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  جامعة اجلزائر

  كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
  قسم العلوم االقتصادية
  فرع االقتصاد القياسي

  
  

  :بعنوان  العلوم أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه
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  السياحة والفندقة يف اجلزائر
  2002 / 1974  – دراسة قياسية
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 :إعداد املترشح 

  حممود فوزي شعويب

 :أمام اللجنة املكونة من السادة األساتذة اآلتية أمساؤهم  12/07/2007يزت علنا بتاريخ نوقشت وأج
 

 يساـرئ.................صاحل تومي.د.أ
  رفاـمش.................قادة أقاسم.د.أ
  مشرفا مساعدا........عبد اجمليد قدي.د.أ
.................إبراهيم خبيت.د.أ
.......عزالدين بلقاسم ناصر. د.أ
..................خالد كواش.د

  ضواـع
  ضواـع
  ضواـع

  
  

2006 - 2007  
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  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
< <
  

الُهُ      وَوَصَّيْنَا الْأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَـعَتْهُ كُرْهـاً وَحَمْلُـهُ وَفِصـَ
ــالَ رَبِّ أَ   ــنَةً قَ ــنيَ سَ ــغَ أَرْبَعِ ــدَّهُ وَبَلَ ــغَ أَشُ ــهْراً حَتَّــى إِذَا بَلَ ــونَ شَ ــكُرَ ثَالثُ وْزِعْنِــي أَنْ أَشْ

ي        ي فـِ الِحاً تَرْضَـاهُ وَأَصْـلِحْ لـِ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَـلَ صـَ
  .إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِنيَذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَ
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  :األرواح الطاهرة اليت حنلت دون مقابل إىل 
  ؛شهداء اجلزائر

  ؛والدي ووالدتي 
  وجدَّتي ؛ جدِّي

  أمحد حممودي ؛األستاذ 
  .حممد األمني كماسياألستاذ 

  
  :محلوا عنِّ ما كان جيب أن امحله عنهمو إىل الذين كثريا ما صربوا عليَّ
  ،زوجيت وأطفايل أصلحهم اهلل

  قاربي ؛ومجيع أ أخيتّ الكرميتني ،
  

  :إىل الذين نأمل هلم كل اخلري
  .أطفال اجلزائر
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  :أتوجه بالشكر إىل 

  
أستاذيّ حفظهما اهلل  اللذيْن قَبِال اإلشراف على هذا العمل واللذيْن بعد اهلل عزَّ وجلَّ ما كان هلذا  

  :   العمل أن يكون وما كنت ألكون
  أقاسم قاده األستاذ الدكتور 

  ذ الدكتور عبد اجمليد قدياألستا
  

إىل الدكتور أمحد جاليلي والدكتور أمحد موساوي على مساعدهتما يف حتصيل بعض بيانات هذا 
  .البحث وعلى مسامهتهما يف التدقيق اللغوي لكثري من فقراته

  
  : إىل الذين مل يبخلوا علينا بنصحهم وتوجيههم ودعمهم  هلذا العمل

الدكتور قريشي  الدكتور وصاف سعيدي، الدكتور الشيخ الداوي، ،األستاذ الدكتور إبراهيم خبيت
دويس  عبد الوهاب دادن، باديس بن عيشة،:  الدكتور عبد الغين دادن واألساتذةحممد اجلموعي 
  .حممد الطيب بن مري حممد الطيب،

  
هذا  فهو من بدأ، شكر خاص إىل الدكتور مداني بن بلغيث حيث كان نعْمَ السند ونعْمَ الظهري

جعل اهلل جهده وعونه يف ميزان  تفضال منه وكرما، إخراجا وطباعة، البحث تدقيقا وكتابة،
  . حسناته

  
وليعذرني من مل اذكر امسه سهوا مين وجازى اهلل عين اجلميع  فللكل خالص احلب والتقدير والوفاء،

  . خري اجلزاء
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  ذكر اإلمام املزَني 
  : هلل تعاىل إذ قالكاتب اإلمام الشَّافعي رمحهما ا

  : فقال الشَّافعي انني مرَّة فما من مرَّة إالَّ وكان يقف على خطأ،مث قرأت كتاب الرّسالة على اإلمام الشَّافعي
  "هلل أن يكون كتاب صحيح غري كتابه أبى ا هيه "
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ȌǺمل  
  
  

ة يف اجلزائر ووضع تشخيص له يف حماولة للتطلع  إىل نسعى يف هذا البحث إىل تقييم أداء قطاع السياحة والفندق
آفاقه ،وهلذا الغرض استخدمنا جمموعة من أدوات القياس االقتصادي واإلحصاء ،ملعاجلة ما هو متاح من البيانات 

 وعليه فقد حاولنا أن نبّين أمهية القياس االقتصادي ألغراض التحليل. حول جمموعة من املتغريات املرتبطة بالقطاع
املايل وأمهية السياحة والفندقة يف النشاط االقتصادي ،وركّزنا يف اجلانب التطبيقي على التقدير اإلحصائي لدوال 
العرض السياحي والطلب السياحي ،تقدير دوال اإلنتاج للمؤسسات الفندقية العمومية مثَّ تقدير دوال التمييز هلا 

يل صايف اخلزينة ،رأس املال العامل واالحتياج يف رأس املال بناء على ثالث متغريات نوعية ،وهي مستويات إمجا
العامل ،وأخريا تشخيص لقطاع الفنادق واملقاهي واملطاعم باالعتماد على متغريات حساب اإلنتاج وحساب 

  . االستغالل
 

ǳايل، التحليل املالسياحة، الفندقة، الطلب السياحي، العرض السياحي، دالَّة اإلنتاج،  :الكلمات املفتا
  .حساب االستغالل النسب املالية، التحليل العاملي، التحليل التَّمييزي، حساب اإلنتاج،
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  العامة املقدمة
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   أƵية البǬǶ -أوال

  
أهتم الباحǮون يف جمال القياس االقتصادي بالتقدير الȮمي لسلوȫ الȚواهر االقتصادية واملتغريات  

املرتبطة ŏا، فȮان الستخداȳ املنǰȾ الرياضي يف األƜاث العلمية الفȒل الȮبري يف تنمية قدرات الباحƙǮ على 
 Ȼهذ ƙرق معاجلة املعلومات، ومن بȕ ȤتلƯ هذا بالتايل إىل تطوير Ɂواهر العلمية، وأدȚال Ȥيم وتصنيȚتن

لعاملي خاصة واإلحصاء متعدد األبعاد عامة الƔ تزايد استخدامȾا يف دراسات االطرق Ʊد أساليب التحليل 
لمعلومات الƔ تقدȳ عادǥ يف Ȯȉل بطاريات وعلوȳ عدǥ مع Ⱦșور اإلعالȳ اɇيل وتوفر برامǰ املعاجلات اɇلية ل

