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 مةالمقد
  ، لما لها من دور كبير وتأثير واسع على التنمية االجتماعية ؛ وذلك التنمويةُتعد السياحة من أهم القطاعات 

نظر في المملكة العربية  يُ و لى السواء.في الدول النامية والمتقدمة ع ، والثقافية ، والبيئية ، واالقتصادية

نظًرا لما تدره   ؛ساهم رئيس في نمو االقتصاد الوطنيحرك وُم السعودية لقطاع السياحة على أنه ُم 

مساهمتها في توفير فرص العمل للمواطنين، وتحفيز البنية التحتية وتطوير  ل و ،السياحة من عوائد

فة، وقد أولت المملكة اهتماًما خاًصا بهذا  مختللألعمال ال الخدمات، فضاًل عن تنشيط الدورة االقتصادية 

 ويع االقتصاد الوطني. ألساسية لتن"باعتباره أحد الركائز ا 2030القطاع في "رؤية 

( بتاريخ  211وعلى ضوء الصالحيات الممنوحة للهيئة العامة لإلحصاء بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ) 

قتصادية واالجتماعية والسكانية عن  إلحصائية في المجاالت االهـ بشأن إجراء العمليات ا13/1/1437

مج عمل تهدف إلى توفير قاعدة من البيانات  المملكة ونشرها بصفة دورية، فقد قامت الهيئة بإرساء برا

تم تنفيذ مسح المنشآت السياحية    2017اإلحصائية عن كافة المجاالت ومنها احصاءات السياحة. ففي عام  

ا المسح أهمية خاصة من خالل ما يوفره  ه الهيئة عن قطاع السياحة بالمملكة. ويكتسب هذكأول مسح تقدم

ميزة للسياحة مثل عدد المنشآت السياحية وعدد المشتغلين  من بيانات شاملة عن األنشطة الم

  وتعويضاتهم، وقيمة اإليرادات والمصروفات، والتكوين الرأسمالي، وغيرها من البيانات المتعلقة بجانب 

 العرض السياحي.

نهم  وتتقدم الهيئة العامة لإلحصاء بالشكر والتقدير لكافة الشركاء والعمالء من الجهات المعنية على تعاو

معها في إنجاز هذه النشرة، كما تتقدم بوافر الشكر ألصحاب المنشآت على ما قدموه من تجاوب مع  

لله في إصدار هذه النشرة، وتأمل الهيئة العامة  استمارة المسح، حيث كان لتعاونهم أكبر األثر بعد توفيق ا

  ى البريد اإللكترونيلإلحصاء من الجميع تزويدها بالمقترحات والمالحظات حول هذه النشرة عل 

(info@stats.gov.sa  فمن شأن ذلك تحسين محتوى النشرة وإضفاء المزيد من عمليات التطوير على )

 النشرات القادمة.

 والله ولي التوفيق ،،، 

 

 الهيئة العامة لإلحصاء
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 : مصادر البيانات في نشرة مسح المنشآت السياحية
مسح ميداني تجريه   بياناتها على مسح المنشآت السياحية وهوتعتمد نشرة مسح المنشآت السياحية في 

لإلحصاء بشكل سنوي ويندرج تحت تصنيف )اإلحصاءات السياحية( يتم فيه جمع المعلومات من    الهيئة العامة

ي المناطق اإلدارية  الل زيارة عينة ممثلة من المنشآت االقتصادية في المجاالت التي تم اإلشارة لها سابقًا ف خ

المملكة العربية السعودية، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عدد من األسئلة، ومن خالله يتم  في 

 توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بمسح المنشآت السياحية.

 

 :فاألهدا
 Gross Valueتوفير مؤشرات تساهم في حساب القيمة المضافة اإلجمالية لألنشطة السياحية  •

added of Tourism Industries . 

 Tourism Satelliteتوفير بيانات جانب العرض السياحي كمتطلب لنظام الحساب الفرعي للسياحة  •

Accounts (TSA) للسياحة رة من أجل حساب القيمة المضافة اإلجمالية المباشTourism Direct 

Gross Value Added   .ومن ثم مساهمة السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي 

توفير بيانات نقدية ووصفية عن األنشطة المميزة للسياحة لمعرفة معدالت التشغيل واألداء والنمو  •

 لكل نشاط. 

ل  وقطاع السياحة ككمساهمة كل نشاط  ى يه كل نشاط سياحي من العمالة ومدمعرفة ما يستوع •

 في توليد فرص العمل ومستوى توطين الوظائف. 

 تحديد خصائص العمالة في األنشطة السياحية وتعويضاتهم من رواتب وأجور ومزايا عينية ونقدية.  •

توفير احتياجات القطاع الخاص السياحي من البيانات والمعلومات اإلحصائية عن األنشطة اإلنتاجية   •

 يزة للسياحة. المم

المتطلبات الوطنية الخاصة ببيانات العرض السياحي والمنشآت السياحية والتي تساعد في  ير توف •

 .2020رصد األداء ضمن مستهدفات برنامج التحول الوطني 
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 : المصطلحات والمفاهيم المرتبطة بنشرة مسح المنشآت السياحية
 

 ة: الوحدة اإلحصائي  •

ئية عليه ويكون لها مكان ثابت،  جراء الدراسة اإلحصااإلطار العام، يتم إهي أصغر جزء مستقل من    

 كأساس لجمع البيانات.   ستخدمتُ 

 المنشأة  •

يملكها   ا، معينً  ااقتصاديً  انشاًط  زاول فيههي وحدة عمل اقتصادية ذات كيان قانوني لها موقع ثابت يُ 

دية  شخص أو مجموعة أشخاص أو شـركة أو قطاع شبه حكومي. والمنشأة هي أصغر وحدة اقتصا

واإليرادات   يمكن أن تتوفر لديها بيانات عن المشتغلين وتعويضاتهم المالية باإلضافة إلى النفقات

 والتكوينات الرأسمالية. 

 عدد المشتغلين   •

الذين يعملون في المنشأة من   ، ن( الذكور واإلناثوغير السعوديي فراد )السعوديين هم جميع األ

ر دوام كامل أو جزء منه  ، الذين يعملون بأجر وبدون أجيهمنشأة وشركائهم والمستخدمين لدأصحاب الم

ن، الذين يتقاضون أجورهم على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري، ويشمل  ون والمؤقتوالدائم

ؤساء وأعضاء مجالس اإلدارات الذين يعملون في  الشركاء واألعضاء في الشركات المساهمة ور

بإجازات مدفوعة األجر، ويحسب متوسط عدد   المنشأة كما يشمل المشتغلين الذين يتمتعون 

اية كل شهر من أشهر السنة مقسوما على  المشتغلين على أساس مجموع عدد المشتغلين في نه

 عدد أشهر السنة.

 مهن المشتغلين  •

 الرئيسة التي يمارسها المشتغلون ويقضون فيها غالبية أوقاتهم. هي نوع األعمال   

 تعويضات المشتغلين المستحقة الدفع  •

هي كافة المبالغ المستحقة الدفع بصورة دورية من قبل المنشأة للمشتغلين لديها خالل العام من    

إلى كل أنواع   لهم من عالوات ثابتة باإلضافةى ابل ساعات العمل العادية وما يعطأجور ورواتب مق 

 لخ.إ... ة أو التأمين أو بدل النقل .المزايا والبدالت مثل المسكن أو التأمينات االجتماعي

 الرواتب واألجور  •

هي كافة المدفوعات النقدية التي تدفع بصورة دورية من قبل المنشأة للمشتغلين لديها مقابل    

قبل إجراء أي استقطاعات من قبل صاحب العمل  ساعات العمل العاديـة وما يعطى له من عالوات ثابتة  

الجتماعي وأنظمة التقاعد، وأقساط  فيما يتعلق بالضرائب، والمساهمات من العاملين في الضمان ا

 ين. التأمين على الحياة، والرسوم النقابية وغيرها من االلتزامات للموظف
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 المزايا والبدالت  •

والعينية المقدمة من قبل صاحب العمل إلى المشتغلين عدا الرواتب  هي كافة المدفوعـات النقدية   

ات التعليم  المزايا مثل المنح الدراسية ومدفوعواألجور، وتشمل هذه المدفوعات كل أنواع العالوات و 

دل النقل وبدل العمل  ج للمشتغلين ومن يعولونهم وكذلك ما يدفع نظير المأكل أو المسكن وبالوالع

 . لخإاإلضافي ...

 النفقات التشغيلية  •

هي المستلزمات السلعية والخدمية والتي تمثل جميع ما تنفقه المنشأة نتيجة مزاولة النشاط  

في نفس العام أو مسحوبة من مخزون  ة  المستلزمات مشتراصادي الذي تقوم به، سواء كانت هذه  االقت

 تم شراؤه في سنوات سابقة. 

   المستلزمات السلعية  •

هي قيم كافة المستلزمات السلعية المحلية والمستوردة المستخدمة من قبل المنشأة سواء داخلة   

تبية وقطع الغيار  أو الالزمة إلنتاجها وكذلك األدوات المكتركيب السلع المنتجة )كالمواد األولية(  في

 ية أخرى.لخ، وأي مستلزمات سلعإيف استهالك الكهرباء والماء ...  والوقود والزيوت وتكال 

 المستلزمات الخدمية  •

هي قيم كافة المستلزمات الخدمية التي تستخدمها المنشأة في أعمالها من تكاليف البريد والهاتف   

واستئجار اآلالت والمعدات وإيجار المباني واألراضي غير   داب ومصاريف سفر ريب وانتصاريف تدوم

لخ، وأي  إأو خدمات مقدمة من اآلخرين ...  يةالزراعية وما تتحمله المنشأة نظير االستشارات القانون 

 د أنواع تلك المستلزمات الخدمية.مستلزمات خدمية أخرى مع ضرورة تحدي

 اإلقامة  •

 يواء مقابل أجر.اإل  لسائح بشكل مؤقت لغرض ذي يستخدمه ا هو المكان ال   

 السائح  •

 المعتادة. السائح هو الشخص الذي يمضي ليلة واحدة على األقل خارج بيئته  

 سياحية أنواع األنشطة ال  •

 ،والتسوق ،والعالج ،والتعليم ،والزيارة ،والترفيه ،والترويح ،تشمل األنشطة السياحية كل من العمل 

 دينية. واألنشطة ال 
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 لغرف والوحدات المفروشة المتاحة ا  •

الفندقية،  فنادق، الشقق هي الغرف والوحدات المفروشة المعدة للسكن في منشأة اإلقامة )ال 

 وغيرها(. 

 وحدات المفروشة المشغولة الغرف وال  •

، وغيرها( والتي  في منشأة اإلقامة )الفنادق، الشقق الفندقية Rooms Soldهو عدد الغرف المباعة 

 Roomsخالل فترة زمنية محددة )ال تشمل الغرف التي تم منحها على أساس مجاني  م شغلها بالفعل  ت

Complimentary  المحجوزة ولم يحضر من يشغلها وكذلك لم ُتلغى. أو الغرف 

 رة المتاحة س  األأ  •

الفندقية،   رة الجاهزة لالستخدام في الغرف المتاحة بمنشأة اإلقامة )الفنادق، الشققس  هو عدد األأ    

 وغيرها(. 

