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 تمهيد

حول  استبيان" عربستاتأمانة اللجنة الفنية لمبادرة اإلحصاءات العربية " بصفتهأعد صندوق النقد العربي 

البنوك المركزية ومؤسسات  إلى هلارسإتم  "منهجية اعداد إحصاءات بند السفر )السياحة( في الدول العربية"

في الدول العربية، من  إحصاءات السياحةعداد إالوقوف على الوضع الراهن لكيفية بهدف النقد العربية، 

يهدف االستبيان حيث المنهجيات المطبقة، ودورية الحصول على البيانات ومصادرها، ودرجة شموليتها. 

تخذة لتطبيق ن واالستفادة منها من حيث اإلجراءات الم  لتعرف على تجارب الدول العربية في هذا الشأا إلى

ومن ثم إتاحة الفرصة لتبادل  ،بياناتتلك ال عدادإأحدث المنهجيات وطبيعة التحديات التي تواجهها عند 

بما يساعد صانعي ومتخذي  االحصاءاتعداد تلك إالخبرات بينها والخروج بتوصيات بناءة لتحسين جودة 

 ربية.القرار في الدول الع

دولة  عشر اثنتيفي  األجهزة اإلحصائية العربيةة ومركزيالك وبنالمن  ا  تسلم الصندوق ردود ،في هذا اإلطار

والسعودية، والسودان، والعراق، وع مان، وفلسطين، وتونس،  ،ماراتاألردن، واإل :كل منعربية بما يشمل 

 :االستبيانليها إهم النتائج التي خلص فيما يلي عرض ألوقطر، ومصر، والمغرب، واليمن. 

 في الدول العربية إحصاءات بند السفر )السياحة(عداد إلمنهجية المتبعة في ا: أوالً 

تبعة في اعداد إحصاءات بند السفر حسب المكونات العربية الم  استعراض تجارب الدول في هذا الجزء سيتم 

 لما يلي: األساسية لهذا البند في كل من جانبي المتحصالت والمدفوعات، وفقا  

 الرعاية الصحية والعالجية .1

المستوفية لالستبيان على  العربية ولدد معظم التمتع ،لرعاية الصحية والعالجيةابند المتحصالت من لبالنسبة 

 International)المعامالت الدولية بيانات نظام إبالغ  عبرالبيانات الواردة من خالل الجهاز المصرفي 

Transactions Reporting System (ITRS)  لى ذلك تعتمد بعض إإضافة  ،بياناتهذه العداد إعند

هذا البند على البيانات الواردة من وزارة الصحة والسكان. كما تقوم  حصاءاتإل هاعدادإ دالدول العربية عن

  .في حال عدم توافر هذه البيانات تقديرات لهذا البند بإعداداألجهزة اإلحصائية 

بصورة ، يتم االعتماد لرعاية الصحية والعالجيةأما فيما يخص البيانات الخاصة بالمدفوعات المتعلقة با

، )تكاليف العالج بالخارج للمواطنين(ساسية في غالبية الدول العربية على البيانات الواردة من وزارة الصحة أ

بيانات الجهات الخاصة التي تتكفل االسرة على الصحة، و بإنفاقواألجهزة المصرفية، والمسوحات الخاصة 

 في بعض الدول العربية. لةمسح القوى العامومسح ميزان المدفوعات لى إإضافة  ،موظفيها بعالج

في الدول العربية ودورية الحصول  الرعاية الصحية والعالجيةبند فيما يلي عرض تفصيلي لمصادر بيانات 

 عليها:
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 مصادر بيانات بند الرعاية الصحية والعالجية في الدول العربية ودورية الحصول عليها(: 1جدول رقم )

 مصادر البيانات  الدولة
دورية 

 الحصول عليها

 ردناأل

 المتحصالت

 بالتعاون مع دائرة اإلحصاءات العامة ووزارة السياحة واآلثار.  يتم تقديرها −

 المدفوعات  

 .يتم تقديرها −

 .شهرية

 تونس

 المتحصالت

 .(ITRS)التصريحات المصرفية  −

 المدفوعات  

 .(ITRS)التصريحات المصرفية  −

 

 .شهرية

 

 .شهرية

 السعودية

 المتحصالت

 ها.يتم تقدير −

 المدفوعات  

 .وزارة الصحة −

غير محدد 

 .الدورية

 

 .سنوية

 السودان

 المتحصالت

 .(ITRS)المعامالت الدولية  نظام إبالغ بيانات −

 المدفوعات  

  ة.صرافشركات الالمصارف و −

 .شهرية

 

 .شهرية

 العراق

 المتحصالت

 .الجهاز المصرفي −

 

 المدفوعات  

 .الجهاز المصرفي −

 

 شهرية.
 ربع سنوية.

 

 .شهرية

 ربع سنوية.

 

 عُمان

 المتحصالت

 غير متوافر بيانات عنها. −

 المدفوعات  

 المسوحات الخاصة بإنفاق األسرة على الصحة. −

 بيانات الجهات الخاصة التي تتكفل بعالج موظفيها. −

 للمواطنين(.وزارة الصحة )تكاليف العالج بالخارج  −

 ية.سنو

 

 

 

 فلسطين

 المتحصالت

 .بيانات غير متوافر −

 المدفوعات  

 .وزارة الصحة −

 .مسح القوى العاملةومسح ميزان المدفوعات  −

 

 

 ربع سنوية.

 سنوية.

 قطر

 المتحصالت

 .(ITRS)نظام إبالغ بيانات المعامالت الدولية  −

 المدفوعات  

 .(ITRS)نظام إبالغ بيانات المعامالت الدولية  −

 ية.شهر

 

 شهرية.
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 مصادر البيانات  الدولة
دورية 

 الحصول عليها

 مصر

 المتحصالت

("، ITRSبيانات الجهاز المصرفي "نظام اإلبالغ عن المعامالت الدولية ) −

اإليرادات )، حيث يتم تقدير متحصالت بند السفر ولكن ال يتم االعتماد عليها
للمسح الذي تجريه وزارة السياحة السياحية( كإجمالي بدون تفاصيل وفقا  

 والجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء.

 المدفوعات  

 .("ITRSنظام اإلبالغ عن المعامالت الدولية )“بيانات الجهاز المصرفي  −

 شهرية.

 
 

 

 شهرية.

 المغرب

 المتحصالت

البيانات غير متوفرة بصفة مستقلة ولكنها مدرجة ضمن مجموع متحصالت  −

السفر التي يتم إعدادها باالعتماد على نظام تصاريح البنوك لدى مكتب بند 

 الصرف.

 المدفوعات  

البيانات متوفرة ضمن توزيع مدفوعات بند السفر حسب الغرض من السفر  −

 والتي يتم إعدادها باالعتماد على نظام تصاريح البنوك لدى مكتب الصرف.

 شهرية.

 

 

 

  شهرية.

