نتائــج دراســة إعــادة تمركــز البحريــن 

كوجهــة ســياحية مفضلــة فــي الســوق الســياحي الســعودي والكويتــي، 

وهــي الدراســة التــي تهــدف الوصــول إلــى أفــكار ومفاهيــم جديــدة إلعــادة 

تمركــز البحريــن فــي الســوق الســياحي الســعودي والكويتــي، للحفــاظ 

ــة البحريــن الرائــدة كوجهــة ســياحية واختيــار أول عنــد اتخــاذ  علــى مكان

قــرار الســفر.

3.2 تطور السياحة الوافدة بمملكة البحرين 3.1 تمهيد :
خالل السنوات 2018-2015

ــن تطــورًا كبيــرًا  ــى مملكــة البحري ســجلت مؤشــرات الســياحة الوافــدة إل

خــال الســنوات 2015-2018. وقــد وضعــت هــذه المؤشــرات المملكــة 

بيــن الوجهــات األســرع نمــوًا علــى المســتويين اإلقليمــي والــدول، فقــد 

ســجل عــدد الــزوار الوافديــن زيــادة مســتمرة مــن 9.7 مليــون زائــر فــي 

عــام 2015 إلــى مــا يزيــد علــى 12 مليــون زائــر فــي نهايــة عــام 2018، 

بنســبة نمــو ســنوي قدرهــا 7.6%، وبمعــدل تغيــر خــال هــذه الفتــرة بلــغ 

ــي الســياحية مــن 9 مليــون  ــادة فــي الليال ــك زي 24.6%. وتزامــن مــع ذل

ليلــة فــي عــام 2015 إلــى حوالــي 12.8 مليــون ليلــة فــي عــام 2018، 

بنســبة نمــو ســنوي بلغــت 12.6%، وبمعــدل تغيــر خــال هــذه الفتــرة 

ــدة فــي  ــرادات الســياحة المتول ــى 42.7%. وقــد ارتفــع حجــم اإلي وصــل إل

االقتصــاد البحرينــي مــن 1.063 مليــار دينــار فــي عــام 2015 إلــى حوالــي 

ــغ  ــة عــام 2018، بمتوســط نمــو ســنوي بل ــار فــي نهاي ــار دين 1.442 ملي

10.7%، وبمعــدل تغيــر خــال هــذه الفتــرة بلــغ %35.7.

 شكل )17( تطور أعداد الزوار الوافدين ألغراض سياحية في مملكة 
البحرين، 2018-2015



 شكل )18( تطور الليالي السياحية التي قضاها السياح الوافدون
لمملكة البحرين، 2018-2015

 شكل )19( تطور إيرادات السياحة الوافدة في مملكة البحرين،
2018-2015
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3.3 مؤشرات السياحة الوافدة إلى مملكة البحرين، 2018

علــى مــدار عــام 2018، بلــغ إجمالــي عــدد الرحــات الســياحية الوافــدة 

إلــى مملكــة البحريــن مــا يقــرب مــن 12 مليــون رحلــة، بنســبة نمــو بلغــت 

5.9% مقارنــة بالعــام الماضــي، 2017، األمــر الــذي يؤكــد النمــو المســتمر 

لقطــاع الســياحة فــي مملكــة البحريــن.  وتشــكل رحــات اليــوم الواحــد 

)أقــل مــن 24 ســاعة وال تتضمــن المبيــت( مــا نســبته 64% مــن إجمالــي 

رحــات الــزوار الوافديــن إلــى مملكــة البحريــن خــال عــام 2018، بينمــا 

الرحــات الســياحية )تتضمــن المبيــت ليلــة واحــدة علــى األقــل(  تمثــل 

نســبة %36.

 شكل )20( هيكل الرحالت السياحية الوافدة لمملكة البحرين
حسب مدة الرحلة، 2018

3.3.1 التوزيع الشهري لحركة السياحة الوافدة، 2018

يوليــو، أغســطس، وديســمبر هــي  يونيــو،  مــارس،  ينايــر،  تعــد أشــهر 

ــذروة الســياحية بمملكــة البحريــن، بعــدد رحــات وافــدة يتجــاوز  أشــهر ال

مليــون رحلــة لــكل منهــم. وقــد ُســجل أعلــى عــدد للرحــات الســياحية 

الوافــدة خــال شــهر أغســطس، بنســبة حوالــي )9.9%(، يليــه شــهر 

 )%9.2( بنســبة  وينايــر  مــارس  شــهرا  ثــم   ،)%9.4( بنســبة  يوليــو 

)9%( مــن إجمالــي  و)9.1%( علــى التوالــي، وشــهر ديســمبر بنســبة 

الرحــات خــال العــام.
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 شكل )21( التوزيع الشهري للرحالت السياحية الوافدة لمملكة
البحرين، 2018

 3.3.2 السياحة الوافدة حسب مجموعات الدول، 2018

الغالبيــة  الســعودية  العربيــة  المملكــة  مــن  الوافــدون  الزائــرون  يمثــل 

العظمــي مــن إجمالــي حركــة الســياحة الوافــدة إلــى مملكــة البحريــن، 

بنســبة تتجــاوز 89%، ويرجــع ذلــك بصــورة رئيســة إلــى العامــل المكانــي، 

حيــث قربهــا جغرافيــً مــن مملكــة البحريــن، كمــا يتمتــع البلــدان بالعديــد 

فــي  ويأتــي  الراســخة.  واالقتصاديــة  والثقافيــة  التاريخيــة  الروابــط  مــن 

المرتبــة الثانيــة مــن حيــث عــدد الرحــات الوافــدة إلــى مملكــة البحريــن 

الــزوار مــن الــدول الخليجيــة األخــرى، بنســبة 8% تقريبــً مــن اإلجمالــي، 

وتليهــا أوروبــا بنســبة 1.5%، ثــم آســيا بنســبة 0.6% تقريبــً مــن إجمالــي 

ــك العــام. الرحــات الوافــدة لذل

جدول )11( عدد الزوار الوافدين حسب مناطق قدومهم، 2018



 شكل )22( التوزيع النسبي للزوار الوافدين حسب مناطق
قدومهم، 2018

3.3.3 الرحالت السياحية الوافدة حسب طريقة الوصول، 2018

تأتــي الغالبيــة العظمــى مــن الزائريــن الوافديــن إلــى مملكــة البحريــن عــن طريــق البــر بنســبة )89.8%(، ثــم عــن طريــق الجــو بنســبة )9.6%( تقريبــً، 

بينمــا يشــكل مــن يأتــون عــن طريــق المينــاء البحــري نســبة ضئيلــة ال تتجــاوز )1%( مــن إجمالــي الزائريــن الوافديــن إلــى المملكــة فــي عــام 2018. 

وبالمقارنــة بعــام 2017، شــهدت حركــة الســياحة الوافــدة عبــر جســر الملــك فهــد ومينــاء خليفــة البحــري نمــوًا فــي عــام 2018 بنســبة 7% و%18 

علــى التوالــي، بينمــا شــهدت حركــة الســياحة الوافــدة عبــر المطــار تراجعــً بلغــت نســبته 3.8%، ويعــزى ذلــك إلــى تأثــر تدفقــات الســياحة الوافــدة 

باألحــداث األخيــرة التــي تشــهدها المنطقــة.

جسر الملك فهد: )67%( لرحات اليوم الواحد مقابل )33%( للرحات سياحية. . 

مطار البحرين الدولي: )27%( لرحات اليوم الواحد مقابل )73%( للرحات سياحية.. 

ميناء خليفة البحري: )100(% لرحات اليوم الواحد.. 

األهمية االقتصادية للسياحة في مملكة البحرين 82



83األهمية االقتصادية للسياحة في مملكة البحرين

جدول )12( توزيع الزوار الوافدين حسب وسيلة الوصول، 2018

3.3.4 الرحالت السياحية الوافدة حسب أغراض الزيارة، 2018

بلــغ عــدد الرحــات الوافــدة لغــرض الترفيــه وقضــاء العطــات 4.8 مليــون 

رحلــة تقريبــً، بنســبة )40%( مــن إجمالــي الرحــات الوافــدة لمملكــة 

الرحــات لغــرض التســوق، بنســبة  2018.  تليهــا  البحريــن خــال عــام 

)39.2%(، ثــم الرحــات لغــرض زيــارة األهــل واألصدقــاء، بنســبة )%7.6(. 

وبلغــت نســبة الرحــات لغــرض األعمــال والمؤتمــرات )6.8%( تقريبــً، أمــا 

األغــراض األخــرى )مثــل الرعايــة الصحيــة والطبيــة، والتعليــم والتدريــب، 

إجمالــي  مــن   )%6.3( مجتمعــة  نســبتها  بلغــت  فقــد  والترانزيــت( 

الرحــات خــال ذلــك العــام.

 شكل )23( توزيع الرحالت السياحية الوافدة حسب الغرض الرئيس
للزيارة، 2018

%89.8%9.6%0.6
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3.3.5 متوسط مدة اإلقامة للسائح، 2018

3.3.6 متوسط اإلنفاق اليومي للزائر الوافد، 2018

بلــغ المتوســط العــام لمــدة اإلقامــة التــي يقضيهــا الســائح خــال رحلتــه 

فــي مملكــة البحريــن 2.9 ليلــة تقريبــً. ويتبايــن هــذا المتوســط وفقــً 

األمريكــي  والســائح  اآلســيوي  الســائح  ويعــد  ســياحي.   ســوق  لــكل 

مــدة  بمتوســط  البحريــن،  مملكــة  فــي  إقامــة  الســائحين  فئــات  أكثــر 

إقامــة للســائح الواحــد يتعــدى 6 ليــال. ويقضــي الســائح األوروبــي فــي 

المتوســط 5.8 ليلــة تقريبــً خــال رحلتــه إلــى مملكــة البحريــن، بينمــا 

يقضــي الســائح الخليجــي فتــرة إقامــة قصيــرة تتــراوح بيــن 2.8 ليلــة 

للســائح الســعودي و2.6 ليلــة للســائح الوافــد مــن دول الخليــج األخــرى، 

إلــى  متكــررة  ســياحية  برحــات  قيامهــم  إلــى  بالضــرورة  ذلــك  ويعــزى 

مملكــة البحريــن فــي نهايــة األســبوع علــى مــدار العــام.

 جدول )13( متوسط مدة اإلقامة للسائح الوافد حسب األسواق
الرئيسة، 2018

ُقــدر متوســط اإلنفــاق العــام للزائــر خــال رحلتــه إلــى مملكــة البحريــن 

بحوالــي 70.4 دينارًا/يــوم. ويبلــغ متوســط إنفــاق الســائح )زائــر المبيــت( 

فــي الليلــة 75 دينــارًا تقريبــً، ومتوســط اإلنفــاق لزائــر اليــوم الواحــد 64 

دينــارًا تقريبــً. ويعــد متوســط اإلنفــاق للســائح الخليجــي أعلــى متوســط 

إنفــاق بيــن زوار مملكــة البحريــن، حيــث يبلــغ 89دينــارًا تقريبــً.
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 شكل )24( متوسط اإلنفاق اليومي للزائر الوافد حسب األسواق
الرئيسة، 2018

ويتمثــل أعلــى متوســط إنفــاق للزائــر مــن حيــث الغــرض مــن الزيــارة فــي إنفــاق زائــر التســوق بقيمــة 79 دينارًا/ليلة-يــوم، يليــه متوســط إنفــاق الزائــر 

القــادم فــي رحــات التعليــم والتدريــب أو العــاج أو الترانزيــت بقيمــة 76 دينارًا/ليلة-يــوم، ثــم الزائــر لغــرض الترفيــه و/أو األعمــال والمؤتمــرات بمتوســط 

إنفــاق بلــغ 72 دينارًا/ليلة-يــوم لــكل منهــم.

 شكل )25( متوسط اإلنفاق اليومي للزائر الوافد حسب الغرض
الرئيس للرحلة، 2018



3.3.7 مستوى رضا الزوار الوافدين عن المقصد السياحي البحريني

أظهــرت نتائــج مســح الســياحة الوافــدة لعــام 2018 أن غالبيــة الــزوار 

الوافديــن، بنســبة 95% راضــون بشــكل عــام عــن رحاتهــم الســياحية 

إلــى مملكــة البحريــن.  وقــد حصلــت جميــع عناصــر المقصــد الســياحي 

ــرى شــريحة  ــزوار، بينمــا ت البحرينــي علــى تقييــم مرتفــع جــدًا مــن قبــل ال

البحريــن  ومطــار  فهــد  الملــك  جســر  تســهيات  أن  الــزوار  هــؤالء  مــن 

مــن  مزيــد  إلــى  تحتــاج  الســيارات  وتأجيــر  التاكســي  وخدمــات  الدولــي 

والتطويــر. التحســين 

 شكل )26( مستويات رضا الزوار الوافدين عن خدمات المقصد
السياحي البحريني
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3.3.8 التوزيع النسبي للزوار الوافدين حسب النوع، 2018

3.3.9 التوزيع النسبي للزوار الوافدين حسب فئات العمر، 2018

تتــوزع نســبة الــزوار الوافــدون إلــى مملكــة البحريــن بيــن 49% )ذكــور(، و51% )إنــاث(، ويؤكــد ذلــك حقيقــة أن مملكــة البحريــن أصبحــت مقصــدًا رئيســً 

للعائــات فــي المنطقة.

شكل )27( التوزيع النسبي للزوار الوافدين حسب النوع، 2018

تعــد الشــريحة العمريــة )25-34 ســنة( هــي شــريحة الــزوار األكثــر زيــارة لمملكــة البحريــن، بنســبة 39 % مــن إجمالــي الــزوار الوافديــن لمملكــة 

البحريــن خــال عــام 2018.

 شكل )28( التوزيع النسبي للزوار الوافدين حسب فئات العمر
2018
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3.3.10 التوزيع النسبي للزوار الوافدين حسب مستوى الدخل السنوي، 2018

3.3.11 مؤشرات أداء األسواق السياحية التي بها مكاتب تمثيلية لهيئة البحرين للسياحة 
والمعارض 2018

تنتمــي النســبة األكبــر مــن الــزوار الوافديــن لمملكــة البحريــن إلــى فئــات 

الدخــل المتوســط، الذيــن يتــراوح مســتوى دخلهــم الســنوي بيــن 32 ألــف 

و64 ألــف دوالر، حيــث بلغــت نســبتهم 47 % تقريبــً، فيمــا بلغــت نســبة 

فئــة الــزوار مــن ذوي الدخــل األقــل مــن 32 ألــف دوالر ســنويً 42% تقريبــً، 

وبلغــت نســبة الــزوار مــن أصحــاب الدخــل المرتفــع )أكثــر مــن 64 ألــف دوالر 

ســنويً( 11% تقريبــً.

 شكل )29( التوزيع النسبي للزوار الوافدين حسب مستوى الدخل
السنوي، 2018

حتــى عــام 2019، قامــت هيئــة البحريــن للســياحة والمعــارض بافتتــاح 

عــدد مــن المكاتــب التمثيليــة لمملكــة البحريــن فــي كل مــن المملكــة 

والهنــد  وفرنســا  وألمانيــا  المتحــدة  والمملكــة  الســعودية  العربيــة 

اآلتيــة: وروســيا، وذلــك لتحقيــق األهــداف 

مــن  . يعــزز  بمــا  البحريــن،  لمملكــة  الوافــدة  الســياحية  األفــواج  زيــادة 

قطــاع الســياحة الواعــد، ليصبــح مــوردًا اقتصاديــً هامــً يحقــق التنميــة 

المســتدامة

التســويق والترويــج للفعاليــات المحليــة الجتــذاب أكبــر عــدد ممكــن  .

مــن الســواح ذو المــردود االقتصــادي القــوي.

إبــراز مقومــات القطــاع الســياحي أمــام أكبــر عــدد مــن الــزوار، لدعــم  .

الجهــود التــي تعــزز مــن إســهامه بشــكل إيجابــي فــي الناتــج المحلــي.

تعزيــز العاقــات مــع كبــار منظمــي الرحــات الشــاملة فــي هــذه األســواق  .

المستهدفة.

وقــد حققــت أنشــطة هــذه المكاتــب نجاحــات ملحوظــة، حيــث زاد عــدد 

الســياح الوافديــن مــن قبــل منظمــي الرحات ومنصات الحجــز اإللكتروني، 

التــي تعمــل بالشــراكة مــع المكاتــب التمثيليــة، مــن 97,699 ســائحً فــي 

عــام 2017 إلــى 140,723 ســائحً فــي عــام 2018، بنســبة ارتفــاع بلغــت 

44%، وبلغــت نســبة الزيــادة فــي اإليــرادات المتولــدة مــن هــؤالء الســياح 

مليــون دينــار   39.8 مــن  إنفاقهــم  ارتفــع حجــم  تقريبــً، حيــث   % 48

بحرينــي فــي عــام 2017 إلــى مــا 59 مليــون دينــار بحرينــي تقريبــً خــال 

عــام 2018.
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وفيما يلي وصف تفصيلي لخصائص كل سوق من هذه األسواق السياحية.

1( المملكة المتحدة

تعــد المملكــة المتحــدة أحــد أهــم األســواق الســياحية األوروبيــة التــي تســتهدفها مملكــة البحريــن. ففــي عــام 2018، بلــغ عــدد الــزوار الدولييــن 

المغادريــن مــن المملكــة المتحــدة 72.8 مليــون زائــر، منهــم 71.4 مليــون زائــر مبيــت، وقــدر متوســط إنفــاق الزائــر علــى الرحلــة بحوالــي 971 دوالرًا. 

ويعــرض الشــكل اآلتــي لمحــة عامــة عــن أهــم مؤشــرات الســوق الســياحي بالمملكــة المتحــدة.

 شكل رقم )30( لمحة عامة عن السوق السياحي بالمملكة المتحدة،
2018
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خــال عــام 2018، اســتقبلت مملكــة البحريــن 253,502 زائــر مــن ذوي الجنســية البريطانيــة، وقــد تــوزع هــؤالء حســب منفــذ الدخــول إلــى 60% بــرًا، 

و39% جــوًا، و1% بحــرًا.  ويعــد شــهرا مــارس وأبريــل شــهري الــذروة بالنســبة للحركــة الســياحية الوافــدة لــذوي الجنســية البريطانيــة، كمــا يتضــح 

فــي الشــكل أدنــاه.

 شكل )31( موسمية الحركة السياحية الوافدة لزوار المملكة
المتحدة إلى مملكة البحرين، 2018

 شكل )32( التوزيع النسبي ألغراض الرحالت السياحية للزوار
البريطانيين إلى مملكة البحرين، 2018

تســتحوذ رحــات المبيــت علــى نســبة 90% مــن الرحــات الســياحية للــزوار البريطانييــن إلــى مملكــة البحريــن.  وتســتحوذ رحــات األعمــال والمؤتمــرات 

علــى النســبة األكبــر )41%( مــن أغــراض هــذه الرحــات الســياحية.
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ويقضــي الســائح البريطانــي فــي المتوســط 5 ليــاٍل تقريبــً خــال رحلتــه الســياحية إلــى مملكــة البحريــن، حيــث يفضــل معظــم هــؤالء الســياح 

البريطانييــن اإلقامــة فــي الفنــادق والمنتجعــات، بنســبة 71% مــن أماكــن اإلقامــة، كمــا يتضــح فــي الشــكل اآلتــي.

 شكل )33( التوزيع النسبي ألماكن إقامة الزوار البريطانيين خالل
رحالتهم السياحية إلى مملكة البحرين، 2018

 شكل )34( التوزيع النسبي إلنفاق الزوار البريطانيين خالل
رحالتهم السياحية إلى مملكة البحرين، 2018

وقــد بلــغ متوســط إنفــاق الزائــر البريطانــي أثنــاء رحلتــه الســياحية إلــى مملكــة البحريــن مــا قيمتــه 474 دينــارًا، أي بمتوســط إنفــاق يومــي يبلــغ 97 

دينــارًا. وقــد تــوزع هــذا اإلنفــاق علــى اإلقامــة )39%(، والمطاعــم )19%(، وتأجيــر الســيارات )%21(.
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وبالنظــر إلــى الخصائــص الديموغرافيــة للــزوار البريطانييــن إلــى مملكــة 

البحريــن، يتضــح أن نســبهم تــوزع حســب النــوع إلــى 51% )ذكــور( و%49 

)إنــاث(. وتتمثــل الشــريحة العمريــة األعلــى فــي )35 - 44 ســنة(، بنســبة 

31% مــن إجمالــي الــزوار البريطانييــن. أمــا بالنســبة للحالــة الوظيفيــة 

فيتضــح أن 96% منهــم موظفــون، و4% متقاعــدون. وينتمــي معظــم 

الــزوار البريطانييــن الذيــن زاروا مملكــة البحريــن )48%( إلــى فئــة أصحــاب 

الدخــول المرتفعــة. ويبيــن الشــكل )39( هــذه الخصائــص الديموغرافيــة 

علــى نحــو تفصيلــي.