 النزيل   •

 في منشأة اإلقامة ويمكث ليلة واحدة على األقل فيها.  - in Check- هو الشخص الذي يسجل دخول  

 ن و النزالء المحلي  •

 ر عن جنسية النزيل.يشمل النزالء المقيمون بصفة دائمة في المملكة بغض النظ 

 ن و النزالء الدولي  •

 النظر عن جنسية النزيل.ة بغض المملكيشمل النزالء غير المقيمين في  

 إيرادات الغرف  •

  Charge Serviceتتمثل في اإليرادات الناتجة عن تشغيل أو تأجير الغرف فقط )شاملة رسوم الخدمة( 

وال تشمل مصادر اإليرادات األخرى في منشأة اإلقامة مثل )المطاعم، أو المرافق األخرى داخل  

 المنشأة(.

 ى إيرادات اإلقامة األخر  •

 افة إيرادات جميع األنشطة والمرافق لمنشأة اإلقامة بخالف إيرادات الغرف. ل كتشم 

 المؤشرات 

 

 وصف المؤشر أو معادلة االحتساب  المؤشر 

 100= )عدد الغرف المشغولة / عدد الغرف المتاحة( ×  نسبة اإلشغال 

 إيرادات الغرف/ الغرف المشغولة  السعر اليومي للغرفة سط متو

 إيرادات الغرف/ الغرف المتاحة  متاحة العائد لكل غرفة 
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 : التغطية

 : التغطية المكانية  .1

( للمملكة العربية السعودية، حيث يغطي  13يغطي مسح المنشآت السياحية كافة المناطق اإلدارية الـ )

وعسير، وتبوك،  المسح مناطق: )الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والشرقية، 

والباحة، والجوف( وتم إعطاء أهمية أكبر للمدن باعتبار أنها   د الشمالية، وجازان، ونجران، وحائل، والحدو

من إجمالي المشتغلين في    %91% من إجمالي المنشآت بالمملكة وتشّغل ما يقارب  84  تضم حوالي

مية  نطقة يتم اختيارها بطريقة علالمنشآت االقتصادية لكل م المملكة. وذلك عن طريق زيارة عينة من 

 المنشآت االقتصادية في المنطقة.  فة لتكون عينة ُمّمِثلة لكا

 : التغطية الزمانية  .2

لتي تسبق سنة تنفيذ  تغطي السنة المالية التي تسند إليها بيانات المسح، وهي عادًة السنة المالية ا

 . م2018 المسح أي عام 

 

 المستخدمة التصنيفات اإلحصائية 

 (. ISIC 4لوطني لألنشطة االقتصادية ) تعتمد بيانات النشرة على التصنيف ا

 

 اختيار العينة 

( منشأة تزاول األنشطة االقتصادية المستهدفة كعينة مختارة وُممِثلة  6717تم اختيار عينة المسح بتحديد )

 . ةعشر  العربية السعودية الثالثة  لمجتمع المسح على مستوى المملكة وموزعة على كافة مناطق المملك

 : احية مسح المنشآت السي   وحدات المعاينة في 

وحدات المعاينة األولية هي مناطق العد، وهـي عبارة عن وحـدات المعاينـة التـي ُتسـحب فـي المرحلـة  

والنهائية في نفس  األولى مـن تصميـم عينـة المسح، بينما تعتبر )المنشأة( هي وحدات المعاينة الثانوية 

كل  ـحُبها فـي المرحلـة الثانيـة مـن تصميـم عينـة المسح، وتعد الوقت، وهـي وحـدات المعاينـة التـي يتـم س

 وحـدة معاينـة ثانويـة جـزًءا مـن وحـدات المعاينـة األولية. 
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 أدوات جمع البيانات

استمارة المسح من ِقبل مختصي إحصاءات األعمال في  استمارة جمع البيانات الميدانية: تم إعداد وتصميم 

م عرُضها على  ء، وقد روعي عند تصميمها التوصيات والمعايير والتعاريف الدولية، كما تالهيئة العامة لإلحصا

خالل زيارتهم للهيئة، وتم عرضها كذلك على الجهات ذات العالقة ألخذ مرئياتهم  المختصين والخبراء 

ه السؤال  وقد تم إعداد صياغة األسئلة بطريقة علمية محددة؛ بهدف توحيد صيغة توجيومالحظاتهم عليها، 

    من ِقبل الباحثين. 

تم تقسيم االستمارة إلى ستة عشر قسم حسب الموضوع لزيادة كفاءة االستمارة في تحقيق المواصفات الفنية  

 لمرحلة العمل الميداني وهي:

 الكيان القانوني ملكية )حيازة( المنشأة االقتصاديالنشاط                

 بيانات المشتغلين          بيانات عامة          
تعويضات المشتغلين المستحقة الدفع خالل 

 العام

    النفقات التشغيلية )المستلزمات 

 والخدمية( السلعية 
 اإليرادات التشغيلية النفقات التحويلية        

 وااللتزامات  التغير في األصول  اإليرادات التحويلية    
قطاعات األصول وااللتزامات المالية حسب ال

ن؟ ية على أساس التنظيم  ن؟مأ وإلى ِمن مأ

 بيئة األعمال التمكينية األنظمة والخدمات االلكترونية األداء والتشغيل     

 بيئة تطوير االعمال                                                                        

 لموقع الرسمي للهيئة على اإلنترنتيمكن االطالع على االستمارة كاملة وتحميلها من خالل ا

0-https://www.stats.gov.sa/ar/491 

 

لكترونية يمكن التعامل معها من خالل نظام جمع  إة المسح تم تحويلها إلى استمارة وبعد اعتماد استمار

 ، والذي يتميز بما يلي:(Tablet devicesالبيانات المطور باستخدام األجهزة اللوحية )

 لميداني )عينة المسح(. عمل الباحث ا استعراض منطقة  •

 از اللوحي.لى العينة )المنشأة( باستخدام الخريطة في الجهإالوصول  •

دخال  استيفاء البيانات بجودة عالية باستخدام قواعد تدقيق البيانات والتنقل )الكتشاف أخطاء اإل •

 لحظة استيفاء البيانات(.  ا والمدخالت الالمنطقية آليً 

 رسال واستقبال المالحظات مع الباحث الميداني.إمن خالل  ت اإلشرافيةل بين الفئاالتواص •
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 :البياناتأسلوب جمع 

تم اختيار العاملين المرشحين كباحثين ميدانيين الذينأ قاموا بزيارة المنشآت لجمع بيانات مسح المنشآت  

 السياحية بناء على عدة معايير عملية وموضوعية تتعلق بطبيعة العمل، مثل: 

 تعليمي. وى ال المست •

 الخبرة في األعمال الميدانية. •

ة الحواس، واللياقة الطبية والنفسية. الصفات الشخصية، مثل: ُحسن  •  السيرة والسلوك، وسالمأ

 اجتياز المرشح للبرنامج التدريبي لمسح المنشآت السياحية. •

 سنة.    20أال يقل عمر المرشح عن  •

المتعاونين من منسوبي بعض الجهات الحكومية(    تم تأهيل وتدريب جميع المرشحين )موظفي الهيئة،  •

 ة خاصة. ذلك من خالل برامج تدريبي و

، حيث  فاء استمارة المسح وجمع البياناتتم اعتماد أسلوب االتصال المباشر بالمنشأة في عملية استي •

يات  قام الباحث الميداني بزيارة المنشآت الواقعة ضمن عينة المسح بعد الوصول لها باستخدام اإلحداث

راز الوثائق الرسمية التي تثبت  ، والتعريف بنفسه، وإبرشاديةوالخرائط اإل لجهاز اللوحيالمدونة في ا

االستمارة  ى م نبذة عن المسح وأهدافه واستوفهويته اإلحصائية، كما وضح هدفه من الزيارة، وقد 

 ها.  اإللكترونية مشافهة من مالك المنشأة أو أي مسؤول في المنشأة ُمِلمٍّ بشؤون

بيانات استمارة المسح بناًء على اإلسناد  استخدم كافة الباحثين الميدانين األجهزة اللوحية الستيفاء  •

 تنقل بين أقسام وأسئلة االستمارة. الزمني المحدد وفًقا لقواعد ال 

استخدم الباحثون الميدانيون في مختلف مناطق العمل بالمملكة خاصية " التزامن " المتوفرة على   •

ة لتحميل ونقل البيانات المستوفاة للمنشأة بشكل مباشر األجهز إلى قاعدة البيانات المرتبطة   ة اللوحيَّ

ن بشكل معين تمهيًدا لمراجعتها ومعالجتها الحًقا.   زَّ  بها في المركز الرئيس بالهيئة، حيث ُتخأ

رة مسح المنشآت  لكترونيًا لضمان اتساق ودقة ومنطقية البيانات على استما إتطبيق )قواعد التدقيق(  •

جابات( تم بناؤها من خالل ربط العالقة المنطقية  عارض اإلالسياحية، وهي )قواعد إلكترونية تكتشف ت

بين إجابات االستمارة ومتغيراتها لتساعد الباحث الميداني في اكتشاف أي خطأ بشكل مباشر عند  

رمجة من  تسمح هذه القواعد الُمبعطاء البيانات بحيث ال بيانات االستمارة مع المسؤول عن إاستيفاء 

 .  لومة أو إجابة أخرى في االستمارةة مع معتمرير األخطاء إذا تعارضت اإلجاب

عة عن طريق مراجعة البيانات من خالل الباحث الميداني نفسه   • ق من صحِة البيانات الُمجمَّ تم التحقُّ

، حيث خضعت جميع  والمفتش المسؤول عنه، والمشرف على عملية المسح في منطقة اإلشراف
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ة البيانات في المركز الرئيس بالهيئة، والتي تقوم  مناطق العمل لعملية مراقبة ومراجعة من غرفة جود

أيًضا بضبط ومراقبة أداء جميع الفئات العاملة بالميدان تزامًنا مع وقت تنفيذ عملية جمع البيانات بدًءا  

   .  هامن اليوم األول إلى آخر يوم في

 

 ج ومراجعتهاعداد النتائإ

ة لمسح بعد أن تمت مراجعة البيانات ال  ، تم القيام بعمليات االحتساب  المنشآت السياحيةـُمجمعَّ

واستخراج النتائج، وتحميل المخرجات وتخزينها على قاعدة البيانات، ومن ثمَّ تمت عمليات المراجعة  

يثة وبرمجية تم تصميمها  النهائية عن طريق المختصين في إحصاءات السياحة باستخدام تقنيات حد

 ألغراض المراجعة والتدقيق.  