 اليمن

 المتحصالت

 وزارة الصحة والسكان. −

 المدفوعات  

 غير متوافر بيانات.  −

 ية.سنو

 

 ، مايو."استبيان منهجية إعداد إحصاءات بند السفر)السياحة( في الدول العربية" (.2019، )المصدر: صندوق النقد العربي

 تكاليف التعليم ومعيشة الطالب .2

على  تكاليف التعليم ومعيشة الطالب عند تجميع البيانات الخاصة ببند متحصالت تعتمد معظم الدول العربية

عداد هذه إعند  مسححح القادمين والمغادرين، ووزارة التعليم، ووزارة التعليم العالي البيانات الواردة من خالل

وزارة المالية، كل من  الواردة منعداد هذا البند على البيانات إفي تعتمد بعض الدول العربية  كما. البيانات

التعليم ومعيشحححححححة  تكحاليف عداد تقديرات لبندإتقوم األجهزة اإلحصائية ب لى ذلكإإضافة . والجهاز المصرفي

 .في حال عدم توافر هذه البيانات الطالب

تحصل معظم الدول العربية على تلك ، تكاليف التعليم ومعيشة الطالبب المدفوعات المتعلقة بياناتبخصوص 

مسح ميزان المدفوعات مع و، واألجهزة المصرفية، التعليم، ووزارة التعليم العاليوزارة البيانات من خالل 

 (.2، الجدول رقم )، ووزارة الماليةمسح القوى العاملة

 في الدول العربية الطالبتكاليف التعليم ومعيشة ببند (: مصادر البيانات الخاصة 2الجدول رقم )

 ودورية الحصول عليها  

 مصادر البيانات  الدولة

دورية 

الحصول 

 عليها

 ردناأل

 المتحصالت

 .يتم تقديرها −

 المدفوعات  

 .مسح القادمين والمغادرين −

 .شهرية

 

 .شهرية
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 مصادر البيانات  الدولة

دورية 

الحصول 

 عليها

 تونس

 المتحصالت

 .(ITRS)التصريحات المصرفية  −

 المسوحات −

 المدفوعات  

 .(ITRS)التصريحات المصرفية  −

 المسوحات. −

 .شهرية

 سنوية.

 

 .شهرية

 سنوية.

 السعودية

 المتحصالت

 يتم تقديرها من خالل عدة دراسات. −

 المدفوعات  

 وزارة التعليم. −

 

 

 

 سنوية.

 السودان

 المتحصالت

 البنوك التجارية. −

 المدفوعات  

 غير متوافر بيانات عنها. −

 .شهرية

 

 

 العراق

 المتحصالت

 الجهاز المصرفي. −

 وزارة المالية. −

 المدفوعات  

 الجهاز المصرفي. −

 وزارة المالية. −

 شهرية.

 ربع سنوية.

 

 شهرية.

 ربع سنوية.

 عُمان

 المتحصالت

 غير متوافر بيانات عنها. −

 المدفوعات  

 وزارة التعليم العالي. −

 
 

 

 ية.سنو

 فلسطين

 المتحصالت

 وزارة التعليم العالي. −

 المدفوعات  

 وزارة التعليم العالي. −

 مسح ميزان المدفوعات مع مسح القوى العاملة. −

 .ربع سنوية

 

 ربع سنوية.

 سنوية.

 قطر

 المتحصالت

 .(ITRS)نظام إبالغ بيانات المعامالت الدولية  −

 المدفوعات  

 .(ITRS)نظام إبالغ بيانات المعامالت الدولية  −

 

 ية.شهر

 

 ية.شهر

 مصر

 المتحصالت

("، ITRSبيانات الجهاز المصرفي "نظام اإلبالغ عن المعامالت الدولية ) −

اإليرادات )، حيث يتم تقدير متحصالت بند السفر ولكن ال يتم االعتماد عليها

السياحية( كإجمالي بدون تفاصيل وفقا  للمسح الذي تجريه وزارة السياحة 

 والجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء.

 

 

 ية.شهر
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 مصادر البيانات  الدولة

دورية 

الحصول 

 عليها

 المدفوعات  

 .("ITRSنظام اإلبالغ عن المعامالت الدولية )“بيانات الجهاز المصرفي  −

 

 

 شهرية.

 

 المغرب

 المتحصالت

البيانات غير متوفرة بصفة مستقلة ولكنها مدرجة ضمن مجموع متحصالت  −

بند السفر التي يتم إعدادها باالعتماد على نظام تصاريح البنوك لدى مكتب 

 الصرف.

 المدفوعات  

البيانات متوفرة ضمن توزيع مدفوعات بند السفر حسب الغرض من السفر  −

 والتي يتم إعدادها باالعتماد على نظام تصاريح البنوك لدى مكتب الصرف.

 شهرية.

 

 

 
 شهرية.

 اليمن

 المتحصالت

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. −

 المدفوعات  

 عنها.غير متوافر بيانات  −

 
 سنوية.
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 شركات السياحةومدفوعات متحصالت  .3

نشحرات ال معظم الدول العربية من خاللب شحركات السحياحة الخاصحة ببند متحصحالتاإلحصحاءات تجميع يتم 

، والمسوح االقتصادية، واألجهزة المصرفية، ووزارة لإلحصاء والمعلومات ةكز الوطنياالمرالصادرة عن 

مححا يصحححححححرح بححه  خاللعداد هذا البند على البيانات الواردة من إ. كما تعتمد بعض الدول العربية في السياحة

 .في بعض الدول العربية القادم والمغادر عند تنفيذ مسح السفر

 عليها من بالحصول عظم الدول العربيةقوم م، تشركات السياحةب خاصةبيانات المدفوعات اليتعلق بفيما 

، األجهزة المصرفية، والمراكز الوطنية لإلحصاء، والمسوح االقتصادية التي تجريها بعض الدول العربية

  (.3الجدول رقم )

 

 لسياحة ودورية الحصول عليها (: مصادر البيانات المتعلقة بمتحصالت شركات ا3الجدول رقم )

 مصادر البيانات  الدولة
دورية 

 الحصول عليها

 ردناأل

 المتحصالت

 ون.والمغادر ونالقادم مسح −

 المدفوعات  

 .ونوالمغادر ونالقادم مسح −

 .شهرية

 

 .شهرية

 تونس
 المتحصالت

 .(ITRS)التصريحات المصرفية  −

 

 .شهرية

 .عشرية
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التقديرات والمقاربة أيضا على احصائيات الديوان  إطاريتم االعتماد في  −

الوطني التونسي للسياحة الذي يقوم بإرسال المؤشرات الحقيقية الخاّصة 
 المقيمين.السياحيّة وعدد الوافدين من غير  للياليبعدد ا

 المدفوعات  

 .(ITRS)التصريحات المصرفية  −

 

 

 

 .شهرية

 السعودية

 المتحصالت

 الجهاز المصرفي. −

 المدفوعات  

 الجهاز المصرفي. −

 شهرية.

 

 شهرية.

 السودان

 المتحصالت

 وزارة السياحة. −

 المدفوعات  

 غير متوافر بيانات عنها. −

 شهرية.

 

 

 العراق

 المتحصالت

 الجهاز المصرفي. −

 المدفوعات  

 الجهاز المصرفي. −

 

 شهرية.

 ربع سنوية.

 

 شهرية.

 ربع سنوية.

 عُمان

 المتحصالت

 المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات. −

 المدفوعات  

 المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات. −

 

 شهرية.

 

 شهرية.

 فلسطين

 المتحصالت

 سلسلة المسوح االقتصادية. −

 المدفوعات  

 سلسلة المسوح االقتصادية. −

 سنوية.

 

 سنوية.

 قطر

 المتحصالت

 .(ITRS)نظام إبالغ بيانات المعامالت الدولية  −

 المدفوعات  

 .(ITRS)نظام إبالغ بيانات المعامالت الدولية  −

 

 شهرية.

 

 شهرية.

 مصر

 المتحصالت

(" ITRSبيانات الجهاز المصرفي "نظام اإلبالغ عن المعامالت الدولية ) −

ال تشمل بند منفصل عن متحصالت شركات السياحة ولكن متضمن في 

ال و ،"متحصالت شركات السياحة والفنادق لجميع البالد عدا مصربند "

اإليرادات )حيث يتم تقدير متحصالت بند السفر  ،يتم االعتماد عليها

السياحية( كإجمالي بدون تفاصيل وفقا  للمسح الذي تجريه وزارة السياحة 

 والجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء.

 المدفوعات  

نظام اإلبالغ عن المعامالت الدولية المصرفي "بيانات الجهاز  −

(ITRS") مدفوعات "ولكن ال توجد بصورة منفصلة وتوجد ضمن بند

 ."والفنادق للخارجشركات السياحة 

 شهرية.