 شكل )35( الخصائص الديموغرافية للزوار البريطانيين في
مملكة البحرين، 2018
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2( فرنسا

فــي عــام 2018، بلــغ عــدد الــزوار الدولييــن المغادريــن مــن فرنســا 44.3 مليــون زائــر، منهــم 29.1 مليــون زائــر مبيــت. وقــدر متوســط اإلنفــاق اليومــي 

للزائــر بحوالــي 159 دوالرًا. ويعــرض الشــكل اآلتــي لمحــة عامــة عــن أهــم مؤشــرات الســوق الســياحي الفرنســي.

شكل رقم )36( لمحة عامة عن السوق السياحي الفرنسي، 2018



األهمية االقتصادية للسياحة في مملكة البحرين 94

خــال عــام 2018، اســتقبلت مملكــة البحريــن 33,371 زائــرًا مــن ذوي الجنســية الفرنســية، وقــد تــوزع هــؤالء حســب منفــذ الدخــول إلــى 39% بــرًا، 

و57% جــوًا، و4% بحــرًا.  ويعــد شــهرا مــارس وأبريــل شــهري الــذروة بالنســبة للحركــة الســياحية الوافــدة مــن الجنســية الفرنســية، كمــا يتضــح فــي 

الشــكل أدنــاه.

 شكل )37( موسمية الحركة السياحية الوافدة للزوار الفرنسيين
إلى مملكة البحرين، 2018

تســتحوذ رحــات المبيــت علــى نســبة 95% مــن الرحــات الســياحية للــزوار الفرنســيين إلــى مملكــة البحريــن، كمــا تســتحوذ رحــات األعمــال والمؤتمــرات 

علــى النســبة األكبــر )57%( مــن أغــراض هــذه الرحــات الســياحية.

 شكل )38( التوزيع النسبي ألغراض الرحالت السياحية للزوار
الفرنسيين إلى مملكة البحرين، 2018
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ويقضــي الســائح الفرنســي فــي المتوســط 5.5 ليــاٍل تقريبــً خــال رحلتــه الســياحية إلــى مملكــة البحريــن، حيــث يفضــل معظــم هــؤالء الســياح 

الفرنســيون اإلقامــة فــي الفنــادق والمنتجعــات، بنســبة 78% مــن أماكــن اإلقامــة، كمــا يتضــح فــي الشــكل اآلتــي.

 شكل )39( التوزيع النسبي ألماكن إقامة الزوار الفرنسيين خالل
رحالتهم السياحية إلى مملكة البحرين،2018

 شكل )40( التوزيع النسبي إلنفاق الزوار الفرنسيين خالل رحالتهم
السياحية إلى مملكة البحرين،2018

وقــد بلــغ متوســط إنفــاق الزائــر الفرنســي أثنــاء رحلتــه الســياحية إلــى مملكــة البحريــن 479 دينــارًا، أي بمتوســط إنفــاق يومــي يبلــغ 91 دينــارًا. وقــد 

تــوزع هــذا اإلنفــاق علــى اإلقامــة )20%(، والمطاعــم )19%(، وتأجيــر الســيارات )%8(. 
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ــى مملكــة  ــزوار الفرنســيين إل ــة لل ــى الخصائــص الديموغرافي وبالنظــر إل

ــى 54% )ذكــور( و%46  ــن، نجــد أنهــم يتوزعــون حســب النــوع إل البحري

)إنــاث(. وتتمثــل الشــريحة العمريــة األعلــى فــي )35 - 44 ســنة(، بنســبة 

42% مــن إجمالــي الــزوار الفرنســيين.  أمــا بالنســبة للحالــة الوظيفيــة 

فيتضــح أن 97% منهــم موظفــون و3% متقاعــدون. وينتمــي معظــم 

الــزوار الفرنســيين الذيــن زاروا مملكــة البحريــن )45%( إلــى فئــة أصحــاب 

الدخــول المرتفعــة. ويبيــن الشــكل )45( هــذه الخصائــص الديموغرافيــة 

علــى نحــو تفصيلــي.

 شكل )41( الخصائص الديموغرافية للزوار الفرنسيين إلى مملكة
البحرين،2018



3( ألمانيا

فــي عــام 2018، بلــغ عــدد الرحــات الســياحية الدوليــة المغــادرة مــن ألمانيــا 208 مليــون رحلــة تقريبــً، منهــا 108.5 مليــون رحلــة مبيــت، وقــدر 

متوســط إنفــاق الســائح علــى الرحلــة بـــــ 970 دوالرًا تقريبــً. ويعــرض الشــكل اآلتــي لمحــة عامــة عــن أهــم مؤشــرات الســوق الســياحي األلمانــي.

شكل رقم )42( لمحة عامة عن السوق السياحي األلماني،2018
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خــال عــام 2018، اســتقبلت مملكــة البحريــن 84,961 زائــرًا مــن ذوي الجنســية األلمانيــة، وقــد تــوزع هــؤالء حســب منفــذ الدخــول إلــى 13% بــرًا، 

ــذروة بالنســبة للحركــة الســياحية الوافــدة مــن الجنســية األلمانيــة، وهــو موســم  ــر وديســمبر شــهري ال و16% جــوًا، و71% بحــرًا.  ويعــد شــهرا يناي

ســياحة البواخــر، كمــا يتضــح فــي الشــكل أدنــاه

 شكل )43( موسمية الحركة السياحية الوافدة للزوار األلمان إلى
مملكة البحرين،2018

تســتحوذ رحــات المبيــت علــى نســبة 86 %مــن الرحــات الســياحية للــزوار األلمــان إلــى مملكــة البحريــن، كمــا تســتحوذ رحــات األعمــال والمؤتمــرات 

علــى النســبة األكبــر )64%( مــن أغــراض هــذه الرحــات الســياحية

 شكل )44( التوزيع النسبي ألغراض الرحالت السياحية للزوار
األلمان إلى مملكة البحرين،2018
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ويقضــي الســائح األلمانــي فــي المتوســط 4.7 ليــاٍل تقريبــً خــال رحلتــه الســياحية إلــى مملكــة البحريــن، حيــث يفضــل معظــم هــؤالء الســياح األلمــان 

اإلقامــة فــي الفنــادق والمنتجعــات )93%( مقابــل مــن يفضلــون اإلقامــة لــدى األهــل واألصدقــاء )7%(، كمــا يتضــح فــي الشــكل اآلتــي.

 شكل )45( التوزيع النسبي ألماكن إقامة الزوار األلمان خالل
رحالتهم السياحية إلى مملكة البحرين،2018

 شكل )46( التوزيع النسبي إلنفاق الزوار األلمان خالل رحالتهم
السياحية إلى مملكة البحرين،2018

وقــد بلــغ متوســط إنفــاق الزائــر األلمانــي أثنــاء رحلتــه الســياحية إلــى مملكــة البحريــن 450 دينــارًا، أي بمتوســط إنفــاق يومــي يبلــغ 95 دينــارًا. وقــد 

تــوزع هــذا اإلنفــاق علــى اإلقامــة )38%(، والمطاعــم )16%(، وتأجيــر الســيارات )%27(.
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 شكل )47( الخصائص الديموغرافية للزوار األلمان إلى مملكة
البحرين، 2018

وبالنظــر إلــى الخصائــص الديموغرافيــة للــزوار األلمــان إلــى مملكــة البحريــن، يتضــح أن نســبهم تتــوزع حســب النــوع إلــى 67% )ذكــور( و33% )إنــاث(. 

وتتمثــل الشــريحة العمريــة األعلــى فــي )35 - 44 ســنة(، بنســبة 47% مــن إجمالــي الــزوار األلمــان.  أمــا بالنســبة للحالــة الوظيفيــة فيتضــح أن 96 

منهــم موظفــون و4% متقاعــدون.  وينتمــي معظــم الــزوار األلمــان الذيــن زاروا مملكــة البحريــن )52%( إلــى فئــة أصحــاب الدخــول المرتفعــة. ويبيــن 

الشــكل )47( هــذه الخصائــص الديموغرافيــة علــى نحــو تفصيلــي.
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شكل رقم )48( لمحة عامة عن السوق السياحي الروسي،2018

4( روسيا

فــي عــام 2018، بلــغ عــدد الرحــات الســياحية الدوليــة المغــادرة مــن روســيا، 39.6 مليــون رحلــة مبيــت تقريبــً، وقــدر متوســط إنفــاق الســائح علــى 

الرحلــة بـــــ 785 دوالرًا تقريبــً. ويعــرض الشــكل اآلتــي لمحــة عامــة عــن أهــم مؤشــرات الســوق الســياحي الروســي.



خــال عــام 2018، اســتقبلت مملكــة البحريــن 27,142 زائــرًا مــن ذوي الجنســية الروســية، وقــد تــوزع هــؤالء حســب منفــذ الدخــول إلــى 12% بــرًا، 

و79% جــوًا، و9% بحــرًا.  ويعــد شــهرا نوفمبــر وديســمبر شــهري الــذروة بالنســبة للحركــة الســياحية الوافــدة مــن الجنســية الروســية، كمــا يتضــح 

فــي الشــكل أدنــاه.

 شكل )49( موسمية الحركة السياحية الوافدة للزوار الروس إلى
مملكة البحرين،2018

 شكل )50( التوزيع النسبي ألغراض الرحالت السياحية للزوار
الروس إلى مملكة البحرين،2018

تســتحوذ رحــات المبيــت علــى نســبة 95% مــن الرحــات الســياحية للــزوار الــروس إلــى مملكــة البحريــن، كمــا تســتحوذ الرحــات لغــرض الترفيــه وقضــاء 

العطــات علــى النســبة األكبــر )59%( مــن أغــراض هــذه الرحات الســياحية.
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ويقضــي الســائح الروســي فــي المتوســط 5.4 ليــاٍل تقريبــً خــال رحلتــه الســياحية إلــى مملكــة البحريــن، حيــث يفضــل معظــم هــؤالء الســياح الــروس 

اإلقامــة فــي الفنــادق والمنتجعــات، بنســبة 85% مــن أماكــن اإلقامــة، كمــا يتضــح فــي الشــكل اآلتــي.

 شكل )51( التوزيع النسبي ألماكن إقامة الزوار الروس خالل
رحالتهم السياحية إلى مملكة البحرين،2018

 شكل )52( التوزيع النسبي إلنفاق الزوار الروس خالل رحالتهم
السياحية إلى مملكة البحرين،2018

وقــد بلــغ متوســط إنفــاق الزائــر الروســي أثنــاء رحلتــه الســياحية إلــى مملكــة البحريــن 592 دينــارًا، أي بمتوســط إنفــاق يومــي يبلــغ 109 دينــارًا. وقــد 

تــوزع هــذا اإلنفــاق علــى اإلقامــة )38%(، والمطاعــم )17%(، وتأجيــر الســيارات )%19(. 
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مملكــة  إلــى  الــروس  للــزوار  الديموغرافيــة  الخصائــص  إلــى  وبالنظــر 

البحرين، يتضح أن نســبهم تتوزع حســب النوع إلى 51% )ذكور( و%49 

)إنــاث(. وتتمثــل الشــريحة العمريــة األعلــى فــي )35 - 44 ســنة(، بنســبة 

26% مــن إجمالــي الــزوار الــروس.  وبالنســبة للحالــة الوظيفيــة  فيتضــح 

أن 96% منهــم موظفــون و4% متقاعــدون.  وينتمــي معظــم الــزوار 

ــى فئــة أصحــاب الدخــول  ــن )48%( إل ــن زاروا مملكــة البحري ــروس الذي ال

المنخفضــة. ويبيــن الشــكل )58( هــذه الخصائــص الديموغرافيــة علــى 

نحــو تفصيلــي.

 شكل )53( الخصائص الديموغرافية للزوار الروس إلى مملكة
البحرين، 2018



5( الهند

فــي عــام 2018، بلــغ عــدد الرحــات الســياحية الدوليــة المغــادرة مــن الهنــد 23.9 مليــون رحلــة مبيــت، وقــدر متوســط إنفــاق الســائح علــى الرحلــة بـــــ 

770 دوالرًا تقريبــً. ويعــرض الشــكل اآلتــي لمحــة عامــة عــن أهــم مؤشــرات الســوق الســياحي الهنــدي.

شكل رقم )54( لمحة عامة عن السوق السياحي الهندي، 2018
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 شكل )55( موسمية الحركة السياحية الوافدة للزوار الهنود
إلى مملكة البحرين،2018

 شكل )56( التوزيع النسبي ألغراض الرحالت السياحية للزوار
الهنود إلى مملكة البحرين، 2018

خــال عــام 2018، اســتقبلت مملكــة البحريــن 1.3 مليــون زائــر مــن ذوي الجنســية الهنديــة، وقــد تــوزع هــؤالء حســب منفــذ الدخــول إلــى 58.4% بــرًا، 

و41.5% جــوًا، و0.1% بحــرًا.  ويعــد شــهرا أغســطس وســبتمبر شــهري الــذروة بالنســبة للحركــة الســياحية الوافــدة مــن الجنســية الروســية، كمــا 

يتضــح فــي الشــكل أدنــاه.

تســتحوذ رحــات المبيــت علــى نســبة 84% مــن الرحــات الســياحية للــزوار الهنــود إلــى مملكــة البحريــن. كمــا تســتحوذ رحــات األعمــال والمؤتمــرات 

ــر )59%( مــن أغــراض هــذه الرحــات الســياحية. علــى النســبة األكب
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ويقضــي الســائح الهنــدي فــي المتوســط 5 ليــاٍل تقريبــً خــال رحلتــه الســياحية إلــى مملكــة البحريــن، حيــث يفضــل معظــم هــؤالء الســياح الهنــود 

اإلقامــة فــي الفنــادق والمنتجعــات، بنســبة 68 % مــن أماكــن اإلقامــة، كمــا يتضــح فــي الشــكل اآلتــي.

 شكل )57( التوزيع النسبي ألماكن إقامة الزوار الهنود خالل
رحالتهم السياحية إلى مملكة البحرين،2018

 شكل )58( التوزيع النسبي إلنفاق الزوار الهنود خالل رحالتهم
السياحية إلى مملكة البحرين،2018

وقــد بلــغ متوســط إنفــاق الزائــر الروســي أثنــاء رحلتــه الســياحية فــي مملكــة البحريــن 284 دينــارًا، أي بمتوســط إنفــاق يومــي يبلــغ 57 دينــارًا. وقــد 

تــوزع هــذا اإلنفــاق علــى اإلقامــة )37%(، والتســوق )19%(، وتأجيــر الســيارات )%19(.



األهمية االقتصادية للسياحة في مملكة البحرين 108

مملكــة  فــي  الهنــود  للــزوار  الديموغرافيــة  الخصائــص  إلــى  وبالنظــر 

)ذكــور(   %33 إلــى  النــوع  تتــوزع حســب  أن نســبهم  يتضــح  البحريــن، 

و67% )إنــاث(. وتتمثــل الشــريحة العمريــة األعلــى فــي )35 - 44 ســنة(، 

بنســبة 33% مــن إجمالــي الــزوار الهنــود. أم بالنســبة للحالــة الوظيفيــة 

فيتضــح أن 97% منهــم موظفــون. وينتمــي معظم الــزوار الهنود الذين 

زاروا مملكــة البحريــن )43%( إلــى فئــة أصحــاب الدخــول المتوســطة، 

مقابــل )42%( ألصحــاب الدخــول المنخفضــة. ويبيــن الشــكل )64( هــذه 

الخصائــص الديموغرافيــة علــى نحــو تفصيلــي.

 شكل )59( الخصائص الديموغرافية للزوار الهنود إلى مملكة
البحرين، 2018
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3.4 دراسة إعادة تمركز البحرين كوجهة سياحية مفضلة في السوق السياحي السعودي 
والكويتي 2018

فــي ضــوء األهــداف االســتراتيجية لهيئــة البحريــن للســياحة والمعــارض، 

الراميــة إلــى تعزيــز مســاهمة قطــاع الســياحة فــي االقتصــاد الوطنــي مــن 

ــى  ــة إل ــر قطــاع الســياحة المســتدامة، تســعى الهيئ خــال ضمــان تطوي

تعزيــز حصتهــا الســوقية فــي كل مــن األســواق التقليديــة والناشــئة. 

ولطالمــا كانــت البحريــن وجهــة مفضلــة للــزوار مــن المملكــة العربيــة 

الســعودية والكويــت، فمــن المســلم بــه علــى نطــاق واســع أن البحريــن 

هــي الوجهــة األولــى للســياح الســعوديين والكويتييــن، حيــث تمتلــك 

البحريــن أكبــر حصــة ســوقية مــن تدفقــات الســياحة المغــادرة مــن هذيــن 

الســوقين.

وبالرغــم مــن ذلــك، يواجــه قطــاع الســياحة البحرينــي منافســة إقليميــة 

متزايــدة مــن الوجهــات فــي المنطقــة، والتــي تجــذب أعــدادًا كبيــرة مــن 

الكويــت.  الســعودية ودولــة  العربيــة  المملكــة  مــن  الوافديــن  الســياح 

ولكــي تظــل البحريــن الوجهــة الســياحية األولــى للســياح مــن المملكــة 

للتغيــرات  مســتعدة  تكــون  أن  يجــب  والكويــت،  الســعودية  العربيــة 

والمســتجدات فــي اتجاهــات الســياحة المغــادرة مــن هذيــن الســوقين، 

ولهــذا تــم تنفيــذ دراســة خاصــة ضمــن اإلطــار الواســع لمشــروع المســح 

ــة فــي  ــن كوجهــة ســياحية مفضل الســياحي، حــول إعــادة تمركــز البحري

الســوق الســياحي الســعودي والكويتــي.

يتركــز الهــدف الرئيــس لهــذه الدراســة فــي الوصــول إلــى أفــكار ومفاهيــم 

الســعودي  الســياحي  الســوق  فــي  البحريــن  تمركــز  إلعــادة  جديــدة 

ســياحية،  كوجهــة  الرائــدة  البحريــن  مكانــة  علــى  للحفــاظ  والكويتــي 

وكاختيــار أول عنــد اتخــاذ قــرار الســفر.  ويشــمل ذلــك عــدة أهــداف فرعيــة 

كمــا يلــي:

فهم سلوكيات السياح السعوديين والكويتيين ودوافعهم                             .

        وأنماط سفرهم ودوافع اختياراتهم للوجهات السياحية.

استكشــاف مكانــة البحريــن كاختيــار أول ضمــن الوجهات الســياحية  .

المنافسة.

الســوق  . لشــرائح  والمســتقبلية  الحاليــة  الجــذب  عوامــل  فهــم 

. لمختلفــة ا

الســعوديين  . الســياح  لمتطلبــات  البحريــن  تلبيــة  درجــة  تقييــم 

والكويتييــن.

قيــاس مســتوى وطبيعــة المخاطــر المحتملــة للتغيــرات اإلقليميــة  .

األخيــرة.

وقــد اســتخدم مزيــج مــن أدوات جمــع البيانــات النوعيــة والكميــة علــى 

مرحلتيــن متتاليتيــن، لمعالجــة متطلبــات األهــداف بشــكل كامــل:

المرحلــة األولــى: القيــاس النوعــي Qualitative فــي شــكل مجموعــات 

الســعوديين  المواطنيــن  مــع  أجريــت   Focus Groups تركيــز 

الماضيــة.  12 شــهرًا  الـــ  البحريــن خــال  زاروا  الذيــن  والكويتييــن 

المرحلــة الثانيــة: القياســي الكمــي Qualitative مــن خــال إجــراء 

علــى  بنــاًء  صممــت  مقننــة،  اســتبان  اســتمارة  باســتخدام  مقابــات 

مخرجــات المرحلــة األولــى، وقــد نفــذ هــذا االســتبيان علــى عينــة حجمهــا 

والكويتييــن  مقابلــة(   427( الســعوديين  الســياح  مــع  مقابلــة   627

مقابلــة(.  200(

وكانت أبرز النتائج على النحو اآلتي:

والكويتييــن  الســعوديين  الســياح  إدراك  مــدى  تقييــم   )1

 Top-of-Mind ــياحية ــات الس ــن الوجه ــار أول بي ــن كاختي للبحري

Awareness

ــارزة فــي أذهــان الســعوديين والكويتييــن  . تحتــل البحريــن مكانــة ب

كوجهــة ســياحية أولــى، بنســبة 52% بيــن الوجهــات الســياحية 

71% و39% للرحــات قصيــرة المــدة )3-1  بشــكل عــام، ونســبة 

أيــام(، وطويلــة المــدة )1-2 أســبوع(، علــى التوالــي.

بالنســبة للرحــات طويلــة المــدة، التــي تتــراوح مدتهــا بيــن أســبوع      .

وأســبوعين، فــإن االهتمــام بالبحريــن يأتــي متأخــرًا مقارنــة بالوجهــات 

الوجهــات  إلــى  )باإلضافــة  تركيــا ومصــر  إقليميــً، مثــل  المنافســة 

ــا وتايانــد(. اآلســيوية مثــل ماليزي

تســتفيد البحريــن مــن درجــة عاليــة مــن الوعــي العفــوي أو التلقائــي .