  .من البيانات
  

ولقد أدɁ استخداȳ هذȻ األساليب يف ƯتلȤ جماالت العلوȳ إىل املساعدǥ يف اكتشاȣ وفȾم املزيد من 
النȚريات عن سلوȫ الȚواهر الƁ Ɣ يȮن يف مقدور الباحƙǮ األوائل إدراكȾا إما لصعوبة توفر املعلومات 

عاجلتȾا السريعة وإما الفتقار الباحƙǮ للتخصص الواسع بǖساليب الرياضيات التطبيقية بالقدر وأدوات مجعȾا وم
  .الذي تتطلبه البحوث يف جماالت العلوȳ اإلنسانية وغريها

  
وهȮذا وبعد توفر أساليب املعاجلات اɇلية للبيانات أصبحȾǱ Ǩود الباحƙǮ منصبة على إƶاد 

ى ضوء النȚريات الƟ Ɣري يف إȕارها هذȻ البحوث، والƶ Ɣب أن تتميز من التفسريات املالئمة للنتائǰ عل
ناحية باملرونة املطلوبة الستخدامȾا يف عمليƔ قياس الȚواهر والتنبؤ ŏا ومن ناحية أخرɁ أن تȮون على 

  .وإثرائȾااحتȮاȫ وتفاعل مع ما أƱز من Ɯوث وعلوȳ أخرɁ وبالتايل ضمان Ɵديد األƜاث وƠيينȾا وترقيتȾا 
  

لقد انعم اǃ على اجلزائر Ɲريات Ɠȉ حيث Ƣتد أرضȾا يف أقصى اتساع هلا إىل مسافة تزيد على 
. 2كلم 2381741كلم من الشرق إىل الغرب وƞساحة تصل إىل 1800كلم من الشمال إىل اجلنوب و1900

Ƣاورها سبع دول، وƶبري وȮال Ÿبلدان املغرب العر Ȕا تتوسŒول إضافة إىل أȕ ا علىȾكلم، 1200تد سواحل
وŏذا املوقع املتميز فȾي تقابل القارǥ األوربية، الƔ يفصلȾا عنȾا البحر األبيȐ املتوسȔ الذي يربȔ بƙ ثالث 

وŏذȻ املساحة وهذا املوقع فȾي ƢلȬ من اخلريات والتنوع والǮراء التارƸي ما . إفريقيا وأوربا وآسيا: قارات
  .ا من البلدانƶعلȾا تتميز عن غريه
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ال يعود سببه إىل  - كما يف غريها من بلدان العاƁ الǮالث-سياسات التنمية يف اجلزائر حمدودية نتائǰإن 
عدȳ توفر األموال الȒرورية لتنفيذ هذȻ السياسات لوحدȻ، فالتǲربة العربية خري دليل على هذا، وإƴا يعود إىل 

Ȼ السياسات واŒيار وضياع ما ƠقȨ منȾا، انه االستǮمار سبب Ǳوهري خفي وșاهر وهو األساس يف فشل هذ
يف اإلنسان رغم أن اهلدȣ واǂور األساسي ألي عملية تنموية كان دائما هو اإلنسان يف حدǽ ōاته، ويبدو أن 
 Ȩيل Ɓ والǲهذا اإلنسان الفطري والطبيعي وحسب مجيع الشرائع السماوية والوضعية يف السياحة والت Ȩح

فاالستǮمار يف اإلنسان ينمōي حسه وقدراته . الواعية والالئقة من قبل القائمƙ عليه يف الواقع العملياألمهية 
ƞا ƶعل منه عنصرا فعاال يف اŎتمع قادرا على استيعاب ما ينتȚر منه لتحقيȨ ...الذاتية ويوسع آفاقه الǮقافية

 .األهداȣ املرǱوǥ من أية عملية تنموية
بحث يف توفري دراسة تشخص قطاع السياحة والفندقة يف اجلزائر، وȮƹن النȚر إليه تȮمن أمهية هذا ال

على انه إضافة ملا هو متوفر من Ɯوث يف هذا اŎال، لتميزȻ باستخداȳ جمموعة من أدوات القياس االقتصادي 
ƙدها فيما وقع بƱ Ɓ ات الصلة بالقطاعǽ أيدينا من دراسات  واإلحصاء متعدد األبعاد، وملعاجلته ملتغريات

  .ưاثلة
  

  أهداȣ البǭ: - ǬǶانيا
  

  :، وǽلȬ من خاللŒدȣ من هذا البحث باألساس إىل تقييم أداء قطاع السياحة والفندقة يف اجلزائر
  .تشخيص بعȐ متغريات العرض السياحي وحماولة ƴذǱتȾا والتطلع إىل آفاقȾا -
 .لتطلع إىل آفاقȾاتشخيص بعȐ متغريات الطلب السياحي وحماولة ƴذǱتȾا، وا -
-  ȳيفة العمل أǮاملؤسسات ك Ȼهذ Ǩتقدير دوال اإلنتاج للمؤسسات الفندقية العمومية، ملعرفة فيما إن كان

  .، والوȁن النسƑ لȮل عامل من عوامل اإلنتاجغلة اǲƩم، وȕبيعة رأس املالكǮيفة 
تغريات املسؤولة عن اƩالة املوǱبة تشخيص املعادلة العامة للخزينة للمؤسسات الفندقية العمومية، وƠديد امل -

 .أو السالبة لعناصر هذȻ املعادلة
تشخيص قطاع الفنادق واملقاهي واملطاعم و Ơديد املتغريات الƢ Ɣيز املؤسسات العامة عن اخلاصة،  -

  .والتطلع إىل آفاقȾا
  

  أسباǡ اختيار املوȑوع -ǭالǮا
  

قة حيث يشبَّه هذا القطاع بالقاȕرǥ الƔ تنسحب هناȫ اهتماȳ عاملي متناȳ بصناعة السياحة والفند
إǽ تبنǨَّ عدǥ سياسات . آثارها على كافة مؤȉرات التنمية االقتصادية يف كǮري من بلدان العاƁ، ومنȾا اجلزائر
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، الذي هدȣ إىل إقامة صناعة سياحية وفندقية Ⱦș1966رت يف امليǮاق السياحي سنة .سياحية منذ استقالهلا
  .  عايري الدولية هلذا القطاعتتماȉى مع امل

  .املسامهة يف رفع الوعي السياحي ونشر ثقافة السياحة يف اجلزائر -
 .أن قطاع السياحة والفندقة مستȾدȣ بعملية اخلوصصة، وتعرȣ مشȮلة التقييم فيه صعوبات خاصة -
 :اɇثار الƸ ƔلفȾا قطاع السياحة والفندقة على -

الصادرات غري املنȚورǥ والواردات ومنه مسامهته يف الناتǰ  من خالل تǖثريȻ على: ميزان املدفوعات -
Ɨȕالو.  