 

 

 

 

 

 

 شهرية.
 

 شهرية. المتحصالت المغرب
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 ، مايو."استبيان منهجية إعداد إحصاءات بند السفر)السياحة( في الدول العربية" (.2019، )صندوق النقد العربيالمصدر: 

 بالفنادق اإلقامة .4

تعتمد معظم الدول العربية المستوفية لالستبيان على البيانات الواردة  ،متحصالت اإلقامة بالفنادق بالنسبة لبند

، ةصرافشركات الو( ITRS) المعامالت الدولية بياناتنظام إبالغ عبر من خالل الجهاز المصرفي 

عداد هذا البند إتعتمد بعض الدول العربية عند  ،لى ذلكإإضافة  .ئيةإلحصاا جهزةاأل الصادرة عننشرات الو

في حال عدم توافر أما . ه في بعض الدول العربيةؤجراإوزارة السياحة، ومسح النشاط الفندقي الذي يتم على 

 . في بعض الدول عداد تقديرات لهذا البندإبختصة تقوم الم  األجهزة اإلحصائية فإن  هذه البيانات

ساسي في غالبية الدول العربية أشكل ، يتم االعتماد باإلقامة بالفنادقالبيانات الخاصة بمدفوعات على صعيد 

 بتقدير قيمة هذا البند نظرا  تقوم  بعض الدول العربيةأن لى إإضافة  .وزارة السياحة على البيانات الواردة من

 (.4، الجدول رقم )لعدم توافر بيانات

 اإلقامة بالفنادق ودورية الحصول عليها في الدول العربيةبمصادر البيانات الخاصة  (:4رقم )الجدول 

البيانات غير متوفرة بصفة مستقلة ولكنها مدرجة ضمن مجموع  −

السفر التي يتم إعدادها باالعتماد على نظام تصاريح متحصالت بند 
 البنوك لدى مكتب الصرف.

 المدفوعات  

البيانات غير متوفرة بصفة مستقلة ولكنها مدرجة ضمن مجموع  −

مدفوعات بند السفر التي يتم إعدادها باالعتماد على نظام تصاريح البنوك 

 لدى مكتب الصرف.

 

 

 

 شهرية.

 

 دورية الحصول عليها مصادر البيانات  الدولة

 ردناأل

 المتحصالت

 يتم تقديرها. −

 المدفوعات  

 يتم تقديرها. −

 .شهرية

 

 .شهرية

 تونس

 المتحصالت

 .(ITRS)التصريحات المصرفية  −

التقديرات والمقاربة أيضا على  إطاريتم االعتماد في  −

احصائيات الديوان الوطني التونسي للسياحة الذي يقوم 

السياحيّة  للياليبإرسال المؤشرات الحقيقية الخاّصة بعدد ا

 المقيمين.وعدد الوافدين من غير 

 المدفوعات  

 .(ITRS)التصريحات المصرفية  −

 

 .شهرية 

 عشرية.

 
 

 

 

 .شهرية

 السعودية

 المتحصالت

 الجهاز المصرفي وشركات الصرافة. −

 المدفوعات  

 الجهاز المصرفي وشركات الصرافة. −

 شهرية.

 

 شهرية.

 السودان

 المتحصالت

 شركات الصرافة. −

 المدفوعات  

 شهرية
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 غير متوافر بيانات عنها. −

 العراق

 المتحصالت

 الجهاز المصرفي. −

 المدفوعات  

 الجهاز المصرفي. −

 

 شهرية.

 ربع سنوية.

 

 شهرية.
 ربع سنوية.

 عُمان

 المتحصالت

 المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات. −

 المدفوعات  

 غير متوافر بيانات عنها. −

 

 شهرية.

 

 فلسطين

 المتحصالت

 مسح النشاط الفندقي )الجهاز المركزي لإلحصاء(. −

 المدفوعات  

 غير متوافر بيانات عنها. −

 شهرية.

 

 قطر

 المتحصالت

 .(ITRS)نظام إبالغ بيانات المعامالت الدولية  −

 المدفوعات  

 .(ITRS)نظام إبالغ بيانات المعامالت الدولية  −

 

 شهرية.

 

 شهرية.

 

 مصر

 المتحصالت

اإلبالغ عن المعامالت  منظا“بيانات الجهاز المصرفي  −

متحصالت ال تشمل بند منفصل عن  "(ITRSالدولية )

متحصالت ولكن متضمن في بند " بالفنادقاإلقامة 

 ، وال“مصر شركات السياحة والفنادق لجميع البالد عدا 

حيث يتم تقدير متحصالت بند السفر  ،االعتماد عليها يتم

)اإليرادات السياحية( كإجمالي بدون تفاصيل وفقا  للمسح 

الذي تجريه وزارة السياحة والجهاز المركزي للتعبئة 

 العامة واالحصاء.

 المدفوعات  

نظام اإلبالغ عن المعامالت “المصرفي بيانات الجهاز  −

ولكن ال توجد بصورة منفصلة وتوجد ("ITRSالدولية )

والفنادق مدفوعات شركات السياحة "ضمن بند 
 ."للخارج

 

 شهرية.

 

 
 

 

 

 

 

 

 شهرية.

 

 

 

 المغرب

 المتحصالت

البيانات غير متوفرة بصفة مستقلة ولكنها مدرجة ضمن  −

مجموع متحصالت بند السفر التي يتم إعدادها باالعتماد 

 مكتب الصرف.على نظام تصاريح البنوك لدى 

 المدفوعات  

البيانات غير متوفرة بصفة مستقلة ولكنها مدرجة ضمن  −

مجموع مدفوعات بند السفر التي يتم إعدادها باالعتماد 

 على نظام تصاريح البنوك لدى مكتب الصرف.

 شهرية.

 

 

 

 شهرية.
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 ، مايو."استبيان منهجية إعداد إحصاءات بند السفر)السياحة( في الدول العربية" (.2019، )المصدر: صندوق النقد العربي

 

 غير المقيمينالمقيمين وستبدل بواسطة المُ  األجنبيد النق .5

ستبدل بواسطة غير النقد األجنبي الم  تجميع اإلحصاءات الخاصة ببند تتمثل المصادر التي يتم من خاللها 

، واألجهزة المصرفية. كما تعتمد بعض الدول األجهزة اإلحصائيةالصادرة عن نشرات ال في كل منن المقيمي

 (.5، الجدول رقم )تقدير ذلك البند لعدم توافر بياناتعداد هذا البند على إالعربية في 

ودورية الحصول على  غير المقيمينالمقيمين والنقد األجنبي المستبدل بواسطة مصادر البيانات الخاصة ب(: 5الجدول رقم )

 البيانات

 اليمن

 المتحصالت

 وزارة السياحة. −

 المدفوعات  

 غير متوافر بيانات عنها. −

 سنوية.
 

 مصادر البيانات  الدولة
دورية الحصول 

 عليها

 تونس

 المتحصالت

 .(ITRS)التصريحات المصرفية  −

 المدفوعات  

 .(ITRS)التصريحات المصرفية  −

 

 

 .شريةع 

 
 .شهرية

 

 السعودية

 المتحصالت

 يتم تقديرها. −

 المدفوعات  

 .الصرافةوشركات  الجهاز المصرفي −

 

 

 شهرية.

 السودان

 المتحصالت

 غير متوافر بيانات عنها. −

 المدفوعات  

 غير متوافر بيانات عنها. −

 

 العراق

 المتحصالت

 غير متوافر بيانات عنها. −

 المدفوعات  

 الجهاز المصرفي. −

 

 

 

 شهرية. 

 ربع سنوية.

 عُمان

 المتحصالت

 البنوك وشركات الصرافة. −

 المدفوعات  

 البنوك التجارية. −

 

 ربع سنوية.

