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ملخظ
هضقذ الضعاؾت بكٍل ؤؾاس ي بلى ازخباع ازغ اإلاخؿحراث اإلاؿخهلت الخالُت (غغى الػمل ،ؤلاهكام
غلى الؿُاخت ،الاهكخاح الخجاعي) غلى الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي يمخؿحر جابؼ في الجؼائغ زالُ الكترة
مً  1995بلى  ،2014و لخدهُو طلَ جم جهمُم همىطج نُاس ي بىاء غلى مخؿحراث الضعاؾت ،جم
الخهىُ غلى بُاهاث الضعاؾت مً مىنؼ البىَ الضولي) ، (WBجم جدلُل البُاهاث بخهائُا
باؾخسضام بغهامجEviews .
ؤظهغث هخائج الضعاؾت ؤن هىاى غالنت اًجابُت َغصًت بحن ؤلاهكام غلى الؿُاخت والىاجج اإلادلي
ؤلاحمالي.
ؤونذ الضعاؾت بًغوعة الاهخمام بؼٍاصة ؤلاهكام غلى الؿُاخت إلاا له مً ازغ اًجابي غلى الىمى
الانخهاصي في الجؼائغ.
اليلمات املفحاخية :ؤلاهكام غلى الؿُاخت ،الىمى الانخهاصي ،الجؼائغ وحهت الؿض.
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Abstract
The present research work aims primarily at testing the impact of the following
independent variables (labor supply, spending on tourism, trade openess) on the gross
domestic product as the dependent variable in Algeria in the years ranging between
1995 - 2014, by an econometric model which is designed based on the study’s
variables, The study’s data were obtained from the World Bank (WB) website, and
they were analyzed using the Eviews program.
Results of the study showed that there is a direct positive relationship between
spending on tourism and GDP.
The study recommended the need for increasing the spending on tourism because
of its positive impact on economic growth in Algeria.
Keywords: spending on tourism, economic growth, Algeria : the destination of
tomorrow.
ملدمة
ً
 جهىم غليها انخهاصًاث الػضًض،ؤنبدذ الؿُاخت الُىم مً ؤيثر الهىاغاث همىا في الػالم
ً ً
 قالؿُاخت مً مىظىع انخهاصي جلػب صوعا مهما في ػٍاصة الضزل الهىمي و جدؿحن،ُمً الضو
ً
 وقغنت لخلو مىانب قؿل، ومهضعا هاما للػمالث الهػبت،محزان اإلاضقىغاث
 ومً مىظىع احخماعي حػخبر الؿُاخت حؿغ للخىانل و جهىٍت الغوابِ بحن،الخ...لألقغاص
. غاصاتها وجهالُضها،الكػىب و الثهاقاث للخػغف غلى جغاثها
و ٌػخبر الؿنى الثهافي والخىىع الخاعٍخي والخًاعي والُبُعي والخُىي مً ؤهم ههاٍ الهىة
 قهى ما ًٌؿب اإلاىخج الؿُاحي محزاث جكًُلُت مهاعهت بالػضًض مً اإلاهانض،للؿُاخت في ؤي بلض
الؿُاخُت الػاإلاُت وؤلانلُمُت ألازغي ألهه ًىقغ للؿائذ ججاعب ؾُاخُت مخىىغت وزغٍت جبهى في
.طايغجه إلاضة َىٍلت وجخهل بمجمل ؤقٍاُ اليكاٍ الؿُاحي
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و جخمخؼ الجؼائغ بمهىماث ؾُاخُت َبُػُت مخىىغت و جغار زهافي و جاعٍخي و خغفي مىهُؼ
الىظحر حػل منها بلضا ؾُاخُا بامخُاػ و وحهت ؾُاخُت قغٍضة مً هىغها ،و مً احل طلَ
ؾاعغذ بلى بػث ؾُاؾت حضًضة تهضف بلى جىمُت وجغنُت اإلاىخج الؿُاحي الجؼائغي بهضف
بصماحه في الؿىم الػاإلاُت و الاعجهاء بالؿُاخت بلى مؿخىي اإلاىاقؿت و الخمحز.
و حػاوي الؿُاخت في الجؼائغ مً حملت مً الػىائو التي جدىُ صون النهىى بهظه الهىاغت
الخُىٍت و الاؾخكاصة مً هظا الػُاء الغباوي الجؼٍل ،خُث ال ًسكى غلى اخض مضي مؿاهمت
مضازُل نىاغت الؿُاخت في الىمى الانخهاصي ،و مً هىا حاء حؿائُ مضازلخىا غلى الىدى
الخالي:
ما هى اثز إلاهفاق على السياخة على الىمى الاكحطادي في الجشائز خالٌ فترة الدراسة -1995
2014؟
 -Iملىمات السياخة في الجشائز.
 -IIماهية السياخة ،مؤشزاتها في الجشائز ختى نهاًة سىة  2012و مسحلبلها في آفاق سىة
.2025
 -IIIثطىر السياخة في الجشائز خالٌ الفترة من  1995الى 2014
 -IVاثز إلاهفاق على السياخة على الىمى الاكحطادي في الجشائز خالٌ فترة الدراسة -1995
2014
-Iملىمات السياخة في الجشائز.
جخمخؼ الجؼائغ بمهىماث ؾُاخُت قغٍضة مً هىغها يمىنػها الاؾتراجُجي الظي ًان مىظ
الهضًم مدل ؤَماع اؾخػماعٍت اعوبُت واؾػت ،بياقت بلى والًاتها التي حػخبر مىاَو ؾُاخُت
بامخُاػ جدخاج قهِ بلى بػٌ الجهىص الؾدثماعها ،و يظا اإلاسؼون الخمىي الهام الظي ًؼٍض
غضصه غً  202مىبؼ للمُاه الخاعة والجىقُت و التي حػخبر غىامل حظب للؿُاح اإلادلُحن
وألاحاهب غلى خض ؾىاء الظًً ًبدثىن غً الػالج الُبُعي ،بياقت بلى قبٌت ههل و مىانالث
حُضة و ماػالذ في َىع الخُىٍغً ،ل هظه اإلاهىماث و ؾحرها حؿاغض بكٍل يبحر في صغم الؿُاخت
و الىنىُ بها بلى مؿخىي الخمحز و اإلاىاقؿت الضولُت.
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-1-Iاملىكع الجغزافي.
جهؼ الجؼائغ قماُ ناعة بقغٍهُا بحن صولتي جىوـ و اإلاؿغب ،جُل غلى البدغ ألابٌُ
اإلاخىؾِ ،جهابلها زالر ناعاث اعوبا-آؾُا و ؤمغٍٍا ،جبلـ مؿاختها ً 283818741لم ،2وهي بظلَ
زاوي ؤيبر بلض مؿاخت في بقغٍهُا بػض الؿىصان ،حؿُي الصخغاء الجؼائغٍت مؿاخت  % 84مً
اإلاؿاخت ؤلاحمالُت لها ،و حػخبر ؤًًا زاوي ؤيبر صخغاء في الػالم ،جدىىع الخًاعَـ في الجؼائغ مً
الكماُ بلى الجىىب و مً الكغم الى الؿغب ،قمً قغٍِ ؾاخلي ًبلـ َىله  1644يم (خؿب
مداقظت الؿىاخل الجؼائغٍت ) ؤؾلبه ؾهىُ بلى هًاب غلُا بلى صخغاء بها ؤحمل قغوم
وؾغوب للكمـ في الػالم بإؾغه خؿب اإلاىظمت الػاإلاُت الُىوؿٍى.
-2-Iمىاطم الجذب السياحي في الجشائز.
حػخبر الصخغاء الجؼائغٍت الهبلت ألاولى للؿُاح ألاحاهب ،و قُماًلي ؾىهضم ؤهم اإلاػالم
الؿُاخُت لٍل والًت مً والًاث الىًَ:1
*الجشائز العاضمة :هي ؤحمل مضن ؾاخل البدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ و ايبر مضن البالص ،جهؼ غلى
قاَئ اإلاخىؾِ ،مً ؤهم اإلاػالم في اإلاضًىت :ملام الشهيد الظي ٌؿمى ؤًًا عٍاى الكخذ و هى
ههب جظًاعي للخغب الجؼائغٍت ًُل غلى مضًىت الجؼائغ الػانمت وبني هظا اإلاهام ؾىت 1982
بمىاؾبت بخُاء الظيغي الػكغون الؾخهالُ الجؼائغ ،اللطبة و هي حؼء مً مضًىت الجؼائغ ؤو
اإلاضًىت الهضًمت بىِذ مىظ ؤيثر مً  2000ؾىت غلى ألاَالُ الغوماهُت ؤيؼٍىم مً َغف ألامحر
بىلىؾحن بً ػٍغي بً مىاص الهنهاجي ،جدخىي غلى غضة نهىع ؤهمها نهغ الباي ،نهغ الغٍاؽ،
قاَئ ؾُضي قغج و هى مجمؼ ؾُاحي ؤنُم غلى مىُهت ًاهذ ممغا لالخخالُ الكغوس ي ،وهى آلان
غامغ باإلاغاقو التروٍدُت والؿُاخُت ،و الكىاصم و اإلاُاغم و ؤمايً للترقُه و ألالػاب اإلاائُت
يما ًًم مؿغخا مكخىخا و مغاقو زانت للػالج الُبُعي باؾخسضام مُاه البدغ.
*ثيباسة :و قيها ؤمايً للخضماث الؿُاخُت اإلاخُىعة مً قىاصم قسمت ونغي ؾُاخُت و
مُاغم قازغة ،و مً ؤمايً الجظب الؿُاحي في مىُهت الػانمت مضًىت «قغقاُ» الؿُاخُت.
*كسىطيىة :اإلاػغوقت بمضًىت الجؿىع اإلاػلهت خُث جهؼ غماعة اإلاضًىت غلى صخغة الؿغاهِذ
الهاس ي ٌكهها واصي الغماُ الػمُو ،لظلَ ؤنُمذ قيها غضة حؿىع لدؿهُل الخىهل هي :حؿغ
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باب الهىُغة الظي بىاه ألاجغاى غام  1792و هضمه الكغوؿُىن واؾدبضلىه بالجؿغ الخالي ؾىت
 ،1863حؿغ ؾُضي عاقض و الظي وٍدمله  27نىؾا ،حؿغ ؾُضي مؿُض و الظي بىاه
الكغوؿُىن غام  1912و ٌؿمى ؤًًا بالجؿغ اإلاػلو و هى ؤغلى حؿىع اإلاضًىت.
*وهزان :ؤو الباهُت يما ًُُب ألهلها ؤن ٌؿمىها ،و هي زاوي ايبر مضًىت في الجؼائغ
وغانمت الؿغب الجؼائغي وهي وانػت غلى ؾاخل البدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ في ؤنص ى ؾغب البالص،
و مضًىت وهغان ججمؼ بحن َغاػًٍ للمػماع اخضهما خضًث غلى ؤًضي الكغوؿُحن والثاوي نضًم
غلى الُغاػ ألاهضلس ي الاؾباوي ،و مً مػالم اإلاضًىت حي الضعب و حي اإلاضًىت الخضًثت و
ؾاخت ألاوُ مً هىقمبر وحامؼ الباقا اإلابني غام 1796م وهىاى غلى الكاَئ ؤعنكت ًدلى قيها
الخجزه مؿاء ،و في مىُهت وهغان جىحض غحن الترى الؿُاخُت التي جخىاقغ قيها الكىاصم وقيها
مجمؼ ألاهضلـ الؿُاحي اإلاُل غلى اإلاخىؾِ و قُه بغج ؾاهخا يغوػ الظي ؤؾؿه الاؾبان.
*البليدة :مضًىت جهؼ في قماُ الجؼائغ غلى ؾكىح حبل ألاَلس ي حػغف ؤًًا بمضًىت الىعوص ،و
هي مغيؼ بصاعي وججاعي و حكتهغ بمىخجاتها الؼعاغُت وحكتهغ بةهخاحها إلاؿخسلهاث ألاػهاع ،و قيها
مغجكػاث الكغَػت اإلاكهىعة بمغاقو التزلج غلى الثلىج زالُ قهل الكخاء.
*بجاًة :جهؼ غلى ؾاخل اإلاخىؾِ وقاَئها مُل غلى زلُج في مكهض قائو الجماُ ًجمؼ بحن
الؿاباث الخًغاء ومُاه البدغ ،جؼصهغ قيها الخضماث الؿُاخُت للمضن البدغٍت خُث اإلاؿابذ و
الكىاَئ و الغماُ الىظُكت و اإلاُاغم التي جهضم ؤقهى الىحباث مً زماع البدغ و اؾماى
اإلاخىؾِ.
