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 :ملخص

(، َُٗرتال َكازْرت١ يرتاٜساد ق رتا      -ٜعد أحس ايٓػاط ايطٝاصٞ يف اجلصا٥س ع٢ً ايُٓٛ االقتؿادٟ، خالٍ ايفرتة٠   

اي اق١ املتُخٌ يف احملسٚقاج، ألٕ ةسنٝب١ االقتؿاد اجلصا٥سٟ ٖهرا، مما ٜتضتِ ع٢ً احله١َٛ اجلصا٥سٜرت١ ايعُرتٌ عًرت٢ كسٜرتو     

عز١ً ايت١ُٝٓ يك ا  ايطٝاص١ ايداخ١ًٝ ٚاخلازر١ٝ، ٚذيرتو يصٜرتاد٠ ايعرتسل ايطرتٝاصٞ ايرترٟ ٜعرتد  رتد نرتايف حلرتد اوٕ. ٚ ايتٛررت٘ سلرتٛ            

  ٟ ٚةػرتزٝ  املطرتتخُسٜٔ األراْرتا ٚاحملًرتٝق يتكٜٛرت١ ٚكطرتق ايبٓٝرت١ ايتضتٝرت١، َرتٔ اسقرتاج َٚ رتازاج             االضتخُاز يف ٖرا ايك رتا  احلٝرتٛ

 َٚٛا٧ْ ٚفٓادم...، الضتك اب أنرب عدد ممهٔ َٔ ايطٝاح األراْا

 : ايٓػاط ايطٝاصٞ، ايُٓٛ االقتؿادٟ، ايعسل ايطٝاصٞ، االضتخُاز، ايطٝاح األراْا.ايهًُاج املفتاص١ٝ

 .O1  : زَٛش

Abstract:  

The impact of tourist activity in Algeria on economic growth, during the period (1997-2013) Negligible 

compared with the hydrocarbon sector, because the composition of the Algerian economy like this, it must 

on Algeria work to develop the tourism sector internal and external, and by increasing the tourist offer, 

which is inadequate so far. What we should go about investing in this vital sector and encourage foreign 

and local investors to strengthen and improve the infrastructure of roads, airports, ports and hotels ..., to 

attract the largest possible number of foreign tourists. 

Key words: tourism, economic growth, tourist offer, investment, foreign tourists. 

(JEL) Classification : O1. 
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 :متهيد

يكرترترتد أؾرترترتبضث ايطرترترتٝاص١ ْػرترترتااا اقتؿرترترتادٜا ز٥ٝطرترترتا يًعدٜرترترتد َرترترتٔ ايرترترتدٍٚ ايٓاَٝرترترت١ ٜعُرترترتٌ عًرترترت٢ ةرترترتٛفد ايعُرترترتالج       

األرٓب١ٝ،نُا ةعترب يف ايٛقث ذاة٘ إقاف١ إىل ق١ُٝ ايؿادزاج، ٖٚٛ َا ٜةةا عًٝرت٘ شٜرتاد٠ ايرتدخٌ ايكرتَٛٞ، نُرتا إٔ      

قتؿرتاد١ٜ ذاج ايعالقرترتاج ايتػرترتايه١ٝ  الإْتعرتاؽ ايطرترتٝاص١ ٜرترتىلدٟ إىل شٜرتاد٠ اي ًرترتا عًرترت٢ ايعُايرت١ يف رلتًرترت  ايك اعرترتاج ا   

ٚايتها١ًَٝ َ  ايك ا  ايطٝاصٞ، األَس ايرٟ ٜىلدٟ إىل شٜاد٠ اإلْفام ايعاّ. يرا ةعرتد قكرت١ٝ االٖتُرتاّ يت رتٜٛس ايٓػرتاط      

ايطٝاصٞ يف اجلصا٥س َٔ ايككاٜا ايس٥ٝط١ٝ اييت جيا دزاضتٗا َٔ مجٝ  اجلٛاْرتا ٚعالقاةٗرتا يرتايُٓٛ االقتؿرتادٟ، ملرتا      

 َكَٛاج ضٝاص١ٝ، ايتازخي١ٝ َٓٗا أٚ اي بٝع١ٝ، اييت ةىلدٟ إىل ةٓٛ  اي ًا ايطٝاصٞ ايعاملٞ.ةتُت  ي٘ َٔ 

قتؿرتادٟ َٚرتد٣ إضرتٗاّ    نُا ةٗدف ايدزاض١ إىل كًٌٝ ٚةكِٝٝ ألحس ايٓػرتاط ايطرتٝاصٞ يف اجلصا٥رتس يف ايُٓرتٛ اال    

إىل  قتؿرتادٟ. ٚقرتد   رتث ايفرتة٠ ايصَٓٝرت١ َرتٔ ضرت١ٓ        ٖرا ايك ا   يف ايٓرتاةس احملًرتٞ اإلمجرتايٞ نُىلغرتس يًُٓرتٛ اال     

. ٚاضتددَث املٓٗس ايتضًًٝٞ املطرتتٓد إىل ايكٝرتاع ايهُرتٞ  يدزاضرت١ أحرتس ايٓػرتاط ايطرتٝاصٞ يف يعرتت املرتت داج          

قتؿاد١ٜ ايه١ًٝ، َخٌ: ايٓاةس احملًٞ اإلمجايٞ، ٚاملٝصإ ايتزازٟ ٚصزِ االضتخُازاج، ٚذيرتو يتكٝرتِٝ أحرتس ايٓػرتاط     اال

قتؿرتادٟ ايرترٟ لخًرت٘ ايٓرتاةس احملًرتٞ اإلمجرتايٞ يف ٚررتٛد يعرتت         ٝاصٞ َٔ خالٍ اإلٜرتساداج ايطرتٝاص١ٝ عًرت٢ ايُٓرتٛ اال    ايط

قتؿاد١ٜ ايه١ًٝ ايطايك١ ، يٝتِ اختباز فسق١ٝ ايدزاض١ اييت ةتُخٌ يٛرٛد أحس إجيرتايٞ يًٓػرتاط ايطرتٝاصٞ    املت داج اال

قتؿادٟ .  يف ايُٓٛ اال

 ي١ٝ ايدزاض١ يف ايتطاؤٍ ايتايٞ:ٚاْ القا مما ضبل ةبًٛزج إغها

قتؿادٟ؟ع٢ً ايُٓٛ اال( -َا أحس ايٓػاط ايطٝاصٞ يف اجلصا٥س خالٍ ايفة٠  

 ٚيإلراي١ ع٢ً ٖرا ايتطاؤٍ ضٓت سم إىل ايٓكاط ايتاي١ٝ:

 اوحاز االقتؿاد١ٜ يًٓػاط ايطٝاصٞ يف اجلصا٥س. :أٚال

 اإلااز ايٓظسٟ يًدزاض١ ايكٝاض١ٝ. ا:حاْٝ

 اإلااز ايت بٝكٞ يًدزاض١ ايكٝاض١ٝ.  ا: حايخ
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 :أوال: اآلثار االقتصادية للوشاط السياحي يف اجلزائر
ةسنرترتص االٖتُرترتاّ األضاضرترتٞ يف ايدزاضرترتاج ايطرترتٝاص١ٝ َٓرترتر حالحٝٓٝرترتاج ايكرترتسٕ املاقرترتٞ صرترتٍٛ اإلغرترتاز٠ اىل أُٖٝرترت١        

 ٚ املرترتت داج االقتؿرترتاد١ٜ ايهًٝرترت١ فًرترتِ ايطرترتٝاص١ نُؿرترتدز يًٓكرترتد األررترتٓس. أَرترتا َطرترتا١ُٖ ايطرترتٝاص١ ٚأحسٖرترتا عًرترت٢ ايتُٓٝرترت١ 

ةٓاقؼ إال َىلخسا. ٚمل ٜهٔ ٖٓاى أد٢ْ غرتو َرتٔ نرتٕٛ ايطرتٝاص١ ٖرتٞ ذلرتسى أضاضرتٞ القتؿرتادٜاج ايرتدٍٚ، ٚإٔ  رتا           