 

 لبياناتنشر ا
 

 د وتجهيز النتائج المصممة للنشرأواًل: إعدا

وفي هذه المرحلة قامت الهيئة بتحميل نتائج البيانات من قاعدة البيانات لمسح المنشآت السياحية، ثم  

المؤشرات، وأضيفت لها البيانات الوصفية  تم إعداد وتجهيز جداول النشر والرسوم البيانية للبيانات و

 واإلنجليزية.  والمنهجية كما هي اآلن في هذه النشرة، وقد تم إعدادها باللغتين العربية 

 

 عالمية واإلعالن عن صدور النشرةثانيًا: إعداد المواد اإل

على   بعد أن قامت الهيئة مطلع العام الميالدي بنشر موعد إصدار النشرة عبر موقعها الرسمي 

روها عبر كافة وسائل  اإلنترنت، تقوم في هذه المرحلة بإعداد المواد اإلعالمية الخاصة لإلعالن عن صد

ليوم المحدد  اإلعالم إضافة إلى منصاتها المختلفة في مواقع التواصل االجتماعي، وتعلن عنها في ا

وذلك لضمان    Excelبصيغة    للنشر، وُتنشر ابتداًء في الموقع الرسمي بقوالب مختلفة كبيانات مفتوحة

، وإدراجها في المكتبة  مين بنتائج مسح المنشآت السياحيةانتشارها ووصولها لكافة العمالء والمهت 

 اإلحصائية على الموقع.  
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 النشرة ل مع العمالء وتزويدهم بثالًثا: التواص

يئة فور صدور نشرة  إيماًنا من الهيئة بأهمية التواصل مع العمالء من مستخدمي البيانات تقوم اله

شرة، كما تستقبل أسئلة واستفسارات  مسح المنشآت السياحية بالتواصل مع العمالء وتزويدهم بالن

معها لطلب البيانات  العمالء حول النشرة ونتائجها عبر مختلف القنوات االتصالية ليتواصل عمالؤها 

 حيث يتمُّ استقبال الطلبات واالستفسارات عن طريق:   

    www.stats.gov.saرسمي للهيئة    لكتروني ال الموقع اإل •

   info@stats.gov.sa  البريد اإللكتروني الرسمي للهيئة •

 (. Client Support) cs@stats.gov.sa البريد اإللكتروني الخاص بدعم العمالء •

 الزيارة الرسمية لمقر الهيئة الرسمي في الرياض أو أحد فروعها بمناطق المملكة.   •

 ة. الخطابات الرسمي •

 (. 920020081الهاتف اإلحصائي على رقم ) •

 

 إجراءات الجودة المطبقة

يخضع مسح المنشآت السياحية للعديد من إجراءات الجودة الفنية وذلك لضمان جودة البيانات الناتجة من هذا  

 سح، ومن هذه اإلجراءات:  الم

تنفيذ المسح وتحسين  استخدام تقييمات المسوح السابقة ألغراض رصد عناصر القوة والضعف في . 1

 إجراءات جمع البيانات اإلحصائية.  

تدريب واختبار الباحثين لضمان قدرة الباحث في الحصول على البيانات بطريقة مناسبة تتماشى مع  . 2

 أهداف المسح.  

ر الوسائل اإللكترونية المستخدمة في جمع البيانات ألغراض التأكد من سالمة البيانات وحمايتها  اختبا. 3

 جميع مراحل تنفيذ المسح.   في

 لكترونية لجمع البيانات.  ل استخدام البرمجيات والرسائل اإلالتقليل من عبء المستجيب من خال . 4

 .  احسب مواعيد النشر المحددة مسبقً  االلتزام بنشر النتائج . 5
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ية جمع البيانات  ثناء عملالهيئة أفي تي تقوم بها غرفة جودة البيانات هذا باإلضافة إلى عدد من اإلجراءات ال 

 الميدانية:

 غرفة جودة البيانات: 

  المتابعة ُمهيأة بكافة وسائل ، سوحغرفة عمليات تعمل بشكل متزامن مع األعمال الميدانية للم 

مراجعـة اتسـاق   ا المراقبون وإخصائيو الجودة علىيقوم فيه ، ترونية  وشاشات المراقبة والتتبع اإللك

من خالل متابعة   ية جمع البيانات في الميدانت الخطـأ والقيـم المتطرفـة أثناء عملالبيانـات واكتشاف حاال

لباحثين  تهدف إلى التحقق من اتباع االباحث الميداني بشكل آني وفوري، و ته من قبل ئما يتم تعب

ة  المقرريارات  التأكد من تطبيق جدول الزللتعليمات الخاصة بالمسح، والتحقق من منطقية وصحة البيانات، و

، والتأكد من موثوقية ومنطقية البيانات ومراجعة بعض مؤشرات المسح المهمة للتأكد لألسرة أو المنشأة

 ام أبرزها :  من دقة البيانات ، وتقوم بعدة مه

ق العمل الميدانية على مختلف مستوياتها عن   • عة وإرسال المالحظات إلى ِفرأ مراجعة البيانات الُمجمَّ

ة التي يحملها الباحثون لتصلهم المالحظات بشكل    طريق النظام اآللي المكتبي المرتبط باألجهزة اللوحيَّ

 آلي سريع في مواقع عملهم.

ا   • ق من سالمة استيفاء الباحث  االتصال هاتفيًّ بالمنشأة وطرح بعض األسئلة في االستمارة عليهم للتحقُّ

ى البيانات المفقودة التي لم يتم تلقيها  للبيانات، ومدى التزامه بالتعليمات عند الزيارة، والحصول عل

 بعد، وتقديم الشكر ألرباب األسر على تعاونهم. 

أو من المسؤول عن إعطاء البيانات في    ينالباحثين الميداني  دانية سواء من الرد على االستفسارات المي •

 المنشأة.

داثيات المسجلة في  التحقق من صحة موقع استيفاء االستمارة من خالل مطابقة إحداثياتها مع اإلح •

 ملف العينة. 
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 يدون من النشرة وأوجه االستفادةالمستف

القطاعات المهتمة بمتابعة التغيرات االقتصادية التي تطرأ  تستفيد من نشرة مسح المنشآت السياحية كافة 

وطني  على األنشطة االقتصادية في المملكة العربية السعودية، وتعتبر الهيئة العامة للسياحة والتراث ال 

، حيث  حثون األكاديميون والمستثمرونأهم المستفيدين منها إضافة إلى المنظمات اإلقليمية والدولية، والبا

ائج مسح المنشآت السياحية في التعرف على التغيرات قصيرة المدى التي حدثت على االقتصاد  تفيد نت

السعودي ومعرفة معدالت نمو كل نشاط اقتصادي، ويستفاد من بيانات مسح السياحة في دعم صناع القرار  

س مشاركة  والمخططين لسوق السياحة في المملكة العربية السعودية بحيث تساعد مخرجات المسح في قيا 

كل نشاط من األنشطة السياحية في عملية التنمية االقتصادية وكذلك إيجاد بيانات عن جميع األنشطة  

السياحية وذلك إلعداد المؤشرات التي تساعد في معرفة معدالت نمو كل نشاط سياحي، وتلبي نتائج المسح  

المعلومات اإلحصائية عن جميع األنشطة  احتياجات األجهزة والمصالح الحكومية والقطاع الخاص من البيانات و

السياحية. كما ُتفيد الجهات والمنظمات اإلقليمية والدولية والباحثين واألكاديميين والمهتمين بسوق العمل  

 في إعداد تقاريرهم ودراساتهم وأبحاثهم.   
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 : أهم المؤشرات

 المميزة للسياحة   المؤشرات الرئيسة لألنشطة 

  م 2018خالل عام في المملكة دد المنشآت في األنشطة المميزة للسياحة المسح أن ع بينت نتائج 

أن  أيضًا بينت نتائج المسح كما ، 2017 % عن عدد المنشآت في عام  1.1تقدر بـحوالي  ةزادت بنسب

حيث بلغت نسبة  ، % 3.1 باألنشطة المميزة للسياحة ارتفع عن العام السابق بنسبة عدد المشتغلين 

  شكلت  يما%، ف  22ما نسبته  يشكل الذكور السعوديين منهم    إجمالي المشتغلين  من   %  96.2الذكور  

   . 2018من إجمالي المشتغالت اإلناث لعام  %31.5 ما نسبته السعوديات 

%  4.1زادت بنسبة    الرواتب واألجور والمزايا والبدالت( )  التعويضاتأن  أيضًا  نتائج المسح    كما أوضحت

بلغت    فيما،  السابقعن العام    %  4.3الزيادة في النفقات التشغيلية    بلغت نسبةكما  ،  م2017عن العام  

 .  2018خالل عام % 4.6نسبة الزيادة في اإليرادات  

 

 72.389 عدد المنشآت في األنشطة المميزة للسياحة  

 552.556 جملة المشتغلين في األنشطة المميزة للسياحة 

 20.732 باألنشطة المميزة للسياحة  عدد اإلناث المشتغالت

 19.394 ريال(  مليون إجمالي تعويضات المشتغلين )

 61.050 إجمالي النفقات التشغيلية السنوية )مليون ريال( 

 124.136 ريال(  مليون التشغيلية السنوية ) إجمالي اإليرادات

 %52.9   السكنية المفروشة دل إشغال الغرف والشقق العام لمع المتوسط

 298 )ريال(  لشقق السكنية المفروشةمتوسط السعر اليومي للغرف وا

 157                                     ريال(   )  توسط العائد لكل غرفة/شقة متاحةم

 3 اإلقامة )ليلة( مدة متوسط 
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  2018 األنشطة المميزة للسياحةفي السياحية  توزيع المنشآت 

للسياحة بالمملكة خالل    ة المميزة( التوزيع النسبي لجميع المنشآت في األنشط1يوضح الشكل رقم )

. استحوذ نشاط تقديم الطعام والشراب على ما  اً ينشاطًا رئيس ( 11على ) ، حيث توزعت م2018عام 

ما  على نشاط خدمات اإلقامة للزوار  وقد حصلالسياحية، من جملة المنشآت ة أمنش  52,518يعادل 

السكك  لمنشآت في نشاط نقل الركاب با  يصل عددفيما لم  ،  من هذه المنشآت  منشأة  9,101مقداره  

 .من اإلجمالي منشآت  10لى إالحديدية 

 (  1شكل ) 

 االقتصادي   النشاط   المميزة للسياحة بالمملكة حسب في األنشطة  السياحية  التوزيع النسبي للمنشآت  

لتي  تصنف بأنها منشآت متناهية الصغر تلك امعظم منشآت األنشطة المميزة للسياحة    تبين أن وقد  

من إجمالي   عدد كبيرباستحواذها على ( مشتغلين في المنشأة الواحدة وذلك 6ظف أقل من )تو

  ( مشتغاًل 49-6المنشآت الصغيرة التي توظف ما بين ) عدد بلغبينما ، منشأة 59,810بلغ  المنشآت

% من إجمالي المنشآت في  98.7  نسبته الفئتان ما    ذه هتشكل  من اإلجمالي، ومنشأة   11,638حوالي

(  249-50ما بين )  المنشآت متوسطة الحجم التي توظف  بلغ عددنشطة المميزة للسياحة، في حين  األ

