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 الفصل الثامن
  السياحة

  هذا الفصل اإلحصاءات التالية : يتضمن
 :الحركة السياحية 

ً ن (عربيوتشمل القادم  -أ  بلدوأجانب) الذين دخلوا ال ا
موزعين حسب الجنسية واستمدت بيانات هذا القسم 

من اإلحصاءات الجارية الواردة من الهجرة 
  والجوازات .

للسـياح  نزالء الفنادق وعدد الليالي الفندقية -ب
ن موزعين حسب يسوريالجانب واألعرب وال

لفندق . وقد استمدت االمحافظات وحسب درجة 
اإلحصاءات الجارية الواردة   هذا القسم من  بيانات

مجموعة  هذا القسـم من وزارة السـياحة وقد ضم
 القـادمين والـنزالء  نة لكل منمبيسالسـل زمنية 

انه في المجموعة  مع المالحظةوالليـالي السـياحية . 
قد استمدت البيانات لعام  2012اإلحصائية لعام 

من السجالت الفندقية أما في المجموعة  فقط 2011
فقد استمدت البيانات لعام  2013اإلحصائية لعام 

باالعتماد على متوسط نتائج المسوح  2012و2011
      .لعدم توفر بيانات من السجالت الفندقية بالعينة 
  ن :رولمغـادا ونالسـوري

وقد  , من البلد ـادرينويشـمل جميـع السـوريين المغ
إدارة الهجرة والجوازات في بيـانات من الت استـمد

  . وزارة الداخلية
  : الفنادق

وتوزعهم حسب  بلدويتضمن عدد الفنادق في ال 
ة وحسب واألسرّ الغرف  درجة الفندق وعدد

  المحافظات . 
  .سياحةوقد استمدت بياناته من وزارة ال

  
  معـرض دمشـق الدولـي : 

ة  تركة (عربي دول المش دد ال ن ع ات ع من بيان يتض
ة) دد  وأجنبي رض لع ذين زاروا المع زوار ال دد ال وع

نوات ن الس رض  م ن إدارة مع ه م تمدت بيانات واس
  . دمشق الدولي

  المتـاحف واآلثار :
ع  احف والمواق دد زوار المت ن ع ات ع من بيان ويتض

ي ا ودة ف ة الموج دلاألثري ن  بل ه م تمدت بيانات واس
  لآلثار والمتاحف . المديرية  العامة

  
  :تعاريـف
سواء مكث فيه أو  بلدهو كل فرد يدخل ال :ـ القـادم 

  غادره بنفس اليـوم .
هو الشخص المسافر إلى بلد ال يقيم فيه  : ـ السـائح

 بشكل معتاد ويقع خارج محيطه العادي لمدة ال تتعدى
غير مزاولة نشاط  لغرض رئيسي شهراً  /12/

  . مكسب ناشئ من داخل البلد المقصود
  

  

فترة تقل عن  بلد: كل قادم يقضي في ال ـ زائر اليوم
   . / ساعة24/

وهو القادم الذي يهدف للكسب أو  : ـ غير السائح
 اإلقامة ويشمل الترانزيت والدبلوماسيين.

CHAPTER EIGHT  
TOURISM          

   :   This chapter contains the following statistics   
 

The tourism movement :        
A-  It includes the arrivals (Arabs and foreigners), 

Who entered the country sorted out by nationality.   
The data source was the current statistics which 
was obtained from the Immigration passport 
directorate . 

B- The hotel guests and the number of tourism  
   nights for the Arab and Syrian and Foreign    

tourists sorted by governorates and the quality of 
the hotel. 

   The data source was the current statistics which 
was obtained from the ministry of tourism . This 
part contained a set of time series for the incoming 
and guest tourists and the tourism nights. 
However, it should be noticed that in the  
statistical year book 2012 data of 2011 have been 
derived from hotel records, while in the  statistical 
year book 2013 data of 2011 and 2012 have been 
compiled by depending on the average of the 
findings of sample Tourism surveys due to the 
unavailability of data from hotel records.  

 
 The departing syrians : 
    It contains all syrians leaving the country for 

tourism purposes . The data source was from the 
ministry of  interior . 

 
 The hotels :  
     It includes the number of the hotels in the country 

and their distribution by the quality of the hotel , 
the number of beds and rooms and the 
governorates .  

    The data source is the ministry of tourism . 
 Damascus international fair : 
     It contains data about the number of participating 

countries (Arabs and Foreign) and about the 
number of visitors who visited the fair for a number 
of years the data source was the administration of 
the fair . 

Museums and antiquities : 
    It includes data on visitors to museums and 
antiquities the data source is the general 
directorate of the museums and archeological 
sites. 

 

Definitions :  
 The incoming: every person who enters the ـ

country whether he stayed in or left in the same 
day .  

-The tourist : A person travelling to a place other  
than that his/her usual environment and out of 
his  /her country for less than /12/ consecutive 
months and whose main purpose of travel is 
other than the exercise of an activity 
remunerated from within the place visited .    

 The day tourism: who entered the country andـ
spent there at most  /24/ hours . 

 The non tourist: who came to the country for ـ
business or stay and it includes the transit and the 
diplomats . 

  