آحازٖرتا اإلجيايٝرترت١ املًضٛعرترت١ عًرت٢ االقتؿرترتاد عاملٝرترتا، ٚقَٛٝرترتا، ٚذلًٝرتا، ٚز رترتِ إٔ ايطرترتٝاص١  رتا ضرترتًبٝاةٗا ايرترتيت ةرترتدزش إىل      

ايٓٛاصٞ االرتُاع١ٝ ٚايب١ٝ٦ٝ، إال إٔ آحازٖرتا االقتؿرتاد١ٜ ٖرتٞ دا٥ُرتا إجيايٝرت١، فُٝرتا عرتدا        راْا اإلجيايٝاج فُٝا خيـ 

 ضعاز، ٚايرٟ ْادزا َا ةٓاٚيت٘ ايدزاضاج ايطايك١ يايبضد ٚايتضًٌٝ.ةأحدٖا ع٢ً األ

 :األثر على تدفق السياح.7
أقرترتضث ايطرترتٝاص١ إصرترتد٣ ايؿرترتٓاعاج املُٗرترت١ يف ايعرترتامل يف ايٛقرترتث احلاقرترتس، إذ فاقرترتث َعرترتدالج  رترتٛ ايصزاعرترت١          

ٚايؿٓاع١، نُا جتاٚشج أُٖٝتٗا ايؿٓاعاج ايتضًٜٛٝرت١ ٚاخلدَٝرت١ مجٝعٗرتا، نُرتا اترتٌ ايٓػرتاط ايطرتٝاصٞ َهاْرتا         

َكازْرت١ يعرتاّ   % 10عدد ايطٝاح ةكرتازب  شٜاد٠ يف  2012َُٗا يف االقتؿاد ايعاملٞ، ضزًث َٓظ١ُ ايطٝاص١ ايعامل١ٝ عاّ 

ٜٛقرترت  ايترترتدفل  (01)، ٚاجلرترتدٍٚ 2011ٚ 2010، ٖٚرترترا يعرترتد إٔ ةٛؾرترتًث اجلصا٥رترتس إىل ًَٝرترتْٛٞ ضرترتا٥  يف ايعرترتاَق   2011

 .1ٚذيو حبطا إصؿا٥ٝاج ٚشاز٠ ايطٝاص١ ٚايؿٓاع١ ايتكًٝد١ٜ(، 2012-2009)ايطٝاصٞ إىل اجلصا٥س خال ايفة٠ 

2012-2009ايفة٠ إىل اجلصا٥س خالٍةدفل ايطٝاح 10زقِ اجلدٍٚ

 9109 9100 9101 9119 ايط١ٓ            ايطٝاح            

 1.652.101 1.493.245 1.415.509 1.255.696 اجلصا٥سٜٕٛ املكُٕٝٛ يف اخلازش

 10.64 5.49 12.73 3.35 ْطب١ ايت ٛز %

 981.955 901.642 654.987 655.810 ايطٝاح األراْا

 8.91 37.66 0.13- 17.80 ايت ٛز % ْطب١

 2.634.056 2.394.887 2.070.496 1.911.506 اجملُٛ 

 10 15.67 8.32 7.89 ْطب١ ايت ٛز%

 (2013)املؿدز: ٚشاز٠ ايطٝاص١ ٚايؿٓاع١ ايتكًٝد١ٜ

 :األثر على الواتج احمللي اخلاه .3
               األُٖٝرترت١ االقتؿرترتاد١ٜ يًطرترتٝاص١ َرترتٔ خرترتالٍ ككٝكٗرترتا يعرترتت املٓرترتاف  يًرترتدٍٚ، ٚلهرترتٔ ذنرترتس يعرترتت َٓٗرترتا            ةٓبرترت 

 يف َا ًٜٞ:

             رٓبٝرت١  ايطٝاص١ ةعرتد أصرتد َؿرتادز ايرتدخٌ ايكرتَٛٞ، ٚةطرتاِٖ يدزررت١ ًَُٛضرت١ يف ةرتٛفد قرتدز َرتٔ ايعُرتالج األ

األرٓبٝرترترت١ يف االضرترترتتخُازاج اخلاؾرترترت١ يك رترترتا   ايالشَرترترت١ يعًُٝرترترتاج ايتُٓٝرترترت١، ٚذيرترترتو َرترترتٔ خرترترتالٍ َطرترترتا١ُٖ زؤٚع األَرترترتٛاٍ   

ايطرترتٝاص١ يٓا٤ ايفٓرترتادم(، ٚاملرترتدفٛعاج ايطرترتٝاص١ٝ ايرترتيت كؿرترتٌ عًٝٗرترتا ايرترتدٍٚ َكايرترتٌ َرترتٓ  ةأغرترتداج ايرترتدخٍٛ إىل ايبًرترتد،   

 ٚفسٚم كٌٜٛ ايع١ًُ، ٚاإلْفام ايَٝٛٞ يًطا٥ضق ع٢ً ايطً  اخلدَاج ايطٝاص١ٝ.
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  دٚز يف ةُٓٝرت١ املػرترتسٚعاج ايؿرت د٠ ٚاملتٛضرت ١، نُرترتا أْٗرتا ةعترترترب َرتٔ ايك اعرتاج املُٗرترت١ ايرتيت ةرترتٛفس         يًطرتٝاص١

 ضتخُاز َ  ةهًف١ أقٌ.عا٥داج ضسٜع١ يال

        يًطرترترتٝاص١ دٚز فعرترترتاٍ يف شٜرترترتاد٠ ايرترترتدخٌ ايرترترتٛاه َرترترتٔ خرترترتالٍ َطرترترتاُٖت٘ يؿرترترتٛز٠ َباغرترترتس٠ يف ايٓرترترتاةس ايرترترتٛاه

 ّ َرتٔ صؿرت١ ايطرترتٝاص١ يف    %2.3ملٝرت١ يًطرتٝاص١ ضرتزًث اجلصا٥رترتس ْطرتب١     ٚاضرتتٓادا إىل إصؿرتا٥ٝاج املٓظُرترت١ ايعا   (PIB)اخلرتا

-2000)ٜٛقرترت  ة رترتٛز صؿرترت١ ايٓرترتاةس ايرترتٛاه اخلرترتاّ خرترتالٍ ايفرترتة٠       (01)، ٚايػرترته2011ٌايٓرترتاةس احملًرترتٞ اخلرترتاّ يعرترتاّ   

2011)
2. 

2011-2000 يًزصا٥س خالٍ ايفة٠(PIB) صؿ١ ق ا  ايطٝاص١ يف ايٓاةس احملًٞ اخلا10ّزقِ ايػهٌ

 (.2012) ٚشاز٠ ايطٝاص١ ٚايؿٓاع١ ايتكًٝد١ٜ: املؿدز

 :األثر على ميزان املدفوعات.2
ةطاِٖ ايطرتٝاص١ يف كطرتق َٝرتصإ املرتدفٛعاج َرتٔ خرتالٍ ةكرتدلٗا َٓتزرتا ضرتٝاصٝا ةؿرتدٜسٜا ردٜرتدا َٓافطرتا،             

ْترتاش احملًرتٞ َرتٔ ٖرترٙ ايطرتًع١ ٚاخلرتدَاج       صٝد أْ٘ ْتٝز١ يتضفٝص اي ًا ع٢ً ايطً  ٚع٢ً اخلدَاج ايةف١ٝٗٝ، فإ اإل

قرترتد ٜرترتصداد يؿرترتٛز٠ نهٓرترت٘ َرترتٔ ايتٛقرترت  يرترتٛفساج اقتؿرترتاد١ٜ، ٚيٗرترترا لهرترتٔ ةؿرترتدٜس يعرترتت ٖرترترٙ ايطرترتً  ٚاخلرترتدَاج،           

 .(2011-2000)ٜٛق  ة ٛز َٝصإ املدفٛعاج اجلصا٥سٟ يًفة٠  (02)ٚايػهٌ 

 2011-2000َٝصإ املدفٛعاج اجلصا٥سٟ يك ا  ايطٝاص١ خالٍ ايفة19٠زقِ ايػهٌ

 