من إجمالي  منشأة  941مجتمعًة فأكثر  ( مشتغاًل 250التي توظف )المنشآت كبيرة الحجم و مشتغاًل 
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(  2ويوضح الشكل رقم ) ،م2018ميزة للسياحة في المملكة خالل عام المنشآت في األنشطة الم 

 وزيع النسبي للمنشآت السياحية حسب حجم فئات الحجم.الت

 حجم المنشأة فئة  في األنشطة المميزة للسياحة حسب  السياحية  التوزيع النسبي للمنشآت    ( 2شكل ) 

 

 

 

 

 

 2018 توزيع المشتغلين في األنشطة المميزة للسياحة 

العدد األكبر من المشتغلين  بونشاط خدمات اإلقامة للزوار  نشاط تقديم الطعام والشراب    يساهم كل من 

عدد   في حين بلغمن إجمالي المشتغلين.  مشتغاًل  417,428حيث بلغ في األنشطة المميزة للسياحة 

 .مشتغاًل  135,128المشتغلين في بقية األنشطة األخرى 

 . م 2018 ( توزيع المشتغلين حسب نوع النشاط خالل عام 3ويوضح الشكل رقم )

 االقتصادي   مشتغلين في األنشطة المميزة للسياحة حسب النشاط ل النسبي ل توزيع  ال (  3شكل ) 
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خالل نتائج المسح  لمنشآت. فمن حجم ازيع النسبي للمشتغلين حسب فئات ( التو4يعرض الشكل رقم )و

يتبين أن المشتغلين في األنشطة المميزة للسياحة يتركزون بصورة ملحوظة في المنشآت متناهية الصغر  

شكل المشتغلين  في حين  .  على التوالي  212,124و  185,117عدد المشتغلين فيهما    حيث بلغوصغيرة الحجم  

بالنسبة للمنشآت السياحية كبيرة  أما و، مشتغاًل  81,118في المنشآت السياحية متوسطة الحجم حوالي 

 .م 2018من اإلجمالي خالل عام  مشتغاًل  74,197 المشتغلين بها عدد  فقد بلغالحجم 

 

 حجم المنشأة فئة  لمشتغلين في األنشطة المميزة للسياحة حسب  لنسبي ل توزيع ا ال (  4شكل ) 

 

 

 

 

 

 

نشطة المميزة للسياحة من حيث توظيف  أكبر األ تقديم الطعام والشرابنشاط  رت نتائج المسح أن وأشا

كما يتضح أيضًا أن نسبة  %،  5.5نشاط خدمات اإلقامة للزوار بنسبة %، يليه  6.8 بنسبة  السعوديين

%   1% وهناك أيضًا أنشطة ال تتجاوز النسبة فيها  3بعض األنشطة ال تتجاوز السعوديين في توظيف 

   المائي للركاب واألنشطة الثقافية.نشاط النقل ك

في األنشطة المميزة للسياحة بالمملكة بحسب نوع   السعوديين وظائفنسبة يوضح ( 5الشكل رقم )

    م. 2018النشاط خالل عام 
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 االقتصادي   النشاط حسب  في األنشطة المميزة للسياحة    السعوديين   المشتغلين   ائف وظ نسبة    ( 5شكل )  

 

بلغ   عدد اإلناث المشتغالت في األنشطة المميزة للسياحة في المملكةأن  تبينيومن خالل نتائج المسح 

  .%31.5شكل السعوديات منهن  و  م 2017% عن عام    3.9بنسبة تغير    م 2018خالل عام  مشتغلة     20,732

عام  مشتغاًل خالل  531,824بالمملكة الذكور المشتغلين في األنشطة المميزة للسياحة  عددبلغ ما بين

  ( 6الشكل ويوضح )% 22شكل السعوديين منهم ما نسبته و % عن العام السابق 3.1تغير بنسبة 2018

 . التوزيع النسبي للمشتغلين حسب الجنس 

 الجنس   مميزة للسياحة حسب التوزيع النسبي للمشتغلين في األنشطة ال   ( 6شكل ) 
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  نشاط النقل الجوي وال تختلف نسبة تمثيل اإلناث المشتغالت في األنشطة المميزة للسياحة سوى في  

من إجمالي   على التوالي %  24و %  40والتي ترتفع نسبتهن فيها إلى ونشاط تقديم الطعام والشراب 

يوضح التوزيع النسبي للمشتغلين   ( 7)شكل  2018المشتغلين بهذه األنشطة في المملكة خالل عام 

 . حسب الجنس ونوع النشاط

 

  النشاط حسب الجنس و   في األنشطة المميزة للسياحة   للمشتغلين التوزيع النسبي  (  7شكل ) 

 االقتصادي 

 

األنشطة  أوضحت نتائج المسح أن عدد اإلناث الالتي يعملن في األنشطة المميزة للسياحة يتوزع على و

، حيث بلغ عدد اإلناث  ونشاط نقل الركاب بالسكك الحديدية ا نشاط النقل المائي للركاب عد قتصادية الا

إجمالي المشتغالت باألنشطة  من    % 40بنسبة  ة  مشتغل8,214 نشاط النقل الجوي للركاب  في    المشتغالت

  غلة مشت  4,904  المميزة للسياحة بالمملكة، يلي ذلك المشتغالت في نشاط تقديم الطعام والشراب بعدد 

 م. 2018من إجمالي المشتغالت باألنشطة المميزة للسياحة بالمملكة خالل عام % 24بنسبة 

 المشتغالت حسب نوع النشاط. ( يوضح التوزيع النسبي لإلناث 8والشكل رقم ) 

 

 

 

 

 



                                                    2018                                                          السياحية  المنشآتمسح  

23 

 

 (  8شكل ) 

 التوزيع النسبي لإلناث المشتغالت في األنشطة المميزة للسياحة بالمملكة من إجمالي المشتغالت 

 

  167,951و 165,926حوالي  بلغ العمال  ولكل من فئتي المهنيون المشتغلين  عددبينت نتائج المسح أن قد و

إجمالي  من  مشتغاًل  59,101بينما نجد أن المشتغلين في مهن المدراء يمثلون  .على التوالي مشتغاًل 

 لمشتغلين حسب المهنة.( يوضح التوزيع النسبي إلجمالي ا9الشكل ) المشتغلين.

 

 ( التوزيع النسبي للمشتغلين حسب المهنة 9شكل ) 
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من إجمالي المشتغلين   ا سعوديً  21,471بلغ المشتغلين في مهن المدراء السعوديين  عددأن أيضًا يتضح و

،  في هذه المهنةمن اإلجمالي  ا سعوديً  22,746 األخصائيونفي مهن عددهم  ، بينما بلغ ةفي هذه المهن

من إجمالي المشتغلين  ا  سعوديً  14,463عددهملغ  دد السعوديين يقل في مهن العمال حيث يبعبينما نجد أن  

 المهنة. في هذه 

من إجمالي المشتغلين في هذه    يوضح التوزيع النسبي للمشتغلين السعوديين حسب المهنة  ( 10الشكل ) 

 . المهن

 حسب المهنة   التوزيع النسبي للمشتغلين السعوديين   ( 10شكل ) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018  حجم وتوزيع تعويضات المشتغلين في األنشطة المميزة للسياحة 

جمالي تعويضات المشتغلين في األنشطة المميزة للسياحة بالمملكة  إ  إنخالل نتائج المسح  من    يتبين

  بشكل كبير نجد أن هناك ثالثة أنشطة ساهمت  و.  م2017% عن العام    4.1زاد بنسبة  م  2018خالل عام  

  ، مليون ريااًل  7,684بحوالي نشاط تقديم الطعام والشراب  ساهمحيث ويضات في إجمالي التع

نشاط خدمات اإلقامة  ، كما أن مساهمة مليون ريااًل  3,865بمقدار  ساهم نشاط النقل الجوي للركاب  و

   . التعويضات جمالي من إ مليون ريااًل  3,394تصل إلى  للزوار 

ات المشتغلين في األنشطة المميزة للسياحة  ( يوضح التوزيع النسبي لتعويض11والشكل رقم )

 . النشاطحسب نوع 
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 ( 11شكل ) 

 االقتصادي   النشاط األنشطة المميزة للسياحة حسب  التوزيع النسبي لتعويضات المشتغلين في    

يالحظ من النتائج أن هناك تقارب إلى حد كبير في مستوى التعويضات التي يحصل عليها المشتغلون  

تقارب نسبة  إلى  ( أدناه12)شكل  يبينطة المميزة للسياحة بالمملكة، حيث في كل نشاط من األنش 

النشاط من إجمالي    مشتغلين مع نسبة التعويضات في هذاالمشتغلين في كل نشاط من إجمالي ال 

% من إجمالي    22نسبة    اإلقامة للزوارالتعويضات. فعلى سبيل المثال يمثل المشتغلون في نشاط  

  إال أن األمرمن إجمالي التعويضات.  % 18المميزة للسياحة ويحصلون على المشتغلين باألنشطة 

%، إال  5تمثل  فيهلين فعلى الرغم من أن نسبة المشتغ للركاب ختلف بالنسبة لنشاط النقل الجوي م

التعويضات التي  وكذلك نجد أن نسبة من إجمالي التعويضات.  % 20لى ما نسبته أنهم يحصلون ع

حيث تصل نسبة    %  40ين في نشاط تقديم الطعام والشراب تصل إلى حوالي  يحصل عليها المشتغل

 .% من إجمالي المشتغلين 54حوالي المشتغلين في هذا النشاط 
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 االقتصادي   العالقة بين نسبة المشتغلين والتعويضات المدفوعة لهم حسب النشاط (  12شكل ) 

 

من إجمالي   مليون ريااًل  4,830حوالي ساهمت بوأشارت النتائج إلى أن المنشآت المتناهية الصغر 

  5,795و  6,157بحوالي  والمنشآت كبيرة الحجم  الحجم  صغيرة  المنشآت    كاًل من  التعويضات، بينما ساهمت 

في إجمالي  لمنشآت متوسطة الحجم فساهمتأما بالنسبة ل اإلجمالي.من على التوالي  مليون ريااًل 

 .اإلجماليمن  مليون ريااًل  2,610مقدار تعويضات المشتغلين ب

 

 (  13شكل ) 

 ة حجم المنشأ فئة  المميزة للسياحة حسب    تعويضات المشتغلين في األنشطة النسبي ل توزيع  ال 
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ومن ناحية أخرى، فقد توزعت تعويضات المشتغلين في األنشطة المميزة للسياحة بالمملكة ما بين  

 (. 14مشتغلين )شكل دالت للكمزايا وب %  18.2% ونسبة   82الرواتب واألجور بنسبة 

 

 النوع والنشاط االقتصادي   حسب   مشتغلين ال   النسبي لتعويضات التوزيع    ( 14شكل ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تراوحت الرواتب   . حيثتوزعت هذه التعويضات على كل من الرواتب واألجور والمزايا والبدالت في حين