 

 شهرية.

 

 فلسطين

 المتحصالت

 سلطة النقد الفلسطينية. −

 المدفوعات  

 ربع سنوية.

 

 سنوية.
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 ، مايو."العربيةاستبيان منهجية إعداد إحصاءات بند السفر)السياحة( في الدول " (.2019، )المصدر: صندوق النقد العربي

 

 االشتراك في المؤتمرات  .6

على البيانات  ،متحصالت االشتراك في المؤتمرات لغير المقيمينعداد إ، عند تعتمد معظم الدول العربية

. أما في حال عدم توافر هذه البيانات في الجهاز المصرفيالواردة من كل من مسح القادمين والمغادرين، و

 بعض الدول فإن األجهزة اإلحصائية المختصة تقوم بإعداد تقديرات لهذا البند. 

ساسي ألمقيمين، يتم االعتماد بشكل ل بالخارج فيما يخص البيانات الخاصة بمدفوعات االشتراك في المؤتمرات

 لىإإضافة ، هذا من الجهاز المصرفي، والمؤسسات الحكوميةفي غالبية الدول العربية على البيانات الواردة 

 (.6الجدول ) ،لعدم توافر بيانات بعض الدول العربية بتقدير قيمة هذا البند نظرا   قيام

 

  

 سلطة النقد الفلسطينية. −

 قطر

 المتحصالت

 .(ITRS)نظام إبالغ بيانات المعامالت الدولية  −

 المدفوعات  

 .(ITRS)نظام إبالغ بيانات المعامالت الدولية  −

 

 شهرية.

 

 شهرية.

 مصر

 المتحصالت

بيانات الجهاز المصرفي "نظام اإلبالغ عن المعامالت  −

يتم  ثحي ("، ولكن ال يتم االعتماد عليها،ITRSالدولية )

اإليرادات السياحية( كإجمالي )تقدير متحصالت بند السفر 

بدون تفاصيل وفقا  للمسح الذي تجريه وزارة السياحة 

 والجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء.

 المدفوعات  

نظام اإلبالغ عن المعامالت “بيانات الجهاز المصرفي  −

 .("ITRSالدولية )

 

 شهرية.

 

 

 

 

 شهرية.

 المغرب

 المتحصالت

البيانات غير متوفرة بصفة مستقلة ولكنها مدرجة ضمن  −

مجموع متحصالت بند السفر التي يتم إعدادها باالعتماد 

 على نظام تصاريح البنوك لدى مكتب الصرف.

 المدفوعات  

البيانات غير متوفرة بصفة مستقلة ولكنها مدرجة ضمن  −

إعدادها باالعتماد على مجموع مدفوعات بند السفر التي يتم 

 نظام تصاريح البنوك لدى مكتب الصرف.

 

 شهرية.

 

 

 

 شهرية.

 

 

 اليمن

 المتحصالت

 شركات الصرافة. −

 المدفوعات  

 غير متوافر بيانات عنها. −

 سنوية.
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 ودورية الحصول عليهالغير المقيمين االشتراك في المؤتمرات ب الخاصةمصادر البيانات  (:6الجدول رقم )

 دورية الحصول عليها مصادر البيانات  الدولة

 ردناأل

 المتحصالت

 مسح القادمين والمغادرين. −

 المدفوعات  

 مسح القادمين والمغادرين. −

 .شهرية

 

 شهرية.

 تونس

 المتحصالت

 .(ITRS)التصريحات المصرفية  −

 المدفوعات  

 .(ITRS)التصريحات المصرفية  −

 

 

 .ريةهش 

 

 .شهرية

 

 العراق

 المتحصالت

 الجهاز المصرفي. −

 المدفوعات  

 الجهاز المصرفي. −

 مؤسسات حكومية. −

 شهرية.

 ربع سنوية.

 

 شهرية.

  ربع سنوية.

 عُمان

 المتحصالت

 غير متوافر بيانات عنها. −

 المدفوعات  

 بيانات تقديرية −

 

 

 

 سنوية.

 قطر

 المتحصالت

 .(ITRS)الدولية المعامالت نظام إبالغ بيانات  −

 المدفوعات  

 .(ITRS)الدولية المعامالت نظام إبالغ بيانات  −

 .شهرية

 

 شهرية.

 مصر

 المتحصالت

بيانات الجهاز المصرفي "نظام اإلبالغ عن المعامالت  −

حيث يتم  ("، ولكن ال يتم االعتماد عليها،ITRSالدولية )

اإليرادات السياحية( كإجمالي )تقدير متحصالت بند السفر 

بدون تفاصيل وفقا  للمسح الذي تجريه وزارة السياحة 

 والجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء.

 المدفوعات  

نظام اإلبالغ عن المعامالت “بيانات الجهاز المصرفي  −
 .("ITRSالدولية )

 ية.شهر

 

 

 

 

 

 شهرية.

 المغرب

 المتحصالت

البيانات غير متوفرة بصفة مستقلة ولكنها مدرجة ضمن  −

مجموع متحصالت بند السفر التي يتم إعدادها باالعتماد 

 على نظام تصاريح البنوك لدى مكتب الصرف.

 المدفوعات  

البيانات متوفرة ضمن توزيع مدفوعات بند السفر حسب  −

المهنية( والتي يتم الغرض من السفر )ضمن األسفار 

إعدادها باالعتماد على نظام تصاريح البنوك لدى مكتب 

 الصرف.

 شهرية.

 

 

 

 شهرية
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 ، مايو."استبيان منهجية إعداد إحصاءات بند السفر)السياحة( في الدول العربية" (.2019، )المصدر: صندوق النقد العربي

 الحرة بالخارج األسواق، ومشتريات المقيمين من الحرة لغير المقيمين األسواقمبيعات  .7

على من خالل االعتماد  ،متحصالت مبيعات األسواق الحرة لغير المقيمينعداد بإ الدول العربية تقوم غالبية
في حال عدم توافر هذه البيانات و ،وزارة المالية، والمعامالت الدولية بياناتمن نظام إبالغ  البيانات الواردة

 في بعض الدول فإن األجهزة اإلحصائية المختصة تقوم بإعداد تقديرات لهذا البند. 

ساسي في غالبية الدول العربية أ، يتم االعتماد بشكل لهذا البندمدفوعات جانب البيانات الخاصة ببالنسبة لل
 (.7، الجدول رقم )الحكوميةعلى البيانات الواردة من الجهاز المصرفي، والمؤسسات 

 

 

في الدول األسواق الحرة بالتعامل مع  اتعليها عند إعداد بيان االعتمادالبيانات المختلفة التي يتم  (: مصادر7جدول رقم )

 العربية

 دورية الحصول عليها مصادر البيانات  الدولة

 ردناأل

 المتحصالت

 .عنها بيانات غير متوافر −

 المدفوعات  

 .عنها متوافر بياناتغير  −

 

 تونس

 المتحصالت

 .(ITRS)التصريحات المصرفية  −

 المدفوعات  

 .(ITRS)التصريحات المصرفية  −

 

 

 .ريةهش 

 

 .شهرية
 

 السعودية

 المتحصالت

 الجهاز المصرفي. −

 المدفوعات  

 الجهاز المصرفي وشركات الصرافة. −

 .شهرية
 

 شهرية.

 السودان

 المتحصالت

 بيانات عنها.غير متوافر  −

 المدفوعات  

 غير متوافر بيانات عنها. −

 

 العراق

 المتحصالت

 غير متوافر بيانات عنها. −

 المدفوعات  

 الجهاز المصرفي. −

 مؤسسات حكومية. −

 

 

 

 شهرية.

  ربع سنوية.