دون  الموجــود  الوعــي  وهــو   ،Spontaneous Awareness

حافــز أو أدوات مســاعدة، وذلــك حســب مــا أفــاد بــه ثلــث الجمهــور 

المســتهدف )36%( فــي كا الســوقين.

التواصــل  . وســائل  تســتحوذ  للغايــة(،  )وإيجابــي  ملحــوظ  بشــكل 

االجتماعــي والتواصــل عبــر اإلنترنــت فــي البحريــن علــى وزن كبيــر 

فــي إثــارة الوعــي اإلعانــي بالبحريــن كوجهــة ســياحية.

الســياح  . أذهــان  فــي  تبــرز  التــي  الرئيســة  الجوانــب  تتعلــق 

بالبيئــة  البحريــن  فــي  الســياحة  عــن  والكويتييــن  الســعوديين 

ومجموعــة  الســياحية،  للمرافــق  العاليــة  والخصائــص  البحريــة، 

متنوعــة مــن خيــارات الترفيــه )المقاهــي / المتنزهــات الترفيهيــة 

الضيافــة. حســن  إلــى  باإلضافــة  وغيرهــا(، 

تتمثــل الوجهــات المنافســة الرئيســة للبحريــن فــي اإلمــارات العربيــة  .

وتأثيــر  نشــاط  لديهــا  والتــي  وماليزيــا،  وتركيــا  ومصــر  المتحــدة 

إعانــي قــوي، وخصوصــً فــي ســوق الســياحة المغــادرة مــن المملكــة 

العربيــة الســعودية.



 شكل )60( مستوى إدراك السياح السعوديين والكويتيين
للبحرين كاختيار أول بين الوجهات السياحية المنافسة،2018
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2( الوجهــات الســياحية المنافســة لمملكــة البحريــن ضمــن الســوق 

الســعودي والكويتــي

قبــل  . مــن  زيــارة  األكثــر  الوجهــة  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  تعــد 

الســياح الســعوديين والكويتييــن، بجانــب مملكــة البحريــن، فــي 

الســنوات الثــاث الماضيــة )29% بيــن الســعوديين و24% بيــن 

الكويتييــن(.

بالوجهــات  . مقارنــة  للزيــارة  تكــرار  معــدل  أعلــى  البحريــن  تمتلــك 

المنافســة.

زار 81% مــن زوار البحريــن فــي الســنوات الثــاث الماضيــة الوجهــات  .

اإلقليميــة المنافســة أيضــً فــي األشــهر الـــ 12 الماضيــة.

بلــغ متوســط عــدد الرحــات لــكل زائــر وافــد مــن الســعودية والكويت  .

إلــى البحريــن فــي الســنوات الثــاث الماضيــة 4.5 رحلة.

تتمتــع مصــر بأعلــى نســبة تكراريــة للزيــارة بيــن الوجهات المنافســة،  .

حيــث زارهــا خــال العــام الماضــي 66% مــن زوار الســنوات الثــاث 

الماضيــة، تليهــا اإلمــارات )60%( وتركيــا )%50(.

ومــع ذلــك، فــإن أعلــى متوســط للرحــات المتكــررة فــي الوجهــات  .

فــي  رحلــة(   2.4( المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  فــي  كان  المنافســة 

.)%1.9( ومصــر   )%2.2( تركيــا  تليهــا  الماضيــة،  الثــاث  الســنوات 

وعلــى العكــس مــن ذلــك، فــإن مــدة اإلقامــة فــي الرحلــة الســياحية  .

فــي البحريــن أقــل مــن نظيراتهــا فــي الوجهــات المنافســة، بمعــدل 

2.8 ليلــة لــكل ســائح فــي المتوســط، مقارنــة بمتوســط إقامــة قــدره 

12.4 ليلــة فــي مصــر، و10.1 ليلــة فــي تركيــا، و7.9 ليلــة فــي اإلمارات 

العربيــة المتحــدة.

تقــف مســتويات إنفــاق الســياح فــي البحريــن أيًضــا عنــد مســتويات  .

أقــل بكثيــر مقارنــة بالوجهــات المنافســة، وهــذا بالطبــع يعــزى إلــى 

إلــى عــدم وجــود تكلفــة كبيــرة  مــدة اإلقامــة القصيــرة، باإلضافــة 

ــى البحريــن.  ــت إل ــي مــن الســعودية والكوي للنقــل الدول

فيمــا يتعلــق بالزيــارات المســتقبلية فــي الســنوات الثــاث المقبلــة،  .

87% مــن  تأتــي البحريــن مــرة أخــرى فــي أعلــى القائمــة، بنســبة 

المجيبيــن.

وفــي هــذا الســياق، تظهــر اإلمــارات أيضــً كوجهــة زيــارة مســتقبلية  .

بنســبة 84%، تليهــا تركيــا بنســبة 84% ومصــر بنســبة %64

ــار  ــي الختي ــعودي والكويت ــائح الس ــدى الس ــة ل ــع الرئيس 3( الدواف

ــياحية ــة الس الوجه

ــى للقيــاس النوعــي فــي هــذه الدراســة، حــددت  ــة األول مــن خــال المرحل

سلســلة مــن النقــاط الرئيســة الخاصــة بدوافــع اختيار الوجهات الســياحية 

الدوافــع فــي  تأكيــد هــذه  الســعوديين والكويتييــن، وقــد جــرى  لــدى 

الســعوديين  الســياح  أن  )االســتبيان(، وتبيــن  الكمــي  القيــاس  مرحلــة 

والكويتييــن يولــون أهميــة قصــوى للدوافــع اآلتيــة:

المــرح والترفيــه لجميــع أفــراد األســرة، مــع التركيــز علــى وجــود خيارات  .

متعــددة لألطفال.

الخيــارات  . مــن  واســعة  إلــى مجموعــة  والســريع  الســهل  الوصــول 

الوجهــة.  داخــل 

الحصــول علــى تجربــة رائعــة فــي بيئــة البحــر والواجهــة البحريــة،  .

الشــباب. بيــن  وبخاصــة 

.  24 مــدار  )علــى  والليــل  النهــار  مــدار  علــى  باألنشــطة  االســتمتاع 

ســاعة(.

الحصول على أفضل قيمة مقابل المال. .

الحصول على أفضل تجربة للطعام المحلي والثقافة والتراث. .

الجمع بشكل مناسب بين الحياة العصرية والتقاليد.  .

وبالنســبة للدوافــع الخاصــة بمملكــة البحريــن، أفــاد 47%  تقريبــً مــن 

المجيبيــن مــن زوار البحريــن بشــكل عــام بأنهــم يســافرون إلــى البحريــن 

علــى وجــه التحديــد لاســتمتاع بمزيــج الخدمــات والتســهيات الســياحية 

التــي يوفرهــا المقصــد الســياحي البحرينــي.

 شكل )61( دوافع اختيار زيارة البحرين لدى السائح السعودي
والكويتي 2018
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 شكل )62( الوجهات السياحية المنافسة لمملكة البحرين ضمن
السوق السعودي والكويتي،2018
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الصــورة الذهنيــة للمقصــد الســياحي البحرينــي ضمن الســياق   )4

التنافســي

بالبحريــن  . االتصــال  قــوة  تقــف  العاطفيــة،  الروابــط  علــى مســتوى 

عنــد مســتويات عاليــة جــدًا بيــن الســعوديين والكويتييــن، وتتفــوق 

بســهولة علــى المنافســين، ويرجــع ذلــك علــى األرجــح إلــى االرتبــاط 

خــال  اإليجابيــة  الشــخصية  والتجربــة  الثقافــي  والقــرب  التاريخــي 

العديــد مــن الزيــارات المتكــررة.

روابــط  . هنــاك  أن  الواضــح  مــن  المنافســة،  للوجهــات  بالنســبة 

عاطفيــة قويــة أيضــً مــع اإلمــارات العربيــة المتحــدة ومصــر، وأقــل مــع 

تركيــا علــى الرغــم مــن ارتفــاع معــدل الرحــات إلــى ذلــك الســوق.

وتكمــن العناصــر الرئيســة المرتبطــة بالصــورة الذهنيــة للمقصــد  .

الســياحي البحرينــي فــي نقطتــي قــوة، همــا:

-   القرب الجغرافي وسهولة الوصول.

-   وجهة سياحية تحقق منفعة القيمة مقابل المال المدفوع.

أنهــا  . البحريــن بشــكل كبيــر علــى  إلــى  عــاوة علــى ذلــك، ينظــر 

تتمتــع بتــوازن جيــد فيمــا يتعلــق بالجمــع بيــن الحداثــة والتقاليــد، 

إلــى جانــب احتــرام الثقافــات والمعتقــدات العربيــة اإلقليميــة، كمــا 

ينظــر إليهــا فــي إطار/تصــور تنافســي مماثــل للمقصــد الســياحي 

المصــري.

ُينظــر إلــى البحريــن بقــوة علــى أنهــا مناســبة للــزوار الخليجييــن،  .

وكونهــا مثاليــة لقضــاء إجــازة قصيــرة. كمــا يوجــد تقييــم مرتفــع 

بالنســبة لحســن الضيافــة، والشــعور بالراحــة، والشــعور باألمــان.

شكل )63( تقييم تجربة الزيارة السياحية في البحرين
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وفيمــا يتعلــق بمكانــة البحريــن مقارنــًة بالوجهــات الرئيســة المنافســة 

لهــا، اتضــح مــا يلــي: 

تواجــه البحريــن منافســة قويــة مــن مصــر فيمــا يتعلــق بالجمــع بيــن  .

الحيــاة العصريــة والتقاليــد. وعــاوة علــى ذلــك، ترتبــط مصــر ارتباًطــا 

وثيقــً بمتطلبــات الشــرائح األصغــر ســنً، مثــل اإلثــارة والحيويــة.

تواجــه البحريــن منافســة قويــة مــن تركيــا بشــكل خــاص، بالنســبة  .

مائمــة  وجهــة  وكونهــا  المدفــوع،  المــال  مقابــل  القيمــة  لبعــد 

واالستكشــاف. المغامــرة  تجربــة  ووجــود  المــدة،  للرحــات طويلــة 

وبالنســبة لإلمــارات، فتتمثــل نقــاط المنافســة فــي تجربــة التســوق،  .

المرتفعــة،  والجــودة  العاليــة،  والتقنيــة  الوجهــة،  وديناميكيــة 

لألطفــال.  الترفيــه  وخيــارات 

وفــي ســياق متصــل، تــم ســؤال المجيبيــن عــن التجربــة المكتســبة خــال 

رحاتهــم الســياحية األخيــرة إلــى البحريــن، وطلــب منهــم ذكــر احتماليــة 

التوصيــة بزيــارة البحريــن مقابــل الوجهــات المنافســة، كمقيــاس لــألداء 

العــام للوجهــة، وكانــت النتائــج علــى النحــو اآلتــي:

أظهــر تقييــم تجربــة الزيــارة األخيــرة للبحريــن تقييمــً مرتفعً بشــكل  .

كبيــر، ويتجــاوز التوقعــات فــي جميــع الجوانــب التــي اختبــرت، مــا 

يشــير إلــى أن الــزوار يدركــون بالفعــل ويلمســون جميــع الجهــود 

ــة القطــاع. ــة التــي تبذلهــا المملكــة لتنمي الحالي

يتعلــق  . فيمــا  للغايــة  قــوي  أداء  لوحــظ  الخصــوص،  وجــه  علــى 

البحريــة  الواجهــة  وتجربــة  والتجــدد  اإليجابيــة  بالطاقــة  بالشــعور 

المائيــة. واألنشــطة 

ــن،  ــدى زوار مملكــة البحري ــوالء ل ــج أن قيمــة مؤشــر ال وقــد أظهــرت النتائ

ــى  بالنســبة للعناصــر التــي يقدمهــا المقصــد الســياحي البحرينــي، أعل

فــي  يتضــح  كمــا  إقليميــً،  المنافســة  الســياحية  بالوجهــات  مقارنــة 

الشــكل اآلتــي )64(.  ويطلــق علــى هــذا المؤشــر مؤشــر صافــي الترويــج 

الســياح  تجربــة  يقيــم  وهــو   ،Net Promoter Score – NPS

ورضاهــم مــن خــال قيــاس مــدى اســتعدادهم لتوصيــة اآلخريــن لزيــارة 

الوجهــة الســياحية، حيــث حققــت البحريــن أعلــى مســتوى توصيــة بيــن 

جميــع الوجهــات، بنســبة 83%، مقارنــة بنســبة 81% للمقصــد الســياحي 

للمقصــد  و%73  اإلماراتــي،  الســياحي  للمقصــد  و%76  المصــري، 

التركــي. الســياحي 

 شكل )64( عناصر الصورة الذهنية للمقصد السياحي البحريني
ضمن الوجهات المنافسة
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5( األثــر المتوقــع للتغيــرات اإلقليميــة علــى احتماليــة زيــارة البحرين 

في المســتقبل

وفيمــا يتعلــق بتأثيــر التغييــرات اإلقليميــة علــى احتماليــة زيــارة البحريــن 

كل  اعتبــار  مــع  والطويــل،  القصيــر  المدييــن  علــى  المســتقبل  فــي 

فــإن  الســعودية،  فــي  وكذلــك  البحريــن  فــي  تحــدث  التــي  التغييــرات 

ــي،  ــن فــي المســتقبل إيجاب ــارة البحري التأثيــر الصافــي علــى احتماليــة زي

5%  مقارنــة  البحريــن بنســبة  إلــى  الرحــات  مــع وجــود مؤشــر الزديــاد 

الســابقة. األعــوام  فــي  الرحــات  بمعــدالت 

وعلــى الرغــم مــن ماحظــة التأثيــر اإليجابــي للرحــات العائليــة، فإنهــا مــا 

تــزال متركــزة فــي ســياق الرحــات قصيــرة المــدى، التــي تتــراوح مدتهــا 

بيــن  وبخاصــة  الطويلــة،  اإلقامــة  رحــات  مــن  بــدالً  أيــام،  و3  يــوم  بيــن 

الســعوديين. المواطنيــن 

التغيــرات  عــن  الناتجــة  البحريــن،  زيــارة  علــى  المخاطــر  أن  يتضــح  كمــا 

اإلقليميــة فــي المدييــن القصيــر والمتوســط، منخفضــة. فقــد أعــرب %22 

مــن الــزوار عــن عــدم وجــود احتمــال أن يكــون لهــذه التغييــرات تأثيــر 

ســلبي حتــى فــي المســتقبل البعيــد.

وتــرى نســبة  32%مــن الــزوار أن التغيــرات التدريجيــة فــي بلدانهــم علــى 

المــدى الطويــل، ســتؤثر جزئيــً فقــط علــى نمــط الســفر المتكــرر إلــى 

ــزوار أن مثــل هــذه التغيــرات فــي  ــرى 46% مــن ال ــك، ي البحريــن. ومــع ذل

المســتقبل البعيــد قــد تؤثــر بشــكل جوهــري علــى تفكيرهــم بزيــارة 

البحريــن.

وبــدون شــك، يحمــل الســوق الســعودي تحديــات ســتتعرض لهــا البحريــن 

كوجهــة ســياحية جــراء االنفتــاح الســياحي فــي الســوق الســعودي، إال 

ــن يظهــر تأثيرهــا بشــكل كبيــر إال فــي المســتقبل  ــات ل أن هــذه التحدي

البعيــد، ممــا يوفــر متســعً مــن الوقــت للبحريــن للقيــام بجهــود تحســين 

التجربــة الســياحية، وتنويــع المنتــج الســياحي البحرينــي، بمــا يضمــن 

ــار أول ضمــن  ــز مركــز البحريــن كوجهــة ســياحية ذات اختي اســتمرار تعزي

الســوق الســعودي والكويتــي.

6( المتطلبــات المســتقبلية مــن البحريــن لكــي تظــل الوجهــة 

لــدى الســعوديين والكويتييــن الســياحية المفضلــة 

تمثلــت أهــم المتطلبــات مــن وجهــة نظر الــزوار الســعوديين والكويتيين 

فبمــا يلي:

االســتفادة الكاملــة مــن البحــر والمــاء والشــواطئ الطبيعيــة فــي  .

البحريــن. 

ضمان خيارات ترفيهية متنوعة وغير محدودة لألسر واألطفال. .

االســتفادة مــن التكنولوجيــا والوســائل الرقميــة لتجربــة ســياحية  .

مميــزة وديناميكيــة.

تقديم تجربة قوية في الرياضة والمغامرة. .

تحســين تجربــة التســوق مــن خــال التوســع فــي مراكــز التســوق  .

التــي تفتــح علــى مــدار 24 ســاعة، وضمــان وجــود العامــات التجاريــة 

ــدة وأفضــل العــروض. الجدي

التفاعليــة  . المعــارض  خــال  مــن  بالحيــاة  نابضــة  تجربــة  توفيــر 

والثقافــة. المحليــة  باألغذيــة  الخاصــة  والمهرجانــات 

 شكل )65( أولوية جوانب التركيز لالستمرار في اعتبار البحرين
الوجهة األولى للرحالت الترفيهية
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 شكل )66( محاور العمل الخاصة بإعادة تمركز البحرين في السوق
السياحي السعودي والكويتي

7( محاور العمل المتعلقة بإعادة التمركز االستراتيجي للبحرين في السوق السياحي السعودي والكويتي

فــي ضــوء مــا اســفرت عنــه الدراســة مــن نتائــج، يوضــح الشــكل اآلتــي أبــرز محــاور العمــل الرئيســة التــي ينبغــي التركيــز عليهــا لتظــل البحريــن الوجهــة 

الســياحية األولــى للســياح مــن المملكــة العربيــة الســعودية والكويــت.
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القسم الرابع:
النتائج الرئيسة لحساب السياحة 

الفرعي لعام 2017
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يتنــاول هــذا القســم مــن التقريــر النتائــج التــي توصــل إليهــا مــن جــداول 

حســاب الســياحة الفرعي TSA للعام المرجعي 2017. ويشــمل العرض 

النتائــج الــواردة بجــداول حســاب الســياحة الفرعــي بصورتهــا التجميعيــة، 

ــواردة فــي بعــض الجــداول التفصيليــة التــي اســتخدمت  وكذلــك تلــك ال

الداللــة  ذات  المؤشــرات  اســتخاص  مــع  األساســية،  الجــداول  لتركيــب 

االقتصاديــة التــي تكــون محــور اهتمــام واضعــي السياســة االقتصاديــة 

بصفــة عامــة، والعامليــن بقطــاع الســياحة بصفــة خاصــة.

وفــي ضــوء الجــداول القياســية لحســاب الســياحة الفرعــي TSA، تتركــز 

النقــاط الرئيســة التــي ســيتم عرضهــا فــي اآلتــي:

أواًل: مؤشرات إنفاق السياحة الوافدة

ثانيًا: مؤشرات إنفاق السياحة المحلية

ثالثًا: مؤشرات إنفاق السياحة المغادرة

رابعًا: مؤشرات اإلنفاق االستهاكي للسياحة الداخلية 

خامسًا: مؤشرات حسابات اإلنتاج للصناعات السياحية 

سادسًا: مؤشرات العرض المحلي واستهاك السياحة الداخلية

سابعًا: مؤشرات العمالة في الصناعات السياحية 

ثامنًا: المؤشرات األخرى لقطاع السياحة بمملكة البحرين

فــي عــام 2017، بلــغ إجمالــي عــدد الرحــات الوافــدة إلــى مملكــة البحريــن 

بهــا  قــام  رحلــة  مليــون   4.4 بيــن  توزعــت  تقريبــً،  رحلــة  مليــون   11.4

الســياح )رحــات المبيــت(، و7.0 مليــون رحلــة تقريبــً قــام بهــا زوار اليــوم 

الواحــد )رحــات ال تتضمــن المبيــت(. وقــد بلغــت عائــدات الســياحة الوافــدة 

المتولــدة عــن هــذه الرحــات 1,648 مليــون دينــار بحرينــي فــي االقتصــاد 

الوطنــي، منهــا 1,088 مليــون دينــار بحرينــي مــن زوار المبيــت )الســياح(، 

و560 مليــون دينــار بحرينــي تقريبــً تشــكل قيمــة مــا أنفقــه زوار اليــوم 

الواحــد.

4.2 مؤشرات إنفاق السياحة الوافدة، 4.12017 تمهيد :

شكل )67( الزوار الوافدون وإنفاقهم في مملكة البحرين، 2017
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وقــد تبيــن مــن اســتقراء البيانــات المجمعــة فــي الجــدول األول مــن 

جــداول حســاب الســياحة الفرعــي TSA، والخــاص بإنفــاق الســياحة 

الوافــدة حســب المنتجــات وأنــواع الــزوار لعــام 2017، مــا يلــي:

يمثــل إنفــاق زوار المبيــت )الســياح( 66% تقريبــً مــن إجمالــي إنفــاق  .

الواحــد  اليــوم  زوار  إنفــاق  بلغــت نســبة  بينمــا  الوافــدة،  الســياحة 

34% مــن اإلجمالــي.