 (.2012) : ٚشاز٠ ايطٝاص١ ٚايؿٓاع١ ايتكًٝد١ٜاملؿدز
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َرتٔ إمجرتايٞ   % 11ةعترب ايطٝاص١ َٔ انرب ايك اعرتاج االقتؿرتاد١ٜ ةرتٛفدا يفرتسف ايعُرتٌ صٝرتد ةطرتتٛعا سلرتٛ         

ايك٣ٛ ايعا١ًَ ع٢ً َطت٣ٛ ايعامل، ٚذيو يهْٛٗرتا ةعتُرتد يايدزررت١ األٚىل عًرت٢ املرتٛزد ايبػرتسٟ، نُرتا أْرت٘ َرتٔ املتٛقرت            

ةكسٜبا َٔ ايتٛعٝ  ايهًرتٞ يف ايعرتاّ    %11.8ابكا إلصؿا٥ٝاج دلًظ ايطفس ٚايطٝاص١ ايعاملٞ إٔ ةطتٛعا ايطٝاص١ 

املتهاًَرت١ ٚاملسنبرت١ نخٝفرت١ ايعُايرت١ فدتًرت  َطرتتٜٛاةٗا،        . نُا ةطاِٖ يف ةُٓٝرت١ عرتدد قرتدِ َرتٔ اخلرتدَاج     2014

فرترتام ايطرترتٝاصٞ، ْفٗرتٞ ةعُرترتٌ عًرت٢ ةٛيٝرترتد عُايرترت١ َباغرتس٠ ٚ رترتد َباغرترتس٠، دا٥ُرت١ َٚىلقترترت١، ٚعُايرت١ ذلفرترتص٠ ْاجترترت١ َرتٔ اإل       

ٚنترترتد إىل عرترتد٠ أْػرترت ١ نايفٓرترتادم ٚامل رترتاعِ ايطرترتٝاص١ٝ ٚٚنرترتاالج ايطرترتفس ٚايك اعرترتاج ايرترتيت ٜعتُرترتد عًٝٗرترتا ايك رترتا           

 ؿٓاعاج ايتكًٝد١ٜ ٚايصزاع١ٝ ٚ دٖا.ايطٝاصٞ ناي

 :األثر على العنالة.4
ةػرترتهٌ فرترتسف ايعُرترتٌ ايرترتيت ظًكٗرترتا َعظرترتِ األْػرترت ١ ايطرترتٝاص١ٝ ْتاررترتا رلتً رترتا َرترتٔ اي ًرترتا ايطرترتٝاصٞ ايرترتدٚيٞ        

ٚاحملًرترترتٞ، فتُٓٝرترترت١ ٖرترترترا ايك رترترتا  ةرترترتىلدٟ دٚزا َُٗرترترتا يف خفرترترتت ْطرترترتا ايب ايرترترت١ َرترترتٔ خرترترتالٍ ةرترترتٛفد َٓاؾرترترتا ايػرترترت ٌ،          

 .2011-2000ٜٛق  ة ٛز ايعُاي١ يف ايك ا  ايطٝاصٞ اجلصا٥سٟ خالٍ ايفة٠  (03)ٚايػهٌ

2011-2000ة ٛز ايعُاي١ يف ايك ا  ايطٝاصٞ اجلصا٥سٟ خالٍ ايفة٠ 13زقِ ايػهٌ

 ْفظ املسر  ايطايل: املؿدز

       ٚةىلدٟ ايطٝاص١ َٔ خالٍ ة١ُٝٓ املٓاال ايطٝاص١ٝ إىل ة ٜٛس ٚة١ُٝٓ املٓرتاال ايعُساْٝرت١ اجلدٜرتد٠ األقرتٌ صظرتا

قًُٝرترتٞ يف ايتُٓٝرترت١، ٖٚرترترا ٜةةرترتا عًٝرترت٘ إعرترتاد٠ ةٛشٜرترت  ايرترتدخٍٛ يرترتق املرترتدٕ       يف ايتُٓٝرترت١، َرترتا اكرترتل قرترتدزا َرترتٔ ايترترتٛاشٕ اإل   

 ايطٝاص١ٝ اجلدٜد٠ ٚايتكًٝد١ٜ.

 كٓٝرترترتاج ايتهٓٛيٛرٝرترترت١ احلدٜخرترترت١، صٝرترترتد ةطرترترتاِٖ، ٚخاؾرترترت١ يف صايرترترت١ ايطرترترتُاح  ةعُرترترتٌ ايطرترترتٝاص١ عًرترترت٢ ْكرترترتٌ ايت

يًػرترتسناج األرٓبٝرترت١ ياالضرترتتخُاز يف املػرترتازٜ  ايطرترتٝاص١ٝ، يف ْكرترتٌ ايتكٓٝرترت١ ضرترتٛا٤ أناْرترتث يؿرترتٛز٠ َعرترتازف َٚٗرترتازاج أّ     

يؿرتٛز٠ آالج َٚعرترتداج، ٚنُرترتا ةطرترتاِٖ يف ة رتٜٛس ارترتسم ايعُرترتٌ احلايٝرترت١ يف األْػرت ١ ايطرترتٝاص١ٝ ٚكطرترتٝٓٗا ٚإجيرترتاد ْرترتٛ      

 دٜد َٔ اسم ةكدِٜ ايطً  ٚاخلدَاج ايطٝاص١ٝ ٚيٝعٗا.ر
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     خالٍ َا ضبل ، لهٔ ايكٍٛ يإٔ األ١ُٖٝ االقتؿاد١ٜ يًك ا  ايطٝاصٞ ةسررت  إىل َطرتاُٖت٘ يف ايعدٜرتد َٔ

َرتٔ املرتت داج االقتؿرترتاد١ٜ ايس٥ٝطرت١ٝ، َرتٔ صٝرترتد نْٛرت٘ َؿرترتدزا َُٗرتا يًرتدخٌ يؿرترتف١ عاَرت١، َٚرتٛزدا َرترتٔ َرتٛازد ايٓكرترتد           

١، نُرتا ٜعرتد عٓؿرتسا َرتىلحسا يف ةٓػرتٝت االضرتتخُاز ٚخًرتل فرتسف عُرتٌ ردٜرتد٠، ٖٚرتٛ ٜطرتاِٖ يف             األرٓس يؿرتف١ خاؾرت  

 .3ق١ًُٝٝ املتٛاش١ْإلايٓاةس احملًٞ ٚة١ُٝٓ ايتٛاشٕ االقتؿادٟ ٚاالرتُاعٞ يًطهإ، أٟ ككٝل ايت١ُٝٓ ا

 ثاىيا:  اإلطار الوظري للدراسة القياسية:  
ايعدٜرترتد َرترتٔ األْػرترت ١ االقتؿرتاد١ٜ، فٗرترتٞ كترترتاش إىل اخلرترتدَاج ايرترتيت   ْػرترت ١ ايرتيت ةرترتىلحس يف  ألةعترترب ايطرترتٝاص١ َرترتٔ ا 

ةكرترتدَٗا ق اعرترتاج ايٓكرترتٌ، ٚايفٓرترتادم َٚىلضطرترتاج ةكرترتدِٜ األاعُرترت١ ٚاملػرترتسٚياج، ٚاملىلضطرترتاج ايخكافٝرترت١، ٚايةفٝٗٝرترت١،           

ٚاملؿازف َٚىلضطاج ايدعاٜرت١ ٚايةٜٚرتس ايطرتٝاصٞ، ٚ دٖرتا، ٖٚرتٛ َرتا جيعرتٌ ايطرتٝاص١ ةًعرتا دٚزا َُٗرتا يف ايترتأحد يف            

 خٌ ايكَٛٞ ي سٜك١ َباغس٠، أٚ  د َباغس٠، ٚذيو ع٢ً ايٓضٛ ايتايٞ:ايد

 .4ٜكطِ االقتؿادٜٕٛ األحس املتٛيد عٔ ايطٝاص١ إىل قطُق األحس املباغس، األحس  د َباغس