 عُمان

 المتحصالت

 غير متوافر بيانات عنها. −

 المدفوعات  

 غير متوافر بيانات عنها. −
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 دورية الحصول عليها مصادر البيانات  الدولة

 قطر

 المتحصالت

 .(ITRS)نظام إبالغ بيانات المعامالت الدولية  −

 المدفوعات  

 .(ITRS)نظام إبالغ بيانات المعامالت الدولية  −

 

 ية.شهر
 

 ية.شهر

 

 مصر

 المتحصالت

بيانات الجهاز المصرفي "نظام اإلبالغ عن المعامالت  −

حيث يتم ("، ولكن ال يتم االعتماد عليها، ITRSالدولية )

اإليرادات السياحية( )تقدير متحصالت بند السفر 

كإجمالي بدون تفاصيل وفقا  للمسح الذي تجريه وزارة 

 السياحة والجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء.
 المدفوعات  

نظام اإلبالغ عن المعامالت “بيانات الجهاز المصرفي  −

 .("ITRSالدولية )

 ية.شهر

 

 

 

 

 

 شهرية.

 المغرب

 المتحصالت

البيانات غير متوفرة بصفة مستقلة ولكنها مدرجة ضمن  −

مجموع متحصالت بند السفر التي يتم إعدادها باالعتماد 

 على نظام تصاريح البنوك لدى مكتب الصرف.

 المدفوعات  

البيانات غير متوفرة بصفة مستقلة ولكنها مدرجة ضمن  −

مدفوعات بند السفر التي يتم إعدادها باالعتماد مجموع 

 على نظام تصاريح البنوك لدى مكتب الصرف.

 شهرية.

 

 

 
 شهرية.

 

 اليمن

 المتحصالت

 غير متوافر بيانات عنها. −

 المدفوعات  

 وزارة المالية. −

 

 

 

 سنوية.

 ، مايو."السفر)السياحة( في الدول العربيةاستبيان منهجية إعداد إحصاءات بند " (.2019، )المصدر: صندوق النقد العربي

 ومدفوعات بطاقات االئتمان بالخارج من جانب المقيمين متحصالت بطاقات االئتمان من غير المقيمين .8

على البيانات  ،بطاقات االئتمان من غير المقيمينمتحصالت إحصاءات عداد إتعتمد معظم الدول العربية عند 

أما في  .وشركات الصرافةالمعامالت الدولية  بياناتنظام إبالغ  عبرالواردة من خالل الجهاز المصرفي 

 األجهزة اإلحصائية المختصة بإعداد تقديرات لهذا البند. تقوم  ،حال عدم توافر هذه البيانات في بعض الدول

يتم االعتماد بشكل فإنه  ،من جانب المقيمين بالخارجبطاقات االئتمان لبيانات الخاصة بمدفوعات بالنسبة ل

والمغادرين األجهزة المصرفية، ومسح القادمين ساسي في غالبية الدول العربية على البيانات الواردة من أ

، عدم توافر بياناتحال  بعض الدول العربية بتقدير قيمة هذا البند نظرا  قيام لى إإضافة  .في بعض الدول

 (.8الجدول رقم )
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 ودورية الحصول عليها ببطاقات االئتمان الخاصةمصادر البيانات  (:8الجدول رقم )

 دورية الحصول عليها مصادر البيانات  الدولة

 ردناأل

 المتحصالت

 .عنها بيانات غير متوافر −

 المدفوعات  

 مسح القادمين والمغادرين. −

 

 

 .شهرية

 تونس

 المتحصالت

 .(ITRS)التصريحات المصرفية  −

 المدفوعات  

 .(ITRS)التصريحات المصرفية  −

 

 

 .شريةع 

 

 .شهرية

 

 السعودية

 المتحصالت

 الجهاز المصرفي. −

 المدفوعات  

 الجهاز المصرفي. −

 .شهرية

 

 شهرية.

 السودان

 المتحصالت

 غير متوافر بيانات عنها. −

 المدفوعات  

 شركات الصرافة والجهاز المصرفي. −

 

 .شهرية

 

 شهرية.

 العراق

 المتحصالت

 غير متوفر بيانات عنها. −

 المدفوعات  

 الجهاز المصرفي. −

 

 

 شهرية.

 ربع سنوية.

 عُمان

 المتحصالت

 الجهاز المصرفي. −

 المدفوعات  

 المصرفي وشركات الصرافة.الجهاز  −

 شهرية.

 

 ربع سنوية.

 فلسطين

 المتحصالت

 سلطة النقد الفلسطينية. −

 المدفوعات  

 سلطة النقد الفلسطينية. −

 

 ية.سنو

 

 سنوية.

 قطر

 المتحصالت

 .(ITRS)الدولية بيانات المعامالت إبالغ  نظام −

 المدفوعات  

 .(ITRS)الدولية بيانات المعامالت إبالغ  نظام −

 

 ية.شهر

 

 شهرية.

 مصر

 المتحصالت

بيانات الجهاز المصرفي "نظام اإلبالغ عن المعامالت  −

("، ولكن ال يتم االعتماد عليها، حيث يتم ITRSالدولية )

اإليرادات السياحية( )تقدير متحصالت بند السفر 
كإجمالي بدون تفاصيل وفقا  للمسح الذي تجريه وزارة 

 للتعبئة العامة واالحصاء.السياحة والجهاز المركزي 

 

 ية.شهر
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 دورية الحصول عليها مصادر البيانات  الدولة

 المدفوعات  

نظام اإلبالغ عن المعامالت “بيانات الجهاز المصرفي  −

 .("ITRSالدولية )

 
 شهرية

 المغرب

 المتحصالت

البيانات غير متوفرة بصفة مستقلة ولكنها مدرجة ضمن  −

مجموع متحصالت بند السفر التي يتم إعدادها باالعتماد 

 تصاريح البنوك لدى مكتب الصرف.على نظام 

 المدفوعات  

البيانات غير متوفرة بصفة مستقلة ولكنها مدرجة ضمن  −

مجموع مدفوعات بند السفر التي يتم إعدادها باالعتماد 

 على نظام تصاريح البنوك لدى مكتب الصرف.

 

 شهرية.

 

 

 

 شهرية.

 

 

 اليمن

 المتحصالت

 غير متوفر بيانات عنها. −

 المدفوعات  

 البنك المركزي اليمني. −

 

 

 

 سنوية.

 ، مايو."استبيان منهجية إعداد إحصاءات بند السفر)السياحة( في الدول العربية" (.2019، )المصدر: صندوق النقد العربي

و المقيمين السائحين أ بواسطة غير المقيمين المشتراةالسلع والخدمات ومدفوعات متحصالت  .9

 (مبيعات السوق الحرةبخالف ) بالخارج

بواسطة غير المقيمين بخالف مبيعات السوق  المشتراةمتحصالت مبيعات السلع والخدمات بند إعداد يتم 

مسح القادمين والمعامالت الدولية،  بياناتنظام إبالغ  علىمن خالل االعتماد  ،غالبية الدول العربية في الحرة

في حال عدم توافر هذه البيانات في مسح القوى العاملة. ومسح ميزان المدفوعات  لىإإضافة والمغادرين، 

 فإن األجهزة اإلحصائية المختصة تقوم بإعداد تقديرات لهذا البند. العربية بعض الدول 

ساسي في غالبية الدول العربية ألبيانات الخاصة بجانب المدفوعات لهذا البند، يتم االعتماد بشكل فيما يخص ا

ومسح ميزان المدفوعات مع مسح  ومسح القادمين والمغادرين،على البيانات الواردة من الجهاز المصرفي، 

كما تقوم بعض  .ةون الدينية الذي يتم إجراؤه في بعض الدول العربيؤووزارة األوقاف والش ،القوى العاملة

 (.9، الجدول رقم )تقديرات لهذا البند عند عدم توافر بيانات بإعدادالدول 

 

 ودورية الحصول عليهاالسلع والخدمات ب الخاصةمصادر البيانات  (:9الجدول رقم )

 دورية الحصول عليها مصادر البيانات  الدولة

 ردناأل

 المتحصالت

 مسح القادمين والمغادرين. −

 المدفوعات  

 والمغادرين.مسح القادمين  −

 .شهرية

 

 شهرية.