ــار ُتضــخ فــي االقتصــاد البحرينــي مــن  . أي أن مــن بيــن كل 100 دين

قبــل الــزوار الدولييــن الوافديــن، هنــاك 66 دينــارًا ناتجــة عــن رحــات 

المبيــت، و34 دينــارًا ناتجــة عــن رحــات اليــوم الواحــد.

88 دينــارًا، وبذلــك  . الليلــة  فــي  المبيــت  زائــر  إنفــاق  بلــغ متوســط 

يصبــح متوســط إنفــاق زائــر المبيــت أو الســائح علــى الرحلــة 249 

دينــارًا.

ُقدر متوسط إنفاق زائر اليوم الواحد في الرحلة بـــ 80 دينارًا. .

)قطــاع  . المختلفــة  االســتهاكية  المنتجــات  علــى  اإلنفــاق  شــكل 

التســوق( البنــد الرئيــس مــن إجمالــي إنفــاق الــزوار الوافديــن، حيــث 

بلغــت قيمــة هــذا اإلنفــاق نحــو 854.4 مليــون دينــار، بنســبة %52 

مــن اإلجمالــي.

المرتبــة  . فــي  والمشــروبات  الطعــام  خدمــات  علــى  اإلنفــاق  يأتــي 

%16 بنســبة  دينــار،  مليــون   271.5 نحــو  بلــغ  حيــث  الثانيــة، 

 ثــم تــاه اإلنفــاق علــى الخدمــات الرياضيــة والترفيهيــة فــي المرتبــة  .

الثالثــة، حيــث بلــغ نحــو 217.1 مليــون دينــار، بنســبة %13.

ويحتــل اإلنفــاق علــى خدمــات اإلقامــة المرتبــة الرابعــة ضمــن بنــود  .

إنفــاق الــزوار الوافديــن، حيــث بلــغ 127.2 مليــون دينــار، بنســبة %8 

اإلجمالــي. مــن 

وقــد ُقــدر اإلنفــاق علــى خدمــات وكاالت الســفر وخدمــات الحجــز األخرى  .

بـــــ 59.5 مليــون دينــار، بنســبة %4.

بلــغ اإلنفــاق علــى خدمــات النقــل الجــوي للــركاب 51.1 مليــون دينــار،  .

بنســبة 3% مــن إجمالــي اإلنفــاق.

وبلــغ اإلنفــاق علــى خدمــات النقــل البــري للــركاب، وخدمــات اســتئجار  .

للســياحة  المميــزة  والســلع  الثقافيــة،  والخدمــات  النقــل،  معــدات 

 67 مجتمعــًة  الثمينــة،  والمشــتريات  البحريــن،  بمملكــة  الخاصــة 

مليــون دينــار. 

 شكل )68( هيكل إنفاق السياحة الوافدة حسب أنواع الرحالت،
2017
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جدول )14( هيكل إنفاق السياحة الوافدة حسب المنتجات، 2017

وعنــد النظــر إلــى ســلوك إنفــاق زوار المبيــت مقابــل إنفــاق زوار اليــوم الواحــد، يتضــح أن األهميــة النســبية لبنــود اإلنفــاق تختلــف إلــى حــد مــا، علــى 

النحــو الموضــح فــي الجدوليــن أدنــاه، حيــث تصــل نســبة اإلنفــاق علــى خدمــات اإلقامــة 12% تقريبــً، كمــا ترتفــع نســبة اإلنفــاق علــى خدمــات الطعــام 

تقريبــً.  %19 لتبلــغ  والمشــروبات 

 جدول )15( هيكل إنفاق زوار المبيت )السياح( الوافدين حسب
المنتجات، 2017
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ومــن خــال النتائــج الموضحــة بالجــدول اآلتــي، يتضــح أن بنــد التســوق فــي 

هيــكل إنفــاق زوار اليــوم الواحــد يســتحوذ علــى معظــم اإلنفــاق، بنســبة 

ذلــك  ويعكــس  الواحــد.  اليــوم  زوار  إنفــاق  إجمالــي  مــن   %71 تتجــاوز 

بوضــوح الســلوك اإلنفاقــي لــزوار اليــوم الواحــد، وأيــن يتركــز إنفاقهــم 

عنــد زيارتهــم لمملكــة البحريــن، كمــا يمكــن وصــف نمــط ســياحة اليــوم 

الواحــد فــي مملكــة البحريــن بأنهــا ســياحة التســوق.

ويوضح الشكل اآلتي كيف تتوزع كل 100 دينار أنفقت من قبل الزوار الوافدين داخل االقتصاد البحريني خال عام 2017.

 شكل )69( القطاعات التي يتركز فيها إنفاق الزوار الوافدين في
االقتصاد البحريني، 2017

 جدول )16( هيكل إنفاق زوار اليوم الواحد الوافدين حسب المنتجات،
2017
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 جدول )17( الجدول األول لحساب السياحة الفرعي بمملكة البحرين،
إنفاق السياحة الوافدة حسب المنتجات وفئات الزوار ، 2017

4.3 مؤشرات إنفاق السياحة المحلية، 2017

فــي عــام 2017، بلــغ إجمالــي عــدد الرحــات المحليــة التــي قــام بهــا الــزوار 

المقيمــون فــي مملكــة البحريــن 3.1 مليــون رحلــة، توزعــت بيــن 3.026 

مليــون رحلــة قــام بهــا زوار اليــوم الواحــد )رحــات ال تتضمــن المبيــت(، 

و67 ألــف رحلــة تقريبــً قــام بهــا الســياح )رحــات المبيــت(. وقــد بلغــت 

عائــدات الســياحة المحليــة المتولــدة عــن هــذه الرحــات 169.6 مليــون 

دينــار بحرينــي فــي االقتصــاد الوطنــي، منهــا 2.7 مليــون دينــار بحرينــي 

مــن زوار المبيــت )الســياح(، و59.7 مليــون دينــار بحرينــي تقريبــً تشــكل 

دينــار  مليــون   107.3 عــن  فضــًا  الواحــد،  اليــوم  زوار  أنفقــه  مــا  قيمــة 

تشــكل قيمــة مــا أنفقــه الــزوار المقيمــون قبــل ســفرهم إلــى الخــارج ضمــن 

رحاتهــم المغــادرة.

)مليون دينار بحريني(
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ــي  ــات المجمعــة فــي الجــدول الثان ــد تبيــن مــن اســتقراء البيان وق

بإنفــاق  والخــاص   ،TSA الفرعــي  الســياحة  حســاب  جــداول  مــن 

ــواع الرحــالت لعــام 2017،  الســياحة المحليــة حســب المنتجــات وأن

مــا يلــي:

يمثــل إنفــاق الزيــارات المحليــة 37 %مــن إجمالــي إنفــاق الســياحة  .

المغادريــن  للــزوار  الســفر  قبــل  مــا  بلغــت نســبة  بينمــا  المحليــة، 

اإلجمالــي. مــن   )%63( األكبــر  النســبة 

ــار ُتضــخ فــي االقتصــاد البحرينــي مــن  . أي أن مــن بيــن كل 100 دين

قبــل الســياحة المحليــة والمغــادرة )الســياحة الوطنيــة(، هنــاك 37 

دينــارًا ناتجــة عــن الزيــارات المحليــة، و63 دينــارًا ناتجــة عــن الــزوار 

المغادريــن قبــل ســفرهم للخــارج.

رحلتــه  . خــال  الليلــة  فــي  المبيــت  زائــر  إنفــاق  متوســط  بلــغ  وقــد 

المحليــة داخــل المملكــة 29 دينــارًا، وبذلــك يصبــح متوســط إنفــاق 

زائــر المبيــت أو الســائح علــى الرحلــة المحليــة 40 دينــارًا.

ُقدر متوسط إنفاق زائر اليوم الواحد في الرحلة بـــ 20 دينارًا. .

بلــغ متوســط إنفــاق الزائــر المغــادر داخــل االقتصــاد البحرينــي قبــل  .

ســفره للخــارج 34 دينــارًا.

 شكل )71( هيكل إنفاق السياحة المحلية حسب أنواع الرحالت،
2017

شكل )70( الزوار المحليون وإنفاقهم في مملكة البحرين، 2017
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تركــزت النســبة األكبــر مــن إنفــاق الســياحة المحليــة فــي خدمــات  .

الحجــز  الســفر، وخدمــات  للــركاب، وخدمــات وكاالت  الجــوي  النقــل 

وهــذا   ،%63 بنســبة  دينــار،  مليــون   107.3 بلــغ  حيــث  األخــرى، 

بالطبــع ناتــج عــن إنفــاق مــا قبــل الســفر للرحــات المغــادرة.

المرتبــة  . فــي  والترفيهيــة  الرياضيــة  الخدمــات  علــى  اإلنفــاق  يأتــي 

.%14 بنســبة  دينــار،  مليــون   23.5 بلــغ  الثانيــة، حيــث 

تــا ذلــك اإلنفــاق علــى الخدمــات االســتهاكية األخــرى )التســوق( فــي  .

المرتبــة الثالثــة، حيــث بلــغ 22.7 مليــون دينــار، بنســبة 13% مــن 

اإلجمالي.

يحتــل اإلنفــاق علــى خدمــات الطعــام والمشــروبات المرتبــة الرابعــة  .

ضمــن بنــود إنفــاق الســياحة المحليــة، حيــث بلــغ 10.2 مليــون دينــار، 

بنســبة 6% مــن اإلجمالــي.

ُقدر اإلنفاق على باقي الخدمات مجتمعة بـــ 5.9 مليون دينار. .

ويوضح الجدول أدناه هيكل إنفاق السياحة المحلية حسب المنتجات.

جدول )18( هيكل إنفاق السياحة المحلية حسب المنتجات، 2017
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اإلنفــاق  لبنــود  النســبية  األهميــة  أن  يتضــح  ممــا ســبق،  الرغــم  وعلــى 

تختلــف إلــى حــد كبيــر عنــد الفصــل بيــن إنفــاق الزيــارات المحليــة وإنفــاق 

مــا قبــل الســفر للرحــات المغــادرة، علــى النحــو الموضــح فــي الجدوليــن 

ــاه. أدن

وبالنســبة إلنفــاق الــزوار علــى الزيــارات المحليــة، يتضــح أن اإلنفــاق علــى 

مــن  تقريبــً   %38 علــى  يســتحوذ  والترفيهيــة  الرياضيــة  الخدمــات 

اإلجمالــي، ويعــزى ذلــك بالضــرورة إلــى التطــور فــي المهرجانــات واألحــداث 

الترفيهيــة الخاصــة، التــي نظمــت فــي مملكــة البحريــن. كمــا يأتــي اإلنفــاق 

علــى التســوق بنســبة 36%، ثــم علــى خدمــات الطعــام والمشــروبات 

بنســبة 16% مــن إجمالــي إنفــاق الزيــارات المحليــة داخــل مملكــة البحريــن، 

كمــا يتضــح فــي الجــدول اآلتــي.

 جدول )19( هيكل إنفاق الزوار المحليين خالل رحالتهم المحلية
بمملكة البحرين حسب المنتجات، 2017

 جدول )20( هيكل إنفاق ما قبل السفر للزوار المغادرين حسب
المنتجات، 2017

أمــا بالنســبة إلنفــاق مــا قبــل الســفر للرحــات المغــادرة فإنــه ينحصــر فــي منتجيــن فقــط، همــا خدمــات النقــل الجــوي للــركاب )تذاكــر الســفر( بنســبة 

ــً. تتجــاوز 92%، وخدمــات وكاالت الســفر وخدمــات الحجــز األخــرى بنســبة 8% تقريب



 جدول )21( الجدول الثاني لحساب السياحة الفرعي بمملكة
 البحرين، إنفاق السياحة المحلية حسب المنتجات وفئات الزوار

وأنواع الرحالت، 2017
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4.4 مؤشرات إنفاق السياحة المغادرة، 2017

مملكــة  مــن  المغــادرة  الرحــات  عــدد  إجمالــي  بلــغ   ،2017 عــام  خــال 

البحريــن 3.1 مليــون رحلــة تقريبــً، توزعــت بيــن 1.7 مليــون رحلــة قــام 

بهــا الســياح )رحــات المبيــت(، و1.4 ألــف رحلــة تقريبــً قــام بهــا زوار اليــوم 

الســياحة  بلغــت مصروفــات  المبيــت(. وقــد  )رحــات ال تتضمــن  الواحــد 

المختلفــة  الدوليــة  الوجهــات  فــي  البحرينــي  االقتصــاد  خــارج  المغــادرة 

1,096 مليــون دينــار بحرينــي، منهــا 947 مليــون دينــار بحرينــي تقريبــً 

مــن زوار المبيــت )الســياح(، و149 مليــون دينــار بحرينــي تقريبــً تشــكل 

ــا أنفقــه زوار اليــوم الواحــد. قيمــة م

شكل )72( الزوار المغادرون من مملكة البحرين وإنفاقهم، 2017

وقــد تبيــن مــن اســتقراء البيانــات المجمعــة فــي الجــدول الثالــث مــن 

الســياحة  بإنفــاق  والخــاص   ،TSA الفرعــي  الســياحة  حســاب  جــداول 

يلــي: مــا   ،2017 لعــام  الــزوار  وأنــواع  المنتجــات  حســب  المغــادرة 

يمثــل إنفــاق زور المبيــت )الســياح( 86% تقريبــً مــن إجمالــي إنفــاق  .

الســياحة المغــادرة، بينمــا بلغــت نســبة إنفــاق زوار اليــوم الواحــد 

14% مــن اإلجمالــي.

أثنــاء  . المغــادرون  الــزوار  ينفقهــا  دينــار   100 كل  بيــن  مــن  أم  أي 

رحاتهــم خــارج المملكــة، هنــاك 86 دينــارًا ناتجــة عــن رحــات المبيــت، 

و14 دينــارًا ناتجــة عــن رحــات اليــوم الواحــد.

بلغ متوسط اإلنفاق اليومي للزائر المغادر 34 دينارًا تقريبً. .

)قطــاع  . المختلفــة  االســتهاكية  المنتجــات  علــى  اإلنفــاق  شــكل 

التســوق( البنــد الرئيــس مــن إجمالــي إنفــاق الــزوار المغادريــن، حيــث 

مليــون دينــار تقريبــً، بنســبة   466.3 اإلنفــاق  بلغــت قيمــة هــذا 

تدنــو مــن 43% مــن اإلجمالــي.

المرتبــة  . فــي  للــركاب  الجــوي  النقــل  خدمــات  علــى  اإلنفــاق  يأتــي 

%21 بنســبة  تقريبــً،  دينــار  مليــون   231.2 بلــغ  حيــث  الثانيــة، 

ثــم تــاه اإلنفــاق علــى خدمــات اإلقامــة للــزوار فــي المرتبــة الثالثــة،  .

%16 بنســبة  تقريبــً،  دينــار  مليــون   172.3 بلــغ  حيــث 

ويحتــل اإلنفــاق علــى خدمــات الطعــام والمشــروبات المرتبــة الرابعــة  .

مليــون   154.9 قيمتــه  بمــا  المغادريــن  الــزوار  إنفــاق  بنــود  ضمــن 

دينــار، بنســبة  14%مــن اإلجمالــي.

وقــد ُقــدر اإلنفــاق علــى خدمــات النقــل البــري للــركاب بـــــ 38.1 مليــون  .

دينــار، بنســبة 4% تقريبــً مــن اإلجمالــي.

والخدمــات  . والترفيهيــة  الرياضيــة  الخدمــات  علــى  اإلنفــاق  وبلــغ 

الثقافيــة معــً 32.6 مليــون دينــار، بنســبة 3% مــن إجمالــي إنفــاق 

المغــادرة. الســياحة 



األهمية االقتصادية للسياحة في مملكة البحرين 128

 شكل )73( هيكل إنفاق السياحة المغادرة حسب أنواع الرحالت،
2017

جدول )22( هيكل إنفاق السياحة المغادرة حسب المنتجات، 2017
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ونظــرًا الختــاف طبيعــة رحــات اليــوم الواحــد مقابــل رحــات المبيــت، فــإن 

ــى النحــو الموضــح  ــة النســبية لبنــود اإلنفــاق تختلــف بينهمــا، عل األهمي

ــاه، حيــث تنحصــر بنــود إنفــاق زوار اليــوم الواحــد فــي  فــي الجدوليــن أدن

خمســة بنــود فقــط، يســتحوذ مــن بينهــا التســوق وخدمــات الطعــام 

زوار  إنفــاق  إجمالــي  مــن   %80 تتجــاوز  علــى نســبة  والمشــروبات معــً 

اليــوم الواحــد.

 جدول )23( هيكل إنفاق زوار المبيت المغادرين حسب المنتجات،
2017

 جدول )24( هيكل إنفاق زوار اليوم الواحد المغادرين حسب
المنتجات، 2017
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 جدول )25( الجدول الثالث لحساب السياحة الفرعي بمملكة
 البحرين، إنفاق السياحة المغادرة حسب المنتجات وفئات الزوار ،

2017

Tourism Balance 2017 ،الميزان السياحي

فــي ســياق ميــزان المدفوعــات تشــير األرصــدة الدائنــة Credit المتعلقــة 

أو  الخــاص  االســتخدام  ألغــراض  والخدمــات  الســلع  قيمــة  إلــى  بالســفر 

لإلهــداء، التــي حصــل عليهــا غيــر مقيميــن مــن اقتصــاد مــا أثنــاء زياراتهــم 

لهــذا االقتصــاد، وهــذا ضمــن إحصــاءات الســياحة يعــرف بـ »إنفاق الســياحة 

المدفوعــات  بميــزان   Debit المدينــة  األرصــدة  تشــير  بينمــا  الوافــدة«. 

االســتخدام  ألغــراض  والخدمــات  الســلع  قيمــة  إلــى  بالســفر،  المتعلقــة 

الخــاص أو لإلهــداء، التــي حصــل عليهــا المقيمــون مــن اقتصــادات أخــرى 

أثنــاء زياراتهــم لهــذه االقتصــادات األخــرى، وهــذا ضمــن إحصاءات الســياحة 

يعــرف بــــ »إنفــاق الســياحة المغــادرة«.

ومــن ثــم يمكــن التعبيــر عــن الميــزان الســياحي بأنــه الفــرق بيــن العائــدات 

فــي  المقيميــن  غيــر  إنفــاق  نتيجــة  الوافــدة،  الســياحة  عــن  المتولــدة 

االقتصــاد الوطنــي البحرينــي، والمصروفــات التــي أنفقهــا المقيمــون فــي 

مملكــة البحريــن خــارج االقتصــاد البحرينــي، خــال رحاتهــم الســياحية 

المغــادرة أو الخارجيــة. واســتنادًا إلــى نتائــج الجدوليــن األول والثالــث مــن 

حســاب الســياحة الفرعــي، يمكــن حســاب قيمــة الميــزان الســياحي كمــا 

يلــي:

ــي  ــدة - إجمال ــياحة الواف ــاق الس ــي إنف ــياحي = إجمال ــزان الس المي

ــادرة ــياحة المغ ــاق الس إنف

الميــزان الســياحي = 1,648 مليــون دينــار - 1,096 مليــون دينــار 

= 552 مليــون دينــار

وهــذا يشــير إلــى أن الســياحة ســاهمت فــي خفــض العجــز فــي 

ميــزان المدفوعــات بمملكــة البحريــن بنحــو 552 مليــون دينــار 

خــالل عــام 2017.

شكل )74( الميزان السياحي بمملكة البحرين خالل عام، 2017

)مليون دينار بحريني(
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4.5 مؤشرات إنفاق السياحة الداخلية، 2017

شكل )75( السياحة الداخلية في مملكة البحرين، 2017

شكل )76(  هيكل إنفاق السياحة الداخلية حسب مكوناته، 2017

الكبيــر  النســبي  الــوزن  الداخليــة،  الســياحة  إنفــاق  هيــكل  ويعكــس 

للســياحة الوافــدة التــي تشــكل مســاهمتها 91%مــن جملــة اإلنفــاق، 

وهــذا    .%9 حــدود  فــي  هامشــية  بأهميــة  المحليــة  الســياحة  وتأتــي 

يشــير إلــى أن مــن كل 100 دينــار تتولــد مــن الســياحة داخــل االقتصــاد 

البحرينــي، هنــاك 91 دينــارًا ناتجــة عــن الســياحة الوافــدة، مقابــل 9 دنانيــر 

فقــط مــن الســياحة المحليــة.

تشــمل الســياحة الداخليــة كًا مــن الســياحة الوافــدة والســياحة المحليــة. 