*باثىة :مضًىت جُمهاص مضًىت ؤزغٍت عوماهُت ُبىِذ ؾىت 100مُالصي في غهض جغاحانً ،اهذ في
ً
ً
بضاًت ألامغ جلػب ً
ً
خًاعٍا ،مؼ مغوع الىنذ اػصاص غضص
مغيؼا
صقاغُا لخهبذ قُما بػض
صوعا
ؾٍان اإلاضًىت  ،قهضمذ ألاؾىاع التي ًاهذ جدُِ باإلاضًىت و بىِذ بها ؤخُاء حضًضة بكٍل زام
في الجهت الكغنُت للمضًىت.
*بسىزة :مكهىعة بجىصة ؤهىاع جمىعها صولُا و بجماُ َبُػتها و حىص ؤهلها ،حكمل الخًحرة
الكىضنُت لىالًت بؿٌغة مجمىغت مً الهُاًل واإلايكأث الكىضنُت اإلاػخبرة ،خُث جخىقغ غلى5
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قىاصم مهىكت و 14قىضم ؾحر مهىل ،ومً ؤقهغ قىاصم اإلاىُهت قىضم الؼٍبان و قىضم خمام
الهالخحن ،يما جدظى الىالًت بمُاغم مهىكت حػض ؤَبام قػبُت مسخلكت بكٍل ممحز وقغٍض.
*ثمنراسد :حكتهغ بجماُ َبُػتها وآزاعها التي حػىص بلى نغون زلذ ،ؾٍاجها ألانلُىن هم
الخىاعم ،بها ؤحمل ؾغوب للكمـ في الػالم (بمىُهت آلاٌؿٌغٍم) وؤيبر محدف طبيعي في
العالم (الطاسيلي) حػخبر هاجحن اإلاىُهخح ن مخدكحن َبُػُحن ونىكتهما مىظمت الُىوؿٍى في
نائمت الترار الػالمي ،بياقت بلى الههاع خُث جغجكؼ الهمم بلى  3000متر و التي حػخبر ؤًًا
مههض عئِس ي للؿُاح الباخثحن غً مخػت اإلاؿامغة بحن ممغاتها الصخغٍت اإلالؿاء خُث الغؾىم
والىهىف ألازغٍت التي جىبئ غً َغٍهت خُاة بوؿان جلَ اإلاىُهت نبل هدى زمؿت آالف ؾىت ،و
ًهؼ في قماُ الُاؾُلي ما ٌػغف بـ" َاؾُلي هىٍضع" و في الكغم "َاؾُلي الىاحغ" و في الجىىب
الكغقي "َاؾُلي ؤجههاع" و"َاؾُلي بًً عوح" و في الجىىب جىحض حباُ ؤزغي جيخمي بلى
الُاؾُلي جضعى "َاؾُلي ؾِؿاو" .وَؿُي «ألاههاع» و«َاؾُلي» مؿاخت  55ؤلل ًلم مغبؼ.
الهلار و مً مهانض اإلاىُهت الؿُاخُت اإلاهغحان الؿىىي الظي حكهضه الههاع وهى جهلُض ًبرػ
جغار و زهاقت الصخغاء بلى حاهب وكاَاجه طاث الُابؼ الانخهاصي و الخجاعي الخباصلي بحن
البلضان الصخغاوٍت اإلاجاوعة مثل الىُجغ و مالي ،و ؤنبدذ هظه اإلاىاؾبت حؿخهُب الؿُاح
الغاؾبحن في مػاٌكت ؤحىائها الخانت اإلاكػمت باليكاَاث الثهاقُت ،الكىُت و الكلٍلىعٍت
واؾخػغاياث الابل ،و ًىحض في مىُهت الههاع «الاٌؿٌغٍم» و هى ممغ مكهىع ٌػخبر مً ؤحمل
مهانض الؿُاح و بسانت للخمخؼ باإلاكهض الكغٍض هىاى لكغوم و ؾغوب الكمـ.
*ثبسة :اؾمها الهضًم ًىًىؽ ،مػغوقت بؿىاها باإلاُاه اإلاػضهُت و حمالها الُبُعي خُث حػض
ًىًىؽ مً اإلاىاَو الؿُاخُت بالىالًت و حػخبر مً ؤنضم اإلاىاَو اإلاػغوقت بخبؿت جخمحز باإلاُاه
الُبُػُت الجض باعصة في قهل الهُل و الضاقئت قخاء.
*والًة ثيزي وسو :حػخبر مىُهت الهبائل ؤيثر الىحهاث الؿُاخُت قػبُت في البالص قلمدبي الجباُ
جهضم اإلاىُهت مىانػا بجماُ ؾاخغ.
*سىيىدة :و جمخاػ بكُأن زالبت ؤبضع الخالو في عؾمها ،جخمخؼ والًت ؾٌٌُضة بةمٍاهاث هائلت
لى ؤمٌنها اؾخؿاللها بةؾتراجُجُت مضعوؾت لخههذ نكؼة في مجاُ الؿُاخت.
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*عىابة :جدؿم بدىىع جًاعَؿها مما حػلها نبلت للؿُاح للخمخؼ بإقػت الكمـ و نكاء اإلاُاه و
الاؾترزاء غلى عمالها الظهبُت ،و ًًم الؿاخل الػىابي زمـ غكغة قاَئا للؿباخت و
الاؾخجمام جخمحز بغوغتها و حمالها و مً ؤهم هظه الكىاَئ هظيغ  :اإلاىظغ الجمُل ،زغوبت،
عقاؽ ػهىان بياقت بلى الكاَئ اإلاخمحز "القىهخان عومان" مغحػا للمهُاقحن ؤًً ًهًىن
ؤوناث الخغ مؿخمخػحن بىهاوة الهىاء ووػىمت الغماُ ،صون ان هيس ى ؾغاًضي ؤًً ًتربؼ نهغ
اإلاىتزه وؾِ ؾابت يثُكت.
*كاملة :ؤبغػ اإلاىاَو ألازغٍت و اإلاػالم الخاعٍسُت بهاإلات مؿاعاث حبل َاًت بىخمضان – اإلاؿبذ
الغوماوي هُدُىبىلِـ – بهاًا خماماث عوماهُت ناإلات – مىانب حجغٍت و مؿاعاث نبرًت قماُ
خمام اإلاسخىَحن عيُىت – ؤَالُ مضًىت جُبُلـ الغوماهُت بالوة غىىهت – خمام الضباؽ
مسخىَحن – مىنؼ زىهت الدجاع ؾالوة غىىهت – مىانب حجغٍت بكيُىع غحن الػغبي – مىنؼ
غحن وكمت بً حغاح – مىنؼ ناإلات بىغُكان غحن الػغبي – ًاف بىػٍىن ػَاعة الهضًمت
بىخكاهت .
*جيجل :جخمحز حُجل بجبالها و يهىقها اإلاضهكت و خىلها ؾاباث يثُكت حكٍل بسًغتها
مؼ ػعنت مُاه البدغ مكهضا زالبا ،و جؼزغ بمػالم ؤزغٍت يثحرة ججػل منها مههضا آلالف الؿُاح
خُث ًجضون اإلاغاقو والخضماث الؿُاخُت اإلاخمحزة ،و مً مػاإلاها الٍىعهِل البدغي اإلاُل غلى
مىاظغ ؾاًت في الغوغت ،و يظلَ جىحض بها خضًهت يبري جًم انىاقا هاصعة مً الخُىاهاث و
الُُىع.
*ثيارت :جهؼ في الكماُ الؿغبي مً الجؼائغ جهغٍبا وؾِ الكماُ الجؼائغيً ،اهذ جُاعث في
الهضًم مؿماة باللؿت البربغٍت جيهغث ؤي اللباة ،و حػغف اإلاضًىت بتربُت الخُىُ و قيها هاصي
للكغوؾُت.
-3-Iالحمامات املعدهية.
نض ؤوػم هللا حػالى غلى الجؼائغ بمسؼون خمىي هام ًؼٍض غضصه غً  202مىبؼ للمُاه الخاعة
و الجىقُت ،و  50مدُت خمىٍت منها  10قهِ طاث َابؼ وَني و صولي قُما ّ
حؿحر الـ  40مدُت
ألازغي بُغٍهت جهلُضًت .جخىػع هظه اإلاىابؼ الخمىٍت غلى مسخلل والًاث الىًَ الضازلُت
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والؿاخلُتً ،مًٌ الاغخماص غليها في بىا ء ناغضة "لؿُاخت الخماماث اإلاػضهُت" ،و حظب الؿُاح
اإلادلُحن و ألاحاهب غلى خض ؾىاء الظًً ًبدثىن غً الػالج الُبُعي.
و جخمحز هظه اإلاىابؼ الخمىٍت بمُاهها الخاعة ،و باعجكاع وؿبت ألامالح اإلاػضهُت قيها ،و هي حؿاغض
في مػالجت غضص مً ألامغاى الػًىٍت ،و هي في مػظمها نابلت لالؾخؿالُ يمدُاث خمىٍت
غهغٍت ،جخىػع غلى مسخلل مىاَو البالص ،مثل خمام "صباؽ" و"الكاللت" بىالًت ناإلات ،خمام
"عبي" بىالًت ؾػُضة ،خمام "الهالخحن" بىالًت بؿٌغة ،خمام "بىخىُكُت" بىالًت مػؿٌغ ،خمام
"نغنىع" و"السخىت" بىالًت ؾُُل ،خمام "بىحجغ" بىالًت غحن جمىقيذ ،خمام "بىؾغاعة"
بىالًت جلمؿان ،خمام "عَؿت" بىالًت غحن الضقلى.
قًال غً طلَ ،قةن هىاى قغم ؤزغي مخىقغة لالؾدثماع غلى الكغٍِ الؿاخلي للبالص (1644
ًلم) إلنامت مغايؼ للػالج الُبُعي باؾخؿالُ مُاه البدغ ،في مغيؼ "َالؾى جحرابي" "بؿُضي
قغج" ،الظي ًهضم زضماث الػالج و الاؾخجمام و الخضلَُ ،و بغاصة اللُانت البضهُت باالغخماص
غلى مُاه البدغ ،و َانم مً ألاَباء اإلاخسههحن في هظا اإلاجاُ ،و زمت بمٍاهُت ؤزغي للػالج
الُبُعي ؤًًا ،و التي جخم في بػٌ مىاَو صخغاء الجؼائغ بالُمي و الضقً في عمالها ،مثلما هى
2
الكإن في مضًىتي "بؿٌغة" و "واصي ؾىف".
-4-Iالىلل و املىاضالت.
جمخلَ الجؼائغ بيُت جدخُت مخِىت للىهل البري و البدغي و الجىي حؿاهم بكٍل يبحر في صغم
الؿُاخت  ،خُث ًبلـ َىُ قبٌت الُغم في الجؼائغ ً 112696لم منها ً 29280لم َغم وَىُت
و ً 1216لم في َىع الاهجاػ ،يما ًخم ههل ألاقغاص و البًائؼ بلى مسخلل ألامايً في الػالم
بكًل 11مُىاء ججاعي هي :مُىاء الجؼائغ-مُىاء وهغان -مُىاء غىابت -مُىاء ؾٌٌُضة -مُىاء
اعػٍى -مُىاء بجاًت -مُىاء مؿخؿاهم -مُىاء الؿؼواث -مُىاء حُجل -مُىاء جيـ -مُىاء صلـ ،و
نامذ الجؼائغ بمجهىصاث يبحرة مٌىتها مً جُىٍغ نُاع الىهل الجىي ألامغ الظي ؾمذ لها
باالهضماج و الخٌُل اإلادلي و الضولي ،خُث زههذ  60ملُاع صًىاع لخجضًض هُاًل نُاع الىهل
3
الجىي للكترة اإلامخضة مً . 2017-2013
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- IIماهية السياخة ،مؤشزاتها في الجشائز ختى نهاًة سىة  2012و مسحلبلها في آفاق سىة
.2025
بن اإلاسُِ الخىحُهي للتهُئت الؿُاخُت آلقام ٌ 2025كٍل ؤلاَاع الاؾتراجُجي و اإلاغحعي
للؿُاؾت الؿُاخُت في الجؼائغ ،خُث حؿعى ؤلاؾتراجُجُت الؿُاخُت الجضًضة مً زالُ هظا
اإلاسُِ بلى جدهُو زالر ههاٍ مهمت :جدؿحن الخىاػهاث الانخهاصًت الٍلُت ،جىؾُؼ آلازاع
اإلاترجبت غً هظا الهُاع بلى الهُاغاث ألازغي و اإلاؿاهمت في اإلاباصالث و الاهكخاح غلى الهػُض
الىَني والضولي.
 -1- IIجعزيف السياخة و السائذ.
غغقذ اإلاىظمت الػاإلاُت للؿُاخت  ، OMTالؿُاخت غلى ؤجها " :مجمىغت اليكاَاث التي ًهىم
بها ألاقغاص ًالؿكغ و ؤلانامت زاعج بِئاتهم الاغخُاصًت لكترة ال جؼٍض غً الؿىت بهضف الدؿلُت ؤو
4
الػمل ؤو الهُام بيكاَاث ؤزغي".
يما غغقذ اللجىت الاحخماغُت و الانخهاصًت لؿغبي آؾُا  ESCWAالخابػت لألمم اإلاخدضة السائذ
غلى اهه " :ؤي شخو ًهىم بغخلت بحن صولخحن ؤو ؤيثر إلاضة جؼٍض غً  24ؾاغت و جهل غً الؿىت
و طلَ بؿغى نًاء غُلت ؤو ونذ قغاؽ ؤو مماعؾت ؤغماُ مػُىت ؤو للخجاعة ؤو ؤي ؤؾغاى
5
ؤزغي".
يما نامذ لجىت زبراء الؿُاخت في هُئت ألامم اإلاخدضة بخجىب ويؼ حػغٍل للؿُاخت و هضقذ
بلى جدضًض الجماغاث التي لكظ سائذ و خضصتهم يماًلي:6
ألاشخام الظًً ٌؿاقغون لالؾخمخاع او ألؾباب زانت.ألاشخام الظًً ٌؿاقغون لخًىع الاحخماغاث ؤو اإلاكاعيت في الخظاهغاث الػلمُت ،ؤلاصاعٍت،الؿُاؾُت ،الضًيُت و الغٍايُت.