ويوضح الشكل    .مليون ريااًل   1,083-1لبدالت بين  ، بينما تراوحت المزايا وا مليون ريااًل   6,600-8واألجور بين  

 تصادي. ( التوزيع النسبي للرواتب واألجور/ المزايا والبدالت حسب النشاط االق15)

 

 في األنشطة المميزة للسياحة   لرواتب واألجور/ المزايا والبدالت لتوزيع النسبي ل ( ا 15شكل ) 
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 2018حة المميزة للسيا النفقات التشغيلية السنوية لألنشطة 

حسب األنشطة المميزة للسياحة، حيث   التشغيلية لنفقاتالنسبي ل توزيع ال ( 16يوضح الشكل رقم )

بزيادة تقدر بنسبة    2018خالل عام  ُقدرت قيمة النفقات التشغيلية لألنشطة المميزة للسياحة بالمملكة  

من    مليون ريااًل   23,907نفقات نشاط تقديم الطعام والشراب    في حين بلغت  .م2017% عن عام    4.3

من اإلجمالي. فيما    مليون ريااًل 16,076قل الجوي للركاب  نفقات نشاط الن  إجمالي النفقات. بينما بلغت 

 . مليون ريااًل  9,471بلغت نفقات نشاط اإلقامة للزوار 

 

 حسب النشاط االقتصادي   ( توزيع النفقات التشغيلية لألنشطة المميزة للسياحة 16شكل ) 

 

  ريااًل  ار ملي17بحوالي ياق فقد ساهمت المنشآت المتناهية الصغر والمنشآت صغيرة الحجم وفي نفس الس 

  والمنشآت كبيرة الحجم   مليون ريااًل   6,940  بمقدار   بينما كانت مساهمة المنشآت متوسطة الحجم  ،لكل منهما 

بالمملكة خالل عام   جمالي النفقات التشغيلية لألنشطة المميزة للسياحةإمن  مليون ريااًل  20,118بمقدار 

 .أةلمنش النسبي لهذه النفقات حسب فئة حجم اتوزيع ال ( يبين 17والشكل رقم )م، 2018
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 أة حجم المنش فئة  ألنشطة المميزة للسياحة حسب  لنسبي للنفقات التشغيلية في ا توزيع ا ال (  17شكل ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2018المميزة للسياحة  ألنشطةلاإليرادات التشغيلية السنوية 

زادت    2018خالل عام  ألنشطة المميزة للسياحة بالمملكة  ل ظهرت نتائج المسح أن اإليرادات التشغيلية  أ

 43,441 يقاربما  حيث بلغت ايرادات نشاط تقديم الطعام والشراب .2017% عن العام 4.7بنسبة 

.  مليون ريال  34,143  إيرادات نشاط النقل الجوي للركاب  بلغتبينما    من إجمالي االيرادات.  مليون ريال

(  18ويوضح الشكل رقم )من اإلجمالي.  مليون ريااًل 21,741 اإلقامة للزوار  نشاطايرادات  بلغتكما 

 .السياحية يرادات حسب األنشطة اإلتوزيع 

 

 حسب النشاط االقتصادي   المميزة للسياحة   ألنشطة غيلية في ا التش إليرادات  لنسبي ل توزيع ا ال (  18شكل ) 
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  صغيرة الحجم المنشآت  ، ومليون ريااًل   42,279بحوالي  المنشآت كبيرة الحجم  ساهمت    وفي ذات السياق فقد 

.  م2018يرادات في األنشطة المميزة للسياحة بالمملكة خالل عام  جمالي اإلإمن    مليون ريااًل   35,904بحوالي  

 يرادات حسب فئات الحجم للمنشآت. ( يبين توزيع اإل19الشكل رقم ) و

 

 ( 19شكل ) 

 فئة حجم المنشأة  المميزة للسياحة حسب    ألنشطة التشغيلية في ا إليرادات  لنسبي ل توزيع ا ال   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018 المميزة للسياحة لألنشطةلتشغيل مؤشرات األداء وا 

 مؤشرات األداء الرئيسة لخدمات اإلقامة للزوار  •

% خالل عام   52.9بلغ  وحدات اإلقامةنتائج المسح أن المتوسط العام لمعدل إشغال  يتضح من خالل

لغرف  ل السنوي لمعدل اإلشغال    وبلغ المتوسطالمملكة،  ب اإلقامة  وحدات  ، لمختلف أنواع منشآت  م2018

  وتتفاوت   . السكنية المفروشة  للوحدات% بالنسبة    51.1  هذا المعدل   يبلغ %، فيما  53.7حوالي    يةدقلفنا

والمحلية على النحو المبين في الشكل  قيم هذا المعدل خالل أشهر العام بحسب الحركة السياحية الوافدة  

(20  .) 
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 شهور حسب ال   لوحدات اإلقامة شغال  اإل ( معدل  20شكل ) 

 

. ويتباين هذا المتوسط  2018خالل عام  ريااًل  (298)حوالي  لوحدات اإلقامة وقد بلغ متوسط السعر اليومي 

  ريااًل ( 292)و  ، يةدقغرف الفنلل ريااًل ( 300) السكنية المفروشة حيث يصل إلى  الوحداتو ية دقلغرف الفنبين ا

لوحدات  ( يوضح قيم متوسط السعر اليومي 21. والشكل التالي )السكنية المفروشة وحداتبالنسبة لل

 م. 2018حسب الشهور خالل عام  اإلقامة

 

 لوحدات اإلقامة حسب الشهور ( متوسط السعر اليومي  21شكل ) 

 



                                                    2018                                                          السياحية  المنشآتمسح  

32 

 

، يصل  2018( ريااًل خالل عام  157ما قيمته )  وحدات اإلقامةل اليومي  فقد بلغ متوسط العائد  ومن ناحية أخرى  

السكنية   وحداتاًل في ال ( ريا 149( ريااًل، ويبلغ حوالي )161إلى ) يةدقغرف الفنبالنسبة للهذا المتوسط 

 م. 2018حسب الشهور خالل عام  وحدات اإلقامة قيم هذا المؤشر في والشكل التالي يوضح  المفروشة،

 

 حسب الشهور   لوحدات اإلقامة اليومي  لعائد  ( معدل ا 22شكل ) 

 

بين ليال  يتضح أن هناك تقارب  ( ليال كما 3)2018 عام خالل  لوحدات اإلقامة في حين بلغ متوسط اإلقامة 

 (. 23السكنية المفروشة من حيث مدة اإلقامة كما يوضحه الشكل )  غرف الفندقية والوحداتاإلقامة ما بين ال 

 

 حسب الشهور   لوحدات اإلقامة قامة  اإل مدة  ( متوسط  23شكل ) 
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 مؤشرات األداء الرئيسة لخدمات نقل الركاب  •

المقاعد المتاحة وعدد الركاب ومعدل التشغيل لكل من الرحالت الدولية  يبين الجدول التالي عدد 

 . والمحلية حسب نوع النقل

 مؤشرات األداء الرئيسة لخدمات نقل الركاب 

 ( 2018مسح المنشآت السياحية  )   المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء 

 

 الركاب وذلك على النحو التالي:كما ان معدالت األداء تتباين بين األنواع المختلفة لخدمات نقل 

 نقل الركاب بالسكك الحديدية  (1

، سافر  2018( مقعد خالل عام 2,400,123حوالي ) اعد المتاحة على الرحالت المحلية بلغ عدد المق

راكب خالل ذلك العام. ويبلغ معدل التشغيل لخدمات نقل الركاب بالسكك  (  2,223,143عليها حوالي )

%. والجدير بالذكر أن نقل الركاب بالسكك الحديدية في المملكة يقتصر على الرحالت  92الحديدية نحو  

 المحلية فقط. 

 النقل البري للركاب  (2

سافر عليها حوالي   د، ( مقع6,014,235بلغ عدد المقاعد المتاحة على الرحالت الدولية حوالي )

%.   84.9، ويبلغ معدل التشغيل لخدمات النقل البري للركاب نحو 2018( راكب خالل عام 5,142,114)

وبالنسبة للرحالت المحلية داخل المملكة عن طريق النقل البري فقد بلغ عدد المقاعد المتاحة  

 ( مقعد سافر عليها حوالي  42,459,533)

 %.  60.6يل بلغ شغبمعدل ت( راكب 25,725,836)

 النقل المائي للركاب  (3

، سافر عليها  2018مقعد خالل عام  (911,422) بلغ عدد المقاعد المتاحة على الرحالت الدولية حوالي 

ما   الدوليين راكب على متنها. ويبلغ معدل التشغيل لخدمات النقل المائي للركاب  (855,100)حوالي 

اخل المملكة عن طريق النقل المائي فقد بلغ عدد  وبالنسبة للرحالت المحلية د%.  88.9نسبته 

%2,400,1232,223,14392%000نقل الركاب بالسكك الحديدية1

%42,459,53325,725,83660.6%6,014,2355,142,11484.9النقل البري للركاب2

%700,565633,78885.7%911,422855,10088.9النقل المائي للركاب3

%75,265,74448,765,89064.8%61,024,54548,532,14679.5النقل الجوي للركاب4

67,950,20254,529,36080.2%120,825,96577,348,65764.0% اإلجمالي

معدل تشغيل 

الرحالت المحلية

عدد المقاعد 

المتاحة للرحالت 

الدولية

عدد الركاب 

الدوليين

معدل تشغيل 

الرحالت الدولية

عدد الركاب 

المحليين

عدد المقاعد 

المتاحة للرحالت 

المحلية

خدمات نقل الركاب
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( راكب بمعدل تشغيل يصل إلى  633,788مقعد سافر عليها حوالي )( 700,565)المقاعد المتاحة 

85.7  .% 

 النقل الجوي للركاب  (4

مقعد، سافر عليها حوالي  ( 61,024,545بلغ عدد المقاعد المتاحة على الرحالت الدولية حوالي )

. وبالنسبة للرحالت المحلية  %79.5. وبمعدل تشغيل يقرب من  2018كب خالل عام  را(  48,532,146)

( مقعد سافر عليها  75,265,744المتاحة )داخل المملكة عن طريق النقل الجوي فقد بلغ عدد المقاعد 

 %.  64.8( راكب بمعدل تشغيل يصل إلى 48,765,890حوالي )

 

 حة مؤشرات األداء الرئيسة لوكاالت السفر والسيا  •

من وكاالت ف أنواعها والتي اشتراها العمالء لرحالت بمختللنسبي لا عيتوزال( 24يوضح الشكل )

الرحالت الدولية المغادرة خارج  :على ثالثة أنواع رئيسة 2018ام خالل عالسفر والسياحة بالمملكة 

 المملكة بنسبة

 %. 24المحلية داخل المملكة  %، وأخيرًا الرحالت 37.2الرحالت الدولية الوافدة بنسبة %،  38.8 

 

 المباعة من قبل وكاالت السفر والسياحة   الجوية   ( التوزيع النسبي لعدد الرحالت 24شكل ) 
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 هما: و معروف هناك نوعان من الرحالت  وكما ه

الرحلة ( الرحالت الشاملة وهي برنامج سياحي متكامل وتباع بسعر شامل يغطي عنصرين أو أكثر من عناصر  1

 مثل )تذاكر السفر واإلقامة معًا،  

( خدمات فردية بدون رحلة شاملة بحيث يتم شراء عنصر واحد فقط من وكاالت السفر والسياحة مثل شراء  2

 قط. ران فقط أو حجز غرفة فندقية فتذكرة طي

د فقط من  أن معظم مبيعات الرحالت تكون في شكل خدمات فردية أي بيع عنصر واح بينت نتائج المسحوقد 

صر الرحلة السياحية، ويالحظ أن هناك زيادة في الرحالت ضمن الصفقة الشاملة بينما يقابلها انخفاض  عنا

 . (25)كما يتضح في الشكل في الرحالت بدون صفقة شاملة. 