الداخليــة فــي  الســياحية  الرحــات  بلــغ إجمالــي عــدد   ،2017 فــي عــام 

مملكــة البحريــن 14.5 مليــون رحلــة، توزعــت بيــن 11.4 مليــون رحلــة 

رحلــة ســياحية محليــة،  مليــون   3.1 و   %79 بنســبة  وافــدة،  ســياحية 

بنســبة 21%وقــد بلــغ مجمــوع إنفــاق الســياحة الداخليــة 1,817 مليــون 

دينــار، منهــا 1,648 مليــون دينــار متولــدة عــن الســياحة الوافــدة، و170 

مليــون دينــار تقريبــً متولــدة عــن الســياحة المحليــة.
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جدول )26( هيكل إنفاق السياحة الداخلية حسب المنتجات، 2017

 شكل )77( القطاعات التي يتركز فيها إنفاق السياحة الداخلية في
االقتصاد البحرين، ، 2017

وبالنظــر إلــى الصــورة اإلجماليــة لهيــكل إنفــاق الســياحة الداخليــة حســب 

بنــود اإلنفــاق، يتضــح مــا يلــي:

اســتحواذ اإلنفــاق علــى التســوق علــى 48%مــن إنفــاق الســياحة  .

فــي  التســوق  ســياحة  نمــط  أهميــة  يعكــس  وهــذا  الداخليــة، 

لمملكــة. ا

الطعــام  . تقديــم  وخدمــات  للــزوار  اإلقامــة  خدمــات  اســتئثار 

اإلنفــاق. 23%مــن  بـــــ  والمشــروبات 

أهميتهــا  . تبلــغ  التــي  والترفيهيــة  الرياضيــة  الخدمــات  ذلــك  يلــي 

علــى  يزيــد  مــا  الداخليــة  الســياحة  إنفــاق  هيــكل  فــي  النســبية 

13%ثــم خدمــات النقــل الجــوي للــركاب التــي تجــاوزت نســبتها %8 

اإلجمالــي. مــن 

ويوضــح الجــدول اآلتــي األهميــة النســبية لبنــود اإلنفــاق المختلفــة  .

فــي هيــكل إنفــاق الســياحة الداخليــة لعــام 2017.

ويوضح الشكل اآلتي كيف تتوزع كل 100 دينار متولدة عن السياحة الداخلية داخل االقتصاد البحريني خال عام 2017.
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 جدول )27( الجدول الرابع لحساب السياحة الفرعي بمملكة
البحرين، االستهالك السياحي الداخلي حسب المنتجات، 2017

4.6 حسابات اإلنتاج للصناعات السياحية، 2017

يقــدم الجــدول الخامــس مــن حســاب الســياحة الفرعــي TSA حســابات 

اإلنتــاج للصناعــات الســياحية والصناعــات األخــرى فــي االقتصــاد الوطنــي 

علــى نحــو تفصيلــي، وعلــى مســتوى كل نشــاط مــن األنشــطة المميــزة 

للســياحة. ويشــمل كذلــك بيانــات االســتهاك الوســيط لهــذه األنشــطة، 

بمــا يســمح مــن حســاب القيمــة المضافــة اإلجماليــة للصناعــات الســياحية.

لقــد بلــغ إجمالــي العــرض المحلــي غيــر النفطــي )بأســعار الشــراء( فــي 

مملكــة البحريــن 23,412 مليــون دينــار تقريبــً، منهــا 1,880 مليــون 

يمثــل  بمــا  للســياحة،  المميــزة  الصناعــات  إنتــاج  تشــكل  تقريبــً  دينــار 

8%مــن اإلجمالــي. وقــد بلغــت القيمــة المضافــة اإلجماليــة )غيــر النفطيــة( 

مليــون   847 منهــا  دينــار،  مليــون   11,685 البحرينــي  االقتصــاد  فــي 

الصناعــات  عــن  المتولــدة  اإلجماليــة  المضافــة  القيمــة  تشــكل  دينــار 

المميــزة للســياحة، بنســبة 7.2%وهــي المســاهمة المباشــرة للصناعــات 

ــة فــي االقتصــاد  ــر النفطي ــة غي ــة اإلجمالي الســياحية فــي القيمــة المضاف

البحرينــي.
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ويتبيــن مــن اســتقراء الجــدول الخامــس مــن جــداول حســاب الســياحة 

ــن لعــام 2017، اســتئثار خدمــات  الفرعــي TSA الخــاص بمملكــة البحري

تقديــم الطعــام والمشــروبات بنحــو 23% مــن مجمــوع إنتــاج الصناعــات 

الســياحية، تليهــا خدمــات النقــل الجــوي للــركاب بنســبة 18% تقريبــً، ثــم 

الخدمــات الرياضيــة والترفيهيــة بنســبة 14%، ثــم خدمــات النقــل البــري 

ــً.  ــزوار 7% تقريب للــركاب بنســبة 8%، وبلغــت نســبة خدمــات اإلقامــة لل

ويوّضــح الجــدول اآلتــي حســابات اإلنتــاج للصناعــات الســياحية والصناعــات 

األخــرى.

 شكل )78( المساهمة المباشرة للصناعات السياحية في القيمة
المضافة اإلجمالية لالقتصاد البحريني ، 2017

 جدول )28( حسابات اإلنتاج للصناعات السياحية والصناعات األخرى
)غير النفطية، 2017 )بأسعار الشراء
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 شكل )79( توزيعات القيمة المضافة اإلجمالية للصناعات
السياحية ، 2017

دينــار،  مليــون   847 وقدرهــا  المضافــة  القيمــة  توزيعــات  حيــث  ومــن 

فقــد بلــغ إجمالــي تعويضــات العامليــن للصناعــات المميــزة للســياحة 

305 مليــون دينــار تقريبــً، بنســبة 36%مــن إجمالــي القيمــة المضافــة، 

مقابــل 483 مليــون دينــار تقريبــً كفائــض التشــغيل اإلجمالــي، بنســبة 

56%تقريبــً. أمــا صافــي الضرائــب األخــرى علــى اإلنتــاج فقــد بلغــت 57 

مليــون دينــار تقريبــً، بنســبة %7.

 جدول )29( القيمة المضافة اإلجمالية للصناعات السياحية لعام ،
2017

ويوضــح الجــدول اآلتــي توزيعــات القيمــة المضافــة للصناعــات الســياحية 

وأهميتهــا النســبية. وقــد احتلــت صناعــة تقديــم الطعــام والمشــروبات 

بنســبة مســاهمة  للســياحة،  المميــزة  الصناعــات  بيــن  األولــى  المرتبــة 

تقتــرب مــن  21%، تليهــا صناعــة خدمــات وكاالت الســفر وخدمــات الحجــز 

األخــرى بنســبة 20%، تليهــا خدمــات اإلقامــة للــزوار بنســبة تزيــد علــى 

ــة فــي الســلع المميــزة للســياحة الخاصــة  14%، بينمــا تعــد تجــارة التجزئ

بمملكــة البحريــن األقــل مســاهمة فــي توليــد القيمــة المضافــة للصناعــات 

الممّيــزة للســياحة، بنســبة %0.2.
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 جدول )30( الجدول الخامس لحساب السياحة الفرعي بمملكة
 البحرين حسابات اإلنتاج للصناعات السياحية والصناعات االخرى غير

النفطية - 2017

4.7 العرض المحلي واستهالك السياحة الداخلية، 2017
TSA محــور  الفرعــي  الســياحة  الســادس مــن حســاب  الجــدول  يعتبــر 

هــذا الحســاب كمــا ســبق ذكــره، وهــو بمثابــة تجميــع للجدوليــن الرابــع 

فيــه  تــرد  إذ   ،TSA الفرعــي  الســياحة  حســاب  جــداول  مــن  والخامــس 

المقابلــة بيــن العــرض المحلــي للســلع والخدمــات واالســتهاك الســياحي 

الداخلــي. ويمكــن مــن خــال بيانــات هــذا الجــدول حســاب القيمــة المضافة 

اإلجمالــي  المحلــي  والناتــج   ،)TDGVA( للســياحة  المباشــرة  اإلجماليــة 

ومكوناتهمــا.   )TGDP( للســياحة 

وقــد تبيــن مــن خــال تجميــع الجــدول الســادس لحســاب الســياحة الفرعي 

الخــاص بمملكــة البحريــن، أن المســاهمة المباشــرة للســياحة فــي الناتــج 

المحلــي اإلجمالــي غيــر النفطــي بلغــت 7.3% ويوضــح الشــكل اآلتــي 

مؤشــرات مســاهمة الســياحة فــي االقتصــاد البحرينــي.
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 جدول )31( حصة السياحة من العرض المحلي حسب المنتجات
لعام، 2017

البحريــن  مملكــة  فــي  اإلقامــة  لخدمــات  المحلــي  العــرض  أن  يتضــح 

يســتهلك بصــورة شــبه كاملــة مــن قبــل الســياح، وذلــك بنســبة تناهــز 

الســياحة  خدمــات  علــى  الســياحي  االســتهاك  يســتحوذ  97%كمــا 

والســفر وخدمــات الحجــز األخــرى بنســبة 100%، ثــم الخدمــات الرياضيــة 

والترفيهيــة بنســبة 64% تقريبــً، وخدمــات تقديــم الطعــام والشــراب 

بنســبة 64%. أمــا نســبة االســتهاك الســياحي لخدمــات النقــل الجــوي 

.%45 فكانــت  للــركاب 

 شكل )80( مؤشرات مساهمة السياحة في االقتصاد البحريني
لعام، 2017

الفرعــي  الســياحة  لحســاب  الســادس  الجــدول  بيانــات  اســتقراء  ومــن 

فــي  المحلــي  العــرض  إجمالــي  أن  يتضــح  البحريــن،  بمملكــة  الخــاص 

المملكــة بلــغ 23,412.3 مليــون دينــار تقريبــً )بأســعار المشــترين( لعــام 

2017، بينمــا بلــغ االســتهاك الســياحي الداخلــي 1,817.4 مليــون دينــار 

تقريبــً، بنســبة 7.8% مــن هــذا العــرض المحلــي. وقــد تبايــن نصيــب 

المنتجــات  حســب  المحلــي  العــرض  مــن   Tourism Ratio الســياحة 

المختلفــة كمــا هــو مبيــن بالجــدول والشــكل اآلتييــن.



ــدة عــن الســياحة  ــب المتول ــى المســاهمة فــي صافــي الضرائ وبالنظــر إل

65%مــن  بنســبة  يســاهمان  والمطاعــم  الفنــادق  قطاعــي  أن  نجــد 

اإلجمالــي. وعلــى مســتوى القيمــة المضافــة اإلجمالية المباشــرة للســياحة، 

مــن  تتولــد  25%منهــا  أن   TSA الفرعــي  الســياحي  حســاب  يظهــر 

قطاعــي الفنــادق والمطاعــم، فــي حيــن أن القيمــة التــي تولدهــا الســياحة 

القيمــة  نصــف  تناهــز  )التســوق(  األخــرى  االســتهاكية  القطاعــات  فــي 

المضافــة اإلجماليــة المباشــرة للســياحة، كمــا يتضــح فــي الشــكل اآلتــي.

 شكل )81( حصة السياحة من العرض المحلي حسب المنتجات لعام
2017 ،
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 شكل )82( مساهمة القطاعات المختلفة في القيمة المضافة
اإلجمالية المباشرة للسياحة، 2017

وفــي ذات الســياق، يمكــن أن نســتخلص مــن نتائــج حســاب الســياحة الفرعــي TSA للمســاهمة االقتصاديــة لقطــاع الســياحة البحرينــي، أن كل 100 

دينــار تتولــد كقيمــة مضافــة فــي االقتصــاد الوطنــي مــن الســياحة تتــوزع علــى النحــو اآلتــي:
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 جدول )32( الجدول السادس لحساب السياحة الفرعي بمملكة
 البحرين، العرض المحلي )غير النفطي ( والإلستهالك السياحي

الداخل حسب المنتجات )بأسعار الشراء(،2017

شكل )83( العمالة في الصناعات السياحية بمملكة البحرين، 2017

4.8 مؤشرات العمالة في الصناعات السياحية، 2017

أظهــرت نتائــج الجــدول الســابع مــن جــداول حســاب الســياحة الفرعــي 

مملكــة  فــي  الســياحية  الصناعــات  فــي  المشــتغلين  عــدد  أن   TSA

ــى أن  ــام 2017، وهــذا يشــير إل ــف مشــتغل خــال ع ــغ 64 أل ــن بل البحري

المســاهمة المباشــرة للســياحة فــي التوظيــف بمملكــة البحريــن تصــل 

ــارة أخــرى، مــن بيــن  ــي العامليــن بالمملكــة. وبعب ــى 8.4 %مــن إجمال إل

ــًا فــي المملكــة هنــاك شــخص واحــد يعمــل فــي الصناعــات  كل 12 عام

المميــزة للســياحة



141األهمية االقتصادية للسياحة في مملكة البحرين

 TSA الفرعــي  الســياحة  لحســاب  الســابع  الجــدول  بيانــات  وباســتقراء 

اآلتــي: يتضــح   ،2017 لعــام  البحريــن  بمملكــة  الخــاص 

يبلــغ عــدد المشــتغلين فــي صناعــة تقديــم الطعــام والمشــروبات  .

ــي المشــتغلين  ــً، بنســبة 62%مــن إجمال ــف مشــتغل تقريب 37 أل

فــي الصناعــات الســياحية بمملكــة البحريــن.

ــي المشــتغلون فــي خدمــات اإلقامــة فــي المرتبــة الثانيــة بعــدد  . يأت

يبلــغ 12 ألــف مشــتغل تقريبــً، بنســبة 19% مــن العامليــن فــي 

الصناعــات الســياحية بمملكــة البحريــن خــال عــام 2017. 

وفــي المرتبــة الثالثــة يأتــي المشــتغلون فــي خدمــات وكاالت الســفر  .

وخدمــات الحجــز األخــرى بعــدد يبلــغ 4 آالف مشــتغل، أي بمــا يعــادل 

5% مــن اإلجمالــي تقريبــً.

وقــد بلــغ عــدد المشــتغلين فــي خدمــات النقــل الجــوي للــركاب 3  .

آالف مشــتغل تقريبــً، بنســبة تقتــرب مــن 5% مــن اإلجمالــي.

ويوضــح الجــدول والشــكل اآلتيــان توزيــع المشــتغلين فــي الصناعــات 

الصناعــات. حســب  الســياحية 

 شكل )84( اإلناث المشتغالت في الصناعات السياحية بمملكة
البحرين، 2017

 شكل )85( المواطنون المشتغلون في الصناعات السياحية
بمملكة البحرين، 2017

ــة فــي الصناعــات  ــاث العامــات فــي الصناعــات الســياحية بلــغ 11 ألــف عاملــة تقريبــً، بنســبة 17% مــن حجــم العمال كمــا أظهــرت النتائــج أن عــدد اإلن

الســياحية خــال عــام 2017.

ــك تقــدر نســبة  كمــا تبيــن أن عــدد المواطنيــن البحرينييــن المشــتغلين فــي الصناعــات الســياحية تجــاوز 8 آالف مشــتغل خــال عــام 2017، وبذل

توطيــن الوظائــف فــي الصناعــات الســياحية بمملكــة البحريــن بـــــ 13%،أي أن مــن بيــن كل 8 مشــتغلين فــي الصناعــات الســياحية هنــاك مشــتغل 

واحــد بحرينــي الجنســية.
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 جدول )33( المشتغلون بالصناعات السياحية في مملكة البحرين،
2017

 شكل )86( التوزيع النسبي للمشتغلين في الصناعات السياحية
حسب القطاعات في مملكة البحرين، 2017

ومــن حيــث التركيــب النوعــي للمشــتغلين بالصناعــات الســياحية، ياحــظ 

أن خدمــات النقــل الجــوي للــركاب أكثــر الصناعــات الســياحية مــن حيــث 

نســبة توظيــف اإلنــاث، بنســبة 36%تليهــا الخدمــات الثقافيــة بنســبة 

 ،%27 بنســبة  والترفيهيــة  الرياضيــة  الخدمــات  صناعــة  ثــم   ،%28

ثــم   ،%24 بنســبة  األخــرى  الحجــز  وخدمــات  الســفر  وكاالت  فخدمــات 

ــع النســبي  ــي يوضــح التوزي خدمــات اإلقامــة بنســبة 22%. والشــكل اآلت

للمشــتغلين فــي الصناعــات الســياحية حســب النــوع وحســب الصناعــات.
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 شكل )87( التركيب النوعي للمشتغلين في الصناعات السياحية
حسب النوع والصناعات، 2017

ــر توظيفــً للمواطنيــن،  وبالنســبة لتركــز المواطنيــن المشــتغلين فــي الصناعــات الســياحية، يتضــح أن خدمــات النقــل الجــوي هــي الصناعــة األكث

بنســبة 55% مــن إجمالــي المشــتغلين بهــا، بينمــا تعــد خدمــات تقديــم الطعــام والمشــروبات األقــل مســاهمة مــن حيــث توظيــف المواطنيــن، 

بنســبة ال تتعــدى 8% كمــا يتضــح فــي الشــكل اآلتــي:

 شكل )88(التوزيع النسبي للمشتغلين في الصناعات السياحية
حسب الجنسية والصناعات، 2017
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 جدول )34( الجدول السابع لحساب السياحة الفرعي بمملكة
البحرين، العمالة في الصناعات السياحية، 2017

4.9 المؤشرات األخرى لقطاع السياحة بمملكة البحرين، 2017

1( عدد الرحالت وليالي المبيت حسب نوع السياحة وفئات الزوار، 2017

في ضوء نتائج الجدول العاشر لجدول حساب السياحة الفرعي بمملكة البحرين لعام 2017، تبين اآلتي:

السياحة الوافدة:. 

            .   بلغ عدد رحات اليوم الواحد 7 مايين مقابل 4.4 مليون رحلة مبيت؛

            .   بلغ عدد الليالي التي قضاها السياح 12.3 مليون ليلة، بمتوسط مدة إقامة للسائح بلغ 2.8 ليلة.

السياحة المحلية:. 

            .    بلغ عدد رحات اليوم الواحد 3 مايين مقابل 67 ألف رحلة مبيت؛

            .  بلغ عدد الليالي التي قضاها السياح 91 ألف ليلة، بمتوسط مدة إقامة للسائح بلغ 1.4 ليلة.

 السياحة المغادرة:. 

            .  بلغ عدد رحات اليوم الواحد 1.4 مليون مقابل 1.7 مليون رحلة مبيت؛

            .    بلغ عدد الليالي التي قضاها السياح 30.6 مليون ليلة، بمتوسط مدة إقامة للسائح بلغ 17.5 ليلة.
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3( الطاقة االستيعابية للمنشآت الفندقية، 2017

خــال عــام 2017، بلــغ عــدد المنشــآت الفندقيــة 214 منشــأة، توفــر طاقــة اســتيعابية تقــدر بـــــ 20.3 ألــف غرفــة، و40.8 ألــف ســرير. وقــد بلــغ معــدل 

إشــغال الغــرف %44.

 شكل )91( الطاقة االستيعابية للمنشآت الفندقية بمملكة البحرين،
2017

 شكل )90( عدد الزوار الوافدين وليالي المبيت حسب وسيلة
الوصول، 2017

2( عدد الزوار الوافدين وليالي المبيت حسب وسائل النقل، 2017

يتضــح مــن الشــكل أدنــاه أن معظــم الــزوار الوافديــن إلــى مملكــة البحريــن يأتــون عــن طريــق البــر، بعــدد بلــغ 10.1 مليــون زائــر، قضــى زوار المبيــت 

منهــم حوالــي 8.9 مليــون ليلــة تقريبــً، بينمــا بلــغ عــدد القادميــن عــن طريــق الجــو 1.2 مليــون زائــر، قضــى زوار المبيــت منهــم 3.5 مليــون ليلــة 

تقريبــً. أمــا الــزوار عبــر البحــر فلــم يتجــاوز عددهــم 69 ألفــً، جميعهــم مــن زوار اليــوم الواحــد.

 شكل )89( أعداد الرحالت والليالي حسب األشكال المختلفة
للسياحة، 2017
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4( توزيع المنشآت السياحية حسب الصناعات والحجم، 2017

بلــغ عــدد المنشــآت الســياحية 8,680 منشــأة تتــوزع علــى الصناعــات الســياحية المختلفــة، وتســتحوذ خدمــات تقديــم الطعــام والشــراب علــى %69 

ــي، أمــا منشــآت خدمــات  ــي المنشــآت، بينمــا بلغــت نســبة المنشــآت فــي خدمــات وكاالت الســفر وخدمــات الحجــز األخــرى 5% مــن اإلجمال مــن إجمال

اإلقامــة للــزوار فلــم تتجــاوز نســبتها  3% مــن اإلجمالــي خــال عــام 2017. 