 ألاشخام الظًً ٌؿاقغون للػمل و الخجاعة.الُلبت و الضاعؾىن في الخاعج. -2- IIأهمية السياخة.
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لى لم جًٌ للؿُاخت ؤهمُتها ما ًاهذ لخدخل مٍاهت مخمحزة في الؿُاؾاث الخىمىٍت للضوُ
اإلاخهضمت و الىامُت غلى ؾىاء ،و جظهغ ؤهمُتها الانخهاصًت و الاحخماغُت و الؿُاؾُت لها يما
ًلي:7
-1-2- IIألاهمية الاكحطادًة.
حػخبر الؿُاخت اإلاكخاح ألاؾاس ي للخضقهاث اإلاالُت بالىهض ألاحىبي للبلض ،و هظه الخضقهاث جٍىن
هدُجت للدصجُؼ غلى الاؾدثماع الؿُاحي و جغؾُش الثهاقت الؿُاخُت.
و مً هىا ًخطح الضوع الخُىي للؿُاخت في صقؼ عجلت الخىمُت الانخهاصًت ،بط حكٍل مىعصا
هاما للػضًض مً الضوُ في الػالم مثل :الىالًاث اإلاخدضة ألامغٌٍُت ،قغوؿا ،بغٍُاهُا ،مهغ و
الهىض و ؾحرها .و ًمًٌ الهىُ ؤن الؿُاخت ؤزظث بػحن الاغخباع مً َغف ناوعي الهغاع
الؿُاس ي في مػظم الضوُ الىامُت مىظ الىهل الثاوي مً الهغن اإلااض ي .بال ؤن الىجاح لم ًًٌ
خلُل ًل الضوُ في اؾخهُاب ؤيبر غضص الؿُاح مً الضوُ اإلاخهضمت.
و ٌػىص الاهخمام بالؿُاخت بلى غامل ؤؾاس ي و هى جىقحر بخضي الُغم الؿهلت و الؿغَػت
للخهىُ غلى الىهض ألاحىبي مهابل الخضماث التي حػغى للؿُاح ألاحاهب .بياقت بلى هظا حػمل
الؿُاخت ؤًًا غلى جىقحر الىهض اإلادلي للخؼٍىت الػمىمُت إلهكانها في مجاالث طاث الىكؼ الػام .و
حؿاهم في جُىٍغ الهُاغاث ؤلاهخاحُت و الخضمُت ًالهىاغت و الىهل و اإلاىانالث.
-2-2- IIألاهمية الاجحماعية.
ال ًسخلل ازىان في ؤن الخُىع الانخهاصي في ؤي بلض بىصي خخما بلى بخضار جُىع ممازل في
الجاهب الاحخماعي ،بمػنى ؤن الػالنت بحن الهُاغحن َغصًت ،قمؿاهمت الهُاع الؿُاحي في
جىقحر الىهض ألاحىبي لخؼٍىت البلض ٌؿاهم في هكـ الىنذ في الخسكُل مً خضة الكهغ و جدؿحن
اإلاؿخىي اإلاػِص ي للمىاَىحن .و ًغحؼ هظا بلى ًىن الؿُاخت حػخمض غلى الاؾخػماُ اإلاٌثل للُض
الػاملت في مسخلل الخضماث اإلاخػلهت بالؿُاخت ًالىهل ،ؤلاؾٍان ،ؤلاَػام ،الاجهاُ و البُؼ.
-3-2- IIألاهمية السياسية.
بن الؿُاؾت الىاجخت هي التي جىُلو مً اؾتراجُجُاث مضعوؾت و هاصقت مما ًاصي في النهاًت
بلى الخجؿُض الكػلي لألهضاف اإلاؿُغة .و بطا ًاهذ الؿُاخت الىاجخت جكػل قػلتها في اإلاُضاهحن
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الانخهاصي و الاحخماغحن قةجها مً هاخُت ؤزغي نض جدهو ؤهضاقا ؾُاؾُت بطا ما عؾب ناوػى
الهغاع في طلَ.
 -3- IIمؤشزات السياخة في الجشائز ختى نهاًة سىة . 2012
نضم وػٍغ الؿُاخت والهىاغت الخهلُضًت الؿُض مدمض بً مغاصي ماقغاث الؿُاخت في
الجؼائغ ختى جهاًت ؾىت  2012يماًلي:8
*بلـ حجم الدكؿُل في الؿُاخت  430.000مىهب قؿل ،ؤي خىالي  %5مً بحمالي الُض
الػاملت الىَىُت.
*اإلاؿاهمت في الىاجج الضازلي الخام 265 :ملُاع صًىاع حؼائغي ( ما ًهاعب .)%2
*اإلاؿاخاث الػهاعٍت اإلاخىقغة في مىاَو الخىؾؼ الؿُاحي 53000 ،هٌخاع مىػغت غلى 205
مىُهت جىؾؼ ؾُاحي غبر الىًَ.
*في مجاُ الاؾدثماع بلـ غضص اإلاكاعَؼ الؿُاخُت  713مكغوع مسجل بُانت  82ؤلل ؾغٍغ منها:
 405مكغوع ( 50000ؾغٍغ و  23000مىهب قؿل) في َىع مخهضم .%60 120مكغوع ( 12000ؾغٍغ و  6000مىهب قؿل) مخىنكت ؤؾاؾا بؿبب الخمىٍل. 130مكغوع ( 15000ؾغٍغ و  7000مىهب قؿل) لم جىُلو ؤؾاؾا بؿبب ؾُاب مسُُاثالتهُئت بمىاَو الخىؾؼ الؿُاحي.
*يما بلـ حجم الاؾدثماعاث الخانت في اإلاكاعَؼ الؿُاخُت  220ملُاع صج منها  %25اؾدثماعاث
ؤحىبُت يما جم عنض خىالي  70.5ملُاع صج في قٍل نغوى مً الخؼٍىت الػمىمُت إلغاصة جإهُل
و غهغهت الكىاصم الػمىمُت ( خىالي  70وخضة منها  10مدُاث خمىٍت).
*و بلـ غضص الىًاالث الؿُاخُت اإلاػخمضة  814وًالت.
*ونل غضص الخظائغ الكىضنُت الىَىُت  1136وخضة بُانت  96ؤلل ؾغٍغ منها  18000ؾغٍغ
قهِ جابؼ للخظحرة الكىضنُت الػمىمُت.
*ؤما في مجاُ الخٍىًٍ قُمخلَ الهُاع  04ماؾؿاث جدذ الىناًت بُانت  880مهػض
بُضاؾىجي مىػغت غلى الجؼائغ الػانمت ،جحزي وػو ،جلمؿان ،بىؾػاصة ،ؤًًا هىاى مكغوع
 1200مهػض بُضاؾىجي بِباػة و  400مهػض بُضاؾىجي غحن جمىقيذ.
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و حؿعى الجؼائغ في آقام  2015الىنىُ الى:
 75ؤلل ؾغٍغ طاث حىصة غالُت. 2.5ملُىن ؾائذ. مؿاهمت للهُاع في الىاجج اإلادلي الخام في خضوص .%5 -4- IIمسحلبل السياخة في الجشائز في غىء ما جاء به املخطط الحىجيهي للتهيئة السياخية
.2025
بن الىعي الىَني إلاؿإلت الخىمُت الؿُاخُت يىانل للخىمُت الانخهاصًت والاحخماغُت ًخُلب
الخاحت بلى جُىٍغ بَاع اؾتراجُجي و عئٍت لػام  ،2030بضغم ألاهضاف الىاعصة في اإلاسُِ
الخىحُهي للتهُئت الؿُاخُت الظي هى حؼء مً اإلاسُِ الىَني للتهُئت ؤلانلُمُت آلقام ،2025
والظي جهغع بغضاصه وجدضًض مػاإلاه بالهاهىن  02-01اإلااعر في  12صٌؿمبر  2001واإلاخػلو بتهُئت
ؤلانلُم و الخىمُت اإلاؿخضامت ٌكٍل ؤلاَاع الاؾتراجُجي واإلاغحعي للؿُاؾت الؿُاخُت في الجؼائغ،
خُث حػلً مً زالله الضولت غً هظغتها اإلاؿخهبلُت للخىمُت الؿُاخُت الىَىُت غلى اإلاضي
الههحر ،اإلاخىؾِ و البػُض ،وٍدضص ألاصواث الٌكُلت بدىكُظها وقغوٍ جدهُهها حؿعى
ؤلاؾتراجُجُت الؿُاخُت الجضًضة مً زالُ هظا اإلاسُِ بلى جدهُو زالر ههاٍ مهمت:
* جدؿحن الخىاػهاث الانخهاصًت الٍلُت :الدكؿُل ،اإلاحزان الخجاعي واإلاالي ،والاؾدثماع.
*جىؾُؼ آلازاع اإلاترجبت غً هظا الهُاع بلى الهُاغاث ألازغي :الكالخت ،الهىاغت ،الىهل،
الخضماث ،الدكؿُل.
* اإلاؿاهمت في اإلاباصالث و الاهكخاح غلى الهػُض الىَني والضولي.
جبيذ الجؼائغ بؾتراجُجُت لخىمُت الؿُاخت بلى ؾاًت ؾىت  ،2025بهضف جدؿحن نىعتها
الؿُاخُت بالخاعج وحظب الاؾدثماعاث مً ؤحل حؿىٍو اإلاىخىج الؿُاحي ،يما باصعث بةنالح
مىظىمتها لخإهُل الػاملحن في مجاُ الؿُاخت بمكاعيت هُئاث صولُت غلى عؤؾها اإلاىظمت الػاإلاُت
للؿُاخت والتريحز غلى غامل جٍىًٍ ًل الكاغلحن في الهُاع مً مسخهحن و زبراء ،غماُ
الكىاصم و اإلاغقضًً الؿُاخُحن.
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خُث ؤن مخُلباث الؿُاخت ال جهخهغ قهِ غلى اإلاغاقو وبهما ًجب ؤن جٍىن هىاى زضماث
حؿُي اخخُاحاث الؿائذ بمكهىمها الىاؾؼ ،باغخباع الجؼائغ جمخلَ ًل اإلااهالث لخُىٍغ
الؿُاخت.
بن اإلاكهىم الجضًض ًهىم غلى زمـ صًىامٌُُاث تهضف بلى جثمحن وحهت وغالمت الجؼائغ بؿُت
مًاغكت حاطبُتها ونضعتها الخىاقؿُت وجدؿحن جمىنػها ،بوكاء ؤنُاب الامخُاػ الؿُاخُت
وجىظُمها خىُ نغي ؾُاخُت ٌػخمض قيها ببغاػ ؤنالت واخاجىا وحماُ مىانػىا اإلاخىؾُُت وجُبُو
مسُِ الجىصة الؿُاخُت بؿُت يمان امخُاػ الػغى الؿُاحي الىَني ،بياقت بلى ًىن بصماج
جٍىًٍ منهي غالي الجىصة والخكخذ غلى جٌىىلىحُاث ؤلاغالم والاجهاُ و الخمىنؼ في زاهت ؾُاخُت
حضًضة جدؿاوم مؼ الخىحهاث الػاإلاُت الهاغضة ،قًال غً جغنُت الكغايت بحن الهُاع الػام
والهُاع الخام مً زالُ مكهلت خلهاث الؿلؿلت الؿُاخُت بما ًًمً الكػالُت وهظا بإن
جهب مؿاعي ًاقت اإلاخػاملحن في جىخي هكـ الؿاًت ؤال وهي بعياء الؿائذ ،و ؤزحرا ويؼ زُت
جمىٍل بؿُُت وواضخت لضغم اإلاؿدثمغًٍ و مغاقهتهم و جإَحرهم وبنامت غالناث زهت مػهم طلَ
ؤهه ٌؿخدُل بوػاف الىمى صون اؾترحاع الثهت اإلاخباصلت ،و مً زمت باث قغى غحن ؤن ًضعى
9
اإلاؿدثم غ اإلادلي مثله مثل اإلاؿدثمغ الضولي ألاهمُت التي جىليها الضولت ألمىه وألمً ممخلٍاجه.
ؾُكغػ اإلاسُِ الخىحُهي للتهُئت الؿُاخُت ؾبػت ؤنُاب ؾُاخُت مداَت بهغي ؾُاخُت
مىػغت غلى ًامل التراب الجؼائغي غىض قغوغها في الػمل ؾخجػل مً الجؼائغ قػال وحهت
ؾُاخُت قغٍضة مً هىغها .
و حػمل الجؼائغ حاهضة الُىم في بَاع اإلاسُِ الخىحُهي للتهُئت الؿُاخُت  2025ؤن جخهضع
مؿخهبال نائمت الضوُ ألايثر حاطبُت ؾُاخُت غلى اإلاؿخىي الضولي.
 -IIIثطىر السياخة في الجشائز خالٌ الفترة من  1995الى 2014
جخمخؼ الجؼائغ بمهىماث ؾُاخُت َبُػُت مخىىغت و جغار زهافي و جاعٍخي و خغفي مىهُؼ الىظحر
حػل منها بلضا ؾُاخُا بامخُاػ و وحهت ؾُاخُت قغٍضة مً هىغها ،و مً احل طلَ ؾاعغذ بلى
بػث ؾُاؾت حضًضة تهضف بلى جىمُت وجغنُت اإلاىخج الؿُاحي الجؼائغي بهضف بصماحه في الؿىم
الػاإلاُت و الاعجهاء بالؿُاخت بلى مؿخىي اإلاىاقؿت و الخمحز.
مجلة الدراسات الاكحطادًة املعملة
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 -1-IIIثطىر عدد السياح الداخلين الى الحدود الجشائزية والخارجين منها من  1995الى 2014
ًبحن الكٍل ؤصهاه غضص الضازلحن الى الجؼائغ و الخاعححن منها زالُ قترة الضعاؾتالشيل :02
ثطىر عدد السياح الداخلين الى الحدود الجشائزية والخارجين منها من  1995الى 2014