 

 ( 25شكل ) 

 ة نوع الرحل قبل وكاالت السفر والسياحة حسب    المباعة من الجوية  التوزيع النسبي للرحالت    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2018األنظمة والخدمات اإللكترونية المستخدمة في نشاط المنشآت السياحية 

 تستخدم برامج التواصل االجتماعي   المنشآت التي  •

استخدام األنشطة المميزة للسياحة لبرامج التواصل االجتماعي  تبين من خالل نتائج المسح أن نسبة 

  %  100اك أنشطة بلغت النسبة فيها (، حيث أن هن26تتفاوت فيما بينها كما يوضحه الشكل )

نجد   بينما  كنشاط نقل الركاب بالسكك الحديدة والنقل الجوياالجتماعي الستخدامها برامج التواصل 

تقديم الطعام  نشاط كما في  %  91ى إل  نسبتهاأن األنشطة التي ال تستخدم هذه البرامج قد تصل 

 . استئجار وسائل النقل كما في نشاط %  80 ووالشراب 
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 التي تستخدم برامج التواصل االجتماعي   السياحية   التوزيع النسبي للمنشآت (  26شكل ) 

 اإللكترونية المنشآت التي تستخدم البرامج   •

( نسبة استخدام األنشطة المميزة للسياحة للبرامج اإللكترونية حيث أن النسبة في  27يوضح الشكل )

السفر تتراوح ما  الحديدية والنقل الجوي ووكاالت  كل من أنشطة اإلقامة للزوار ونقل الركاب بالسكك

نسبة   تصل فيها في استخدامها للبرامج اإللكترونية، إال أن هناك أنشطة أخرى  %  100-%  83بين 

في نشاط  كما    %  61وتقديم الطعام والشراب  كنشاط    %   83الى  عدم استخدامها للبرامج اإللكترونية  

 . المميزة للسياحةوالخدمات األخرى  النقل البري للركاب 

 

 التي تستخدم البرامج اإللكترونية   السياحية   نشآت ( التوزيع النسبي للم 27شكل ) 
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 المنشآت التي لديها بيانات سحابية  •

تمتلك بيانات سحابية بلغت  السياحية  المنشآت  أنشطة    ناتضح من خالل نتائج المسح أن نسبة كبيرة م 

النقل البري    % في نشاط  64والطعام والشراب    تقديما في نشاط  كم  %  83  إلى  يصل  100نسبتها  

للسياحة في المملكة  نسب البيانات السحابية لجميع األنشطة المميزة  (28الشكل )ويوضح  للركاب،

 . 2018خالل عام 

 

 التي لديها بيانات سحابية   السياحية   منشآت ( التوزيع النسبي لل 28شكل ) 

 مكتبية(   – محمولة    – المنشآت في استخدام األجهزة )كفية   •

أن معظم األنشطة المميزة للسياحة في المملكة لديها أجهزة مكتبية   نتائج المسحمن المالحظ في 

، إال أن نسبة استخدام األجهزة  السياحية في جميع األنشطة  %  100- %  23بلغت نسبتها ما بين 

بة استخدام األجهزة  ، ونجد أيضًا أن نس السياحية  في أغلب األنشطة   %17اللوحية أو الكفية لم تتجاوز  

  نشاط النقل الجوي.نشاط نقل الركاب بالسكك الحديدية و% كما في 100المحمولة وصلت إلى 

 مكتبية(   –محمولة    –ألجهزة )كفية  لمنشآت السياحية ل ( يوضح التوزيع النسبي الستخدام ا29الشكل )
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 ة( مكتبي   – محمولة  –   ستخدام المنشآت السياحية لألجهزة )كفية ( التوزيع النسبي ال 29الشكل ) 

 المنشآت التي لديها دفاتر محاسبية  •

للسياحة في  لدى األنشطة المميزة  أو الميزانية بينت نتائج المسح أن نسبة وجود الدفاتر المحاسبية

نشاط نقل الركاب  % حيث نجد أن كل من  100 -%  21تراوحت ما بين 2018   المملكة خالل عام

لدفاتر وجود ا  وتتفاوت نسبة%    100لجوي وصلت النسبة فيهما إلى  النقل انشاط  بالسكك الحديدية و

   يوضحهكما  أو الميزانية  المحاسبية

 . (30) الشكل

 

 ميزانية نشآت السياحية التي لديها دفاتر محاسبية أو  ( التوزيع النسبي للم 30الشكل ) 
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  2018مزاولة نشاط المنشآت السياحية المعوقات التي واجهت تأسيس أو أهم 

ت نتائج المسح أن أهم المعوقات التي تواجه تأسيس أو مزاولة نشاط المنشآت السياحية تتمثل في  بين

. والشكل  %  51بنسبة    وتوفر األيدي العاملة المدربة،  لكل منهما  %  56بنسبة    وأسعار الوقود  أسعار الكهرباء

 .السياحيةللمنشآت  ( يظهر أهم المعوقات التي واجهت تأسيس او مزاولة النشاط31رقم )

 

 التي واجهت تأسيس او مزاولة النشاط للمنشآت السياحية  أهم المعوقات   ( 31الشكل ) 

 التي تواجه تطوير بيئة األعمال كالتالي: د أظهرت النتائج أن أهم التحديات باإلضافة إلى ما سبق فق

  54 المنافسة المحلية بنسبة  % 

  32ضعف الطلب بنسبة  % 

 20بنسبة   مشاكل عمالية  % 

 

 التي تواجه تطوير بيئة األعمال   التحديات ( أهم  32شكل رقم ) ال 
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 جداول النشر 
 ( 1جدول )

 والنشاط االقتصادي  منشأة حسب فئة حجم ال  السياحية  جملة المنشآت 

 لإلحصاءالهيئة العامة  المصدر: 

 ( 2جدول )

 المشتغلون السعوديون حسب فئة حجم المنشأة والنشاط االقتصادي  

 لإلحصاءلهيئة العامة المصدر: ا

 أقل من 6   

مشتغلين

        49 - 6       

مشتغل

      249 - 50      

مشتغل

          250          

   مشتغل فأكثر
الجملة

7,7061,074264579,101نشاط اإلقامة للزّوار1

44,3957,9141733652,518نشاط تقديم الطعام والشراب2

00066نقل الركاب بالسكك الحديدية3

906562177171,662النقل البري للركاب4

29140043النقل المائي للركاب5

0003131النقل الجوي للركاب6

3,1216486723,838استئجار وسائل النقل7

1,9838476582,903وكاالت السفر وخدمات الحجز8

29118900480األنشطة الثقافية9

1,1783613101,570األنشطة الرياضية والترفيهية10

2012970237الخدمات األخرى المميزة للسياحة11

59,81011,63878415772,389

النشاط االقتصادي

اإلجمالي

 أقل من 6   

مشتغلين

      49 - 6       

  مشتغل

      249 - 50      

مشتغل

          250          

   مشتغل فأكثر
الجملة

9,0608,0139,3644,01630,453نشاط اإلقامة للزّوار1

11,15021,2242,4752,95937,808نشاط تقديم الطعام والشراب2

0001,3341,334نقل الركاب بالسكك الحديدية3

3,6803,9523,8521,87613,360النقل البري للركاب4

25280053النقل المائي للركاب5

00016,64116,641النقل الجوي للركاب6

2,9641,9701,0561886,178استئجار وسائل النقل7

2,5144,4801,7591,0969,849وكاالت السفر وخدمات الحجز8

14356000703األنشطة الثقافية9

7763,90487405,554األنشطة الرياضية والترفيهية10

44535254901,346الخدمات األخرى المميزة للسياحة11

30,75744,48319,92928,110123,279 اإلجمالي

النشاط االقتصادي
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 ( 3جدول )

 المشتغلون غير السعوديين حسب فئة حجم المنشأة والنشاط االقتصادي  

لإلحصاءالهيئة العامة  المصدر:   