حيث يساهم يف مستوɁ التوșيȤ، وǽلƞ Ȭسامهته يف خلȨ فرȋ عمل مباȉر وغري : العمالة -
  .مباȉر

ومن . االهتماŏ ȳذا القطاع يؤدي إىل ȁيادǥ االستǮمار يف كǮري من املشروعات املختلفة: االستǮمار -
لتنمية االقتصادية واالǱتماعية وǽلȬ بǚعادǥ توȁيع الدخل الوƗȕ والتواȁن اجلȾوي مثّ مسامهته يف ا

  .يف البالد، وسيعمل بالتايل على دفع عǲلة التنمية
تنوع أƴاط التسيري ŏذا القطاع، حيث توǱد مؤسسات ǽات ȕابع عمومي وأخري خاصة كما  -

  .توǱد مؤسسات هلا عقود تسيري Ưتلطة
  
  

 لبǬǶإشكالية ا -رابعا
 

  :يف السؤال الرَّئيسي التايل البحث اإȮȉالية هذصياغة Ȯƹن 
  

كيف ميكن تقييم أداء قطاع السياحة والفندقة يف اجلزائر ؟ وكيف ميكن تشخيصه مبجموعة من أدوات 
  القياس االقتصادي واإلحصاء ؟ وما هي آفاق هذا القطاع ؟

  
  :ا يليكم اإلȮȉاليةȻ ت التالية هلذومنه Ȯƹن وضع التفصيال

  
باالعتماد على البيانات املتوفرǥ حول العرض السياحي والطلب السياحي وكذلȬ عناصر ميزان املدفوعات  - 1

: السياحية يف اجلزائر، نطرح األسǞلة التالية   
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− Ýالذي تنمو به وتتطور متغريات العرض السياحي يف اجلزائر ȻاƟما هو اال  
  ريات الطلب السياحي يف اجلزائرÝما هو االƟاȻ الذي تنمو به وتتطور متغ −
−  Ýالذي تنمو به وتتطور عناصر ميزان املدفوعات السياحية يف اجلزائر ȻاƟما هو اال 

  
على بيانات عينة من امليزانيات Ŏموعة من الفنادق  اانطالقا من جمموعة دوال اإلنتاج املقدرǥ اعتماد - 2

  :ليةالتااجلزائرية ǽات الطابع العمومي، نطرح األسǞلة 
-  ȤيǮك ȳالعمل أ ȤيǮوهل القطاع ك Ýǥما هي اخلصائص اإلحصائية ملتغريات دوال اإلنتاج املقدر

Ýرأس املال  
ما هي اƩالة الƔ عليȾا هذا القطاع من حيث غلة اǲƩمÝ وما هو الوȁن النسƑ لȮل عامل من عوامل  −

Ýاإلنتاج 
 

:ق اجلزائرية ǽات الطابع العمومي، نطرح األسǞلة التاليةانطالقا من عينة من امليزانيات Ŏموعة من الفناد - 3   
ما هي املتغريات الȮƹ Ɣن استخالصȾا من تلȬ املقترحة والƔ تعدŊ مسؤولة عن اƩالة املوǱبة أو  -

Ýاملتغريات Ȼوما هي اخلصائص اإلحصائية هلذ Ýالسالبة إلمجايل صايف اخلزينة  
ولة عن اƩالة املوǱبة أو ؤتلȬ املقترحة والƔ تعدŊ مسما هي املتغريات الȮƹ Ɣن استخالصȾا من  -

Ýالسالبة لرأس املال العامل  
ولة عن اƩالة املوǱبة أو ؤما هي املتغريات الȮƹ Ɣن استخالصȾا من تلȬ املقترحة والƔ تعدŊ مس -

  رأس املال العاملÝ لالسالبة لالحتياج 
زئيتƙ، اŎموعة اجلزئية األوىل حيث يȮون متغريات الدراسة يف اŎموعتƙ اجل Ɂهل ƸتلȤ مستو -

رأس املال العامل موǱبا و اŎموعة اجلزئية لاالحتياج  وأرأس املال العامل  وأإمجايل صايف اخلزينة 
Ý وƞعƗ آخر هل يرتبȔ مستوي هذȻ املتغريات ƞستوي ةسالب إحدɁ هذȻ املتغريات ȮونتالǮانية حيث 

 رأس املال العاملÝلس املال العامل واالحتياج كل من إمجايل صايف اخلزينة ورأ
 

باالعتماد على البيانات املتوفرǥ حول متغريات حساب اإلنتاج وحساب االستغالل لقطاع الفنادق  - 4
:واملقاهي واملطاعم يف اجلزائر، نطرح األسǞلة التالية  

- ƞ ا مقارنةȾيف أدائ ǥمتميز ȋن اعتبار مؤسسات القطاع اخلاȮƹ Ɂإىل أي مد ȳؤسسات القطاع العا
Ý يل متغريات حساب اإلنتاج وحساب االستغاللȮور املسامهة يف تشȚمن من 

- Ý ƙو ما هي آفاق هذين القطاع Ý وما هو معدل هذا التطور ƙل تطور كل من القطاعȮȉ ما هو 
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  فرȑيات البǬǶ - خامسا

  
ة اخلوصصة، وبالتايل فǚن املسامهة يف قطاع السياحة والفندقة هو أحد القطاعات االقتصادية  مستȾدȣ بعملي -

تقدƇ  دراسة إضافية للقطاع  باستخداȳ أدوات القياس االقتصادي واإلحصاء سيمƍȮننا من االستغالل اجليد 
 .واملعاجلة املوضوعية ملا هو متاح من البيانات حول القطاع حمل البحث، ومن مث  التقييم  املنطقي ألداء القطاع

  
سواء على  ال تزال ضعيفة لذي أولته اجلزائر للقطاع منذ بداية االستقالل إالَّ أن النتائǰ اǂققةرغم االهتماȳ ا -

  .املستوɁ املايل أو االقتصادي
-   ǥوقو Ȥديد نقاط ضعƠ ننا منȮمدخل دوال اإلنتاج سيم Ȩنتوقع أن تقييم املؤسسات الفندقية العمومية وف

  .ملية خوصصتȾاهذȻ املؤسسات ال ƶوȁ إغفاهلا أثناء ع
نتوقع وǱود جمموعة من املتغريات املالية مسؤولة عن اƩالة املوǱبة أو السالبة ملتغريات املعادلة األساسية  -

 .للخزينة
- ȳيف أدائه عن القطاع العا ȋز قطاع الفنادق واملقاهي واملطاعم التابع للقطاع اخلاŊيƢ نتوقع. 
  