 تونس
 المتحصالت

 .(ITRS)التصريحات المصرفية  −

 

 .شريةع 
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 دورية الحصول عليها مصادر البيانات  الدولة

 المدفوعات  

 .(ITRS)التصريحات المصرفية  −

 

 

 .شهرية

 

 السعودية

 المتحصالت

 يتم تقدير البيانات. −

 المدفوعات  

 الجهاز المصرفي. −

 .شهرية

 

 شهرية.

 السودان

 المتحصالت

 عنها.غير متوفر بيانات  −

 المدفوعات  

 غير متوفر بيانات عنها. −

 

 العراق

 المتحصالت

 غير متوفر بيانات عنها. −

 المدفوعات  

 غير متوفر بيانات عنها. −

 

 
 

 عُمان

 المتحصالت

 بيانات بطاقات الخصم المباشر واالئتمان. −

 المدفوعات  

 بيانات عنها. رغير متوف −

 شهرية.

 

 فلسطين

 المتحصالت

ألغراض ميزان المدفوعات مع مسح القوى مسح أسري  −

 العاملة.

 المدفوعات  

مسح مرفق ميزان المدفوعات مع مسح القوى العاملة  −

 ووزارة األوقاف والشئون الدينية.

 ية.سنو

 

 

 ربع سنوية.

 سنوية.

 قطر

 المتحصالت

 .(ITRS)الدولية بيانات المعامالت إبالغ  نظام −

 المدفوعات  

 .(ITRS)الدولية بيانات المعامالت إبالغ  نظام −

 ية.شهر

 

 شهرية.

 مصر

 المتحصالت

ال يوجد في بيانات الجهاز المصرفي "نظام اإلبالغ عن  −

ويتم  ،(" بصورة منفصلةITRSالمعامالت الدولية )

اإليرادات السياحية( )تقدير متحصالت بند السفر 

كإجمالي بدون تفاصيل وفقا  للمسح الذي تجريه وزارة 
 السياحة والجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء.

 المدفوعات  

ال يوجد في بيانات الجهاز المصرفي "نظام اإلبالغ عن  −

 (" بصورة منفصلة.ITRSالمعامالت الدولية )

 

 المتحصالت المغرب
 

 شهرية.
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 دورية الحصول عليها مصادر البيانات  الدولة

البيانات غير متوفرة بصفة مستقلة ولكنها مدرجة ضمن  −

إعدادها باالعتماد مجموع متحصالت بند السفر التي يتم 

 على نظام تصاريح البنوك لدى مكتب الصرف.

 المدفوعات  

البيانات غير متوفرة بصفة مستقلة ولكنها مدرجة ضمن  −

مجموع مدفوعات بند السفر التي يتم إعدادها باالعتماد 

 على نظام تصاريح البنوك لدى مكتب الصرف.

 

 

 

 

 شهرية.

 اليمن

 المتحصالت

 متوفر بيانات عنها.غير  −

 المدفوعات  

 غير متوفر بيانات عنها. −

 

 ، مايو."استبيان منهجية إعداد إحصاءات بند السفر)السياحة( في الدول العربية" (.2019، )المصدر: صندوق النقد العربي

 الدينية واالثرية المدفوعة بواسطة غير المقيمين األماكنزيارة  .10

باالعتماد على البيانات الواردة من كل من األجهزة المصرفية، ومسح  في بعض الدول العربية عد هذا البندي  

الداخلية. في حال عدم توافر بيانات تقوم بعض الدول  اتوزارالبيانات الخاصة بالقادمين والمغادرين، و

 لهذا البند. تقديرات بإعداد

فيما يتعلق بجانب المدفوعات لهذا البند، فيتم االعتماد في بعض الدول العربية على البيانات الواردة من كل 

، ووزارة األوقاف والشؤون الدينية، واألجهزة المصرفية. كما تقوم بعض الدول من هيئة الحج والع مرة

   (.10، الجدول رقم )توافر بيانات عند عدمتقديرات لهذا البند  بإعدادالعربية 

 ودورية الحصول عليهاثرية زيارة األماكن الدينية واألب الخاصةمصادر البيانات  (:10الجدول رقم )

 دورية الحصول عليها مصادر البيانات  الدولة

 ردناأل

 المتحصالت

 مسح القادمين والمغادرين. −

 المدفوعات  

 .غير متوفر بيانات −

 .شهرية

 

 تونس

 المتحصالت

 .(ITRS)التصريحات المصرفية  −

 المدفوعات  

 .(ITRS)التصريحات المصرفية  −

 

 

 .ريةهش 

 

 .شهرية
 

 السعودية

 المتحصالت

 .يتم تقديرها −

 المدفوعات  

 الجهاز المصرفي. −

 

 
 

 .شهرية
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 دورية الحصول عليها مصادر البيانات  الدولة

 السودان

 المتحصالت

 غير متوفر بيانات عنها. −

 المدفوعات  

 غير متوفر بيانات عنها. −

 

 العراق

 المتحصالت

 الجهاز المصرفي. −

 وزارة الداخلية. −

 المدفوعات  

 الجهاز المصرفي. −

 هيئة الحج والعمرة. −

 

 شهرية.

 ربع سنوية.

 

 
 شهرية.

 ربع سنوية.

 

 عُمان

 المتحصالت

 غير متوفر بيانات عنها. −

 المدفوعات  

 وزارة األوقاف والشؤون الدينية. −

 

 

 

 سنوية.

 فلسطين

 المتحصالت

 الفنادق والشرطة السياحية.مسح  −

 المدفوعات  

 وزارة األوقاف والشؤون الدينية. −

 

 ية.ربع سنو

 
 ربع سنوية.

 قطر

 المتحصالت

 .(ITRS)الدولية بيانات المعامالت إبالغ  نظام −

 المدفوعات  

 .(ITRS)الدولية بيانات المعامالت إبالغ  نظام −

 ية.شهر

 

 شهرية.

 مصر

 المتحصالت

بيانات الجهاز المصرفي "نظام اإلبالغ عن ال يوجد في  −

، ويتم تقدير (" بصورة منفصلةITRSالمعامالت الدولية )

اإليرادات السياحية( كإجمالي بدون )متحصالت بند السفر 

تفاصيل وفقا  للمسح الذي تجريه وزارة السياحة والجهاز 

 المركزي للتعبئة العامة واالحصاء.

 المدفوعات  

نظام اإلبالغ عن المعامالت المصرفي "بيانات الجهاز  −

التي تشمل فقط المدفوعات الخاصة  ("ITRSالدولية )

 .بالحج والعمرة

 

 

 

 

 

 

 

 رية.شه

 المغرب

 المتحصالت

البيانات غير متوفرة بصفة مستقلة ولكنها مدرجة ضمن  −

مجموع متحصالت بند السفر التي يتم إعدادها باالعتماد 

 تصاريح البنوك لدى مكتب الصرف.على نظام 

 المدفوعات  

 

 شهرية.

 

 

 

 شهرية.
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 دورية الحصول عليها مصادر البيانات  الدولة

البيانات غير متوفرة بصفة مستقلة ولكنها مدرجة ضمن  −

مجموع مدفوعات بند السفر التي يتم إعدادها باالعتماد 

 على نظام تصاريح البنوك لدى مكتب الصرف.