 ( 4) جدول

   ئة حجم المنشأة والنشاط االقتصادي المشتغلين حسب فجملة 

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 

 أقل من 6   

مشتغلين

        49 - 6       

مشتغل

      249 - 50      

مشتغل

          250          

   مشتغل فأكثر
الجملة

30,30030,47439,93018,237118,941نشاط اإلقامة للزّوار1

128,350141,63214,01014,495298,487نشاط تقديم الطعام والشراب2

0001,6551,655نقل الركاب بالسكك الحديدية3

4,64013,62413,3748,03139,669النقل البري للركاب4

7522400299النقل المائي للركاب5

00028,23228,232النقل الجوي للركاب6

9,9185,9104,44481221,084استئجار وسائل النقل7

8,2659,6964,8642,73525,560وكاالت السفر وخدمات الحجز8

5721,684002,256األنشطة الثقافية9

2,1057,9203,334013,359األنشطة الرياضية والترفيهية10

8929601,16203,014الخدمات األخرى المميزة للسياحة11

185,117212,12481,11874,197552,556

النشاط االقتصادي

اإلجمالي

 أقل من 6   

مشتغلين

        49 - 6       

مشتغل

      249 - 50      

مشتغل

          250          

   مشتغل فأكثر
الجملة

21,24022,46130,56614,22188,488نشاط اإلقامة للزّوار1

117,200120,40811,53511,536260,679نشاط تقديم الطعام والشراب2

000321321نقل الركاب بالسكك الحديدية3

9609,6729,5226,15526,309النقل البري للركاب4

5019600246النقل المائي للركاب5

00011,59111,591النقل الجوي للركاب6

6,9543,9403,38862414,906استئجار وسائل النقل7

5,7515,2163,1051,63915,711وكاالت السفر وخدمات الحجز8

4291,124001,553األنشطة الثقافية9

1,3294,0162,46007,805األنشطة الرياضية والترفيهية10

44760861301,668الخدمات األخرى المميزة للسياحة11

154,360167,64161,18946,087429,277 اإلجمالي

النشاط االقتصادي
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 ( 5) جدول

 ي  االقتصادالجنس والنشاط حسب  عودي()سعودي/ غير س  عدد المشتغلين

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 ( 6) جدول

 والنشاط االقتصادي حجم المنشأة فئة توظيف المشتغلين السعوديين حسب نسبة 

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 

 أقل من 6   

مشتغلين

    49 - 6       

    مشتغل

      249 - 50      

مشتغل

          250          

   مشتغل فأكثر
الجملة

%26%22%23%26%30اإلقامة للزّوار1

%13%20%18%15%9نشاط تقديم الطعام والشراب2

%81%81%0%0%0نقل الركاب بالسكك الحديدية3

%34%23%29%29%79النقل البري للركاب4

%18%0%0%13%33النقل المائي للركاب5

%59%59%0%0%0النقل الجوي للركاب6

%29%23%24%33%30استئجار وسائل النقل7

%39%40%36%46%30وكاالت السفر وخدمات الحجز8

%31%0%0%33%25األنشطة الثقافية9

%42%0%26%49%37األنشطة الرياضية والترفيهية10

%45%0%47%37%50الخدمات األخرى المميزة للسياحة11

17%21%25%38%22%

النشاط االقتصادي

اإلجمالي

إناثذكورإناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleTotal

29,90954488,129359118,941نشاط اإلقامة للزّوار1

36,5931,215256,9903,689298,487نشاط تقديم الطعام والشراب2

1,2874732101,655نقل الركاب بالسكك الحديدية3

13,25110926,20410539,669النقل البري للركاب4

5302460299النقل المائي للركاب5

15,8398024,1797,41228,232النقل الجوي للركاب6

6,06311514,74815821,084استئجار وسائل النقل7

9,22062914,0941,61725,560وكاالت السفر وخدمات الحجز8

624791,528252,256األنشطة الثقافية9

2,6302,9247,01079513,359األنشطة الرياضية والترفيهية10

1,270761,636323,014الخدمات األخرى المميزة للسياحة11

116,7396,540415,08514,192552,556

النشاط االقتصادي

اإلجمالي

Saudi - سعوديNon-Saudi - غير سعودي
الجملة



                                                    2018                                                          السياحية  المنشآتمسح  

43 

 

 ( 7جدول )

 المشتغلون )سعودي/غير سعودي( حسب المهنة والنشاط االقتصادي 

 العامة لإلحصاء المصدر: الهيئة

   ( 8)  جدول 

   الرياالت(  بأالف )  الرواتب واألجور حسب فئة حجم المنشأة والنشاط االقتصادي 

 
 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء 

  

 أقل من 6   

مشتغلين

       49 - 6       

 مشتغل

      249 - 50      

مشتغل

          250          

   مشتغل فأكثر
الجملة

629,499704,663877,650447,3542,659,166نشاط اإلقامة للزّوار1

2,628,4933,130,505295,254546,5316,600,783نشاط تقديم الطعام والشراب2

00074,15574,155نقل الركاب بالسكك الحديدية3

109,441384,127401,649256,5031,151,720النقل البري للركاب4

2,3176,502008,819النقل المائي للركاب5

0002,890,5392,890,539النقل الجوي للركاب6

276,853159,907109,03230,035575,827استئجار وسائل النقل7

376,130467,596215,579183,1221,242,427وكاالت السفر وخدمات الحجز8

14,01840,6890054,707األنشطة الثقافية9

76,209298,189108,8570483,255األنشطة الرياضية والترفيهية10

35,35139,65345,7720120,776الخدمات األخرى المميزة للسياحة11

4,148,3115,231,8312,053,7934,428,23915,862,174 اإلجمالي

النشاط االقتصادي

عمالمهنيونفنيونأخصائيونمدراء

ManagersSpecialistsTechniciansProfessionals Workers

16,40514,77628,83833,48525,437118,941نشاط اإلقامة للزوار1

33,29031,96931,81385,691115,724298,487نشاط تقديم الطعام والشراب2

1884133324193031,655نقل الركاب بالسكك الحديدية3

1,3412,9696,74122,7995,81939,669النقل البري للركاب4

15605752115299النقل المائي للركاب5

1,9399,4456,0864,2916,47128,232النقل الجوي للركاب6

1,8552,8695,3326,3154,71321,084استئجار وسائل النقل7

2,8695,8515,6946,6124,53425,560وكاالت السفر وخدمات الحجز8

2303305335935702,256األنشطة الثقافية9

7592,0222,6514,7953,13213,359األنشطة الرياضية والترفيهية10

2102315668741,1333,014الخدمات األخرى المميزة للسياحة11

59,10170,93588,643165,926167,951552,556

Total

اإلجمالي

النشاط االقتصادي

)Saudi / Non-Saudi(                           الجملةسعودي  وغير سعودي
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 ( 9) جدول

 الرياالت(  بأالف )  المزايا والبدالت حسب فئة حجم المنشأة والنشاط االقتصادي 

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 ( 10)جدول 

 رياالت( ال  بأالف)  تعويضات المشتغلين حسب فئة حجم المنشأة والنشاط االقتصادي 

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء  

 

 أقل من 6   

مشتغلين

        49 - 6       

مشتغل

      249 - 50      

مشتغل

          250          

   مشتغل فأكثر
الجملة

718,136914,9251,164,666596,5033,394,230نشاط اإلقامة للزّوار1

3,091,4453,599,524357,491636,2107,684,670نشاط تقديم الطعام والشراب2

00092,77792,777نقل الركاب بالسكك الحديدية3

123,907466,418513,385326,2541,429,964النقل البري للركاب4

2,5687,395009,963النقل المائي للركاب5

0003,865,6363,865,636النقل الجوي للركاب6

304,902179,531125,91836,876647,227استئجار وسائل النقل7

444,183547,682263,767241,2591,496,891وكاالت السفر وخدمات الحجز8

15,16147,5950062,756األنشطة الثقافية9

91,442351,280132,4330575,155األنشطة الرياضية والترفيهية10

38,35343,41353,0420134,808الخدمات األخرى المميزة للسياحة11

4,830,0976,157,7632,610,7025,795,51519,394,077

النشاط االقتصادي

اإلجمالي

 أقل من 6   

مشتغلين

        49 - 6       

مشتغل

      249 - 50      

مشتغل

          250          

   مشتغل فأكثر
الجملة

88,637210,262287,016149,149735,064نشاط اإلقامة للزّوار1

462,952469,01962,23789,6791,083,887نشاط تقديم الطعام والشراب2

00018,62218,622نقل الركاب بالسكك الحديدية3

14,46682,291111,73669,751278,244النقل البري للركاب4

251893001,144النقل المائي للركاب5

000975,097975,097النقل الجوي للركاب6

28,04919,62416,8866,84171,400استئجار وسائل النقل7

68,05380,08648,18858,137254,464وكاالت السفر وخدمات الحجز8

1,1436,906008,049األنشطة الثقافية9

15,23353,09123,576091,900األنشطة الرياضية والترفيهية10

3,0023,7607,270014,032الخدمات األخرى المميزة للسياحة11

681,786925,932556,9091,367,2763,531,903 اإلجمالي

النشاط االقتصادي
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 ( 11)جدول 

 )بأالف الرياالت(   تعويضات المشتغلين حسب النوع والنشاط االقتصادي

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 ( 12جدول )

 )بأالف الرياالت(  شأة والنشاط االقتصادي المنالنفقات التشغيلية حسب فئة حجم 

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء  

الجملةالمـزايــا والبـــدالتالرواتـب واألجـور

2,659,166735,0643,394,230نشاط اإلقامة للزّوار1

6,600,7831,083,8877,684,670نشاط تقديم الطعام والشراب2

74,15518,62292,777نقل الركاب بالسكك الحديدية3

1,151,720278,2441,429,964النقل البري للركاب4

8,8191,1449,963النقل المائي للركاب5

2,890,539975,0973,865,636النقل الجوي للركاب6

575,82771,400647,227استئجار وسائل النقل7

1,242,427254,4641,496,891وكاالت السفر وخدمات الحجز8

54,7078,04962,756األنشطة الثقافية9

483,25591,900575,155األنشطة الرياضية والترفيهية10

120,77614,032134,808الخدمات األخرى المميزة للسياحة11

15,862,1743,531,90319,394,077 اإلجمالي

النشاط االقتصادي

 أقل من 6   

مشتغلين

        49 - 6       

مشتغل

      249 - 50      

مشتغل

          250          

   مشتغل فأكثر
الجملة

2,476,5862,115,8803,074,2941,804,6589,471,418نشاط اإلقامة للزّوار1

11,104,39710,589,6761,158,8981,054,53423,907,505نشاط تقديم الطعام والشراب2

000139,573139,573نقل الركاب بالسكك الحديدية3

245,220808,517914,369477,0822,445,188النقل البري للركاب4

2,1056,707008,812النقل المائي للركاب5

00016,076,55916,076,559النقل الجوي للركاب6

1,482,667792,343549,082104,0292,928,121استئجار وسائل النقل7

1,257,4661,823,641803,250462,4884,346,845وكاالت السفر وخدمات الحجز8

114,081292,64700406,728األنشطة الثقافية9

156,008519,460312,0120987,480األنشطة الرياضية والترفيهية10

93,986110,159128,5190332,664الخدمات األخرى المميزة للسياحة11

16,932,51617,059,0306,940,42420,118,92361,050,893 اإلجمالي

النشاط االقتصادي
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   (13) جدول

 )بأالف الرياالت(   اإليرادات التشغيلية حسب فئة حجم المنشأة والنشاط االقتصادي       

 لإلحصاءالهيئة العامة  المصدر: 

 ( 14) جدول

 الف الرياالت( )بأ  االقتصادي حسب النشاط التشغيلية اإليرادات توزيع 

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

       

 أقل من 6   

مشتغلين

        49 - 6       

مشتغل

      249 - 50      

مشتغل

          250          

   مشتغل فأكثر
الجملة

5,084,1445,530,6167,335,7163,791,10221,741,578نشاط اإلقامة للزّوار1

18,508,67720,884,6241,956,2682,091,47743,441,046نشاط تقديم الطعام والشراب2

000238,077238,077نقل الركاب بالسكك الحديدية3

483,5231,511,9511,646,887865,3664,507,727النقل البري للركاب4

8,08418,0710026,155النقل المائي للركاب5

00034,143,34734,143,347النقل الجوي للركاب6

3,378,8112,047,1101,496,781310,6917,233,393استئجار وسائل النقل7

2,143,3152,701,4251,552,676839,3837,236,799وكاالت السفر وخدمات الحجز8

225,434432,44600657,880األنشطة الثقافية9

671,4512,475,811918,34804,065,610األنشطة الرياضية والترفيهية10

219,521302,401323,3530845,275الخدمات األخرى المميزة للسياحة11

30,722,96035,904,45515,230,02942,279,443124,136,887 اإلجمالي

النشاط االقتصادي

الجملةاألنشطة األخرىالنشاط الرئيس

Main ActivityOther  ActivitiesTotal

20,760,221981,35721,741,578نشاط اإلقامة للزّوار1

37,919,3885,521,65843,441,046نشاط تقديم الطعام والشراب2

237,98691238,077نقل الركاب بالسكك الحديدية3

4,314,163193,5644,507,727النقل البري للركاب4

26,155026,155النقل المائي للركاب5

29,016,4935,126,85434,143,347النقل الجوي للركاب6

6,211,7391,021,6547,233,393استئجار وسائل النقل7

6,959,246277,5537,236,799وكاالت السفر وخدمات الحجز8

641,84416,036657,880األنشطة الثقافية9

3,868,925196,6854,065,610األنشطة الرياضية والترفيهية10

833,23012,045845,275الخدمات األخرى المميزة للسياحة11

110,789,39013,347,497124,136,887

النشاط االقتصادي

اإلجمالي

Operating Revenues           اإليرادات التشغيلية 
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 ( 15) جدول