  حدود البǬǶ -:سادسا
  
حيث نستخدȳ يف هذا البحث جمموعتƙ من املفاهيم األوىل متعلقة بالسياحة والفندقة، : اƩدود املوضوعية -

  .والǮانية متعلقة بالقياس االقتصادي واإلحصاء
 .ويتخصص هذا البحث يف تناول قطاع السياحة والفندقة يف اجلزائر دون غريها: اƩدود املȮانية -
 ات، اختلفǨ يف ȕبيعتȾا من فصل إىل آخر،حيث استخدمنا منوعة من البيان: اƩدود الزمانية -
اعتمدنا على بيانات الديوان الوƗȕ لɌحصائيات الơ Ɣص العرض السياحي والطلب السياحي وامليزان  -

 .2002 – 1990وهي للفترǥ املمتدǥ بƙ سنƔ  -الƔ يعتمدها الديوان باملفاهيم  - السياحي 
 - 1997ة من الفنادق العمومية للفترǥ املمتدǥ بƙ سنƔ اعتمدنا على بيانات مǖخوǥǽ من ميزانيات لعين -

2002.   
لقطاع  اإلنتاجاعتمدنا على بيانات الديوان الوƗȕ لɌحصائيات الơ Ɣص حساب االستغالل وحساب   -

 Ɣسن ƙب ǥاملمتد ǥ2001 -1974الفنادق واملقاهي واملطاعم للفتر. 
  
  



  ــــــــــــةـــــــــــــــــــاملقـدم
  
 

   7 

  بعȐ الدراسات السابقة يف املوȑوع - :سابعا
  
  Ȑ رسائل ومذكرات ماǱستري حول السياحة والفندقة يف اجلزائربع
  

السياسات السياحية يف اجلزائر وانعȮاساőا على العرض والطلب السياحي، دراسة حالة والية  - 1
Ǳامعة اجلزائر، سنة  – Ü معȾد العلوȳ االقتصادية، فرع التخطيȔبوعقلƙ بديعة: تيباÜǥȁ من إعداد الطالبة

هل Ɵ Źسيد توǱيȾات السياسات السياحية : لǨ الباحǮة اإلǱابة على األسǞلة التاليةحاو .1995/1996
وهل تطبيȨ سياسة اخلوصصة من  Ýوما هو تǖثري السياسات السياحية على العرض والطلب السياحي Ýميدانيا
السياحي  وهل هيǨǞ الشروط الȒرورية والȮافية للعرض Ýن يعطي ديناميȮية للعرض  والطلب السياحيأȉانه 

  ÝلȮي يلƑ حاǱات الطلب السياحي
  

حول مفȾوȳ السياحة ودورها  ȤتȮون البحث من Ʀسة فصولÜ فصل ȾƢيدي وتناولǨ فيه تعار ي
ويف الǮاƆ السياسات السياحية . ويف األول السياسات السياحية يف اجلزائر قبل فترǥ التسعينات. االقتصادي

ودخول ȉركات االقتصاد املختلȔ يف . ر ƴو القطاع اخلاȋ السياحيتطرقǨ إىل تطو ثاجلديدǥ يف اجلزائر حي
وتناولǨ يف الفصل الǮالث العرض والطلب . القطاع السياحي وإستراتيǲية اخلوصصة يف القطاع السياحي

وǱاء يف . أما الفصل الرابع فقد خصص لدراسة العرض والطلب السياحي يف والية تيباǥȁ .السياحي يف اجلزائر
أن القطاع ȐƷ Ɓ باألولوية مقارنة مع القطاعات األخرɁ، وȾșر هذا من خالل االستǮمارات  اخلاƢة

ưا أدي باجلزائر إىل أن تتخذ إǱراءات ǮƢلǨ يف خوصصة بعȐ املرافȨ السياحية، مث فتǴ . املخصصة للقطاع
  .اŎال لالستǮمار اخلاȋ الوƗȕ واألǱنŏ Ƒدȣ ترقية املنتǰ السياحي

  
  : وأمهية القطاع السياحي يف النشاط االقتصادي حالة اجلزائرÜ من إعداد الطالب مȮانة - 2

تȮون . Ǳ1996/1997امعة اجلزائر، سنة  -Ü معȾد العلوȳ االقتصادية، فرع التخطيȔكواȇ خالد
وكان الفصل الǮاƆ حول . حول السياحة Ȥالبحث من أربعة فصول ، الفصل األول ضłمن مفاهيم وتعار ي

أما الفصل الǮالث فȮان حول االستǮمارات السياحية العمومية واخلاصة يف . قطاع السياحي اجلزائريتنȚيم ال
يف حƙ خصص الفصل الرابع لتقييم أداء القطاع السياحي اجلزائري من خالل النتائǰ اǂقȨ منذ . اجلزائر

السياحي يف ƯتلȤ  عأن القطاوخاƢة عامة تȒمنǨ النتائǰ املتوصل إليȾا ملخصȾا . 1996إىل  1969
   .مراحله Ʒ ƁقȨ النتائǰ املنتȚرǥ منه يف عملية التنمية االقتصادية واالǱتماعية

  



  ــــــــــــةـــــــــــــــــــاملقـدم
  
 

   8 

دراسة حالة فندق –عملية اخلوصصة  إȕاراملؤسسات العمومية للقطاع السياحي يف  أصولتقييم  - 3
ن وَّتǱ1998 .Ȯامعة اجلزائر  ريفرع التسي-Ü معȾد العلوȳ االقتصاديةبوخدوƆ وهيبة السفريÜ من إعداد الطالبة

البحث من قسمƙ، حيث ضم األول منه فصلƙ كانا حول اخلوصصة واخلصوصيات السياحية يف سياق Ơول 
أما القسم . القطاع العاȳ إىل اقتصاد السوق، وƟربة خوصصة القطاع السياحي يف كل من تونȄ واملغرب

رق املستعملة لتقييم املؤسسات، مث دراسة حالة فندق السفري الǮاƆ فǲاء يف فصلƙ كانا حول Ơليل ƯتلȤ الط
وتوصلǨ الباحǮة إىل جمموعة من النتائǰ منȾا أن الدول النامية جلǖت إىل املشروعات العامة يف بداية . باجلزائر

املتاحة يف براجمȾا التنموية ŏدƠ ȣقيȨ التراكمات الرأƧالية الالȁمة إلرساء البنية التحتية واستغالل املوارد 
وكان نتيǲة تبƗ النǰȾ االȉتراكي ưا تسبب . وقǨ كان فيه رأس املال اخلاȋ غري قادر على أداء هذا الدور
وقد تبّنǨ اجلزائر سياسة اخلوصصة يف șروȣ  . يف Ⱦșور مشȮالت عدǮƢ ǥلǨ يف تباȕؤ معدالت النمو
ƑنǱاأل ȋمار اخلاǮاوتتط.  اقتصادية وسياسية غري مالئمة لالستȾا منȕروȉ ب : لب عملية اخلوصصةƶ