املطدر :إخطاءات البىً الدولي
هالخظ مً زالُ الكٍل ؤغاله ماًلي:
غغف غضص الؿُاح الضازلحن الى الجؼائغ و اإلاؿاصعًٍ لها جؼاًضا مؿخمغا غلى َىُ قترة الضعاؾت.مً  1995الى ً :2005ان غضص الضازلحن الى الجؼائغ انل مً غضص الخاعححن منها،مً  :2013 2005ؤنبذ غضص الضازلحن الى الجؼائغ ايبر مً غضص الخاعححن منها،مً  2013الى  :2014اهسكٌ غضص الضازلحن الى الجؼائغ و في اإلاهابل اعجكؼ غضص الخاعححن منها، -2-IIIثطىر إلاهفاق على السياخة في الجشائز من  1995الى 2014
هالخظ مً الكٍل ؤصهاه ؤن الاججاه الػام لدجم ؤلاهكام غلى الؿُاخت ًان متزاًضا ومخظبظا
بكضة بحن الاعجكاع و الاهسكاى غلى َىُ قترة الضعاؾت.
الشيل ( :)2ثطىر إلاهفاق على السياخة في الجشائز من  1995الى 2014
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اإلاهضع :بخهاءاث البىَ الضولي

 -IVاثز إلاهفاق على السياخة على الىمى الاكحطادي في الجشائز خالٌ فترة الدراسة -1995
2014
-1- IVهحائج الحلدًز
جمذ نُاؾت همىطج الضعاؾت غلى الىدى الخالي:
Log(Yt)=b0+b1Log(TEXPt)+b2Log(Lt)+b3Log(OPt)+et
ؾِخم ازخُاع همىطج مبؿِ في هظه الضعاؾت بدُث ٌكمل اعبؼ ( )4مخؿحراث مؿخهلت :
الاهكام غلى الؿُاخت ) ،(TEXPtغغى الػمل ) (Lوالاهكخاح الخجاعي ) (OPيمخؿحراث مؿخهلت
والىاجج اإلادلي الاحمالي  GDPtيمخؿحر جابؼ وؾِخم الغبِ بُنهم غلى قٍل همىطج ( Vector Auto
 VAR )regressionاإلاستزُ يما ًلي :
Yt = A1Yt-1 + A2Yt-2+…+AnYt-n + Ut
خُث:
 [GDPt TEXPt Lt OPt] = Ytهي مهكىقت اإلاخؿحراث.
 :Aiمهكىقت اإلاػامالث
مجلة الدراسات الاكحطادًة املعملة
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]Ut=[e1t e2t e3t e4t e5t