 :األثر املباشر للوشاط السياحي.7
ٜت ًرتا ةػرت ٌٝ عٓاؾرتس    ٜٚتُخٌ ٖرا ايتأحد يف صزِ ايدخٌ ايكَٛٞ ٚذيو ألٕ عسل املٓتس ايطرتٝاصٞ يف ايطرتٛم   

ْترترتاش املدتًفرترترت١، ٚيايترترترتايٞ فرترترتاملٓتس ايطرترتٝاصٞ ٜترترترتداخٌ يف ايعٓاؾرترترتس نافرترترت١، ٚيف ذيرترتو ةرترترتس٣ ايٓظسٜرترترت١ ايهٝٓصٜرترترت١ إٔ     اإل

االضتخُاز ٖٛ املت د ايس٥ٝظ املىلحس يف ايٓظاّ االقتؿادٟ. ٚٚفكا  رٙ ايٓظس١ٜ، فرتإ شٜرتاد٠ ايرتدخٌ ايطرتٝاصٞ ةرتىلدٟ إىل      

٦اج ايطٝاص١ٝ ٚايعٌُ فٝٗرتا عًرت٢ رلتًرت  ايطرتً  ٚاخلرتدَاج ايٓٗا٥ٝرت١، ٖٚرتٛ َرتا ٜعترترب          ضتٗالنٞ يًُٓػْفام االشٜاد٠ اإل

ْفرتام االضرتتخُازٟ إلْػرتا٤ املػرتسٚعاج ايطرتٝاص١ٝ، ٚ دٖرتا َرتٔ املػرتسٚعاج، ْظرتسا إىل ايعالقرتاج           إلذلفصا عًرت٢ شٜرتاد٠ ا  

 املتػايه١ يُٝٓٗا.

ْفرتام  اإلٍٛ ايرتيت ةتٛيرتد خرتالٍ دٚزاج    ْفام ايطٝاصٞ يف ايدخٌ ايكرتَٛٞ عًرت٢ أْرت٘ دلُرتٛ  ايرتدخ     ٜٚٓظس إىل أحس اإل

ايطٝاصٞ، ٖٚٛ َا ٜ ًل عًٝ٘ أحس املكرتاع  ايطرتٝاصٞ، ايرترٟ ةعتُرتد قُٝترت٘ عًرت٢ ابٝعرت١ ايعالقرت١ ٚدزررت١ ايةايرتت يرتق            

ق ا  ايطٝاص١ ٚايك اعاج االقتؿاد١ٜ األخس٣ يف ايدٚي١. ٚظتً  ق١ُٝ املكاع  ايطٝاصٞ َٔ دٚي١ إىل أخرتس٣ ابكرتا   

خس٣. ٜٚعترب املكاع  ايطٝاصٞ َرتٔ اي رتسم ايهرتخد٠    األيدزر١ ايةايت يق ايك ا  ايطٝاصٞ ٚايك اعاج االقتؿاد١ٜ 

االضرترتتدداّ يتكرترتدٜس آحرترتاز ايرترتدخٌ ايطرترتٝاصٞ يف االقتؿرترتاد ايكرترتَٛٞ، صٝرترتد ال ٜكتؿرترتس دٚز ايرترتدخٌ ايطرترتٝاصٞ يف ايرترتدخٌ      

ايكرترتَٛٞ عًرترت٢ ايصٜرترتاد٠ األٚيٝرترت١ يف ايرترتدخٌ ايطرترتٝاصٞ، إ رترترتا لترترتد إىل شٜرترتاداج َتتايٝرترت١ يف اجملتُرترت  ْاجترترت١ َرترتٔ ايرترترتدخٌ             

 إٔ ٖرتٝهظ ٜرتس٣ إٔ ْظسٜرت١ نٝٓرتص أًُٖرتث أحرتس املعزرتٌ، صٝرتد إٔ ايرتت داج يف صزرتِ ايرتدخٌ ةرتىلدٟ إىل             . إال5ايطٝاصٞ

.نُرتا  6جتاٙ ْفط٘؛ أٟ ٚرٛد عالق١ اسد١ٜ يق صزِ ايرتدخٌ ٚصزرتِ االضرتتخُاز   ة داج يف صزِ االضتخُاز ايتاي  يف اال

ال ْٗا٥ٝرت١ َرتٔ ايرتت داج يف: ايرتدخٌ،      إٔ ايتفاعٌ يق املكاع  ٚاملعزٌ ٜرتىلدٟ إىل ضًطرت١ً   7ٜس٣ ؾاًَٜٛطٕٛ يف ْظسٜت٘

اإلْتاش؛ االضتٗالى. ٚةتٛق  ٖرٙ ايت داج ع٢ً اي سٜك١ اييت ٜترتداخٌ فٝٗرتا عُرتٌ املكرتاع  ٚاملعزرتٌ. ٚيٓرتا٤ عًرت٢ ٖرترٙ         
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ايٓظس١ٜ يف شٜاد٠ َطت٣ٛ ايدخٌ ايطٝاصٞ ٜىلدٟ إىل شٜاد٠ االضتخُاز ايطٝاصٞ َرتٔ خرتالٍ املعزرتٌ، ياإلقرتاف١ إٔ إْفرتام      

ا٤ املٓرترتتس ايطرترتٝاصٞ ٜعترترترب يف صرترتد ذاةرترت٘ شٜرترتاد٠ يف ايؿرترتادزاج، ٖٚرترتٛ َرترتا ٜرترتىلدٟ يف ايٓٗاٜرترت١ إىل شٜرترتاد٠ يف   األراْرترتا عًرترت٢ غرترتس

 ايدخٌ ايكَٛٞ.

ٚٚفكا يٓظس١ٜ ايدٚز٠ االقتؿاد١ٜ، فرتإ شٜرتاد٠ ايرتدخٌ ايطرتٝاصٞ ةرتىلدٟ إىل شٜرتاد٠ صزرتِ االضرتتخُاز ايترتاي  يًك رتا            

زةفا  َطت٣ٛ ايرتدخٌ ايطرتٝاصٞ ٜعرتد صرتافصا يسررتاٍ      اايطٝاصٞ ٚ دٙ َٔ ايك اعاج اييت ةكدّ خدَاةٗا إيٝ٘؛ صٝد إٔ 

 .8ضتخُاز يف ٖرا ايك ا األعُاٍ ٚاملطتخُسٜٔ يصٜاد٠ اال

 :غري املباشر للوشاط السياحيثر األ.3
فرتام ايك رتا    إْٜتُخٌ ايتأحد  د املباغس يًٓػاط ايطٝاصٞ يف شٜاد٠ صزِ ايٓرتاةس ايكرتَٛٞ املتضكرتل، ْتٝزرت١ شٜرتاد٠      

قتؿرترتاد ايكرترتَٛٞ،  اْرترتا أحرترتس ايصٜرترتاد٠ يف اي ًرترتا َرترتٔ ايك اعرترتاج      ايطرترتٝاصٞ عًرترت٢ ايطرترتً  ٚاخلرترتدَاج املٓتزرترت١ داخرترتٌ اال   

 ايك ا  ايطٝاصٞ نريو َٔ خالٍ عالقاج ايتػايو َ  ايك اعاج األخس٣.االقتؿاد١ٜ اييت ةتعاٌَ َ  

يرتق يف  أٚ –نُا لهٔ اضتٓتاش ةأحد اإلٜساداج ايطٝاص١ٝ يف ايدخٌ ايكَٛٞ َٔ خالٍ ة بٝل ْظسٜرت١ ٖهػرتس  

ايتزرترتاز٠ اخلازرٝرترت١، صٝرترتد ةرترتس٣ ايٓظسٜرترت١ إٔ ايرترتدٍٚ ايرترتيت نتًرترتو عٓاؾرترتس اجلرترترب ايطرترتٝاصٞ، ٚذاج ايهخافرترت١ ايعايٝرترت١        

ٍ  أس ايعٌُ، عًٝٗايعٓؿ 9ٕ ةتدؿـ يف إْتاش املٓتس ايطٝاصٞ، َٚباديت٘ َ  ايطً  ذاج ايهخاف١ يف عٓؿرتس زأع املرتا

ْٚتٝز١ يكٝاّ ايتزاز٠ اخلازر١ٝ يق دٍٚ ايعامل، فإ أُٖٝتٗرتا ةظٗرتس َرتٔ خرتالٍ نهٓٗرتا َرتٔ إغرتبا  احلاررتاج ايرتيت ال          

بًرتدإ. ٚةطرتزٌ ٖرترٙ املعرتاَالج يف َٝرتصإ املرتدفٛعاج،       لهٔ إغباعٗا إال عرتٔ اسٜرتل ايتبرتادٍ ايتزرتازٟ ايرتدٚيٞ يرتق اي      

 ٚةعترب اإلٜساداج ايطٝاص١ٝ احملؿ١ً َٔ ايطا٥ضق األراْا أصد عٓاؾس اإلٜساداج  د املٓظٛز٠.