خوصصة الوحدات وليȄ املؤسسات والنȚر إىل النشاط السياحي على أنه من النشاȕات التنافسية الƶ Ɣب 
الذمة املالية، الفائȐ ( ورأت الباحǮة وللموضوعية وǱوب استعمال عدȕ ǥرق للتقييم . تركȾا للمبادرǥ اخلاصة

  ) .ئديف القيمة اإلمجالية، قيمة العا
    
  : Üمن إعداد الطالبة-دراسة مقارنة بƙ اجلزائر، تونȄ واملغرب-اɇثار التنموية للسياحة - 4

 .2004/2005اجلزائر،سنة - Ü كلية العلوȳ االقتصادية وعلوȳ التسيريǱ Üامعة باتنةÜعشي صليحة
التطور الذي أحرȁته Ƣحورت إȮȉالية البحث حول كيفية النȾوض بقطاع السياحة يف اجلزائر، وǱعله يواكب 

ȮلƢ على ما ǥال، مركزŎواملغرب يف هذا ا Ȅانيات سياحية ال تقل  هعلى األقل كل من تونȮاجلزائر من إم
الباحǮة املنǰȾ املقارن للوقوȣ على حقيقة الواقع  Ǩواستخدم. أمهية على ما هو متاح لتونȄ واملغرب

مركزǥ على دراسة وƠليل البيانات املتاحة هلا للبلدان . باجلزائر وتونȄ واملغر: السياحي يف البلدان الǮالثة
 Ɣال Ȅواألس Ǵيف األول إىل املفاهيم األساسية للسياحة والسائ Ǩاء البحث يف ثالثة فصول، تطرقǱالثة، وǮال

وخصصǨ . تعتمد عليȾا السياحة من اǱل تطوير القطاع وتدعيم دورȻ يف حياǥ اŎتمعات واقتصاديات الدول
أما الفصل الǮالث فقد خصص لدراسة اɇثار . لǮاƆ لدراسة املقومات السياحية للبلدان الǮالثةالفصل ا

ملخصȾا . وانتȾي البحث ƝاƢة ضمǨ النتائǰ املتوصل إليȾا. االقتصادية واالǱتماعية للسياحة يف هذȻ البلدان
ưا اثر سلبا على الدور الذي كان  أن اجلزائر Ɓ تويل االهتماȳ الȮايف لقطاع السياحة خالفا لتونȄ واملغرب

  .ƶب على هذا القطاع أن يقوȳ به
  
Ü كلية اƩقوق والعلوȳ بوȁاهر نسرين: Ƣويل االستǮمارات السياحية يف اجلزائرÜ من إعداد الطالبة - 5

ǥرȮر، بسȒامعة حممد خيǱ Üالية يف السؤال التايل . 2005/2006اجلزائر، - االقتصاديةȮȉحورت اإلƢ :
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حيث . ?لسياسة التمويلية الفعالة لتنشيȔ استǮمار سياحي يتوافȨ مع اخلصائص املميزǥ للبيǞة اجلزائريةماهي ا
ركزت الباحǮة على Ǳانب Ƣويل االستǮمارات السياحية كǲانب اقتصادي مايل، وانطالقا ưا حققته اجلزائر 

. عن الطرق املǮلي الستǮمار حقيقيمن فوائȐ مالية ضخمة بسبب ارتفاع أسعار البترول، ومن املالئم البحث 
ويف الǮاƆ . وǱاء البحث يف أربعة فصول تناولǨ يف األول مفاهيم عامة حول التمويل واالستǮمار السياحي

تناولǨ التǲربة السياحية على املستوɁ الدويل، من خالل مؤȉرات النشاط السياحي يف العاƁ وتطور الصناعة 
وركزت يف الǮالث على وضعية االستǮمار السياحي يف اجلزائر مبتدئة . السياحية يف كل من تونȄ واملغرب

. باملؤهالت السياحية فسياسات Ƣويل القطاع السياحي خالل عملية التنمية مث آفاق تنمية االستǮمار السياحي
Ʃويل القطاع السياحي يف اجلزائر بدءا بتشخيص الوضعية اƢو Ȕيف الفصل الرابع آليات تنشي Ǩالية وتناول

.  تنمية القطاع السياحي ويف النȾاية اقتراح صيƢ Ƞويلية لالستǮمار السياحي يف اجلزائر إستراتيǲيةللسياحة مث 
أن النشاط السياحي يتداخل مع جمموعة من القطاعات : وانتȾي البحث ƝاƢة ضمǨ النتائǰ املتوصل إليȾا منȾا
. االستǮمارات الǮقيلة الƔ تعطي مردود يف اǱɇال الطويلة كالنقل والعمران، وأن االستǮمار السياحي يعتƎ من

 ȤعȒوال ǥديد نقاط القوƠي تشخيص الوضعية السياحية يف اجلزائر وȒالتمويل تقت Ƞوعليه فان اقتراح صي
  . وخصائص البيǞة الƔ سيتم االستǮمار فيȾا

  
  أدوات التǶليل وهيكل البǭ- ǬǶامنا

  
تقرائي حيث يتم التركيز على دراسة وƠليل البيانات املتوفرǥ عن نتبع يف هذا البحث املنǰȾ االس  

حركة السياحية والفندقة يف اجلزائر، وعليه فقد استخدمنا بعȐ األساليب الȮمية املتمǮلة يف أدوات القياس 
كما ǨƢ االستعانة ǲƞموعة من برامǰ  .االقتصادي والسالسل الزمنية واحد أهم أساليب التحليل ألعاملي

 7 النسخة STATITCF ،TSP، 13و11النسختSPSS   ƙمنȾا برنامǰ  ملعاجلة اɇلية للبياناتا
إال ما دعǨ الȒرورǥ  األصلية ملخرǱات هذȻ الƎامǰ دون تعريبȾا غةلّال اإلبقاء علىونشري إىل أنه فȒلنا ...،
  :تايلكالǱاءت وبناء عليه Źَّ تقسيم البحث إىل ستة فصول  ،إليه

  
سنحاول يف هذا ، وهو بعنوان السياحة والفندقة وأمهيتȾما يف النشاط االقتصادي : ولالفصل األ. 1

الفصل أن نستعرض أهم املفاهيم املتعلقة بالسياحة، مث دورها وتǖثريها على متغريات النشاط االقتصادي من 
ض يف الǮاƆ إىل دور ونتعر... خالل أربعة مباحث، نȒمن األول مفاهيم متعلقة بالسياحة، تارȾƸا وأȮȉاهلا،