 :Utمهكىقت الخُإ الػكىائي خُث:
 :tالؼمً
 :nغضص قتراث الخباَا الؼمني
جمثل  :e1t e2t e3t e4t e5tألازُاء الػكىائُت في اإلاخؿحراث  GDPt TEXPt Lt OPtغلى الخىالي
مؼ اقتراى ؤن الهُمت اإلاخىنػت لٍل منها نكغ ،واهه ال ًىحض جغابِ مدؿلؿل في ؤي منها  ،ؤي
ؤن E(eit eit-s) = 0
وَػخبر همىطج ) (VARمً ألاؾالُب الهُاؾُت الخضًثت التي ًخم بها صعاؾت الػالنت بحن
اإلاخؿحراث الانخهاصًت الٍلُت ،خُث ًخم في هظا ألاؾلىب الخػبحر غً ًل مخؿحر مً مخؿحراث
الىمىطج يضالت زُُت بهُم اإلاخؿحر هكؿه في الكتراث الؿابهت وبهُم اإلاخؿحراث ألازغي في
الىمىطج في الكتراث الؿابهت ،وًل ما ًدخاحه الباخث في هظا الىمىطج هى( & Johanson
:)Dinardo,1997
 -1جدضًض اإلاخؿحراث التي مً اإلاخىنؼ ؤن جخكاغل مؼ بػًها البػٌ في همىطج الضعاؾت،
وبالُبؼ ال ًىحض مخؿحراث زاعحُت في همىطج ) (VARخُث حػامل حمُؼ اإلاخؿحراث غلى ؤجها
مخؿحراث صازلُت ،والتي ًخم ازخُاعها بىاء غلى الػالناث الانخهاصًت اإلاخباصلت بحن اإلاخؿحراث
خؿب الىظغٍت الانخهاصًت.
 -2ازخباع حظع الىخضة للؿٍىهُت ).(Unit Root Test for stationarity
 -3غضص قتراث الخباَا الؼمني ).(Lags
 -4ازخباع حغٍىجغ للؿببُت )(Granger Causality Test
 -5ازخباع جدلُل مٍىهاث الخباًً
لهض جم جُبُو الازخباعاث الؿابهت غلى مخؿحراث الضعاؾت ،وقُما ًلي هخائج الازخباعاث
الهُاؾُت التي جم الخهىُ غليها:
-1اخحبار جذر الىخدة للسىىهية( :اخحبار دًيي _ فىلز املىسع  )ADFباسحخدام امللطع
()Intercept
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بن هظا الازخباع ٌػنى بازخباع الؿٍىهُت اإلاخؿحراث مؼ مغوع الؼمً ) ،(Stationarityخُث ًخم
مهاعهت نُمت صًٍي _ قىلغ اإلادؿىبت بالهُمت الجضولُت اإلاهابلت لها ،وحػخبر الؿلؿلت الؼمىُت ()Yt
مؿخهغة بطا ًاهذ نُمت صًٍي _ قىلغ اإلادؿىبت (بالهُمت اإلاُلهت) ؤيبر مً نُمت صًٍي _ قىلغ
الجضولُت (بالهُمت اإلاُلهت) ،وغىضها ًخم عقٌ الكغيُت الهكغٍت الهائلت بػضم ؾٍىهُت
الؿلؿلت الؼمىُت ( ،) H0:B=0ونبىُ الكغيُت البضًلت ( ) H1:B≠0والتي حكحر بلى ؾٍىن
الؿلؿلت الؼمىُت ،ؤما بطا ًاهذ الىدُجت غٌـ طلَ جٍىن الؿلؿلت الؼمىُت ؾحر ؾايىت ؤي ههبل
الكغيُت الهكغٍت.
وبخُبُو هظا الازخباع غلى مخؿحراث الىمىطج ،وباغخباع ؤن غضص اإلاكاهضاث ) (nحؿاوي (،)18
وازظ الهُمت اإلاُلهت للىخائج جبحن ؤن مخؿحر الىاجج اإلادلي الاحمالي ،GDPمخؿحر ؤلاهكام غلى
الؿُاخت ) (TEXPومخؿحر الاهكخاح الخجاعي ) (OPؤنبدذ ؾايىت بػض ازظ الكغم ألاوُ )،I(1
ؤما مخؿحر غغى الػمل ) (Lقهى ؾايً غلى اإلاؿخىي ) ،I(0ولهظا قاهه ال ًمٌىىا اؾخػماُ الـ
) (OLSألجها جخُلب ؤن جٍىن اإلاخؿحراث ؾايىت غىض اإلاؿخىي ؤي مً الضعحت ) ، I(0قلهظا ؾىف
ًخم اؾخسضم الـ ) ،(VARوٍىضح الجضوُ ( )2هخائج ازخباع الؿٍىهُت يماًلي:
جدوٌ ركم ( :)2اخحبار دًيي _ فىلز املىسع  ADFللسىىهية
مسحىي املعىىية
الليمة
Durbinالليمة
الليمة
الليمة
اللزار
املدسىبة
Watsonاملحغير
الحزجة
الحزجة
الحزجة
stat
عىد  10%عىد  5%عىد 1%
ؾحر ؾايً غىض
-0.8901
-3.8315
-3.0299
-2.6551
1.7635
GDP
اإلاؿخىي
ؾايً غىض
الكغم ألاوُ
-3.4791
-3.8573
-3.0439
-2.6605
1.8674
)∆(GDP
غىض مؿخىي
مػىىٍت %5
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TEXP