 

 

 اليمن

 المتحصالت

 غير متوفر بيانات عنها. −

 المدفوعات  

 غير متوفر بيانات عنها. −

 

 ، مايو."استبيان منهجية إعداد إحصاءات بند السفر)السياحة( في الدول العربية" (.2019، )المصدر: صندوق النقد العربي

 :ي يتم االعتماد عليها في الدول العربية عند تقدير متحصالت ومدفوعات بند السفرلمنهجية التااً: ثاني

تقدير متحصالت ومدفوعات فيما يلي استعراض لتجارب بعض الدول العربية التي يتم االعتماد عليها في 

 :بند السفر

 تجربة المغرب

 على تصاريح البنوك بخصوص جميع يتم تجميع البيانات المتعلقة بمتحصالت بند السفر باالعتماد أساسا  

 التحويالت البنكية واألوراق النقدية ويتم استكمالها بالبيانات الواردة منالمعامالت مع غير المقيمين بما فيها 

 شركات الصرافة. يقوم مكتب الصرف أيضا بمقارنة المعطيات التي تم تجميعها مع البيانات المتوفرة لدى

 .مصادر أخرى مثل بنك المغرب

إعداد ونشر بيانات متحصالت ويقوم ب ،التصاريح البنكية بيانات دورية بشأن مكتب الصرف يتوفر لدى

أشهر( ضمن  كل ثالثةالمعطيات بصفة دورية ) تحديثكما يتم  ،ومصاريف بند السفر بوتيرة شهرية

 .إحصائيات ميزان المدفوعات

يتم تقسيم جميع المتحصالت على حسب الغرض من السفر بين ما هو مهني وما هو سياحي بناء على معطيات 

يتم تقسيم متحصالت السفر حسب الدول بناء على البيانات التي توفرها وزارة توفرها وزارة السياحة. كما 

 .السياحة بخصوص عدد السائحين ومتوسط اإلنفاق حسب الجنسيات

تم العمل على تطوير النظام المعلوماتي الخاص بتجميع ومعالجة معطيات التصاريح البنكية المتعلقة بالسفر 

التصريح ومنها سجل الرموز التعريفية لعمليات تحويل النقد مع الخارج، حيث  ةكيفي ديثنحو الخارج وتح

 صرح بها وتحديد طبيعتها بشكل جيد.تهدف اإلجراءات إلى التأكد من شمولية العمليات الم  

 بياناتساسية على أيتم تجميع هذه البيانات باالعتماد بصورة فانه  أما بالنسبة للبيانات المتعلقة بالمدفوعات،

البنوك بخصوص جميع المعامالت مع غير المقيمين بما فيها التحويالت البنكية واألوراق النقدية ويتم 

بمقارنة المعطيات التي تم  . يقوم مكتب الصرف أيضا  الصرافةاستكمالها بالبيانات الواردة من شركات 

 .تجميعها مع البيانات المتوفرة لدى مصادر أخرى مثل البنك المركزي

ويقوم بإعداد ونشر بيانات متحصالت ومصاريف بند السفر بوتيرة بيانات دورية، مكتب الصرف  لدى يتوفر

 .أشهر( ضمن إحصائيات ميزان المدفوعات كل ثالثةالمعطيات بصفة دورية ) تحديثكما يتم  ،شهرية

سفار مهنية، يتم توزيع المدفوعات حسب الغرض من السفر )سياحة، الدراسة بالخارج، العالج بالخارج، أ

من المعلومات المتضمنة في التصاريح البنكية حيث تفرض القوانين الجاري  أسفار دينية، وغيرها( انطالقا  



 

 

 

 

 
21 

 
  

قيام البنوك أو باقي الوسطاء بالتأكد من طبيعة العمليات قبل تحويل األموال إلى الخارج. أما توزيع  ،بهاالعمل 

 .المدفوعات حسب الدول فهو غير متوفر

ل على تطوير النظام المعلوماتي الخاص بتجميع ومعالجة التصاريح البنكية المتعلقة بالسفر نحو تم العم

سجل الرموز التعريفية لعمليات تحويل النقد مع الخارج، عنها باستخدام التصريح  ةكيفي ديثالخارج وتح

 بشكل جيد. حيث تهدف اإلجراءات إلى التأكد من شمولية العمليات المصرح بها وتحديد طبيعتها

 تجربة مصر

يتم تقدير متحصالت بند السفر )اإليرادات السياحية( كإجمالي بدون تفاصيل عن طريق حاصل ضرب 

متوسط إنفاق السائح في الليلة )من بيانات مسح الزائرين األجانب عند مغادرتهم للبالد الذي يتم إعداده من 

واإلحصاء بالتعاون مع وزارة السياحة(، وعدد الليالي السياحية )من جانب الجهاز المركزي للتعبئة العامة 

 .البيانات بصفة شهريةتلك ويتم الحصول على  وزارة السياحة،

الجهاز المصرفي "نظام المتوفرة من خالل  بياناتنه يتم االعتماد على الإ، ففيما يخص مدفوعات بند السفر

 وذلك لمعظم مكونات هذا البند. ("ITRSالمعامالت الدولية ) بياناتإبالغ 

 تجربة عُمان

من المركز الوطني  ينحئالبيانات الخاصة بأعداد السا جمعنه يتم إبالنسبة للمتحصالت من بند السفر، ف

والعمل عل تقدير تكلفة اإلنفاق للسائح بالتعاون مع الجهات ذات  ،لإلحصاء والمعلومات بشكل شهري

  .االختصاص

المركز الوطني لإلحصاء  بإعدادهاأما فيما يخص المدفوعات، يتم االعتماد على المسوحات التي يقوم 

 والجهات الرسمية في الدولة للحصول على تلك البيانات.

 ً   العربية عند جمع بيانات مكونات بند السفر )السياحة(تواجه الدول التحديات التي : ثالثا

على ضوء ما سبق من استعراض للمنهجيات المتبعة في بعض الدول المستوفية لالستبيان ومصادر البيانات 

المختلفة التي يتم االعتماد عليها فيما يتعلق بجمع بيانات مكونات بند السفر، يمكن الوقوف على عدد من 

 ما يلي:  التحديات أبرزها

نفقة من قِبل بعض الدول العربية إلى تعزيز شمولية البيانات ودقة القيم التقديرية للمبالغ الم   حاجة •

 السائحين.

السياحة  إلحصاءاتعدة تحسين مستوى االستجابة من البنوك وشركات الصرافة لموافاة الجهات الم   •

 دقة وشمولية.بيانات أكثر في بعض الدول العربية ب

وذلك إلضفاء أكثر دقة عند اعداد كافة مكونات بند السفر )السياحة( االعتماد على المسوحات  •

 وشمولية لهذه المعطيات.

 كافة البنود المكونة لبند السفر )السياحة(( لEstimation) تطوير التقنيات المستعملة في التقديرات •

 هذا المجال.( الضروريّة في Forecastsإلى جانب اعتماد التنبؤات )

الحسابات القومية وكذلك بإعداد  الجهات المعنيةاعداد الحساب الفرعي للسياحة بالتعاون مع  •

 .بالدول العربية السياحة اتوزار

تغطية البيانات، وعدم التصريح بصورة واضحة عن الغرض من التحويل في بعض  مستوىنقص  •

 الدول العربية.
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( في ITRSالمعامالت الدولية من خالل الجهاز المصرفي ) بياناتبيانات نظام إبالغ عدم شمولية  •

، ومتحصالت شركات بعض البنود مثل نفقات الرعاية الصحية، والتعليملبعض الدول العربية 

 .التي تتم خارج الجهاز المصرفياحة، السي

عدالت االنفاق ومنماط أالتغيرات التي تحدث في لبيانات بما يعكس الدوري لتحديث اللى إالحاجة  •

المقيمين المسافرين  إنفاقلى التغيرات في أنماط معدالت إ، إضافة السائحينجنسيات من لكل جنسية 

 لى الخارج.إ

ضمن  للسائحينفصلة حول الخدمات التي تقدمها الشركات السياحية المقيمة عدم وجود بيانات م   •

 الشاملة. تبرنامج الرحال

و في الشقق أصدقاء قارب واألقامة الخاصة سواء عند األقامة في الفنادق واإلالفصل بين اإل صعوبة •

 .في بعض الدول العربية الخاصة المملوكة لغير المقيمين

 .ستبدل بواسطة غير المقيمينجنبي الم  للبيانات المتعلقة بالنقد األكافية عدم وجود مصادر  •

و المشارك أو الجهة الداعية أرباب العمل أصعوبة الفصل بين تكلفة حضور المؤتمرات التي يدفعها  •

 نفسه.