السياحة يف تفعيل النشاط االقتصادي، ونشري يف املبحث الǮالث إىل ȕرق Ơليل األثر السياحي على النشاط 
  .االقتصادي، Ƴصص املبحث الرابع ملناهǰ وأساليب قياس النشاط السياحي
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2 .ƆاǮاول فيه وهو بعنوان تقدير دوال العرض السياحي والطلب السياحي يف  : الفصل الƲاجلزائر، و
إىل  1990التعرȣ على الشȮل الذي تنمو به وتتطور اƩركة السياحية يف اجلزائر خالل الفترǥ املمتدǥَّ من 

احد مداخل السالسل الزمنية واملتمǮل  ȳحيث يتم التركيز على دراسة وƠليل البيانات املتاحة واستخدا 2002
الفصل من ثالثة مباحث، نستعرض يف األول معاجلة إحصائية يف ƴاǽج االستيفاء الداخلي، ويتȮون هذا 

للبيانات املتوفرǥ حول الفنادق من حيث تصنيفȾا وȕاقة استيعاŏا وتوȁعȾا اجلغرايف وهذا ما نعƗ به العرض 
ونستعرض يف املبحث الǮاƆ معاجلة إحصائية للبيانات املتوفرǥ حول أعداد القادمƙ إىل اجلزائر، . السياحي
Ǳبه الطلب السياحي باناأل Ɨباخلارج وهذا ما نع ƙاجلزائري ƙم واملقيمȾفيه .من ȳالث فنقدǮأما املبحث ال

  .قراءǥ لعناصر ميزان املدفوعات السياحية
  
 املؤسسات الفندقية العمومية اجلزائرية إنتاجدوال اإلحصائي ل تقديرال وهو بعنوان : الفصل الǮالث. 3

 Ȼير جمموعة من دوال اإلنتاج من نوع إىل تقد الفصلنسعى يف هذCobb-Douglas  لعينة من املؤسسات
ȣدŏ ،زء الفندقية العمومية اجلزائريةǱ من هذا القطاع من خالل  تشخيص Ȑرات اإلحصائية و بعȉاملؤ

من  ملاعرفة األمهية النسبية لȮل عمل و ǽلȬ املرونات،كمقاييȄ الƕعة املركزية و التشتǨ و االقتصادية،
 مباحث ةتشȮل من ثالثلفصل يا اعملياǄ فǚن هذ .إƀ... اإلنتاج و Ơديد مستوɁ العائد إىل سعة اǲƩم لعوام

بعȐ أهم املفاهيم املرتبطة ŏا، وƲاول يف الǮاƠ Ɔليل  ، وCoob-Douglasدالة  أساسيات قدȳ فيهناألول، و
تقدير جمموعة  الǮالث فسوȣ نقدȳ فيه نتائǰ أما املبحث. الدالة املرتبطة ŏذȻ لمتغرياتلاإلحصائية  املؤȉرات

البيانات املستخدمة يف هذا  .مث تقييمȾا و استخالȋ النتائǰ و التعليȨ عليȾا Coob-Douglasدوال بدائل  من
املعتمدǥ  أما البيانات ، وعددها سبع مؤسسات ǽات الطابع العمومي، عينة من املؤسسات الفندقيةل الفصل هي

  .2002إىل  1997ميزانية هلذȻ املؤسسات وتشمل الفترǥ  ثالثƙطاعية مستخرǱة من Ⱦي بيانات سلسلة قف
  
Ʋاول من . يةوهو بعنوان تقدير دوال Ƣييز للمؤسسات الفندقية العمومية اجلزائر  : الرابعالفصل . 4

للتنبؤ Ɯالة تقدير دوال التمييز للمؤسسات الفندقية ǽات الطابع العمومي، ŏدȣ استخدامȾا خالل هذا الفصل 
الستخدامȾا يف  ،(BFR)واالحتياج يف رأس املال العامل (FR)ورأس املال العامل (TNG) إمجايل صايف اخلزينة

  .اơاǽ القرارات الƔ من Œǖȉا Ơسƙ مستويات أداء هذȻ املؤسسات
) AFD(تمييزي سوȣ نستخدȳ لتقدير هذȻ الدوال أحد أساليب التحليل العاملي، وبالȒبȔ التحليل العاملي ال

L’analyse Factorielle Discriminante ǥخطو ǥعلى أسلوب اخلطو Ɨاملب ،Stepwise من Ȩحيث ينطل ،
ويتȮون هذا الفصل من ثالثة . ƴوǽج به متغريǥ واحدǥ فقȔ مث يȒيȤ إليه بالتتابع جمموعة من عدǥ متغريات

اخلزينة، والǮاƯ Ɔصص لتقدير وƠليل دالة  مباحث، األول Ưصص لتقدير وƠليل دالة التمييز إلمجايل صايف
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لتقدير وƠليل دالة التمييز لالحتياج يف رأس املال فȾو Ưصص التمييز لرأس املال العامل، أما املبحث األخري 
  .العامل

5 .Ȅور متغريات حساب اإلنتاج   : الفصل اخلامȚوهو بعنوان قطاع الفنادق يف اجلزائر من من
  :ويتȮون هذا الفصل من ثالثة مباحث 2001و 1974ترǥ املمتدǥ بƙ وحساب االستغالل للف

  .املوǱودǥ يف متغريات الدراسة وقياس داللتȾا تونسعى من خالله إىل معرفة مدɁ الفروقا:  األول  -
- ƆاǮة :  الȾǱ من ȳعن القطاع العا ȋييز القطاع اخلاƢ فردها يفƞ ǥعلي مدي تدخل كل متغري ȣالتعر

  .ري  معرفة اثر هذȻ املتغريات جمتمعة على Ƣييز القطاعƙومن ȾǱة أخ
  .استقراء آفاق هذا القطاع:  Ǯالثال -

  
 بالبيانات ، وهي تلȬ املتعلقةمن مصدرها تŁفادɁتłكان من املمȮن أن  الƔصعوبات بعȐ النشري إىل 

  :حيث
-  Ȑميع بعƟ َّŹ ȋمتعلقة بالفنادق العموميةوأخامليزانيات املتعلقة بالفنادق التابعة للقطاع اخلا Ɂوتبيَّن  ،ر

رغم  بامليزانيات املتعلقة بالفنادق العموميةǱعلنا نȮتفي ưَّا ، حǲم األخطاء املوǱود ŏابعد ƢحيصȾا 
  .أخطاءمن  تȒمنته، وما حمدودية عددها

- Ɓ ن منȮات الصلة بالقطاع املدروس  االستغالل اجليد جلداول البيانات املتاحة نتمǽرا لوȚن ǥرǮȮ
   ).البيانات الغائبة(ŏا الفراغات 

لالستǞناس به  Ɓ نتمȮن من اƩصول على أي Ɯث يȾتم بالتقدير اإلحصائي لدوال اإلنتاج لقطاع الفنادق -
  .الرابع يعتƎ حماولة ȾƢد للبحث يف هذا اŎال وعليه فǚن ما Ǳاء يف الفصلǮƜنا، يف بعȐ فصول 