فهًُرتا شادج اإلٜرترتساداج ايطرتٝاص١ٝ عًرترت٢ اإلْفرتام ايطرترتٝاصٞ شاد األحرترتس اإلجيرتايٞ يف َٝرترتصإ املرتدفٛعاج، َٚرترتٔ حرترتِ       

١ ايعسل ٚاي ًا، صٝد ٜعترب ضٛم ايطٝاص١ َصجيا َٔ ضٛم ايطرتً  ٚضرتٛم اخلرتدَاج    ايٓػاط ايطٝاصٞ يٓظسٜ خيك 

نُرترتا إٔ يًطرترتٝاص١ ةرترتأحدا إجيايٝرترتا يف َٝرترتصإ املرتدفٛعاج، ٚذيرترتو عٓرترتدَا ةفرترتٛم اإلٜرترتساداج ايطرترتٝاص١ٝ اإلْفرترتام    ايطرتٝاص١ٝ. 

إىل أدْرت٢ احلرتدٚد صترت٢     ايطٝاصٞ ٖٚٛ َا ٜدف  ايدٍٚ إىل ذلاٚي١ ةعظِٝ إٜساداةٗا ايطٝاص١ٝ، ٚذلاٚي١ ةكًٝرتٌ ايتطرتسب  

.10ٜهٕٛ ايٓػاط ايطٝاصٞ ذا أحس إجيايٞ يف َٝصإ املدفٛعاج ٚيف ايدخٌ ايكَٛٞ

 الدراسة التطبيقية: :ثالجا
افةقرترتث ايدزاضرترت١ ٚررترتٛد أحرترتس اجيرترتايٞ يًٓػرترتاط ايطرترتٝاصٞ يف ايُٓرترتٛ االقتؿرترتادٟ ايرترترٟ ٜتُخرترتٌ يايٓرترتاةس احملًرترتٞ            

ٙ االجيايٞ يف يعرتت املرتت داج االقتؿرتاد١ٜ ايهًٝرت١ َخرتٌ املٝرتصإ       مجايٞ نُىلغس ملعد ايُٓٛ االقتؿادٟ  اْا ةأحدإلا

 ايتزازٟ ٚصزِ االضتخُازاج.

ٜرترتساداج ايطرترتٝاص١ٝ يف ايُٓرترتٛ االقتؿرترتادٟ َرترتٔ خرترتالٍ َىلغرترتس  ٚيف ٖرترترا اإلارترتاز ايت بٝكرترتٞ لهرترتٔ ةٛقرترتٝ  ةرترتأحد اإل 

تخُازاج ضرترتٛا٤ ذلًٝرترت١ أٚ مجرترتايٞ، ٚدلُٛعرترت١ َرترتٔ املرترتت داج االقتؿرترتاد١ٜ ايهًٝرترت١ َخرترتٌ: إمجرترتايٞ االضرترت   ايٓرترتاةس احملًرترتٞ اإل
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أرٓب١ٝ، ٚؾايف املٝصإ ايتزازٟ ايرٟ لخٌ دزر١ االْفتاح االقتؿادٟ ع٢ً ايعامل اخلازرٞ ٚايرترٟ ٜكرتاع يرتايفسم يرتق     

 ق١ُٝ ايؿادزاج ٚق١ُٝ ايٛازداج، ٚإمجايٞ االضتخُازاج .

  ؾٛ  حالح١  اذش  :ٚككٝكا  دف ايدزاض١ يف ةكِٝٝ أحس ايٓػاط ايطٝاصٞ يف ايٓاةس احملًٞ اإلمجايٞ، مت

مجايٞ يفرتة٠ إي رتا٤ عرتاّ ٚاصرتد يف ايٓرتاةس احملًرتٞ       ٜساداج ايطٝاص١ٝ ٚايٓاةس احملًٞ اإلإلنخٌ ايُٓٛذش األٍٚ يأحس ا

ٚاملرتت داج   مجايٞ  َت د ةرتاي ( ، ٚنخٌ ايُٓٛذش ايخاْٞ فؿفٛف١ االزةباط يق ايٓاةس احملًٞ اإل. مجايٞ َت د ةاي (اإل

 رتا٤ عرتاّ ٚاصرتد  َرتت د َطرتتكٌ(. ٚنخرتٌ ايُٓرتٛذش        إيمجرتايٞ يفرتة٠   االقتؿاد١ٜ ايطايك١، ياإلقرتاف١ إىل ايٓرتاةس احملًرتٞ اإل   

 ايخايد يتكدٜس ايكِٝ املطتكب١ًٝ يإلٜساداج ايطٝاص١ٝ خالٍ مخظ ضٓٛاج.

ا عًرترت٢ املسيعرترتاج ايؿرترت س٣ اخل رترتٞ املتعرترتدد؛ إعتُرترتاد االسلرترتدازٚيف اسٜكرترت١ ةكرترتدٜس ايُٓرترتٛذش، مت اضرترتتدداّ أضرترتًٛب  

. ٚيعرتد إررتسا٤   (Log)، ٚايًٛ ازٜتُٝرت١  (Linear)، ٚمت جتسٜا حالح١  اذش َٔ ايؿٝغ ايسٜاق١ٝ: اخل ٝرت١  (OLS)ايعاد١ٜ

عًرترت٢ ايؿرترتٝ تق، ٚررترتد إٔ ايؿرترتٝ ١  21ؾرترتداز اإل(، SPSS)عرترتد٠ ذلرترتاٚالج، َٚرترتٔ خرترتالٍ ايربْرترتاَس اإلصؿرترتا٥ٞ اجلرترتاٖص  

س ٖٞ ايؿٝ ١ ايًٛ ازٜت١ُٝ؛ َعتُدٜٔ ع٢ً داي١ نٛب دٚ رتالع ٚذيرتو يًضرتد    األنخس َال١ُ٥ ٚاييت ةع ٞ أفكٌ ايٓتا٥

 َٔ املػانٌ اييت ةٓػأ عاد٠ عٔ اضتعُاٍ املت داج يف ؾٛزةٗا امل ًك١.