)∆(TEXP

L
OP
)∆(OP
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و%10
ؾحر ؾايً غىض
-1.1724
-3.8315
-3.0299
-3.8315
1.8674
اإلاؿخىي
ؾايً غىض
الكغم ألاوُ
غىض مؿخىي
-5.7568
-3.8573
-3.0403
-2.6605
2.1624
مػىىٍت %1
و %5و%10
ؾحر ؾايً غىض
-4.3500
-3.9203
-3.0655
-2.6734
1.9178
اإلاؿخىي
ؾحر ؾايً غىض
-1.3672
-3.8315
-3.0299
-2.6651
1.8263
اإلاؿخىي
ؾايً غىض
الكغم ألاوُ
غىض مؿخىي
-3.9542
-3.8573
-3.0403
-2.6605
1.9990
مػىىٍت %1
و %5و%10
املطدر :مً بغضاص الباخثحن باالغخماص غلى مسغحاث بغهامج eviews

وٍمًٌ جلخُو البُاهاث الىاعصة في الجضوُ ( )2يماًلي:
*محغير الىاثج املدلي إلاجمالي  :GDPنُمت  tاإلادؿىبت ( )-0.8901وهي انؿغ مً نُم t
الجضولُت ( )-3.8315و( )-3.0299و( )-2.6551غىض مؿخىي اإلاػىىٍت  %1و %5و %10غلى
الترجِب ،وغلُه قان مخؿحر الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي  GDPؾحر ؾايً غىض اإلاؿخىي.
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د /السبتي وسيلة
د /السبتي لطيفة

ولًٌ ،بػض ؤزض الكغم ألاوُ نُمت  tاإلادؿىبت ( )-3.4791وهي ايبر مً نُم  tالجضولُت (-
 )3.0439و( )-2.6605غىض مؿخىي اإلاػىىٍت  %5و %10غلى الترجِب ،وغلُه قان مخؿحر الىاجج
اإلادلي ؤلاحمالي  GDPؾايً غىض الكغم ألاوُ.
*محغير إلاهفاق على السياخة  :TEXPنُمت  tاإلادؿىبت ( )-1.1724وهي انؿغ مً نُم t
الجضولُت ( )-3.8315و( )-3.0299و( )-3.8315غىض مؿخىي اإلاػىىٍت  %1و %5و %10غلى
الترجِب ،وغلُه قان مخؿحر ؤلاهكام غلى الؿُاخت  TEXPؾحر ؾايً غىض اإلاؿخىي .ولًٌ ،بػض
ؤزض الكغم ألاوُ نُمت  tاإلادؿىبت ( )-5.7568وهي انل مً نُم  tالجضولُت ( )-3.8573و(-
 )3.0403و( )-2.6605غىض مؿخىي اإلاػىىٍت  ،%10 ، %5 ، %1وغلُه قان مخؿحر ؤلاهكام غلى
الؿُاخت  TEXPؾايً غىض الكغم ألاوُ.
*محغير عزع العمل  :Lنُمت  tاإلادؿىبت ( )-4.3500وهي ايبر مً نُم  tالجضولُت ()-3.9203
و( )-3.0655و( )-2.6734غىض مؿخىي اإلاػىىٍت  %1و %5و %10غلى الترجِب ،وغلُه قان مخؿحر
غغى الػمل  Lؾايً غىض اإلاؿخىي.
*محغير الاهفحاح الحجاري  :OPنُمت  tاإلادؿىبت ( )-1.3672وهي انؿغ مً نُم  tالجضولُت (-
 )3.8315و( )-3.0299و( )-2.6651غىض مؿخىي اإلاػىىٍت  %1و %5و %10غلى الترجِب ،وغلُه
قان مخؿحر الاهكخاح الخجاعي  OPؾحر ؾايً غىض اإلاؿخىي.
ولًٌ ،بػض ازظ الكغم ألاوُ غىض الكغم ألاوُ نُمت  tاإلادؿىبت ( )-3.9542وهي ايبر مً نُم t
الجضولُت ( )-3.8573و( )-3.0403و( )-2.6605غىض مؿخىي اإلاػىىٍت  ،%10 ، %5 ، %1وغلُه
قان مخؿحر الاهكخاح الخجاعي  OPؾايً غىض الكغم ألاوُ.
-2ثددًد عدد فترات الحباطؤ الشمني )(Selection the lag Length
الزخُاع غضص قتراث الخباَا الؼمني قاهه ًمًٌ الاؾخكاصة مً ازخباع ؤًاًَ ) (Akaikeوقىاعجؼ
) ،(Schwartzوطلَ مً زالُ ازخُاع انل نُمت للمػُاعًٍ ،وغىض بحغاء هظًً الازخباعًٍ غلى
البُاهاث الؿىىٍت وحض ؤن انل نُمت ألًاًَ وقىاعجؼ هي غىض غضص قتراث جباَا ػمني = )(1
مجلة الدراسات الاكحطادًة املعملة
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د /السبتي وسيلة
د /السبتي لطيفة