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  : األولالفصل 

  وأمهيتهما  السياحة والفندقة
 يف النشاط االقتصادي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  



   يف النشاط االقتصادييتهما والفندقة وأمهالسياحة   : األولالفـصل  
  
 

13 

 متغريات النشøاط سنحاول يف هذا الفصل أن نستعرض أهم املفاهيم املتعلقة بالسياحة، مث دورها وتǖثريها على 
نتعرض يف و... ȾƸا وأȮȉاهلا،السياحة، تارب مفاهيم متعلقةاألول نȒمن  مباحث،أربعة  االقتصادي من خالل

 ƆاǮياحي  ، دور السياحة يف تفعيل النشاط االقتصاديإىل الøليل األثر السƠ رقȕ الث إىلǮونشري يف املبحث ال
  .، Ƴصص املبحث الرابع ملناهǰ وأساليب قياس النشاط السياحيعلى النشاط االقتصادي

  
  : وǂة تارƸية  مفاهيم أساسيةالسياحة  –أوال 
Ⱦو يشƲ تماعيةǱاالت السياسية، االقتصادية واالŎذريا يف كافة اǱوال سريعا وƠ ǥونة األخريɇيف ا Ɓد العا

 Ȼله أثر Ȭȉ مار واألفراد، وهذا بدونǮوس األموال واالستǗحركة ر ȳأما Ȩالعوملة االقتصادية أين تذوب العوائ
وتعد السياحة إحدɁ أهم القطاعات . سواءعلى النشاط االقتصادي على الصعيد القطري والعاملي على حد 

االقتصادية املنتȚر أن تشȾد النمو السريع يف هذا القرن، وأن يزيد تǖثريها ومسامهتȾا يف جمموع النشاط 
ǥالتنمية االقتصادية املنشود ȨقيƠ ري من الدول تعول على هذا القطاع يفǮȮفحسب . االقتصادي، كما أن ال

سنويا خالل  %  8.2لسياحة فقد ارتفعǨ حصيلة السياحة الدولية ƞعدل متوسȔ بلȠ بيانات للمنȚمة العاملية ل
 Ǩالتسعينات من القرن املاضي، حيث بلغ ǥ1998مليار دوالر يف سنة  439فتر Ǩا بلغŒأ ƙيف ح ،

نقل (، كما بلغǨ حصيلة السياحة الدولية مȒافا إليȾا حصيلة السفر 1989مليار دوالر سنة  221.2
مليار دوالر Ɯلول عاȳ  1550، ومن املتوقع أن تبلȠ مبلȠ 1999مليار دوالر سنة  504أكǮر من  )الركاب
، ưا ƶعل السياحة من أهم القطاعات التصديرية يف العاÜƁ إǽ أŒا أصبحǨ تسابȨ إنتاج السيارات 2010

  . 1وصناعة الȮيماويات والبترول واألغذية

  : مفهوم السياحة 1- 1
، فالبعȐ يتǖøثر  ƯتلȤ الباحƙǮ واملȾتمƞ ƙوضوع السياحة سياحة بتباين الزاوية الƔ ينȚر إليȾايتباين مفȾوȳ ال

ومنȾم من يركز على دورها يف تنمية . بالسياحة كȚاهرǥ اǱتماعية، والبعȐ األخر يتǖثر ŏا كȚاهرǥ اقتصادية
ولعøل أول تعريȤø للسøياحة    . لǮقافيةالعالقات الدولية أو كعامل من عوامل العالقات اإلنسانية أو التنمية ا

 Ɔا األملاȾا اخلاصة يعود إىل أواخر القرن التاسع عشر حيث عرفőمستقلة هلا مقوما ǥاهرȚكFroyler  اøŒǖب :
"   Ƃوإ ÛǒـواƬـيري اȢت Ƃوإ Ûالراحة Ƃاجة املتزايدة إƩمن ا ȨǮواهر عصرنا تنبș اهرة منș ǬديƩعناها اƞ

ة وƴو هذا اɋحساÛȃ وإƂ الشعور بالبهجة واملتعة من اɋقامة يف مناطƬ Ȩـا  مولد اɋحساƛ ȃماȯ الȖبيع
طبيعتها اƪاصةÛ وأيضا إƴ Ƃو االتصاالت علɂ األخȌ بƙ شعوǡ وأوساƯ ȓتلفة من اجلماعة اɋنسـانية  

                                                 
 

-للدول العربية وإيران وتركيا، اŎلد السادس العدد الǮاƆ أوت ، نشرǥ منتدɁ البحوث االقتصاديةتقدير األǭر االقتصادي للسياحة : سحر őامي وآخرون -1
 Ǝ1999سبتم ȋ ،04.  
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  .2"وهي االتصاالت اليت كانت ƣرة اتساع نȖاȧ التجارة وƣرة تقدم وسائل النقل 
ƭموع كل الȚواهر ǽات الȖابȜ االقتصـادي  ":  على أŒا Chratenhofenدي النمساوي ويعرفȾا االقتصا

بالدرجة األوƂ اليت تترتǢ علɂ وصوȯ املسافر إƂ منȖقة أو والية أو دولة معينة وإقامتȼ فيها ورحيلȼ عنها 
  ".وهي șواهر تترابȔ بالتبعية

  
Ü يترتب هذا اƩراȫ االقتصادي عøن تنقøل   تصاديلة من الȚواهر هلا ȕابع اقومعǽ ƖلȬ أن السياحة هي مج

األǱانøب مسøتبعدا   بالسøياحة    Norvelالباحث اإلƱليزي  نقد قرلو .بƙ مناȨȕ البلد املȒيȤ نسافريامل
ن السائح هو الشȌǺ الذي يدخل بلدا أجنبيا ألي ȡرȏ عدا اơاǽ هذا البلد أ" : 3هقولبالسياحة الداخلية 
لعمل يف هذا البلد عمɎ منتȚما مستمرا والذي ينفȨ يف هذا البلد الذي يقيم فيȼ أو عدا ا. حمل إقامة دائمة

  ".إقامة مǘقتة ماال يكسبȼ يف مكان Ǔخر
  

أن Ɵد تعريفا للسياحة، دون التعøرض هلøا   لɊمم املتǶدة  جلنة اƎƪاǒ السياحيƙحاولǨ  1932يف سنة 
  : 4يف رأɁ اللǲنة هي يدهم سياحا  وهكȚاهرǥ، مقتصرǥ على تعداد ȕوائȤ األȉخاȋ الذين ƶب ع

 أو ألغراض عائلية أو ألسباب صحية Üاألȉخاȋ الذين يقومون برحلة للمتعة  -
ارية، دبلوماسية، دينيøة،  علمية، إد(األȉخاȋ الذين يسافرون ȒƩور اǱتماعات أو ألداء مȾمات Ưتلفة  -