 جدول )35( المنشآت السياحية وتوزيعها على الصناعات في
مملكة البحرين، 2017

 شكل )92( المنشآت السياحية وتوزيعها على الصناعات في
مملكة البحرين، 2017

وبالنظــر إلــى حجــم المنشــآت الســياحية مــن حيــث عــدد المشــتغلين بهــا، يتضــح أن 87% منهــا تقريبــً ينتمــي إلــى المنشــآت متناهيــة الصغــر )10-1 

مشتغلين(.
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القسم الخامس:
النتائج الرئيسة لحساب السياحة 

الفرعي لعام 2018



األهمية االقتصادية للسياحة في مملكة البحرين 148

ــم التوصــل إليهــا مــن  ــج التــي ت ــر النتائ ــاول هــذا القســم مــن التقري يتن

جــداول حســاب الســياحة الفرعــي TSA للعــام المرجعي 2018. ويشــمل 

الفرعــي بصورتهــا  الســياحة  بجــداول حســاب  الــواردة  النتائــج  العــرض 

التجميعيــة، وكذلــك تلــك الــواردة فــي بعــض الجــداول التفصيليــة التــي 

المؤشــرات  اســتخاص  مــع  األساســية،  الجــداول  لتركيــب  اســتخدمت 

ذات الداللــة االقتصاديــة التــي تكــون محــور اهتمــام واضعــي السياســة 

االقتصاديــة بصفــة عامــة، والعامليــن بقطــاع الســياحة بصفــة خاصــة.

وفــي ضــوء الجــداول القياســية لحســاب الســياحة الفرعــي TSA، تتركــز 

النقــاط الرئيســة التــي ســيتم عرضهــا فــي اآلتــي:

أواًل: مؤشرات إنفاق السياحة الوافدة

ثانيًا: مؤشرات إنفاق السياحة المحلية

ثالثًا: مؤشرات إنفاق السياحة المغادرة

رابعًا: مؤشرات اإلنفاق االستهاكي للسياحة الداخلية 

خامسًا: مؤشرات حسابات اإلنتاج للصناعات السياحية 

سادسًا: مؤشرات العرض المحلي واستهاك السياحة الداخلية

سابعًا: مؤشرات العمالة في الصناعات السياحية 

ثامنًا: المؤشرات األخرى لقطاع السياحة بمملكة البحرين

البحرينــي مــن  . دينــار ُتضــخ فــي االقتصــاد   100 أي مــن بيــن كل 

قبــل الــزوار الدولييــن الوافديــن، هنــاك 66 دينــارًا ناتجــة عــن رحــات 

المبيــت، و34 دينــارًا ناتجــة عــن رحــات اليــوم الواحــد.

بلــغ متوســط إنفــاق زائــر المبيــت فــي الليلــة 75 دينــارًا، وبذلك يصبح  .

متوســط إنفــاق زائــر المبيــت أو الســائح على الرحلــة 218 دينارًا.

وقد ُقدر متوسط إنفاق زائر اليوم الواحد في الرحلة بـــ 64 دينارًا .

)قطــاع  . المختلفــة  االســتهاكية  المنتجــات  علــى  اإلنفــاق  شــكل 

التســوق( البنــد الرئيــس مــن إجمالــي إنفــاق الــزوار الوافديــن، حيــث 

بنســبة  تقريبــً،  دينــار  مليــون   691.1 اإلنفــاق  هــذا  قيمــة  بلغــت 

اإلجمالــي. 48%مــن 

المرتبــة  . فــي  والمشــروبات  الطعــام  خدمــات  علــى  اإلنفــاق  يأتــي 

%18 بنســبة  تقريبــً،  دينــار  مليــون   266.5 بلــغ  حيــث  الثانيــة، 

ــاه اإلنفــاق علــى الخدمــات الرياضيــة والترفيهيــة فــي المرتبــة  . ــم ت ث

الثالثــة، حيــث بلــغ 182.7 مليــون دينــار تقريبــً، بنســبة %13

ويحتــل اإلنفــاق علــى خدمــات اإلقامــة المرتبــة الرابعــة ضمــن بنــود  .

إنفــاق الــزوار الوافديــن بقيمــة 129.3 مليــون دينــار، بنســبة %9 

اإلجمالــي. مــن 

وقــد ُقــدر اإلنفــاق علــى خدمــات وكاالت الســفر وخدمــات الحجــز األخرى  .

بمــا يعــادل 57.9 مليــون دينــار، بنســبة %4

بلــغ اإلنفــاق علــى خدمــات النقــل الجــوي للــركاب 54.8 مليــون دينــار،  .

بنســبة 3% مــن إجمالــي اإلنفــاق.

وخدمــات  . للــركاب،  البــري  النقــل  خدمــات  علــى  اإلنفــاق  بلــغ  وقــد 

المميــزة  والســلع  الثقافيــة،  والخدمــات  النقــل،  معــدات  اســتئجار 

للســياحة الخاصــة بمملكــة البحريــن، والمشــتريات الثمينــة، مجتمعة 

مــا يعــادل 59.8 مليــون دينــار. 

5.1 تمهيد :

5.2 مؤشرات إنفاق السياحة الوافدة، 2018

فــي عــام 2018، بلــغ إجمالــي عــدد الرحــات الوافــدة إلــى مملكــة البحريــن 

مليــون رحلــة قــام بهــا   4.4 مليــون رحلــة تقريبــً، توزعــت بيــن   12.0

الســياح )رحــات المبيــت(، و7.7 مليــون رحلــة تقريبــً قــام بهــا زوار اليــوم 

الواحــد )رحــات ال تتضمــن المبيــت(. وقــد بلغــت عائــدات الســياحة الوافــدة 

المتولــدة عــن هــذه الرحــات 1,442 مليــون دينــار بحرينــي فــي االقتصــاد 

الوطنــي، منهــا 954 مليــون دينــار بحرينــي مــن زوار المبيــت )الســياح(، 

و488 مليــون دينــار بحرينــي تشــكل قيمــة مــا أنفقــه زوار اليــوم الواحــد.

وبالمقارنــة بعــام 2017، نجــد أن إنفــاق الســياحة الوافــدة قــد انخفــض 

بنســبة 12.5% فــي عــام 2018، نتيجــة لتراجــع متوســط إنفــاق الزائــر 

التــي اتخذتهــا الســعودية، وأثــرت علــى  بســبب اإلجــراءات االقتصاديــة 

القــدرة الشــرائية للســائح الوافــد مــن الســوق الســعودي

وقــد تبيــن مــن اســتقراء البيانــات المجمعــة فــي الجــدول األول مــن جــداول 

الوافــدة  الســياحة  بإنفــاق  والخــاص   ،TSA الفرعــي  الســياحة  حســاب 

ــزوار لعــام 2018، مــا يلــي: ــواع ال حســب المنتجــات وأن

يمثــل إنفــاق زوار المبيــت )الســياح( 66%تقريبــً مــن إجمالــي إنفــاق  .

الواحــد  اليــوم  زوار  إنفــاق  بلغــت نســبة  بينمــا  الوافــدة،  الســياحة 

34%مــن اإلجمالــي.
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 شكل )94( هيكل إنفاق السياحة الوافدة حسب أنواع الرحالت،
2018

شكل )93( الزوار الوافدون وإنفاقهم في مملكة البحرين، 2018
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جدول )36( هيكل إنفاق السياحة الوافدة حسب المنتجات، 2018

وعنــد مقارنــة بنــود إنفــاق الســياحة الوافــدة بيــن عامــي 2017 و2018، يتضــح أن أكبــر االنخفاضــات حدثــت فــي الخدمــات الثقافيــة بنســبة 22%تقريبً، 

ثــم المنتجــات الخاصــة بالتســوق بنســبة 21%،فانخفــاض اإلنفــاق علــى خدمــات اســتئجار معدات النقل بنســبة 18%،ثــم الخدمات الرياضيــة والترفيهية 

بنســبة 16%. وعلــى خــاف مــا تقــدم، ســجل اإلنفــاق علــى خدمــات اإلقامــة ارتفاعــً طفيفــً بنســبة 2% تقريبــً.

جدول )37( مقارنة إنفاق السياحة الوافدة حسب المنتجات
 20172018/
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جدول )37( مقارنة إنفاق السياحة الوافدة حسب المنتجات
 20172018/

ومــن خــال النتائــج الموضحــة للجــدول اآلتــي، يتضــح أن بنــد التســوق فــي هيــكل إنفــاق زوار اليــوم الواحــد يســتحوذ علــى معظــم اإلنفــاق بنســبة 

ــزوار اليــوم الواحــد، وأيــن يتركــز إنفاقهــم عنــد  تقتــرب مــن 69%مــن إجمالــي إنفــاق زوار اليــوم الواحــد. وهــذا يعكــس بوضــوح الســلوك اإلنفاقــي ل

زيارتهــم لمملكــة البحريــن، كمــا يمكــن وصــف نمــط ســياحة اليــوم الواحــد فــي مملكــة البحريــن بأنهــا ســياحة التســوق.

وعنــد النظــر إلــى ســلوك إنفــاق زوار المبيــت مقابــل إنفــاق زوار اليــوم الواحــد، يتضــح أن األهميــة النســبية لبنــود اإلنفــاق تختلــف إلــى حــد مــا، علــى النحــو 

الموضــح فــي الجدوليــن أدنــاه. حيــث تصــل نســبة اإلنفــاق علــى خدمــات اإلقامــة 14% تقريبــً، وترتفــع نســبة اإلنفــاق علــى خدمــات الطعــام والمشــروبات 

لتبلــغ 21% تقريبــً.

 جدول )39( هيكل إنفاق زوار اليوم الواحد الوافدين حسب
المنتجات، 2018

 جدول )38( هيكل إنفاق زوار المبيت )السياح( الوافدين حسب
المنتجات، 2018
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ويوضح الشكل اآلتي كيف تتوزع كل 100 دينار أنفقت من قبل الزوار الوافدين داخل االقتصاد البحريني خال عام 2018.

 شكل )95( القطاعات التي يتركز فيها إنفاق الزوار الوافدين في
االقتصاد البحرين، 2018

 جدول )40( الجدول األول لحساب السياحة الفرعي بمملكة
 البحرين،إنفاق السياحة الوافدة حسب المنتجات وفئات الزوار ،

)مليون دينار بحريني(2018
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شكل )96( الزوار المحليون وإنفاقهم في مملكة البحرين، 2018

وبالمقارنــة بعــام 2017، يتضــح أن إنفــاق الــزوار المحلييــن علــى الرحــات 

المحليــة داخــل المملكــة ســجل ارتفاعــً بنســبة 14%، بينمــا تراجــع إنفــاق 

مــا قبــل الســفر للســياحة المغــادرة بنســبة 7% وإجمــاالً، ســجل إنفــاق 

الســياحة المحليــة خــال عامــي المقارنــة زيــادة بســيطة لــم تتعــد 1 %.

وقــد تبيــن مــن اســتقراء البيانــات المجمعــة فــي الجــدول الثانــي مــن 

الســياحة  بإنفــاق  والخــاص   ،TSA الفرعــي  الســياحة  حســاب  جــداول 

يلــي: مــا   ،2018 لعــام  الرحــات  وأنــواع  المنتجــات  حســب  المحليــة 

يمثــل إنفــاق الزيــارات المحليــة 42% تقريبــً مــن إجمالي إنفاق الســياحة  .

المحليــة، بينمــا بلغــت نســبة مــا قبــل الســفر للــزوار المغادريــن النســبة 

األكبــر )58%( مــن اإلجمالــي.

أي أن مــن بيــن كل 100 دينــار ُتضــخ فــي االقتصــاد البحرينــي مــن قبــل  .

الســياحة المحليــة والمغــادرة )الســياحة الوطنيــة(، هنــاك 42 دينــارًا 

ــن  ــزوار المغادري ــارًا ناتجــة عــن ال ــة، و58 دين ــارات المحلي ناتجــة عــن الزي

قبــل ســفرهم للخــارج.

وقد ُقدر متوسط إنفاق زائر اليوم الواحد في الرحلة بـــ 18 دينارًا. .

وبلــغ متوســط إنفــاق الزائــر المغــادر داخــل االقتصــاد البحرينــي قبــل  .

سفره للخارج 35 دينارًا. 

تركــزت النســبة األكبــر مــن إنفــاق الســياحة المحليــة فــي خدمــات النقــل  .

الجــوي للــركاب، وخدمــات وكاالت الســفر، وخدمــات الحجــز األخــرى بمــا 

عــن  ناتــج  بالطبــع  58%وهــذا  مليــون دينــار، بنســبة   99.7 يعــادل 

إنفــاق مــا قبــل الســفر للرحــات المغــادرة.

فــي  . )التســوق(  األخــرى  االســتهاكية  الخدمــات  علــى  اإلنفــاق  يأتــي 

%16 بنســبة  تقريبــً،  دينــار  مليــون   27.8 بلــغ  الثانيــة، حيــث  المرتبــة 

الرياضيــة  . الخدمــات  علــى  اإلنفــاق  الثالثــة  المرتبــة  فــي  تــاه  ثــم 

.%16 بنســبة  تقريبــً،  دينــار  مليــون   27.5 بلــغ  حيــث  والترفيهيــة، 

ويحتــل اإلنفــاق علــى خدمــات الطعــام والمشــروبات المرتبــة الرابعــة  .

دينــار،  مليــون   9.2 بقيمــة  المحليــة،  الســياحة  إنفــاق  بنــود  ضمــن 

اإلجمالــي. مــن   %5 بنســبة 

وقد ُقدر اإلنفاق على باقي الخدمات مجتمعة بـــ 6.5 مليون دينار.   .

ويوضح الجدول أدناه هيكل إنفاق السياحة المحلية حسب المنتجات.

5.3 مؤشرات إنفاق السياحة المحلية، 2018

فــي عــام 2018، بلــغ إجمالــي عــدد الرحــات المحليــة التــي قــام بهــا الــزوار 

المقيمــون فــي مملكــة البحريــن مــا يقــارب 3.8 مليــون رحلــة، توزعــت 

بيــن 3.692 مليــون رحلــة قــام بهــا زوار اليــوم الواحــد )رحــات ال تتضمــن 

المبيــت(.  )رحــات  الســياح  بهــا  قــام  تقريبــً  رحلــة  ألــف  المبيــت(، و117 

الرحــات  هــذه  عــن  المتولــدة  المحليــة  الســياحة  عائــدات  وقــد وصلــت 

171 مليــون دينــار بحرينــي فــي االقتصــاد الوطنــي، منهــا 4.2 مليــون 

دينــار بحرينــي مــن زوار المبيــت )الســياح(، و66.7 مليــون دينــار بحرينــي 

تشــكل قيمــة مــا أنفقــه زوار اليــوم الواحــد، فضــًا عــن 99.7 مليــون دينــار 

تشــكل قيمــة مــا أنفقــه الــزوار المقيمــون قبــل ســفرهم للخــارج ضمــن 

رحاتهــم المغــادرة.
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عنــد مقارنــة إنفــاق الســياحة المحليــة بيــن عامــي 2017 و2018، يتضــح 

اإلقامــة  خدمــات  مثــل:  ارتفاعــً،  شــهدت  لإلنفــاق  بنــود  عــدة  هنــاك  أن 

 ،)%22( التســوق  ومنتجــات   ،)%31( البــري  النقــل  وخدمــات   ،)%61(

والخدمــات الرياضيــة والترفيهيــة )17%(. وعلــى النقيــض، ســجل اإلنفــاق 

علــى الخدمــات الثقافيــة تراجعــً بنســبة )77%(، ثــم خدمــات تقديــم 

الطعــام والشــراب )9%(، وخدمــات النقــل الجــوي للــركاب )7%(، ثــم 

خدمــات وكاالت الســفر وخدمــات الحجــز األخــرى )%3(.

جدول )41( هيكل إنفاق السياحة المحلية حسب المنتجات، 2018

 شكل )97( هيكل إنفاق السياحة المحلية حسب أنواع الرحالت،
2018
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ومــن ناحيــة أخــرى، عنــد تحليــل األهميــة النســبية لبنــود اإلنفــاق، يتضــح 

أنهــا تختلــف إلــى حــد كبيــر عنــد الفصــل بيــن إنفــاق الزيــارات المحليــة 

وإنفــاق مــا قبــل الســفر للرحــات المغــادرة، علــى النحــو الموضــح فــي 

الجدوليــن أدنــاه. 

بالنســبة إلنفــاق الــزوار علــى الزيــارات المحليــة، يتضــح أن اإلنفــاق علــى 

مــن   %39 يقــارب  مــا  علــى  يســتحوذ  والترفيهيــة  الرياضيــة  الخدمــات 

اإلجمالــي، وهــذا بالضــرورة يعــزى إلــى التطــور فــي المهرجانــات واألحــداث 

الترفيهيــة الخاصــة التــي نظمــت فــي مملكــة البحرين. ويأتــي اإلنفاق على 

التســوق بنســبة 39%، ثــم اإلنفــاق علــى خدمــات الطعــام والمشــروبات 

بنســبة 13% مــن إجمالــي إنفــاق الزيــارات المحليــة داخــل مملكــة البحرين، 

كمــا يتضــح فــي الجــدول اآلتــي.

أمــا بالنســبة إلنفــاق مــا قبــل الســفر للرحــات المغــادرة فإنــه ينحصــر فــي منتجيــن فقــط، همــا: خدمــات النقــل الجــوي للــركاب )تذاكــر الســفر( بنســبة 

92%، وخدمــات وكاالت الســفر وخدمــات الحجــز األخــرى بنســبة %8.

 جدول )43( هيكل إنفاق الزوار المحليين خالل رحالتهم المحلية
بمملكة البحرين حسب المنتجات، 2018

 جدول )44( هيكل إنفاق ما قبل السفر للزوار المغادرين حسب
المنتجات، 2018

 جدول )42( مقارنة إنفاق السياحة المحلية حسب المنتجات خالل
عامي، 2017/ 2018



 جدول )45( الجدول الثاني لحساب السياحة الفرعي بمملكة
 البحرين، إنفاق السياحة المحلية حسب المنتجات وفئات الزوار

وأنواع الرحالت 2018
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5.4 مؤشرات إنفاق السياحة المغادرة،  2018

مملكــة  مــن  المغــادرة  الرحــات  عــدد  إجمالــي  بلــغ   ،2018 عــام  خــال 

مقارنــة   %9 مليــون رحلــة، بانخفــاض بنســبة   2.9 البحريــن مــا يقــارب 

بعــام 2017، وقــد توزعــت الرحــات المغــادرة فــي عــام 2018 بيــن 1.5 

مليــون رحلــة قــام بهــا الســياح )رحــات المبيــت(، و1.3 ألــف رحلــة قــام بهــا 

زوار اليــوم الواحــد )رحــات ال تتضمــن المبيــت(. وقــد بلغــت مصروفــات 

الدوليــة  الوجهــات  فــي  البحرينــي  االقتصــاد  خــارج  المغــادرة  الســياحة 

المختلفــة 856 مليــون دينــار بحرينــي، منهــا حوالــي 765 مليــون دينــار 

بحرينــي مــن زوار المبيــت )الســياح(، وحوالــي 91 مليــون دينــار بحرينــي 

قيمــة مــا أنفقــه زوار اليــوم الواحــد.

شكل )98( الزوار المغادرون من مملكة البحرين وإنفاقهم،  2018

ومــن خــال مقارنــة إنفــاق الســياحة المغــادرة خــارج االقتصــاد البحرينــي بيــن عامــي 2017 و2018، يتبيــن أنــه تراجــع بنســبة معتبــرة بلغــت %22، 

والســبب يعــزى بالضــرورة إلــى انخفــاض عــدد الرحــات المغــادرة، وبخاصــة للمقيميــن غيــر البحرينييــن فــي المملكــة.

 شكل)99( هيكل إنفاق السياحة المغادرة حسب أنواع الرحالت،
2018
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وقــد تبيــن مــن اســتقراء البيانــات المجمعــة فــي الجــدول الثالــث مــن 

الســياحة  بإنفــاق  والخــاص   ،TSA الفرعــي  الســياحة  حســاب  جــداول 

يلــي: مــا   ،2018 لعــام  الــزوار  وأنــواع  المنتجــات  حســب  المغــادرة 

إنفــاق  . إجمالــي  مــن   %89 )الســياح(  المبيــت  زوار  إنفــاق  يشــكل 

الواحــد  اليــوم  زوار  إنفــاق  نســبة  بلغــت  بينمــا  المغــادرة،  الســياحة 

11% من اإلجمالي. .

أثنــاء  . المغــادرون  الــزوار  ينفقهــا  دينــار   100 بيــن كل  مــن  أن  أي 

رحاتهــم خــارج المملكــة، هنــاك 89 دينــارًا ناتجــة عــن رحــات المبيــت، 

ــارًا ناتجــة عــن رحــات اليــوم الواحــد. و11 دين

 بلغ متوسط اإلنفاق اليومي للزائر المغادر 35 دينارًا تقريبً. .

)قطــاع  . المختلفــة  االســتهاكية  المنتجــات  علــى  اإلنفــاق  شــكل 

التســوق( البنــد الرئيــس مــن إجمالــي إنفــاق الــزوار المغادريــن، حيــث 

ــار، بنســبة  بلغــت قيمــة هــذا اإلنفــاق مــا يعــادل 273.1 مليــون دين

تقتــرب مــن 32% مــن اإلجمالــي.