جدوٌ ركم ( :)3اخحبار أواًً وشىارثش ()SC،AIC
Lag
AIC
SC
0
3.35
3.55
1
*14.26
*16.04
2
14.01
12.24
املطدر :مً بغضاص الباخثحن باالغخماص غلى مسغحاث بغهامج Eviews
* حػني الػضص ألامثل لكتراث الخباَا
 : AICحػني نُمت ؤًاًَ ()Akaik
 : SCحػني نُمت قىاعجؼ ()Schwartz
- 3اخحبار جزيىجز للسببية )(Granger Causality Test
ًمًٌ مً زالُ هظا الازخباع جدضًض اججاه الؿببُت بحن اإلاخؿحراث ،خُث ًمًٌ ؤن جٍىن
ؤخاصًت الاججاه بمػنى ؤن اخض اإلاخؿحراث ٌؿبب آلازغ ؤو جٍىن جباصلُت الاججاه ؤي ًل مً
اإلاخؿحراث ٌؿبب آلازغ ،يما اهه مً اإلامًٌ ؤن ال ًٍىن هىاى غالنت ؾببُت بحن اإلاخؿحراث،
وَػخمض ازخباع الؿببُت غلى ازخباع ( ،)Fوٍخم اخدؿاب نُمت ( )Fاإلادؿىبت غً َغٍو اإلاػاصلت
الخالُت:
(RSSr – RSSur)/ q
)RSSur / (n-m

=

Fc

خُث:
: nغضص اإلاكاهضاث.
 : qغضص اإلاػلماث التي جم جهُُضها في الاهدضاع اإلاهُض.
 : mغضص اإلاػلماث في الاهدضاع ؾحر اإلاهُض.
 :RSSurمجمىع مغبػاث البىاقي في الاهدضاع ؾحر اإلاهُض.
 :RSSrمجمىع مغبػاث البىاقي في الاهدضاع اإلاهُض.
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د /السبتي وسيلة
د /السبتي لطيفة

خُث ًخم في هظا الازخباع مهاعهت( )Fاإلادؿىبت مؼ نُمت ( )Fالجضولُت غىض مؿخىي مػىىٍت
مػحن ،قةطا ًاهذ ( )Fاإلادؿىبت< ( )Fالجضولُت ،قةهىا هغقٌ الكغيُت الهكغٍت الهائلت بان (
 Xال حؿبب  ،(Yؤي ههبل الكغيُت البضًلت ( Xحؿبب .)Y

جدوٌ ركم ( :)4اخحبار جزيىجز للسببية ()Granger Causality Test
اثجاه السببية

N

املدسىبةF

الاخحمالية

الىخيجة (رفض أو عدم رفض
الفزغية العدمية)

 OPال ٌؿبب GDP

18

0.00339

0.9966

ال هغقٌ الكغيُت الػضمُت

 GDPال ٌؿبب OP

18

2.14530

0.1566

ال هغقٌ الكغيُت الػضمُت

ٌ Lؿبب GDP

18

5.53952

0.0182

*هغقٌ الكغيُت الػضمُت

 GDPال ٌؿبب L

18

1.67586

0.2251

ال هغقٌ الكغيُت الػضمُت

ٌ TEXPؿبب GDP

18

9.04382

0.0035

*هغقٌ الكغيُت الػضمُت

ٌ GDPؿبب TEXP

18

8.22764

0.0049

*هغقٌ الكغيُت الػضمُت

ٌ Lؿبب OP

18

8.92731

0.0036

*هغقٌ الكغيُت الػضمُت

 OPال ٌؿبب L

18

0.44678

0.6492

ال هغقٌ الكغيُت الػضمُت

 TEXPال ٌؿبب OP

18

1.21232

0.3290

ال هغقٌ الكغيُت الػضمُت
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 OPال ٌؿبب TEXP

18

2.37557

0.1320

ال هغقٌ الكغيُت الػضمُت

 TEXPال ٌؿبب L

18

1.10675

0.3599

ال هغقٌ الكغيُت الػضمُت

ٌ Lؿبب TEXP

18

5.79159

0.0163

*هغقٌ الكغيُت الػضمُت

*بطا ًاهذ وؿبت الاخخمالُت( )0.1(%10 < )Probقةهىا هغقٌ الكغيُت الػضمُت ؤي ؤن اإلاخؿحر
ٌؿبب آلازغ.
املطدر :مً بغضاص الُالبت باالغخماص غلى مسغحاث بغهامج eviews
وٍمًٌ جلخُو هخائج ازخباع الؿببُت يماًلي:
-1جىحــض غالنــت ؾــببُت باججــاهحن بــحن الىــاجج اإلادلــي ؤلاحمــالي وؤلاهكــام غلــى الؿــُاخت ،ؤي ؤن ًــل
منهما ٌؿبب آلازغ.
-2جىح ــض غالن ــت ؾ ــببُت ؤخاصً ــت الاجج ــاه ب ــحن غ ــغى الػم ــل و الى ــاجج اإلادل ــي الاحم ــالي  ،خُ ــث ؤن
غغى الػمل ٌؿبب الىاجج اإلادلي الاحمالي.
 -3جىح ــض غالن ــت ؾ ــببُت ؤخاصً ــت الاجج ــاه ب ــحن غ ــغى الػم ــل والاهكخ ــاح الخج ــاعي ،خُ ــث غ ــغى
الػمل ٌؿبب الاهكخاح الخجاعي .
-4جىحض غالنت ؾببُت ؤخاصًت الاججاه بحن غغى الػمل و ؤلاهكام غلى الؿُاخت ،خُث غغى
الػمل ٌؿبب ؤلاهكام غلى الؿُاخت.
-5ال جىح ــض غالن ــت ؾ ــببُت ب ــإي اجج ــاه ب ــحن الى ــاجج اإلادل ــي ؤلاحم ــالي والاهكخ ــاح الخج ــاعي ،ؤي ؤن ً ــل
منهما ال ٌؿبب آلازغ.
 -6ال جىحــض غالن ـت ؾــببُت بــإي اججــاه بــحن ؤلاهكــام غلــى الؿــُاخت والاهكخــاح الخجــاعي ،ؤي ؤن ًــل
منهما ال ٌؿبب آلازغ.
-4اخحبار الحيامل املشترن )(Cointegration Test
ًههض بالخٍامل اإلاكترى هى وحىص جهاخب ؤو جىاؾم بحن ؾلؿلخحن ػمىِخحن ؤو ؤيثر ،قىحىص
غالنت جٍامل مكترى بحن اإلاخؿحراث ٌػني مً الىاخُت ؤلاخهائُت وحىص غالنت جىاػن َىٍلت ألاحل
بحن هظه اإلاخؿحراث.
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د /السبتي وسيلة
د /السبتي لطيفة

ولٍي وؿخُُؼ بحغاء ازخباع الخٍامل اإلاكترى ًجب ؤن جٍىن مخؿحراث الضعاؾت ؾايىت مً
هكـ الضعحت ) ،I(1وبما ؤن ازخُاع حظع الىخضة بحن لىا ؤن مخؿحراث الضعاؾت ؾحر ؾايىت ًلها
غىض هكـ الضعحت )( I(1الن مخؿحر غغى الػمل ؾايً غىض اإلاؿخىي ) )I(0قةهه ال ًمٌىىا بحغاء
ازخباع الخٍامل اإلاكترى في هظه الخالت ،ؤي اهه ال جىحض غالنت جٍاملُت في اإلاضي الُىٍل بحن
مخؿحراث الضعاؾت.
 -5اخحبار ثدليل مىىهات الحباًن )(Variance Decomposition
بن هظا الازخباع ٌؿخسضم مً احل مػغقه مهضاع الخباًً في الخيبا لٍل مخؿحر الػائض بلى زُإ
الخيبا في هكـ اإلاخؿحر واإلاهضاع الػائض بلى زُإ الخيبا في اإلاخؿحراث ألازغي ،وجإحي ؤهمُت جدلُل
مٍىهاث الخباًً في ؤهه ٌػُي ألاهمُت اليؿبُت ألزغ الخؿحر اإلاكاجئ في ًل مخؿحر مً مخؿحراث
الىمىطج غلى حمُؼ اإلاخؿحراث في الىمىطج.
جدوٌ ( :)5ثدليل مىىهات الحباًن لـلىاثج املدلي إلاجمالي

LTOURISM_E Period
XP
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0.000000
7.802381
9.136908
5.847503
3.539016
2.100004
1.192755
0.697117
0.428524

LOP

LL

LGDP

S.E.