 :يرادات السياحية والواتج احمللي اإلمجالي لفرتة إبطاء عاه واحد يف الواتج احمللي اإلمجاليالونوذج األول : أثر اإل.7
 الونوذج األول: تقدير .7.7

ٜرترتساداج ايطرترتٝاص١ٝ ٚايٓرترتاةس احملًرترتٞ اإلمجرترتايٞ يفرترتة٠ إي رترتا٤ عرترتاّ ٚاصرترتد يف ايٓرترتاةس احملًرترتٞ اإلمجرترتايٞ      خرترتٌ أحرترتس اإل

 يُٓٛذش ايداي١ ايتاي١ٝ:

Lnyt = B0 + B1Lnx1 +  B2Lnyt-1 + E…………(01) 

ع٢ً ايتٛايٞ، ةبق إٔ:( 04، و03، 02) زقاّٚيٓا٤ ع٢ً اجلداٍٚ ذٚاج األ

R
2
= 99.2 % 

F= 943.602 

d.w= 2.508 

19Coefficientsaزقِ ٍدٚاجل
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 1,466 ,315  4,657 ,000   

LNX1 ,345 ,041 ,332 8,478 ,000 ,344 2,910 

lny2 ,726 ,040 ,709 18,109 ,000 ,344 2,910 

a. Dependent Variable: LNY 

13Model Summary bزقِ ٍدٚاجل

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Change Statistics Durbin-

Watson 
R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 ,997a ,993 ,992 ,04962 ,993 943,602 2 13 ,000 2,508 

a. Predictors: (Constant), lny2, LNX1 

b. Dependent Variable: LNY 
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14ANOVAزقِ ٍدٚاجل

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 4,646 2 2,323 943,602 ,000b 

Residual ,032 13 ,002   

Total 4,678 15    

a. Dependent Variable: LNY 

b. Predictors: (Constant), lny2, LNX1 

 حصائي للونوذج األول:إلالتفسري ا .3.7
  ٞ ، ٚنرتٌ َرتٔ االٜرتساداج    (Y)يكد أغازج ايٓتا٥س إىل أْ٘ ٜٛرد ازةباط َعٟٓٛ َٛرا يق ايٓاةس احملًرتٞ االمجرتاي

، صٝرتد يًرتغ   (0.001)يفة٠ إي ا٤ عرتاّ ٚاصرتد عٓرتد َطرتت٣ٛ َعٜٓٛرت١     (Yt-1= y2) مجايٞٚايٓاةس احملًٞ اإل( X1)ايطٝاص١ٝ

Rَعاٌَ ايتضدٜد
2

ٜعص٣ يعٛاٌَ أخس٣. (0.08) ، نُا إٔ ايباقٞ%(99.2) 

، %(99.3)، ٚفعاَرتٌ كدٜرتد فعًرتٞ َكرتدازٙ    (0.001) داي١ عٓرتد َطرتت٣ٛ َعٜٓٛرت١   F (943.602)إٕ ق١ُٝ إختباز

االسلرتداز اخل رتٞ ايًٛ رتازٜتُٞ املؿرتضٛب يفرتة٠ إي رتا٤ عرتاّ ٚاصرتد، نرتريو فرتإ            ٖٚٛ َا ٜدٍ ع٢ً رٛد٠ ةٛفٝل  ٛذش

، ايرترتيت ٖرترتٞ أنرترترب َرترتٔ احلرترتد األعًرترت٢ يًكُٝرترت١ اجلدٚيٝرترت١؛ َرترتا ٜرترتدٍ عًرترت٢ عرترتدّ ٚررترتٛد  (Durbin-Watson( )2.508)قُٝرترت١

 ازةباط ذاةٞ يق األخ ا٤.

ٜرتساداج ايطرتٝاص١ٝ ٚايٓرتاةس احملًرتٞ     يهٌ َٔ املرتت داج املطرتتك١ً  اإل  VIFنُا ةبدٚ ق١ُٝ َعاٌَ ةكدِ ايتبأٜ

 َا ٜدٍ ع٢ً عدّ ٚرٛد اشدٚاش خ ٞ يق املت داج املطتك10.١ًمجايٞ يفة٠ إي ا٤ عاّ ٚاصد( أقٌ َٔ ايك١ُٝاإل

 ٚعًٝ٘ ْهتا ايُٓٛذش نايتايٞ:

Lnyt = 1.466 + 0.345 Lnx1 + 0.726 Lny2…………(2) 

yt = e
1.466

 . x1
0.345

 . y2
0.726

 ……………………….…..(3) 

 التفسري االقتصادي للونوذج األول: .2.7
مجرتايٞ يف عرتٌ   يف ايٓرتاةس احملًرتٞ اإل   (X1)ايٞ نرتبد يإلٜرتساداج ايطرتٝاص١ٝ   إجيرت ٜفطس ٚرٛد ةرتأحد   صطا ايُٓٛذش

 مجايٞ ٚيف صاي١ ٚق  املت داج األخس٣ يف ايُٓٛذش.  إلٚرٛد فة٠ إي ا٤ عاّ ٚاصد يًٓاةس احملًٞ ا

ٞ اإل )املرترترتت دٜٔ املفطرترتسٜٔ يًُٓرترترتٛذش   َسْٚرترتاج   رترتا٤ عرترترتاّ  مجرترتايٞ يفرترترتة٠ إي ، ايٓرترتاةس احملًرترترتٞ اإل (X1)ٜرترتساد ايطرترترتٝاص

ٞ إل ا عالق١ اسدٜرت١ َرت  ايٓرتاةس احملًرتٞ ا     (Y2ٚاصد ، ٚأنخسُٖرتا ةرتأحدا  عًرت٢ ايُٓرتٛ االقتؿرتادٟ ٖرتٛ َرتت د         (YT)مجرتاي

 .(y2)ايٓاةس

 :يرادات السياحية مع بعض املتغريات االقتصادية الكليةمجالي)متغري تابع( واإلالجاىي: مصفوفة االرتباط بني الواتج احمللي اإل الونوذج.3
ٜرترتساداج ايطرترتٝاص١ٝ َرترت  دلُٛعرترت١ أخرترتس٣ َرترتٔ املرترتت داج االقتؿرترتاد١ٜ ايهًٝرترت١ عًرترت٢ ايُٓرترتٛ      يف ضرترتبٌٝ ةكٝرترتِٝ أحرترتس اإل 

تعرتدد، يتكرتدٜس ةًرتو ايعالقرت١ اعتُرتادا عًرت٢ دزاضرتيت نرتٌ َرتٔ يرتازٚ ٚيرترتٞ           االقتؿرتادٟ، مت االضرتتعا١ْ يُٓرتٛذش االسلرتداز امل    

(Barro et lee)ٚيٝفأٜ ٚيٛاٜاشا ٚيو ، (Levine, Loayza et Beck)
 (Solo)، ايًتق أعادةا اضتدداّ  رتٛذش ؾرتٛيٛ   11

يًُٓرتٛ يعرتد ةعدًٜرترت٘ يٝتٓاضرتا َرت  ايدزاضرترت١، ٚقرتد ةكرترتُٔ ٖرترا ايُٓرتٛذش املؿرترتادز املتفرتل عًٝٗرتا يًُٓرترتٛ االقتؿرتادٟ، ٖٚرترتٞ:           
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االضرترتتخُاز اال رترترتٞ يف زأع املرترترتاٍ املرترترتادٟ، ٚزأع املرترترتاٍ ايبػرترترتسٟ، َٚكٝرترتاع َكرترترتداز االْفترترترتاح عًرترترت٢ ايعرترترتامل اخلرترترتازرٞ    

 ٜساداج ايطٝاص١ٝ، نُا ٖٛ َٛق  يف ايُٓٛذش ايتايٞ :ٚاإل

Y = F ( TOUR, BC, INV ) …………….……….. (04) 

 صٝد إٔ:

Y: ٞةعرب عٔ ايٓاةس احملًٞ االمجاي 

TOUR:  ةعرب عٔ االٜساداج ايطٝاص١ٝx1. 

BC:  ٟةعرب عٔ االْفتاح ع٢ً ايعامل اخلازرٞ ايرٟ مت ايتعبد عٓ٘ يؿايف املٝصإ ايتزاز 

INV:  ةعرب عٔ َكداز االضتخُاز يف زأع املاٍ املادٟ ايرٟ مت ايتعبد عٓ٘ يامجايٞ االضتخُازاج. 