المرتبــة  . فــي  للــركاب  الجــوي  النقــل  علــى خدمــات  اإلنفــاق  يأتــي   

.%27 بنســبة  دينــار،  مليــون   232.6 نحــو  بلــغ  حيــث  الثانيــة، 

 ثــم تــاه اإلنفــاق علــى خدمــات اإلقامــة للــزوار فــي المرتبــة الثالثــة،  .

.%18 مليــون دينــار، بنســبة   150.7 بلــغ نحــو  حيــث 

 ويحتــل اإلنفــاق علــى خدمــات الطعــام والمشــروبات المرتبــة الرابعــة  .

ــن، بقيمــة 105.4 مليــون دينــار،  ــزوار المغادري ضمــن بنــود إنفــاق ال

بنســبة 12% مــن اإلجمالــي.

 وقــد ُقــدر اإلنفــاق علــى خدمــات النقــل البــري للــركاب بمــا يعــادل  .

65.9 مليــون دينــار، بنســبة 8% تقريبــً مــن اإلجمالــي.

والخدمــات  . والترفيهيــة  الرياضيــة  الخدمــات  علــى  اإلنفــاق  وبلــغ   

مــن   %3 مليــون دينــار، بنســبة   23.4 يعــادل  مــا  الثقافيــة معــً 

المغــادرة. الســياحة  إنفــاق  إجمالــي 

جدول )46( هيكل إنفاق السياحة المغادرة حسب المنتجات، 2018

ونظــرًا الختــاف طبيعــة رحــات اليــوم الواحــد مقابــل رحــات المبيــت، فــإن 

ــى النحــو الموضــح  ــة النســبية لبنــود اإلنفــاق تختلــف بينهمــا، عل األهمي

ــاه، حيــث تنحصــر بنــود إنفــاق زوار اليــوم الواحــد فــي  فــي الجدوليــن أدن

النقــل  وخدمــات  التســوق  بينهــا  مــن  يســتحوذ  فقــط،  بنــود  خمســة 

الجــوي للــركاب معــً علــى نســبة تتجــاوز 72% مــن إجمالــي إنفــاق زوار 

اليــوم الواحــد.
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  جدول )47( هيكل إنفاق زوار المبيت المغادرين حسب المنتجات،
2018

 جدول )48( هيكل إنفاق زوار اليوم الواحد المغادرين حسب
المنتجات،  2018
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 جدول )49( الجدول الثالث لحساب السياحة الفرعي بمملكة
 البحرين،  إنفاق السياحة المغادرة حسب المنتجات وفئات الزوار،

2018

Tourism Balance 2018 ،الميزان السياحي

فــي ســياق ميــزان المدفوعــات، تشــير األرصــدة الدائنــة Credit المتعلقــة 

أو  الخــاص  االســتخدام  ألغــراض  والخدمــات  الســلع  قيمــة  إلــى  بالســفر 

لإلهــداء، التــي حصــل عليهــا غيــر مقيميــن مــن اقتصــاد مــا أثنــاء زياراتهــم 

لهــذا االقتصــاد، وهــذا ضمــن إحصــاءات الســياحة يعــرف بـ »إنفاق الســياحة 

الوافــدة«. وبالمقابــل، تشــير األرصــدة المدينــة Debit المتعلقــة بالســفر 

فــي ميــزان المدفوعــات إلــى قيمــة الســلع والخدمــات ألغــراض االســتخدام 

الخــاص أو لإلهــداء، التــي حصــل عليهــا المقيمــون مــن اقتصــادات أخــرى 

أثنــاء زياراتهــم لهــذه االقتصــادات األخــرى، ويعــرف هــذا ضمــن إحصــاءات 

الســياحة بــــ »إنفــاق الســياحة المغــادرة«.

ومــن ثــم يمكــن التعبيــر عــن الميــزان الســياحي بأنــه الفــرق بيــن العائــدات 

فــي  المقيميــن  غيــر  إنفــاق  نتيجــة  الوافــدة،  الســياحة  عــن  المتولــدة 

االقتصــاد الوطنــي البحرينــي، والمصروفــات التــي أنفقهــا المقيمــون فــي 

مملكــة البحريــن خــارج االقتصــاد البحرينــي خــال رحاتهــم الســياحية 

والثالــث  األول  الجدوليــن  نتائــج  إلــى  واســتنادًا  الخارجيــة.  أو  المغــادرة 

مــن حســاب الســياحة الفرعــي، يمكــن حســاب قيمــة الميــزان الســياحي 

كاآلتــي:

ــي  ــدة - إجمال ــياحة الواف ــاق الس ــي إنف ــياحي = إجمال ــزان الس المي

ــادرة ــياحة المغ ــاق الس إنف

الميــزان الســياحي = 1,442 مليــون دينــار - 856 مليــون دينــار = 

586 مليــون دينــار

وهــذا يشــير إلــى أن الســياحة ســاهمت فــي خفــض العجــز فــي 

ميــزان المدفوعــات بمملكــة البحريــن بنحــو 587 مليــون دينــار 

خــالل عــام 2018.

شكل )100( الميزان السياحي بمملكة البحرين خالل عام،  2018

)مليون دينار بحريني(
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5.5 مؤشرات إنفاق السياحة الداخلية،  2018

تشــمل الســياحة الداخليــة كًا مــن الســياحة الوافــدة والســياحة المحليــة. 

الداخليــة فــي  الرحــات الســياحية  بلــغ إجمالــي عــدد   ،2018 فــي عــام 

مملكــة البحريــن 15.8 مليــون رحلــة، توزعــت بيــن 12.0 مليــون رحلــة 

رحلــة ســياحية محليــة  مليــون  76%، و3.8  بنســبة  وافــدة،  ســياحية 

تقريبــً، بنســبة 24%. وقــد بلــغ مجمــوع إنفــاق الســياحة الداخليــة 1,613 

مليــون دينــار، منهــا 1,442 مليــون دينــار متولــدة عــن الســياحة الوافــدة، 

ــدة عــن الســياحة المحليــة. و171 مليــون دينــار متول

وبالمقارنــة بعــام 2017، يتضــح أن إنفــاق الســياحة الداخليــة، الــذي يمثــل 

مجمــوع إنفــاق الســياحة الوافــدة والمحليــة، ســجل هبوطــً بنســبة %11، 

ويعــزى الســبب إلــى انخفــاض أنفــس الســياحة الوافــدة باألســاس، كمــا تــم 

توضيحــه ســابقً.

الكبيــر  النســبي  الــوزن  الداخليــة  الســياحة  إنفــاق  هيــكل  ويعكــس 

للســياحة الوافــدة، التــي تشــكل مســاهمتها نحــو 89% مــن إجمالــي 

اإلنفــاق، وتأتــي الســياحة المحليــة بأهميــة هامشــية فــي حــدود %11.  

إلــى أن مــن كل 100 دينــار تتولــد مــن الســياحة داخــل  وهــذا يشــير 

الوافــدة،  الســياحة  عــن  ناتجــة  دينــارًا   89 هنــاك  البحرينــي،  االقتصــاد 

دينــارًا فقــط مــن الســياحة المحليــة.  11 مقابــل 

شكل )101( السياحة الداخلية في مملكة البحرين،  2018

شكل )102( هيكل إنفاق السياحة الداخلية حسب مكوناته،  2018
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وبالنظر إلى الصورة اإلجمالية لهيكل إنفاق السياحة الداخلية حسب بنود اإلنفاق، يتضح ما يلي:

ــة نمــط ســياحة التســوق فــي  . ــك أهمي ــة، ويعكــس ذل ــي إنفــاق الســياحة الداخلي اســتحواذ اإلنفــاق علــى التســوق علــى نحــو 45% مــن إجمال

المملكــة.

استئثار خدمات اإلقامة للزوار وخدمات تقديم الطعام والمشروبات بنسبة تزيد على 25% من جملة اإلنفاق. .

تلــي ذلــك الخدمــات الرياضيــة والترفيهيــة التــي تبلــغ أهميتهــا النســبية فــي هيــكل إنفــاق الســياحة الداخليــة 13%، ثــم خدمــات النقــل الجــوي  .

للــركاب التــي تجــاوزت نســبتها 9% مــن اإلجمالــي.

ويوضح الجدول اآلتي األهمية النسبية لبنود اإلنفاق المختلفة في هيكل إنفاق السياحة الداخلية لعام 2018.

جدول )50( هيكل إنفاق السياحة الداخلية حسب المنتجات،  2018

 شكل )103( القطاعات التي يتركز فيها إنفاق السياحة الداخلية
في االقتصاد البحريني،  2018

ويوضح الشكل اآلتي كيف تتوزع كل )100( دينار متولدة عن السياحة الداخلية داخل االقتصاد البحريني خال عام 2018.
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  جدول )51( الجدول الرابع لحساب السياحة الفرعي بمملكة البحرين،
اإلستهالك السياحي الداخلي حسب المنتجات، 2018

5.6 حسابات اإلنتاج للصناعات السياحية،  2018

يقــدم الجــدول الخامــس مــن حســاب الســياحة الفرعــي TSA حســابات 

اإلنتــاج للصناعــات الســياحية والصناعــات األخــرى فــي االقتصــاد الوطنــي 

علــى نحــو تفصيلــي، وعلــى مســتوى كل نشــاط مــن األنشــطة المميــزة 

للســياحة. ويشــمل كذلــك بيانــات االســتهاك الوســيط لهــذه األنشــطة، 

بمــا يشــكل مــن حســاب القيمــة المضافــة اإلجماليــة للصناعات الســياحية.

لقــد بلــغ إجمالــي العــرض المحلــي غيــر النفطــي )بأســعار الشــراء( فــي 

مملكــة البحريــن 24,288 مليــون دينــار تقريبــً، منهــا 1,907 مليــون 

دينــار تقريبــً تشــكل إنتــاج الصناعــات المميــزة للســياحة، بنســبة %8 

مــن اإلجمالــي. وقــد بلغــت القيمــة المضافــة اإلجماليــة )غيــر النفطيــة( فــي 

االقتصــاد البحرينــي 12,051 مليــون دينــار، منهــا 848 مليــون دينــار 

تشــكل القيمــة المضافــة اإلجماليــة المتولــدة عــن الصناعــات المميــزة 

للصناعــات  المباشــرة  المســاهمة  وهــي   ،%7.0 بنســبة  للســياحة، 

ــة فــي االقتصــاد  ــر النفطي ــة غي ــة اإلجمالي الســياحية فــي القيمــة المضاف

البحرينــي.

وبالمقارنــة بمؤشــرات عــام 2017، يتضــح أنــه بالرغــم مــن زيــادة العــرض 

 26.8 بنحــو   2018 عــام  فــي  للســياحة  المميــزة  للصناعــات  المحلــي 

المباشــرة  اإلجماليــة  المضافــة  القيمــة  زيــادة  وكذلــك  دينــار،  مليــون 

ــإن المســاهمة  ــً، ف ــار تقريب ــف دين للصناعــات الســياحية بمقــدار 700 أل

المباشــرة للصناعــات الســياحية فــي القيمــة المضافــة لاقتصــاد البحريــن 

تراجعــت بنســبة 2.9%. والســبب يعــزى إلــى نمــو الصناعــات األخــرى غيــر 

الســياحية بمقــدار أكبــر مــن نمــو الصناعــات الســياحية.

ويتبيــن مــن اســتقراء الجــدول الخامــس مــن جــداول حســاب الســياحة 

الفرعــي TSA، الخــاص بمملكــة البحريــن لعــام 2018، اســتئثار خدمــات 

تقديــم الطعــام والمشــروبات بنحــو 24% مــن إجمالــي إنتــاج الصناعــات 

الســياحية، وتليهــا خدمــات النقــل الجــوي للــركاب بنســبة 21% تقريبــً، 

النقــل  ثــم خدمــات   ،%11 والترفيهيــة بنســبة  الرياضيــة  الخدمــات  ثــم 

البــري للــركاب بنســبة 9%، وبلغــت نســبة خدمــات اإلقامــة للــزوار %7 

الجــدول اآلتــي حســابات اإلنتــاج للصناعــات الســياحية  تقريبــً. ويوّضــح 

والصناعــات األخــرى.
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 شكل )104( المساهمة المباشرة للصناعات السياحية في القيمة
المضافة اإلجمالية لالقتصاد البحريني،  2018

 جدول )52( حسابات اإلنتاج للصناعات السياحية والصناعات األخرى
)غير النفطية، 2018 )بأسعار الشراء
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ويوضــح الجــدول اآلتــي توزيعــات القيمــة المضافــة للصناعــات الســياحية 

وأهميتهــا النســبية. وقــد احتلــت صناعــة تقديــم الطعــام والمشــروبات 

المرتبــة األولــى مــن بيــن الصناعــات المميــزة للســياحة، بنســبة مســاهمة 

تقتــرب مــن 23%، ثــم صناعــة خدمــات وكاالت الســفر وخدمــات الحجــز 

األخــرى بنســبة 21%، ثــم خدمــات اإلقامــة للــزوار بنســبة تقتــرب مــن %12، 

بينمــا تعــد تجــارة التجزئــة فــي الســلع المميــزة للســياحة الخاصــة بمملكــة 

البحريــن األقــل مســاهمة فــي توليــد القيمــة المضافــة للصناعــات الممّيــزة 

للســياحة بنســبة %0.2.

ومــن حيــث توزيعــات القيمــة المضافــة، وقدرها 847.8 مليــون دينار، فقد 

بلــغ إجمالــي تعويضــات العامليــن للصناعــات المميــزة للســياحة 348.5 

مليــون دينــار تقريبــً، بنســبة 41% مــن إجمالــي القيمــة المضافــة، مقابــل 

نحــو 445.3 مليــون دينــار كفائــض التشــغيل اإلجمالــي، بنســبة %53 

تقريبــً. أمــا صافــي الضرائــب األخــرى علــى اإلنتــاج فقــد بلغــت نحــو 54.0 

مليــون دينــار، بنســبة %6.

 جدول )53( القيمة المضافة اإلجمالية للصناعات السياحية لعام
2018

 شكل )105( توزيعات القيمة المضافة اإلجمالية للصناعات
السياحية، 2018
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 جدول )54( الجدول الخامس لحساب السياحة الفرعي بمملكة
 البحرين، حساب إنتاج للصناعات السياحية والصناعات األخرى غير

النفطية )بأسعار الشراء( 2018

5.7 العرض المحلي واستهالك السياحة الداخلية،  2018

TSA محــور  الفرعــي  الســياحة  الســادس مــن حســاب  الجــدول  يعتبــر 

ــع  ــة تجميــع للجدوليــن الراب هــذا الحســاب، كمــا ســبق ذكــره، وهــو بمثاب

فيــه  تــرد  إذ   ،TSA الفرعــي  الســياحة  حســاب  جــداول  مــن  والخامــس 

المقابلــة بيــن العــرض المحلــي للســلع والخدمــات واالســتهاك الســياحي 

الداخلــي. ويمكــن مــن خــال بيانــات هــذا الجــدول حســاب القيمــة الُمضافة 

اإلجمالــي  المحلــي  والناتــج   ،)TDGVA( للســياحة  المباشــرة  اإلجماليــة 

ومكوناتهمــا.   )TGDP( للســياحة 

وقــد تبيــن مــن خــال تجميــع الجــدول الســادس لحســاب الســياحة الفرعي 

الخــاص بمملكــة البحريــن، أن المســاهمة المباشــرة للســياحة فــي الناتــج 

المحلــي اإلجمالــي غيــر النفطــي بلغــت 6.1%. ويوضــح الشــكل اآلتــي 

مؤشــرات مســاهمة الســياحة فــي االقتصــاد البحرينــي.

)مليون دينار بحريني(
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وبالمقارنــة بمؤشــرات عــام 2017، يتضــح أنــه نتيجــة النخفــاض إنفــاق الســياحة الوافــدة المشــار إليــه ســابقً، تراجعــت جميــع مؤشــرات المســاهمة 

ــكل مؤشــر. ــر بالنســبة ل ــي معــدل التغي ــن خــال عــام 2018. ويوضــح الشــكل اآلت ــة للســياحة فــي مملكــة البحري االقتصادي

 شكل )106( مؤشرات مساهمة السياحة في االقتصاد البحريني
لعام، 2018

 جدول )55( التغير في مؤشرات المساهمة االقتصادية للسياحة
في مملكة البحرين خالل عام 2018
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الفرعــي  الســياحة  لحســاب  الســادس  الجــدول  بيانــات  اســتقراء  ومــن 

فــي  المحلــي  العــرض  إجمالــي  أن  يتضــح  البحريــن،  بمملكــة  الخــاص 

المملكــة بلــغ 24,288 مليــون دينــار تقريبــً )بأســعار المشــترين( لعــام 

2018، بينمــا بلــغ االســتهاك الســياحي الداخلــي 1,613 مليــون دينــار 

تقريبــً، بنســبة 6.6% مــن هــذا العــرض المحلــي. وقــد تبايــن نصيــب 

المنتجــات  حســب  المحلــي  العــرض  مــن   Tourism Ratio الســياحة 

المختلفــة كمــا هــو مبيــن بالجــدول والشــكل اآلتييــن.

البحريــن  مملكــة  فــي  اإلقامــة  لخدمــات  المحلــي  العــرض  أن  يتضــح 

يســتهلك بصــورة شــبه كاملــة مــن قبــل الســياح، وذلــك بنســبة تناهــز 

الســياحة  خدمــات  علــى  الســياحي  االســتهاك  يســتحوذ  كمــا   ،%97

الخدمــات  ثــم   ،%100 نســبة  علــى  األخــرى  الحجــز  وخدمــات  والســفر 

الرياضيــة والترفيهيــة بنســبة 98% تقريبــً وخدمــات تقديــم الطعــام 

والشــراب بنســبة 61%،أمــا خدمــات النقــل الجــوي للــركاب فكانــت نســبة 

37%تقريبــً. لهــا  الســياحي  االســتهاك 

 جدول )56( حصة السياحة من العرض المحلي حسب المنتجات
لعام 2018

 شكل )107( حصة السياحة من العرض المحلي حسب المنتجات
لعام  2018
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ــدة عــن الســياحة  ــب المتول ــى المســاهمة فــي صافــي الضرائ وبالنظــر إل

مــن   %51 بنســبة  يســاهمان  والمطاعــم  الفنــادق  أن قطاعــي  يتضــح 

اإلجمالــي. وعلــى مســتوى القيمــة المضافــة اإلجمالية المباشــرة للســياحة، 

مــن  تتولــد  منهــا   %26 TSA أن  الفرعــي  الســياحي  الحســاب  يظهــر 

قطاعــي الفنــادق والمطاعــم، فــي حيــن أن القيمــة التــي تولدهــا الســياحة 

القيمــة  نصــف  تقــارب  )التســوق(  األخــرى  االســتهاكية  القطاعــات  فــي 

المضافــة اإلجماليــة المباشــرة للســياحة، كمــا يتضــح فــي الشــكل اآلتــي.

وفــي ذات الســياق، يمكــن أن نســتخلص مــن نتائــج حســاب الســياحة الفرعــي TSA للمســاهمة االقتصاديــة لقطــاع الســياحة البحرينــي، أن كل 100 

دينــار تتولــد كقيمــة مضافــة فــي االقتصــاد الوطنــي مــن الســياحة تتــوزع علــى النحــو اآلتــي:

 شكل )108( مساهمة القطاعات المختلفة في القيمة المضافة
اإلجمالية المباشرة للسياحة 2018
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5.8 مؤشرات العمالة في الصناعات السياحية،  2018
أظهــرت نتائــج الجــدول الســابع مــن جــداول حســاب الســياحة الفرعــي TSA أن عــدد المشــتغلين فــي الصناعــات الســياحية فــي مملكــة البحريــن بلــغ 

نحــو 73 ألــف مشــتغل خــال عــام 2018، وهــذا يشــير إلــى أن المســاهمة المباشــرة للســياحة فــي التوظيــف بمملكــة البحريــن تصــل إلــى 9.6% مــن 

إجمالــي العامليــن بالمملكــة.  وبعبــارة أخــرى، مــن بيــن كل 10 عامليــن فــي المملكــة هنــاك شــخص واحــد يعمــل فــي الصناعــات المميــزة للســياحة.

  شكل )109( العمالة في الصناعات السياحية بمملكة البحرين،
2018

 جدول )57( الجدول السادس لحساب السياحة الفرعي بمملكة
 البحرين، العرض المحلي )غير النفطي( واإلستهالك السياحي

الداخلي حسب المنتجات )بأسعار الشراء(، 2018

)مليون دينار بحريني(
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كمــا أظهــرت النتائــج أن عــدد اإلنــاث العامــات فــي الصناعــات الســياحية بلــغ 12.2 ألــف عاملــة تقريبــً، بنســبة 17 %مــن حجــم العمالــة فــي الصناعــات 

الســياحية خــال عــام 2018.

وأيضــً، تبيــن أن عــدد المواطنيــن البحرينييــن المشــتغلين فــي الصناعــات الســياحية بلــغ 8.6 ألــف مشــتغل خــال عــام 2018، وبذلــك تقــدر نســبة 

توطيــن الوظائــف فــي الصناعــات الســياحية بمملكــة البحريــن بنحــو 12%، أي أنــه بيــن كل 8 مشــتغلين فــي الصناعــات الســياحية هنــاك مشــتغل 

واحــد بحرينــي الجنســية.