0.000000
2.368089
3.013142
3.152907
2.019497
1.361767
1.060204
0.793573
0.609911

0.000000
4.563899
16.03169
37.07375
59.70555
75.52516
85.20184
90.97380
94.28553

100.0000
85.26563
71.81826
53.92584
34.73594
21.01307
12.54520
7.535514
4.676033

0.011185
0.016550
0.024241
0.031788
0.041655
0.055779
0.074401
0.097487
0.125177
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3.034802
96.17881
0.508500
0.277889
10
املطدر :مً بغضاص الباخثحن باالغخماص غلى مسغحاث بغهامج eviews

د /السبتي وسيلة
د /السبتي لطيفة

0.157701
Cholesky

Ordering: LGDP LL L LOP LTOURISM-EP
 هالخظ مً الجضوُ ؤغاله ماًلي: الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي ًكؿغ ما وؿبخه ( )%100مً هكؿه زالُ الؿىت ألاولى ،زم جبضؤ الهىةالخكؿحرًت بالخىانو ختى جهل بلى خىالي ( )% 53.92في الؿىت الغابػت ،والى ( )% 3.03في
الؿىت الػاقغة.
 غغى الػمل ًكؿغ خىالي ( )% 37.07مً جيبا الخُإ في الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي في الؿىتالغابػت ،وجتزاًض هظه اليؿبت لخهل الى ( )% 96.17في الؿىت الػاقغة ،مما ًضُ غلى قاغلُت
غغى الػمل في الخإزحر في الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي.
 ؤلاهكام غلى الؿُاخت ًكؿغ خىالي ( )% 5.84مً جيبا الخُإ في الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي فيالؿىت الغابػت ،وجدىانو هظه اليؿبت لخهل بلى ( )% 0.27في الؿىت الػاقغة ،وهظا ٌكحر بلى
مضي نىة الخإزحر غلى الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي في اإلاضي الههحر والُىٍل مػا.
 الاهكخاح الخجاعي ًكؿغ خىالي ( )% 3.15مً جيبا الخُإ في الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي في الؿىتالغابػت ،وجدىانو هظه اليؿبت لخهل بلى ( )% 0.50في الؿىت الػاقغة ،وهظا ٌكحر بلى مضي
نىة الخإزحر غلى الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي في اإلاضي الههحر والُىٍل مػا.
 -2-VIهحائج الدراسة
أوال :بُيذ هخائج ازخباع الكغيُاث ماًلي:
هىاى غالنت اًجابُت َغصًت بحن ًل مً غغى الػمل وؤلاهكام غلى الؿُاخت وبحن الىاجج اإلادليؤلاحمالي.
 هىاى غالنت غٌؿُت بحن الاهكخاح الخجاعي وبحن الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي.مجلة الدراسات الاكحطادًة املعملة
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د /السبتي وسيلة
د /السبتي لطيفة

ثاهيا :مً زالُ ازخباع الاؾخهغاعٍت للؿالؾل الؼمىُت مدل الضعاؾت ،اجطح ؤن ًل مً مخؿحر
الىاجج اإلادلي الاحمالي ،GDPمخؿحر ؤلاهكام غلى الؿُاخت ) (TEXPومخؿحر الاهكخاح الخجاعي )(OP
ؤنبدذ ؾايىت بػض ازظ الكغم ألاوُ ) ،I(1ؤما مخؿحر غغى الػمل ) (Lقهى ؾايً غلى اإلاؿخىي
)I(0
ثالثا :ازخباع الخٍامل اإلاكترى ال ًمًٌ بحغائه في صعاؾدىا هظه ،خُث اهه لٍي وؿخُُؼ بحغاءه
ًجب ؤن جٍىن مخؿحراث الضعاؾت مؿخهغة مً هكـ الضعحت ) I(1وبما ؤن ازخُاع حظع الىخضة
بحن لىا ؤن مخؿحراث الضعاؾت زالزت منها مؿخهغة غىض الضعحت ) I(1وواخض مؿخهغ غىض اإلاؿخىي
) I(0قةهه ال ًمٌىىا بحغاء ازخباع الخٍامل اإلاكترى في هظه الخالت ،ؤي اهه ال جىحض غالنت جٍاملُت
في اإلاضي الُىٍل بحن مخؿحراث الضعاؾت.
رابعاً :بحن ازخباع حغا هجغ للؿببُت ؤن هىالَ:
-1جىحــض غالنــت ؾــببُت باججــاهحن بــحن الىــاجج اإلادلــي ؤلاحمــالي وؤلاهكــام غلــى الؿــُاخت ،ؤي ؤن ًــل
منهما ٌؿبب آلازغ.
-2جىحض غالنت ؾببُت ؤخاصًت الاججاه بحن ًل مً غغى الػمل و الىاجج اإلادلي الاحمـالي  ،غـغى
الػم ــل والاهكخ ــاح الخج ــاعي ،غ ــغى الػم ــل و ؤلاهك ــام غل ــى الؿ ــُاخت ،خُ ــث اإلاخؿح ــر ألاوُ ٌؿ ــبب
الثاوي.
 -5ال جىح ــض غالن ــت ؾ ــببُت ب ــإي اجج ــاه ب ــحن ً ــل م ــً الى ــاجج اإلادل ــي ؤلاحم ــالي والاهكخ ــاح الخج ــاعي ،و
ؤلاهكام غلى الؿُاخت والاهكخاح الخجاعي ،ؤي ؤن ًل منهما ال ٌؿبب آلازغ.
خامسا :اظهغ ازخباع جدلُل مٍىهاث الخباًً ماًلي:
 الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي ًكؿغ ما وؿبخه ( )%100مً هكؿه زالُ الؿىت ألاولى ،زم جبضؤ الهىةالخكؿحرًت بالخىانو ختى جهل بلى خىالي ( )% 53.92في الؿىت الغابػت ،والى ( )% 3.03في
الؿىت الػاقغة.
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ًازغ ًل مً غغى الػمل ،ؤلاهكام غلى الؿُاخت و الاهكخاح الخجاعي بكاغلُت في الىاجج اإلادليؤلاحمالي في اإلاضي الههحر والُىٍل مػا.
-3-VIثىضيات الدراسة
في يىء الىخائج الضعاؾت ،هىص ي بماًلي:
ػٍاصة ؤلاهكام غلى الؿُاخت و جُىٍغها ،خُث بُيذ هخائج الضعاؾت ؤن ؤلاهكام غلى الؿُاخت لهازغ اًجابي غلى الىمى الانخهاصي.
 جُ ىٍغ وكاٍ الىًاالث الؿُاخُت و بغُائها اإلاؼٍض مً الدؿهُالث في ؾبُل طلَ ،خُث انوكاٍ اؾلب وًاالث الؿُاخت و الؿكغ ًخمدىع خىُ زضماث الدج و الػمغة ،مىذ الخإقحراث،
الدجؼ في الكىاصم و جىظُم الغخالث الؿُاخُت ،ؤما صازل الجؼائغ قُىدهغ وكاَها في جىظُم
الغخالث الؿُاخُت و الدجؼ في الكىاصم .
مخابػت مكغوع اإلاسُِ الخىحُهي للتهُئت الؿُاخُت آلقام  2025و الظي ٌكٍل ؤلاَاعالاؾتراجُجي واإلاغحعي للؿُاؾت الؿُاخُت في الجؼائغ ،خُث حؿعى الاؾتراجُجُت الؿُاخُت
الجضًضة مً زالُ هظا اإلاسُِ بلى جدهُو زالر ههاٍ مهمت :جدؿحن الخىاػهاث الانخهاصًت
الٍلُت ،جىؾُؼ آلازاع اإلاترجبت غً هظا الهُاع بلى الهُاغاث ألازغي و اإلاؿاهمت في اإلاباصالث و
الاهكخاح غلى الهػُض الىَني والضولي ،يما ٌػخبر اإلاكغوع بَاعا مغحػُا ؾدخُىع يمىه
اإلاباصعاث الػمىمُت والخانت بلى ؾاًت ؾىت  ،2025و الظي ؾُكغػ ؾبػت ؤنُاب ؾُاخُت
مداَت بهغي ؾُاخُت مىػغت غلى ًامل التراب الجؼائغي غىض قغوغها في الػمل ؾخجػل مً
الجؼائغ قػال وحهت ؾُاخُت قغٍضة مً هىغها .
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 8مهخُل مً ًلمت وػٍغ الؿُاخت و الهىاغت الخهلُضًت الؿُض مدمض بً مغاصي بمىاؾبت الجلؿت الىَىُت الثاهُت للؿُاخت ،نهغ
ألامم-هاصي الهىىبغ 14 ،اقغٍل . 2013
9وػاعة الؿُاخت و الهىاغت الخهلُضًت.
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