 ٚايداي١ ايتاي١ٝ ةعرب عٔ ةًو ايعالق١ اصؿا٥ٝا:

Lny= B0 + B1 Lnx1 + B2 Lnx2 + B3 Lnx3 +E……..(05) 

 ىتائج تقدير الونوذج الجاىي:.7.3
ةػد ْتا٥س ةكدٜس املعادي١ ايطًٛن١ٝ إىل ازةفا  ايكدز٠ ايتفطد١ٜ  رتا، صٝرتد ٜتكرت  َرتٔ َؿرتفٛف١ االزةبرتاط يف       

َع١ٜٛٓ َعاَالج االزةباط يق َعظِ املت داج يعكٗا يرتبعت، فعًرت٢ ضرتبٌٝ املخرتاٍ ٜٛررتد ازةبرتاط ارتسدٟ         (05)اجلدٍٚ 

ٚيً رتث قُٝترت٘    (X3) مجرتايٞ االضرتتخُازاج  إ، (X1)ايطرتٝاص١ٝ ٜرتساداج  ، اإل(Y) مجايٞقٟٛ يق نٌ َٔ ايٓاةس احملًٞ اإل

 .(0.983)، (0.865(ع٢ً ايتٛايٞ: 

ٞ نُا ٜتك  ٚررتٛد ازةبرتاط فرتٛم املتٛضرتت يرتق نرتٌ َرتٔ ايٓرتاةس احملًرتٞ اإل          ( X2)ٚاالْفترتاح ايتزرتازٟ   ( Y) مجرتاي

ٟ (X1) ٜرترتساداج ايطرترتٝاص١ٝ . ٚنرترتريو يرترتق اإل (0.658)ٚايرترترٟ يً رترتث قُٝترترت٘   مجرترتايٞ إٚقرترتٟٛ َرترت    (X2)، االْفترترتاح ايتزرترتاز

 . (0.809)، (0.693)، صٝد يً ث قُٝت٘ ع٢ً ايتٛايٞ: (X3)االضتخُازاج

 ٜٚتُخٌ ةكدٜس ايُٓٛذش نُا ًٜٞ:

Lny = 4.088 + 0.079 ln x1 + 0.085 ln x2 + 0.669 ln x3 ………(06) 

y= e
4.088

 . x1
0.079

 . x2
0.085

 . x3
0.669

 ………………………......… (07) 

 15Correlationsزقِ ٍدٚاجل

 LNY LNX1 LNX2 LNX3 

LNY 

Pearson Correlation 1 ,865** ,658** ,983** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,004 ,000 

N 17 17 17 17 

LNX1 

Pearson Correlation ,865** 1 ,693** ,809** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,002 ,000 

N 17 17 17 17 

LNX2 

Pearson Correlation ,658** ,693** 1 ,541* 

Sig. (2-tailed) ,004 ,002  ,025 

N 17 17 17 17 

LNX3 

Pearson Correlation ,983** ,809** ,541* 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,025  

N 17 17 17 17 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Model Summaryb: 16 اجلدٍٚ زقِ
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Change Statistics Durbin-

Watson 
R Square 

Change 

F Change df1 df2 Sig. F 

Change 

1 ,996a ,992 ,990 ,05741 ,992 522,834 3 13 ,000 1,379 

a. Predictors: (Constant), LNX2, LNX3, LNX1 

b. Dependent Variable: LNY 

 

Coefficientsa:17 اجلدٍٚ زقِ
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 4,088 ,235  17,430 ,000   

LNX1 ,079 ,042 ,093 1,861 ,085 ,253 3,948 

LNX3 ,669 ,035 ,829 19,371 ,000 ,345 2,899 

LNX2 ,085 ,020 ,146 4,173 ,001 ,518 1,929 

 

ANOVAa :18 اجلدٍٚ زقِ
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 5,169 3 1,723 522,834 ,000b 

Residual ,043 13 ,003   

Total 5,212 16    

a. Dependent Variable: LNY 

b. Predictors: (Constant), LNX2, LNX3, LNX1 

 

 :الجاىي لونوذجل حصائياإل تفسريال.3.3
ذاج داليرت١   F (522.834)َع١ٜٛٓ  ٛذش االسلداز املكدز، صٝد إٔ قُٝرت١ اختبرتاز    (08)ٜتك  َٔ يٝاْاج اجلدٍٚ 

َعاٌَ االسلداز فا فٝٗرتا احلرتد ايخايرتث     َع١ٜٛٓ (07) ، نُا ٜتك  َٔ اجلدٍٚ(0.001)صؿا١ٝ٥ عٓد َطت٣ٛ َع١ٜٛٓ إ

ٚلهرتٔ اعتبرترتازٙ  أقرتٌ َرتٔ ايكُٝرت١ اجلدٚيٝرت١      (tx1= 1.861) رتد َعٓرتٟٛ أٟ    (X1)ٜرتساداج ايطرتٝاص١ٝ   َرتا عرتدا َعاَرتٌ اإل   

ٞ يف ايٓاةس احملًرتٞ اإل  (X1)ايطٝاصٞ  يإلٜسادٖٚرا ٜفطس ياملطا١ُٖ ايكعٝف١  ،%10َعٜٓٛا عٓد َطت٣ٛ َع١ٜٛٓ   مجرتاي

(Y). مجايٞ.ٜساداج ايطٝاص١ٝ ةىلدٟ إىل شٜاد٠ افٝف١ ردا يف ايٓاةس احملًٞ اإلأٟ، إٔ أٟ شٜاد٠ يف اإل 

  H0 :∂=0ْكبرتٌ   ٖٚرترٙ أنرترب َرتٔ ايكُٝرت١ اجلدٚيٝرت١، ٚيايترتايٞ        (1.379) كد يً رتث ف Durbin-Watsonق١ُٝ أَا  

ٞ َرتٔ ايرتت د يف ايٓرتاةس احملًرتٞ     % 99ٜفطرتس   ايُٓٛذشف إذٕ، ايبٛاقٞال ٜٛرد ازةباط ذاةٞ يق أٟ  نُرتا ةظٗرتسٙ    اإلمجرتاي

Rق١ُٝ 
أقرتٌ   VIFإٔ  (06)ٗرتس يف اجلرتدٍٚ   ٚيايس ِ َٔ عدّ ٚررتٛد َػرته١ً اشدٚاش خ رتٞ نُرتا ٜظ     يف اجلدٍٚ ذاة٘. 2

 َٔ ايك١ُٝ عػس٠.

 التفسري االقتصادي للونوذج الجاىي:.2.3
  ٞ ٟ ، ، (X1)املرتت داج املطرترتتك١ً  االٜرترتساد ايطرترتٝاص  رترتا  ((X3)امجرترتايٞ االضرترتتخُازاج( X2)ؾرترتايف املٝرتصإ ايتزرترتاز

 َ  ايُٓٛ االقتؿادٟ.  عالق١ اسد١ٜ
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 املدتًفرترترت١  رترترتا عالقرترترت١ اسدٜرترترت١ َرترترت  ايُٓرترترتٛ االقتؿرترترتادٟ، ٚأنخسٖرترترتا ةرترترتأحدا يف ايُٓرترترتٛ ٖرترترتٞ إمجرترترتايٞ       َسْٚاةٗرترترتا

 ع٢ً ايةةٝا. (0.079، 0.085، 0.669) ةطاٟٚ (B1,B2,B3) أٟ (X3)االضتخُازاج

   ايطرترتٝاصٞ االٜرترتسادٜظٗرترتس ةرترتأحد(X1 )   ٖٚرترترا زاررترت  يةنٝبرترت١ االقتؿرترتاد   %10قرترتعٝ  َٚعٜٓٛترترت٘ ةكبرترتٌ عٓرترتد ،

 %.95اجلصا٥سٟ ايرٟ ٜعتُد ع٢ً احملسٚقاج يٓطب١ نبد٠ ةفٛم 

 :تقدير القيم املستقبلية لإليرادات السياحية خالل مخس سووات: الجالحالونوذج .2
ةٗا لخٌ ايُٓٛذش ايتايٞ ةكدٜس ايكِٝ املطتكب١ًٝ يإلٜساداج ايطٝاص١ٝ خرتالٍ مخرتظ ضرتٓٛاج، ٚايرتيت ةظٗرتس َرتديٛال      

 .(11(،  10(،  09 َٔ اجلداٍٚ

 LnX1(t)= B0 + B.t + E    ………………(08) صٝد لهٔ نتاي١ ايُٓٛذش ع٢ً ايػهٌ ايتايٞ:

X1(t) = e .......     ...............( ...09)  َٚٓ٘ زلد إٔ :
B0

. e 
B.t

     