يدفعونها للموظفين تواجه بعض الدول صعوبة في الحصول على البيانات المتعلقة بالتكاليف التي  •

و دورات تدريبية سواء من الجهات أو حضور دورات أعمل  ةالمبتعثين للخارج لحضور ورش

 كل من القطاع العام والخاص. من وأالحكومية 

وتحسين شمولية البيانات الخاصة القائمة التحديات  مواجهةرابعاً: اإلجراءات الحالية والمستقبلية نحو 

 )السياحة(بمكونات بند السفر 

والجهات األخرى ذات الصلة  المراكز الوطنية لإلحصاء والمعلومات عمالتنسيق والتعاون  دعم •

في إطار  ة دوريةشهريبصورة  ببند السفر )السياحة(وذلك بهدف الحصول على البيانات الخاصة 

 .عداد بيانات ميزان المدفوعاتإ

، معدالت االنفاق الخاصة بالسائحين حسب الجنسيةب لتحديث البيانات الخاصة ةدوري اتحوعداد مسإ •

 ،وزارة التخطيطوزارة السياحة، )البنك المركزي، مثل الجهات ذات العالقة مع وذلك باالشتراك 

 .واألجهزة اإلحصائية(

دراسة إمكانية إجراء مسح للسائحين من الدول العربية العائدين من الخارج )على غرار مسح  •

، البنود المشمولة ضمن مدفوعات بند السفرمغادرتهم للبالد( لمعرفة تكاليف  الزائرين األجانب عند

المقيمين خارج الدولة من خالل التنسيق مع األجهزة اإلحصائية المواطنين المدفوعة بواسطة 

 ووزارات السياحة.

تعميم المسوحات الى عمليات أخرى تتعلق بالخدمات على غرار الخدمات الطبية وتكنولوجيا  •

 .علوماتالم

( بهدف ITRSالمعامالت الدولية الخاص بالمصارف ) بياناتتهيئة متطلبات تطبيق نظام إبالغ  •

 تحسين شمولية البيانات.

دراسة إمكانية الحصول على تقديرات للبنود غير المتوفرة من نظام اإلبالغ عن المعامالت الدولية  •

من خالل نتائج المسح الخاص بالزائرين  ئية،اإلحصا ةجهزواأل ،السياحة اتمن كل من وزار

 األجانب عند مغادرتهم البالد في بعض الدول العربية.

السفر إلى جانب  ( لبعض بنودEstimation) تحسين التقنيات المستعملة في عمليات التقديرات •

رسم السياسات  إطار( ألهم البنود وذلك في Forecastsالمتعلقة بالتنبؤات )ساليب تطوير األ

 الضرورية للتحكم في توازنات القطاع الخارجّي.

أهمية التعاون مع المنافذ الحدودية ذات العالقة كافة والتنسيق معها لتزويد معدي إحصاءات بند  •

 بصورة واضحة ودقيقة.ذات العالقة البيانات بالسفر 

للحصول على أعداد  بالداخل والخارج للخدمات الصحية والعالجيةقدمة التعاون مع الجهات الم   •

 ستفيدين من هذه الخدمةمقيمين الم  مقيمين أو الالسواء غير وجنسية وحجم االنفاق الخاص بالسائحين 

 .داخل وخارج الدولة
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اد االستفادة من بيانات االقتصادات الشريكة )اإلحصاءات المقابلة( كمصدر بيانات تكميلي لدى إعد •

 .البيانات الخاصة بقيود السفر الدائنة والمدينة

 إمكانية الحصول على المعلومات من خالل المكاتب التمثيلية والقنصليات وما إلى ذلك. •

 قامة.بند االنفاق على االقامة حسب مكان اإل تصنيف •

لمحاولة الحصول على  اتحوالتنسيق مع الجهات المعنية والجهات المسؤولة عن المسالعمل على  •

دقة وشمولية من المسافرين حول المؤتمرات او االجتماعات التي يحضرونها بطرح  أكثربيانات 

 مزيد من االسئلة المتخصصة في هذا المجال.

سواق الحرة لمعرفة حجم المبيعات لغير المقيمين العمل على التواصل مع الجهات المختصة في األ •

 .غراض واالستعمال الشخصيلأل

امكانية التواصل مع المؤسسات المالية للحصول على بيانات دقيقة تخص متحصالت بطاقات  •

، إضافة الى مدفوعات بطاقات االئتمان بالخارج بالنسبة للسائحين االئتمان من غير المقيمين

 .المقيمين

 ببدالت السفر.العمل على إضافة بعض األسئلة على المسح الخاص بالقادمين والمغادرين تتعلق  •

 المتحصل عليها  للبيانات  مكمل جراء المسوح كمصدرإأهمية اعتماد الدول العربية مستقبال  على  •

 ( حتى تكون البيانات أكثر شمولية ودقة.ITRSالمعامالت الدولية ) بياناتمن نظام إبالغ 

ضافة الى التزود بالتطبيقات ااالقتصادية والمالية الدولية بيانات االشتراك في أهم قواعد ال •

 .والبرمجيات الالزمة الحديثة لمواكبة كل التطورات في مجال إحصاءات القطاع الخارجي

إعادة صياغة قواعد العمل اإلحصائية والنظم المعلوماتية )التطبيقات( من خالل تحيينها لمواءمتها  •

 .(BPM6)ت يل ميزان المدفوعامع توصيات الطبعة السادسة من دل

تطوير نظام الكتروني لتجميع وضبط المعطيات عبر إجراء مسوحات نظرا ألثرها االيجابي في  •

 .تحسين نوعية البيانات ومطابقتها للمعايير والمواصفات اإلحصائية الدولية

ن ينواالقضبط عن طريق  ة ومؤسسات النقد العربيةالمركزيمصارف تدعيم الدور اإلحصائي لل •

 ،إللزام المتعاملين االقتصاديين )البنوك تلك المصارفاعطاء جميع الّصالحيات القانونية لو

واألشخاص الطبيعيين والمعنويين( للتصريح ، والمؤسسات والمنشآت العمومية، والمؤسسات المالية

 ضع اإلجماليإلعداد اإلحصاءات المتعلقة بميزان المدفوعات والوالالزمة بالبيانات اإلحصائية 

 .الخارجي للقطاع

، ة ومؤسسات النقد العربيةالمركزيمصارف لل المعلوماتية واإلحصائية ةمنظومال في إطار دعم •

 الوظائف التالية:أداء عمل على إرساء "منظومة ذكاء األعمال" والتي تضمن يجب ال

 .وتنظيمهاتخزين البيانات في ملفات وقواعد بيانات متعددة وغير مترابطة  ❖

 .ربط البيانات المتعددة المصادر لتوفير رؤية موحدة ومتكاملة عن بيانات المؤسسة ❖

 .متابعة تنفيذ االستراتيجيات والخطة الموضوعة من واقع البيانات والمؤشرات ❖

 .تحسين جودة البيانات لغايات التحليل والتنبؤ واتخاذ القرار لتحسين أداء المؤسسة ❖

 اإلحصاءات.تحسين سبل توزيع ونشر  ❖

 

 

 

 