 شكل )110( اإلناث المشتغالت في الصناعات السياحية بمملكة
البحرين، 2018

 شكل )111( المواطنون المشتغلون في الصناعات السياحية
بمملكة البحرين، 2018
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 TSA الفرعــي  الســياحة  لحســاب  الســابع  الجــدول  بيانــات  وباســتقراء 

اآلتــي: 2018 يتضــح  لعــام  البحريــن  الخــاص بمملكــة 

يشــكل المشــتغلون فــي صناعــة تقديــم الطعــام والمشــروبات نحــو 47 

ألــف مشــتغل، بمــا يعــادل 64% مــن جملــة المشــتغلين فــي الصناعــات 

الســياحية فــي مملكــة البحريــن.

ــي المشــتغلون فــي خدمــات اإلقامــة فــي المرتبــة الثانيــة بعــدد  . يأت

يبلــغ 15 ألــف مشــتغل تقريبــً، بنســبة 20% مــن العامليــن فــي 

الصناعــات الســياحية فــي مملكــة البحريــن خــال عــام 2018. 

وفــي المرتبــة الثالثــة يأتــي المشــتغلون فــي خدمــات وكاالت الســفر  .

وخدمــات الحجــز األخــرى بنحــو 4 آالف مشــتغل، بنســبة 5% مــن 

اإلجمالــي تقريبــً.

وقــد بلــغ عــدد المشــتغلين فــي خدمــات النقــل الجــوي للــركاب 3  .

مــن اإلجمالــي تقريبــً.  %4 آالف مشــتغل تقريبــً، بنســبة 

ويوضــح الجــدول والشــكل اآلتيــان توزيــع المشــتغلين فــي الصناعــات 

الصناعــات. حســب  الســياحية 

 جدول )58( المشتغلون بالصناعات السياحية في مملكة البحرين،
2018

 شكل )112( التوزيع النسبي للمشتغلين في الصناعات السياحية
حسب القطاعات في مملكة البحرين2018
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ومــن حيــث التركيــب النوعــي للمشــتغلين بالصناعــات الســياحية، ياحــظ 

أن خدمــات النقــل الجــوي للــركاب تمثــل أكثــر الصناعــات الســياحية مــن 

الخدمــات  صناعــة  تليهــا   ،%36 بنســبة  اإلنــاث،  توظيــف  نســبة  حيــث 

الرياضيــة والترفيهيــة بنســبة 33%، وخدمــات وكاالت الســفر وخدمــات 

الحجــز األخــرى بنســبة 24%، ثــم خدمــات اإلقامــة بنســبة 23%. والشــكل 

اآلتــي يوضــح التوزيــع النســبي للمشــتغلين فــي الصناعــات الســياحية 

حســب النــوع وحســب الصناعــات.

وبالنســبة لتركــز المواطنيــن المشــتغلين فــي الصناعــات الســياحية، 

يتضــح أن خدمــات النقــل الجــوي هــي الصناعة األكثر توظيفــً للمواطنين، 

بنســبة 55% مــن إجمالــي المشــتغلين بهــا، بينمــا تعــد خدمــات تقديــم 

الطعــام والمشــروبات األقــل مســاهمة مــن حيــث توظيــف المواطنيــن، 

بنســبة ال تتعــدى 7%، كمــا يتضــح فــي الشــكل اآلتــي:

 شكل )113( التركيب النوعي للمشتغلين في الصناعات السياحية
حسب النوع والصناعات، 2018

 شكل )114( التوزيع النسبي للمشتغلين في الصناعات السياحية
حسب الجنسية والصناعات، 2018
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 جدول )59( الجدول السابع لحساب السياحة الفرعي بمملكة
البحرين، العمالة في الصناعات السياحية، 2018

5.9 المؤشرات األخرى لقطاع السياحة بمملكة البحرين، 2018

5( عدد الرحالت وليالي المبيت حسب نوع السياحة وفئات الزوار، 2018

في ضوء نتائج الجدول العاشر لجدول حساب السياحة الفرعي بمملكة البحرين لعام 2018، تبين اآلتي:

السياحة الوافدة: .

           .   بلغ عدد رحالت اليوم الواحد نحو 7.7 مليون مقابل 4.4 مليون رحلة مبيت؛

           .   بلغ عدد الليالي التي قضاها السياح 12.8 مليون ليلة، بمتوسط مدة إقامة للسائح بلغ 2.9 ليلة.

السياحة المحلية: .

           .    بلغ عدد رحالت اليوم الواحد 3.7 مليون مقابل 117 ألف رحلة مبيت.

           .    بلغ عدد الليالي التي قضاها السياح 145 ألف ليلة، بمتوسط مدة إقامة للسائح بلغ 1.2 ليلة.

السياحة المغادرة: .

           .     بلغ عدد رحالت اليوم الواحد 1.3 مليون مقابل 1.5 مليون رحلة مبيت.

           .     بلغ عدد الليالي التي قضاها السياح 30.6 مليون ليلة، بمتوسط مدة إقامة للسائح بلغ 15.1 ليلة.
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 شكل )115( أعداد الرحالت والليالي حسب األشكال المختلفة
للسياحة، 2018

6( عدد الزوار الوافدين وليالي المبيت حسب وسائل النقل، 2018

يتضــح مــن الشــكل أدنــاه أن معظــم الــزوار الوافديــن إلــى مملكــة البحريــن يأتــون عــن طريــق البــر، بعــدد بلــغ 10.8 مليــون زائــر، قضــى زوار المبيــت 

منهــم نحــو 9.6 مليــون ليلــة، بينمــا بلــغ عــدد مــن يأتــون عبــر الجــو 1.2 مليــون زائــر، قضــى زوار المبيــت منهــم 3.2 مليــون ليلــة. أمــا الــزوار عبــر البحــر 

فلــم يتجــاوز عددهــم 81 ألفــً، جميعهــم مــن زوار اليــوم الواحــد.

 شكل )116( عدد الزوار الوافدين وليالي المبيت حسب وسيلة
الوصول، 2018
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 شكل )117( الطاقة االستيعابية للمنشآت الفندقية بمملكة
البحرين، 2018

8( توزيع المنشآت السياحية حسب الصناعات والحجم، 2018

وصــل عــدد المنشــآت الســياحية إلــى 9,693 منشــأة تتــوزع علــى الصناعــات الســياحية المختلفــة، حيــث تســتحوذ خدمــات تقديــم الطعــام والشــراب 

علــى 74% مــن إجمالــي المنشــآت، بينمــا بلغــت نســبة المنشــآت فــي خدمــات وكاالت الســفر وخدمــات الحجــز األخــرى 5% مــن اإلجمالــي. أمــا منشــآت 

خدمــات اإلقامــة للــزوار فبلغــت نســبتها 3% تقريبــً مــن اإلجمالــي خــال عــام 2018. 

7( الطاقة االستيعابية للمنشآت الفندقية، 2018

خــال عــام 2018، بلــغ عــدد المنشــآت الفندقيــة 207 منشــآت، توفــر طاقــة اســتيعابية تقــدر بـــــ 14.9 ألــف غرفــة، و29.7 ألــف ســرير. وســجل معــدل 

إشــغال الغــرف نســبة %45.

 جدول )60( المنشآت السياحية وتوزيعها على الصناعات في
مملكة البحرين، 2018



177األهمية االقتصادية للسياحة في مملكة البحرين

شكل )118( توزيع المنشآت السياحية حسب الحجم، 2018

وبالنظــر إلــى حجــم المنشــآت الســياحية مــن حيــث عــدد المشــتغلين بهــا، يتبيــن أن 88% منهــا تقريبــً تنتمــي إلــى المنشــآت متناهيــة الصغــر )10-1 

مشتغلين(.
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ا لزائــر هــو مســافر يقــوم برحلــة إلــى وجهــة رئيســة خــارج بيئتــه المعتــادة، لمــدة تقــل عــن عــام واحــد، ألي غــرض رئيــس )عمــل 
تجــاري أو ترفيــه أو غــرض شــخصي آخــر(، بخــاف العمــل لــدى كيــان مقيــم فــي البلــد أو المــكان محــل الزيــارة.

قاموس المصطلحات

تشــير الرحلــة إلــى ســفر الشــخص مــن وقــت المغــادرة مــن محــل إقامتــه المعتــاد حتــى عودتــه. وبالتالــي، هــي تشــير إلــى رحلــة 
ذهــاب وإيــاب. وتمثــل الرحــات التــي يقــوم بهــا الــزوار رحــات ســياحية. وتتســم الرحلــة الســياحية بوجهتهــا الرئيســة، مــن بيــن 

خصائــص أخــرى )علــى ســبيل المثــال، الغــرض الرئيس(.

تتكــون الرحلــة مــن عــدة زيــارات ألماكــن مختلفــة. ويشــير مصطلــح “زيــارة ســياحية” إلــى البقــاء فــي المــكان محــل الزيــارة أثنــاء 
الرحلــة الســياحية.

يصنــف ا لزائــر )المحلــي أو الوافــد أو المغــادر( كســائح إذا تضمنــت رحلتــه المبيــت ليلــة واحــدة علــى األقــل، فــي البلــد أو 
المــكان محــل الزيــارة.

يصنــف ا لزائــر )المحلــي أو الوافــد أو المغــادر( كزائــر ليــوم واحــد )أو متنــزه( إذا قضــى أقــل مــن 24 ســاعة فــي البلــد أو المــكان 
محــل الزيــارة.

تشــمل الســياحة المحليــة أنشــطة الزائــر المقيــم فــي البلــد المرجعــي، ســواء كجــزء مــن رحلــة ســياحية محليــة، أو جــزء مــن 
رحلــة ســياحية مغــادرة.

تشمل السياحة الوافدة األنشطة التي يقوم بها زائر غير مقيم في البلد المرجعي ضمن رحلة سياحية وافدة.

ــة ســياحية  ــد المرجعــي، ســواء كجــزء مــن رحل ــر مقيــم خــارج البل تشــمل الســياحة المغــادرة األنشــطة التــي يقــوم بهــا زائ
ــة. ــة ســياحية محلي مغــادرة أو كجــزء مــن رحل

تمثــل الســياحة الداخليــة مجمــوع الســياحة المحليــة والســياحة الوافــدة، أي أنهــا تمثــل أنشــطة الــزوار المقيميــن وغيــر 
المقيميــن فــي البلــد المرجعــي، كجــزء مــن الرحــات الســياحية المحليــة أو الدوليــة.

ــزوار المقيميــن خــارج  تشــمل الســياحة الدوليــة مجمــوع الســياحة الوافــدة والســياحة المغــادرة، أي أنهــا تشــمل أنشــطة ال
البلــد المرجعــي، إمــا كجــزء مــن الرحــات الســياحية المحليــة أو الرحــات الســياحية المغــادرة، وأنشــطة الــزوار غيــر المقيميــن 

فــي البلــد المرجعــي للرحــات الســياحية الوافــدة.

 Trip الرحلة

 Visit الزيارة

  Tourist (Overnight visitor (  )السائح )زائر المبيت

Same-day visitor (or excursionist(  )زائر اليوم الواحد )المتنزه

 Domestic tourism  السياحة المحلية

 Inbound tourism السياحة الوافدة

Internal tourism   السياحة الداخلية

 International tourism  السياحة الدولية

  Outbound tourism  السياحة المغادرة

Visitor الزائر

المصطلح/التعريف
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National tourism  السياحة الوطنية

 Country of residence  بلد اإلقامة

 Destination (main destination of a trip(  )الوجهة السياحية )الوجهة الرئيسة للرحلة

 Usual environment   البيئة المعتادة

  Purpose of a tourism trip (main(   )غرض الرحلة السياحية )األساسي

 Tourism expenditure  اإلنفاق السياحي

 Tourism characteristic products  المنتجات المميزة للسياحة

تمثــل الســياحة الوطنيــة مجمــوع الســياحة المحليــة والســياحة المغــادرة، أي أنهــا تمثــل أنشــطة الــزوار المقيميــن داخــل 
ــة أو الرحــات الســياحية المغــادرة. ــد المرجعــي، ســواء كجــزء مــن الرحــات الســياحية المحلي وخــارج البل

يتحــدد بلــد اإلقامــة حســب مركــز المصلحــة االقتصاديــة الغالبــة. وإذا كان الشــخص مقيمــً )أو ينــوي اإلقامــة( لمــدة تزيــد علــى 
عــام واحــد فــي بلــد معيــن، ولــه فيــه مركــز مصلحــة اقتصاديــة )علــى ســبيل المثــال، يقضــى فيــه أغلــب الوقــت(، فإنــه يعتبــر 

مقيمــً فــي هــذا البلــد.

تعرف الوجهة الرئيسة للرحلة السياحية بأنها المكان محل الزيارة، الذي يمثل محور قرار القيام بالرحلة.

تعــرف البيئــة المعتــادة للفــرد، وهــي مفهــوم رئيســي فــي ا لســياحة، بأنهــا المنطقــة الجغرافيــة )وليــس بالضــرورة أن تكــون 
منطقــة واحــدة أو مناطــق متجــاورة( التــي يمــارس فيهــا الفــرد أســاليب حياتــه االعتياديــة. والغــرض مــن تقديــم مفهــوم 
البيئــة المعتــادة هــو أن ُيســتبعد مــن الــزوار مــن يســافرون ذهابــً وإيابــً بانتظــام بيــن محــل إقامتهــم المعتــاد ومــكان العمــل 
أو الدراســة، أو مــن يــزورون األماكــن مــرارًا فــي الروتيــن الحالــي لحياتهــم )علــى ســبيل المثــال، بيــوت األصدقــاء أو األقــارب، أو 
ــة الصحيــة، أو أّي مرافــق أخــرى قــد تكــون علــى مســافة بعيــدة أو فــي  مراكــز التســوق، أو المراكــز الدينيــة، أو مرافــق الرعاي

منطقــة إداريــة مختلفــة لكنهــا تــزار بانتظــام وبشــكل متكــرر(.

يشــير اإلنفــاق الســياحي إلــى المبلــغ المدفــوع للحصــول علــى الســلع االســتهاكية والخدمــات، وكــذا األشــياء الثمينــة، ألغــراض 
ــك النفقــات  ــزوار أنفســهم، وكذل االســتخدام الخــاص أو لإلهــداء، وألغــراض الرحــات الســياحية وأثناءهــا. ويشــمل نفقــات ال

التــي تدفــع أو تــرد لهــم مــن الغيــر.

تشير المنتجات المميزة للسياحة إلى المنتجات التي تفي بأحد المعيارين التاليين أو كليهما:
ــة الطلــب: ينبغــي أن يمثــل اإلنفــاق الســياحي علــى المنتــج حصــة مهمــة مــن مجمــوع اإلنفــاق  1 -معيــار حصــة اإلنفاق/حال

الســياحي؛ 

ــكل رحلــة ســياحية  ــه. ول ــة لتحــدث فــي غياب ــم تكــن الرحل ــذي ل ــه الغــرض ال ــة الســياحية بأن يعــرف الغــرض األساســي للرحل
غــرض رئيــس واحــد فقــط، مــع أن الزائــر يمكــن أن يقــوم أيضــً بأنشــطة ثانويــة أثنــاء قيامــه بالرحلــة. وتصنيــف رحــات الســياحة 

حســب الغــرض األســاس يشــمل فئتيــن أساســيتين تنقســمان إلــى 9 فئــات فرعيــة: 
1- األغراض الشخصية

                   1-1 الترفيه والترويح وقضاء العطات
                   1-2 زيارة األصدقاء واألقارب

                   1-3 التعليم والتدريب
                   1-4 الرعاية الطبية والصحية

                   1-5 األغراض الدينية والحج
                   1-6 التسويق

                   1-7 العبور
                   1-8 أخرى

2- األغراض المهنية والعمل التجاري.
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 Tourism industries  الصناعات السياحية

 Tourism characteristic activities  األنشطة اإلنتاجية المميزة للسياحة

2- معيــار حصــة العــرض: ينبغــي أن يمثــل اإلنفــاق الســياحي علــى المنتــج حصــة مهمــة مــن عــرض المنتــج فــي االقتصــاد. 
ويعنــي هــذا المعيــار أن عــرض المنتــج المميــز للســياحة لــن يكــون متوفــرًا بكميــة هامــة فــي حــال غيــاب الــزوار.

تشــمل الصناعــات الســياحية جميــع المؤسســات التــي يكــون نشــاطها الرئيــس نشــاطً ســياحيً مميــزًا. ومصطلــح الصناعات 
الســياحية معادل لألنشــطة المميزة للســياحة.

العمالــة فــي الصناعــات الســياحية قــد تقــاس كحصــر لألشــخاص المشــتغلين في الصناعات الســياحية في أي مــن وظائفهم، 
أو كحصــر لألشــخاص المشــتغلين فــي الصناعــات الســياحية فــي وظيفتهــم الرئيســة، أو كحصــر للوظائــف فــي الصناعــات 

السياحية.

مجمــوع القيمــة المضافــة اإلجماليــة لجميــع المنشــآت التــي تنتمــي إلــى الصناعــات الســياحية، بغــض النظــر عمــا إذا كان كل 
ناتجهــا يقــدم إلــى الــزوار، وبغــض النظــر عــن درجــة التخصــص فــي عمليــة اإلنتــاج.

جــزء القيمــة المضافــة اإلجماليــة المتولــد عــن الصناعــات الســياحية والصناعــات األخــرى فــي االقتصــاد، التــي تخــدم الــزوار 
بصــورة مباشــرة اســتجابة لاســتهاك الســياحي الداخلــي.

األنشــطة المميــزة للســياحة هــي األنشــطة التــي تنتــج فــي العــادة منتجــات مميــزة للســياحة. وتشــمل قائمــة األنشــطة 
المميــزة للســياحة 10 أنشــطة قابلــة للمقارنــة دوليــً، بجانــب نشــاطين يطلــق عليهمــا األنشــطة الخاصــة بــكل بلــد، ويحددها 

كل بلــد بتطبيــق المعاييــر المذكــورة فــي التوصيــات الدوليــة ضمــن ســياقها المحلــي.
1- أنشطة إقامة الزوار 

2- أنشطة تقديم الطعام والشراب
3 - نقل الركاب بالسكك الحديدية

4 - النقل البري للركاب
5 - النقل المائي للركاب
6 - النقل الجوي للركاب

7 - استئجار معدات النقل
8 - أنشطة وكاالت السفر وخدمات الحجز األخرى

9 - األنشطة الثقافية
10 - األنشطة الرياضية والترفيهية

زة للسياحة الخاصة بكل بلد 11 - تجارة التجزئة في السلع المميِّ
زة للسياحة الخاصة بكل بلد 12- األنشطة األخرى المميِّ

  Employment in tourism industries  العمالة في الصناعات السياحية

Gross value added of tourism industries (GVATI(  القيمة المضافة اإلجمالية للصناعات السياحية

Tourism direct gross value added (TDGVA(  القيمة المضافة اإلجمالية المباشرة للسياحة

   Tourism direct gross domestic product )TDGDP(  الناتج المحلي اإلجمالي المباشر للسياحة
ـد عــن جميــع الصناعــات )باألســعار األساســية( اســتجابة لاســتهاك  حاصــل جمــع جــزء القيمــة المضافــة اإلجماليــة المتولِـّ
الســياحي الداخلــي، ومبلــغ الضرائــب الصافيــة علــى المنتجــات والــواردات المشــمولة فــي قيمــة هــذا اإلنفــاق بأســعار الشــراء.
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يمثــل حســاب الســياحة الفرعــي المعيــار األســاس المعتــرف بــه دوليــً لقيــاس األهميــة االقتصاديــة للســياحة، ضمــن إطــار مــن 
االتســاق الداخلــي والخارجــي مــع بقيــة النظــام اإلحصائــي مــن خــال صلتــه بنظــام الحســابات القوميــة. ويمثــل إطــار عمــل 
المطابقــة األساســية إلحصــاءات الســياحة.  وكأداة إحصائيــة للمحاســبة االقتصاديــة للســياحة، يمكــن النظــر إلــى حســاب 
الســياحة الفرعــي كمجموعــة مــن 10 جــداول قياســية، كل منهــا يحتــوي علــى بيانــات أساســية، ويمثــل جانبــً مختلفــً 
ــة المتعلقــة بالســياحة: الســياحة الوافــدة، الســياحة المحليــة، إنفــاق الســياحة المغــادرة، اســتهاك  ــات االقتصادي مــن البيان
الســياحة الداخليــة، حســابات اإلنتــاج للصناعــات الســياحية، القيمــة المضافــة اإلجماليــة والناتــج المحلــي اإلجمالــي المنســوب 

ــة. ــى الطلــب الســياحي، التوظيــف، االســتثمار، االســتهاك الحكومــي، والمؤشــرات غيــر النقدي إل

   Tourism Satellite Account (TSA(  حساب السياحة الفرعي
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