 )بأالف الرياالت(  النشاط االقتصادي المنشأة وفائض التشغيل حسب فئة حجم 

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 ( 16) جدول

 حسب النوعوحدات اإلقامة ل شغال اإل معدل

 لإلحصاءالهيئة العامة  المصدر: 

 ( 17) جدول

 حسب النوع  لسعر اليومي لوحدات اإلقامةامتوسط  

  لإلحصاءالهيئة العامة  المصدر: 

 أقل من 6   

مشتغلين

        49 - 6       

مشتغل

      249 - 50      

مشتغل

          250          

   مشتغل فأكثر
الجملة

1,889,4222,499,8113,096,7561,389,9418,875,930نشاط اإلقامة للزوار1

4,312,8356,695,424439,879400,73311,848,871نشاط تقديم الطعام والشراب2

0005,7275,727نقل الركاب بالسكك الحديدية3

114,396237,016219,13362,030632,575النقل البري للركاب4

3,4113,969007,380النقل المائي للركاب5

00014,201,15214,201,152النقل الجوي للركاب6

1,591,2421,075,236821,781169,7863,658,045استئجار وسائل النقل7

441,666330,102485,659135,6361,393,063وكاالت السفر وخدمات الحجز8

96,19292,20400188,396األنشطة الثقافية9

424,0011,605,071473,90302,502,975األنشطة الرياضية والترفيهية10

87,182148,829141,7920377,803الخدمات األخرى المميزة للسياحة11

8,960,34712,687,6625,678,90316,365,00543,691,917 اإلجمالي

النشاط االقتصادي

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير
المتوسط 

السنوي

%51.1%46.5%50.0%50.6%52.7%54.1%54.4%54.3%52.4%51.7%49.6%48.0%48.7الوحدات السكنية المفروشة1

%53.7%49.2%49.2%54.5%58.5%58.1%58.4%57.4%55.3%54.0%51.2%50.1%48.8الغرف الفندقية2

48.8%49.4%50.7%53.3%54.4%56.4%57.1%56.8%56.6%53.3%49.5%48.4%52.9%

معدل اإلشغال

وحدة اإلقامة

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير
المتوسط 

السنوي

268285284284296304306307306295280279292الوحدات السكنية المفروشة1

299291302301307305308306300293295289300الغرف الفندقية2

289289297296304305307306302294291286298 وحدة  اإلقامة

متوسط السعر اليومي
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 ( 18) جدول

 حسب النوع  لوحدات اإلقامة معدل العائد اليومي 

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 ( 19)جدول 

 حسب النوع  لوحدات اإلقامة متوسط مدة اإلقامة 

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 ( 20) جدول

 األداء الرئيسة لخدمات نقل الركاب  مؤشرات 

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير
المتوسط 

السنوي

131137141147155165167166161149140130149الوحدات السكنية المفروشة1

146146155162170175180178175160145142161الغرف الفندقية2

141143150158165172176174171156144138157 وحدة  اإلقامة

معدل العائد اليومي

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير
المتوسط 

السنوي

2.12.23.22.93.34.14.24.133.12.12.13.2الوحدات السكنية المفروشة1

2.82.82.32.72.62.93.63.62.82.72.72.82.9الغرف الفندقية2

2.62.62.62.82.93.33.83.82.92.82.52.63 وحدة  اإلقامة

متوسط مدة اإلقامة

%2,400,1232,223,14392%000نقل الركاب بالسكك الحديدية1

%42,459,53325,725,83660.6%6,014,2355,142,11484.9النقل البري للركاب2

%700,565633,78885.7%911,422855,10088.9النقل المائي للركاب3

%75,265,74448,765,89064.8%61,024,54548,532,14679.5النقل الجوي للركاب4

67,950,20254,529,36080.2%120,825,96577,348,65764.0% اإلجمالي

معدل تشغيل 

الرحالت المحلية

عدد المقاعد 

المتاحة للرحالت 

الدولية

عدد الركاب 

الدوليين

معدل تشغيل 

الرحالت الدولية

عدد الركاب 

المحليين

عدد المقاعد 

المتاحة للرحالت 

المحلية

خدمات نقل الركاب
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 ( 21)جدول 

 نسب رحالت النقل الجوي للركاب حسب نوع الرحلة 

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 

 ( 22) جدول

 التي تستخدم برامج التواصل االجتماعي حسب النشاط االقتصادي  السياحية التوزيع النسبي للمنشآت 

: الهيئة العامة لإلحصاءالمصدر   

 

 

  

الرحالت المحلية
الرحالت الدولية 

الوافده

الرحالت الدولية 

المغادرة
الجملة

%39.9%17.8%13.9%8.2الرحالت ضمن صفقة شاملة*1

%60.1%21%23.3%15.8 الرحالت بدون صفقه شاملة 2

24%37.2%38.8%100% إجمالي الرحالت المباعة

نوع الرحلة

تستخدم برامج التواصل 

اإلجتماعي

ال تستخدم برامج 

التواصل اإلجتماعي

%36%64 اإلقامة للزّوار1

%91%9نشاط تقديم الطعام والشراب2

%0%100 نقل الركاب بالسكك الحديدية3

%68%32 النقل البري للركاب4

%40%60 النقل المائي للركاب5

%0%100 النقل الجوي للركاب6

%80%20 استئجار وسائل النقل7

%32%68  وكاالت السفر وخدمات الحجز األخرى8

%51%49األنشطة الثقافية9

%39%61األنشطة الرياضية والترفيهية10

%61%39الخدمات األخرى المميزة للسياحة 11

النشاط االقتصادي
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 ( 23) جدول

 حسب النشاط االقتصادي ج اإللكترونية التي تستخدم البرام السياحية التوزيع النسبي للمنشآت 

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 

 ( 24) جدول

 التي لديها بيانات سحابية حسب النشاط االقتصادي  السياحية للمنشآت التوزيع النسبي 

ئة العامة لإلحصاءالمصدر: الهي  

 

تستخدم البرامج 

اإللكترونية

ال تستخدم البرامج 

اإللكترونية

%17%83 اإلقامة للزّوار1

%83%17نشاط تقديم الطعام والشراب2

%0%100 نقل الركاب بالسكك الحديدية3

%61%39 النقل البري للركاب4

%46%54 النقل المائي للركاب5

%0%100 النقل الجوي للركاب6

%49%51 استئجار وسائل النقل7

%5%95  وكاالت السفر وخدمات الحجز األخرى8

%40%60األنشطة الثقافية9

%48%52األنشطة الرياضية والترفيهية10

%61%39الخدمات األخرى المميزة للسياحة 11

النشاط االقتصادي

بيانات غير سحابيةبيانات سحابية

%15%85 اإلقامة للزّوار1

%83%17نشاط تقديم الطعام والشراب2

%0%100 نقل الركاب بالسكك الحديدية3

%64%36 النقل البري للركاب4

%34%66 النقل المائي للركاب5

%0%100 النقل الجوي للركاب6

%51%49 استئجار وسائل النقل7

%24%76  وكاالت السفر وخدمات الحجز األخرى8

%55%45األنشطة الثقافية9

%52%48األنشطة الرياضية والترفيهية10

%60%40الخدمات األخرى المميزة للسياحة 12

النشاط االقتصادي
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 ( 25جدول )

 حسب النوع والنشاط االقتصادي السياحية جهزة المستخدمة في المنشآت التوزيع النسبي لأل 

 المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

 ( 26جدول )

 حسب النشاط االقتصادي  ميزانية محاسبية أو  التي لديها دفاتر السياحية للمنشآت التوزيع النسبي 

العامة لإلحصاء المصدر: الهيئة  

  

مكتبيمحمولكفي أو لوحي

Handheld or tabletLaptopDesktop (PC)

%45%16%7 اإلقامة للزّوار1

%23%7%6نشاط تقديم الطعام والشراب2

%100%100%100 نقل الركاب بالسكك الحديدية3

%54%15%11 النقل البري للركاب4

%100%51%10 النقل المائي للركاب5

%100%100%100 النقل الجوي للركاب6

%30%13%7 استئجار وسائل النقل7

%59%26%11  وكاالت السفر وخدمات الحجز األخرى8

%71%24%17األنشطة الثقافية9

%96%8%6األنشطة الرياضية والترفيهية10

%79%67%2الخدمات األخرى المميزة للسياحة 11

Device type                 نوع الجهاز

النشاط االقتصادي

لديها دفاتر محاسبية
ليس لديها دفاتر 

محاسبية

%24%76 اإلقامة للزّوار1

%79%21نشاط تقديم الطعام والشراب2

%0%100 نقل الركاب بالسكك الحديدية3

%19%81 النقل البري للركاب4

%24%76 النقل المائي للركاب5

%0%100 النقل الجوي للركاب6

%17%83 استئجار وسائل النقل7

%21%79  وكاالت السفر وخدمات الحجز األخرى8

%30%70األنشطة الثقافية9

%24%76األنشطة الرياضية والترفيهية10

%45%55الخدمات األخرى المميزة للسياحة 11

النشاط االقتصادي
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 ( 27) جدول

 للمنشآت السياحية مزاولة النشاط  أهم المعوقات التي واجهت تأسيس أو

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء     

 

   (28) جدول

 التي تواجه تطوير بيئة األعمال  أهم التحديات 

 

 

 

 

 

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء                            

ال يوجد أي معوقاتيوجد معوق

%49%51توفر األيدي العاملة المدربة1

%44%56أسعار الكهرباء2

%59%41الحصول على التراخيص التجارية والتصاريح3

%72%28استمرارية التزود بالكهرباء )دون انقطاعات(4

%59%41أسعار المياه5

%66%34اإلجراءات الحكومية والبيروقراطية6

%74%26األمن واالستقرار7

%76%24الحصول على تمويل8

%44%56أسعار الوقود9

%81%19الحصول على خط الهاتف واالنترنت )االتصاالت(10

%76%24إجراءات التفتيش الرسمي على المنشآت11

%83%17استمرارية التزود بالوقود )دون انقطاعات(12

%89%11استمرارية التزود بالمياه )دون انقطاعات(13

%79%21أنظمة وقوانين العمل14

%80%20الحصول على الموقع / استئجار المبنى15

المعوقات التي واجهت تأسيس أو مزاولة النشاط

النسبة

%54المنافسة المحلية1

%32ضعف الطلب 2

%20مشاكل عماليه 3

التحدي



 

 

 

 