 يف املعادي١ زلد:         (10)َٔ اجلدٍٚ  B  ٚB0قِٝ نٌ َٔ  يتعٜٛت

X1(t) = e
3.957

. e
0.117.t

 ……..(10) 

 Model Summaryb :19 اجلدٍٚ زقِ

Model R R Square Adjusted 

R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Change Statistics Durbin-Watson 

R Square Change F Change df1 Df2 Sig. F Change 

1 ,872a ,760 ,744 ,34181 ,760 47,565 1 15 ,000 2,011 

a. Predictors: (Constant), T 

b. Dependent Variable: LNX1 

 

 ANOVAa :01 اجلدٍٚ زقِ

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 5,557 1 5,557 47,565 ,000b 

Residual 1,753 15 ,117   

Total 7,310 16    

a. Dependent Variable: LNX1 

b. Predictors: (Constant), T 

Coefficientsa :00 اجلدٍٚ زقِ
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 
(Constant) 3,957 ,173  22,820 ,000   

T ,117 ,017 ,872 6,897 ,000 1,000 1,000 

a. Dependent Variable: LNX1 

 -، ٚياضرتتدداّ ايطًطرت١ ايصَٓٝرت١ املترتٛفس٠ يف ايظرتاٖس٠ ذلرتٌ ايدزاضرترت١      (08،09،10) َرتٔ اجلرتداٍٚ    ٜظٗرتس صٝرتد  

Rٚعٓرترتد َعاَرترتٌ كدٜرترتد   -ٜرترتساداج ايطرترتٝاص١ٝ خرترتالٍ مخرترتظ ضرترتٓٛاج  ةكرترتدٜس قُٝرترت١ اإل
2 

عٓرترتد َطرترتت٣ٛ َعٜٓٛرترت١   %(74.4)

يعرترتدد ايطرترتٓٛاج املكرترتدز٠ سلؿرترتٌ عًرترت٢ ايبٝاْرترتاج   (02)، ٚيرترتايتعٜٛت يف املعاديرترت١ (10)اجلرترتدٍٚ ، ٚٚفكرترتا يبٝاْرترتاج (0.001)

 ايتاي١ٝ:
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 دٚالز أَسٜهٞ( ايتٓبىل ياإلٜساداج ايطٝاص١ٝ  ايٛصد٠: ًَٕٝٛ :09 اجلدٍٚ زقِ

X1(t)االٜساداج ايطٝاص١ٝ(t)ايط١ٓ

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

429.7 

483 

542.9 

610.3 

686.1 

ٜرترتساداج ايطرترتٝاص١ٝ، ٚايرترتيت صطرترتبث قُٝتٗرترتا يرترتاملًٕٝٛ دٚالز أَسٜهرترتٞ    ةصاٜرترتد قُٝرترت١ اإل (12)ٜالصرترتم َرترتٔ اجلرترتدٍٚ  

، (2018-2014) ةبًرتغ مخرترتظ ضرتٓٛاج أٟ خرتالٍ ايفرترتة٠   ، خرتالٍ فرترتة٠ َطرتتكب١ًٝ   2013ٚياألضرتعاز ايخايترت١ يطرترت١ٓ األضرتاع    

ْٗاٜرت١ فرتة٠    2013ًَٝرتٕٛ دٚالز عرتاّ    326ٜساداج ايطٝاص١ٝ َٔ عرتاّ وخرتس صٝرتد ةٛقعرتث ايصٜرتاد٠ َرتٔ       ٚفٝ٘ ةٛق  شٜاد٠ اإل

ٍ   2014ًَٕٝٛ دٚالز عاّ  429.7ايدزاض١ إىل   ، حِ ةٛقعث شٜاداج َتتاي١ٝ يف ايطٓٛاج ايباق١ٝ نُا ٖرتٛ َرتبق يف اجلرتدٚ

خرتس٣  ٜساداج رد غرتضٝض١ َكازْرت١ يايك اعرتاج األ   .ٚةبك٢ ٖرٙ اإل2018ًَٕٝٛ دٚالز عاّ  686.1، صت٢ ٚؾًث إىل (12)

 نخس يايطٝاص١ يف اجلصا٥س.أذا اٖتِ إٜساداج َها١ْٝ َكاعف١ ٖرٙ اإلإَ  ٚرٛد 

 :اخلامتة

داج اٜرترتسد اإلأحرترتس ايٓػرترتاط ايطرترتٝاصٞ عًرترت٢ ايُٓرترتٛ االقتؿرترتادٟ يف اجلصا٥رترتس َرترتٔ خرترتالٍ ةرترتأح  عًرترت٢إٕ ةطرترتًٝت ايكرترت٤ٛ 

 -1997)اإلمجرترتايٞ خرترتالٍ ايفرترتة٠   االضرترتتخُازاج، ٚؾرترتايف املٝرترتصإ ايتزرترتازٟ عًرترت٢ ايٓرترتاةس احملًرترتٞ       ٚإمجرترتايٞايطرترتٝاص١ٝ، 

اخل رترتٞ  االسلرتداز ٚيف ضرتبٌٝ ككٝرتل ذيرترتو مت اضرتتدداّ أضرترتًٛب     .نرتإ ٖرتٛ ا رترتدف ايرتس٥ٝظ َرترتٔ ٖرترٙ ايدزاضرترت١    ،(2013

يف ةكرترترترتدٜس ايُٓرترترترتٛذش، ٚمت اعتُرترترتاد ايُٓرترترترتٛذش ايسٜاقرترترترتٞ   (OLS) عتُرترترترتادا عًرترترت٢ املسيعرترترترتاج ايؿرترترترت س٣ ايعادٜرترترت١  ااملتعرترترتدد؛  

 َعتُدٜٔ ع٢ً داي١ نٛب دٚ الع. (Log) أيًٛ ازٜتُٞ

مجرتايٞ االضرتتخُازاج ٚؾرتايف املٝرتصإ ايتزرتازٟ عًرت٢       إصٝد أندج ايٓتا٥س عًرت٢ ٚررتٛد ةرتأحد اجيرتايٞ يهرتٌ َرتٔ       

، اييت لهرتٔ قبٛ رتا يف صرتدٚد    0.05 ٜساداج ايطٝاص١ٝ يف صدٚدإلمجايٞ، يُٝٓا عٗسج عدّ َع١ٜٛٓ اايٓاةس احملًٞ اإل

مجرتايٞ َكازْرت١ يرتاملت داج    ٜساد ايطٝاصٞ يف ايٓرتاةس احملًرتٞ اإل  ، ٖٚرا ٜفطس يؿ س ْطب١ َطا١ُٖ اإل0.10دزر١ َع١ٜٛٓ 

 األخس٣.  

ٚةكٛدْرترتا ٖرترترٙ ايٓترترتا٥س إىل ايكرترتٍٛ ياحلاررترت١ املًضرترت١ إىل إعرترتاد٠ ايٓظرترتس يف ضٝاضرترتتٓا ايطرترتٝاص١ٝ ندعاَرترت١ اقتؿرترتاد١ٜ    

، يدٍ ةكرتٝٝ  فسؾرت١ االضرتتفاد٠ َرتٔ ٖرترا ايك رتا  ا رتاّ. ٚيهرتٞ ةهرتٕٛ ايطرتٝاص١ يف اجلصا٥رتس َبرتادز٠              ْفت ال ٜٓكا(

يًدعِ االقتؿادٟ ٚق اعا اقتؿادٜا َٛاشٜا يك ا  ايٓفت، ال يد َٔ ايةنٝرتص عًرت٢ االضرتتدا١َ ٚايتد رتٝت املطرتىلٍٚ،      

ع١ ةٓافطرت١ٝ ٚذلرتسى ز٥ٝطرتٞ يطْػرت ١     ٚةػزٝ  االضتخُازاج ايطٝاص١ٝ احمل١ًٝ َٓٗا ٚاألرٓب١ٝ، ٚاعتباز ايطٝاص١ ؾرتٓا 

 ٚايك اعاج األخس٣.    
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 :املراجع واالحاالت
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