 Ü) رياضية
 اȋ الذين يسافرون إلƱاȁ األعمال Üاألȉخ -
 الرحالت البحرية على Ⱦșور السفن حƓ لو قلǨ املدǥ الƔ يقȒوŒا يف البلد الذي تøزورȻ  املشاركون يف -

 .ساعة، وƶب عد هذا الفريȨ من السياح فريȨ خاصا 24السفينة عن 
  

 ،Ȥبقا هلذا التعريȕال يعد سياحا و:  
الذي يزورنه عن  مجيع األȉخاȋ الذين يصلون إىل البلد بعقد عمل أو بدون عقد الذين يبحǮون يف البلد -

  أو الذين يرغبون مزاولة نشاط فيه Üعمل 
 ار Œائيا يف البلد الذي يزورونه Üاألȉخاȋ الذين يرغبون يف االستقر -
 ȳ الداخلية للمدارس Üالطلبة يف األقسا -
موșفو اƩدود الذين يتنقلون ȮƜم عملȾم بƙ موȕنȾم األصلي والبلد اŎاور له، واألøȉخاȋ الøذين    -

                                                 
 

  .ȋ ،13 1975 ، مصر، اهليǞة العلمية املصرية للȮتابالسياحة اƩديǮة علما و تȖبيقا :حممود كامل  -2
3-  ȋ ،Ȩع السابǱاملر Ȅ14نف.  
4-  ȋ ،Ȩع السابǱاملر Ȅ15نف.  
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 يف البلد املتاخم له على اƩدود Ü البلد ولȮن يعملونيعيشون يف 
 .ساعة 24حƓ لو ȁادت مدǥ توقفȾم عن  يف ȕريȨ العبور يف البلداملسافرون الذين يتوقفون  -

ư نستخلص Ȩأنا سب ȋخاȉالتابعة  األ ƙاء السياحيƎن عدهم من السياح حسب رأي جلنة اخلȮƹ الذين
إىل بلدان أǱنبية بقصد املتعة والترفيه، أو القياȾƞ ȳمات خاصة، أو إلƱاȁ  لɊمم املتحدǥ، هم الذين ينتقلون

بعȐ األعمال، أما الذين يرغبون يف االستقرار بعقود عمل أو قصد إƶاد عقود عمل، أو الذين ينتقلون ȮƜم 
  .دهم من السياحعملȾم إىل داخل حدود البلدان األǱنبية، أو الطلبة يف املدارس الداخلية، فȾؤالء ال Ȯƹن ع

  
  ȣويعرǽاألستا Wilter Huinwiker5 6السياحة هي أن  :"  ɂعلـ Ǣواهر اليت تترتȚقات والɎموع العƭ

 Ûإقامة دائمة Ƃإ ȯوǶقتة ال تتǘقامة املɋطاملا أن هذه ا Ûيف مكان ما Ƒأجن ȌǺقتة لشǘإقامة م ɂسفر وعل
ويتǱ ǴȒليا من هذا التعريȤ أن الفرق بƙ مøن  . "جنƑوطاملا Ɓ ترتبȔ هذه اɋقامة بنشاȓ يȢل رƜا Ƭذا األ

  ǽتاøارسة األنشطة االقتصادية، فاألسưيعد سائحا و من ال يعد سائحا هو اإلقامة، وHuinwiker   رحهøȉ يف
  Ǵالسائ Ǝيعت ،Ȥللتعري"Ɯ Ȭر االقتصادية "تمستهلȚة النȾǱوهذا من و.  

  
اخر، ȁادت أمهية السياحة وأخøذت  وȕائرات وب، قاȕراتويف ضوء التوسع الȮبري، وتطور وسائل النقل من 

 Claudeويف هذا اإلȕار يقول األسøتاǽ  . بعدا آخر غري الذي عرفته يف العصور الƔ سبقǨ الǮورǥ الصناعية

Kaspar 7  : "  أو املرحلة الديناميكيـة ȫرǶوهي مرحلة الت Ûتتكون السياحة من جهة من السفرPhase 

mobile من Ɂابتة  ومن جهة أخرǮوهي املرحلة ال ÛقامةɋاPhase statique وألن السياحة تبدو قبل كل Û
والسـياحة  ) النقـل (شǜ يف شكلها اƪارجي كعمل من أعماȯ النقلÛ فǚن السياحة املوجبة أو املصـدرة  

 Ȕما وتترابƬد أصوǶاملستقبلة تت."  
  

Ⱦتركز على أمهية وسائل النقل السياحية انت Ɣالزاوية ال Ȼى ومن هذKaspar  ƙالصالت الوثيقة ب Ȼيف ضوء هذ
وسائل النقل والسياحة وصعوبات تقدير كل منȾما منفصلة عن اɇخر إىل وǱوب دراسة دور وسائل النقøل  

  . املؤثرǥ يف السياحة ودور السياحة املؤثرǥ يف وسائل النقل
  : 8ة على أŒاجمموعة من التعاريȤ حيث اعتƎت السياحوتقرر األكادƹية الدولية للسياحة 

  عبري يȖلȨ علɂ الرحɎت الترفيهية Üت -

                                                 
 

5- Wilter Huinwiker : Ȅرئي ƙاء السياحة العلميƎاجلمعية الدولية خل. 
6 - Wilter Huinwiker : Le tourisme, caractéristiques principales, AIEST, éditions Gurten, Berne, 1972. 
7 - Claude Kaspar, L’expansion des transports touristiques, Revue de tourisme, Berne, 2ème  anné  N° 2, Avril-Juin 1965. 

8-  ȋ ،Ȼكرǽ Ȩع سبǱ18حممود كامل، مر.  
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  بǖة لتǶقيȨ هذا النوع من الرحɎت ƭÜموع األنشȖة اɋنسانية املع -
  .حاجات السائح تلبيةعة تتعاون علɂ صنا -

 24شȌǺ ينتقل ملدة ال تقـل عـن   "منȚمة التعاون االقتصادي للتنمية االقتصادية السائǴ بǖنه  Ǩعرفكما 
 Ƃاملعتادساعة إ ȼا موطنŏ ري البلد اليتȡ خرǓ بلد."  

  
الشȌǺ الذي يسافر إƂ بلد Ǔخر ȡري البلد اليت ŏـا  " : عرفǨ األمم املتحدǥ السائǴ بǖنه 1963ويف سنة 

موطنȼ ويقيم ŏا ملدة تزيد علɂ أربȜ وعشرين ساعة دون أن تȖوȯ إقامتȼ إƂ اƩد الذي يعد فيـȼ البلـد   
ȼموطنا ل Ƒاألجن".  

  
  : لȮل من التاليةاعتمدت املفاهيم املنȚمة العاملية للسياحة فقد  أما
تشمل كل النشاȕات الƔ يقوŏ ȳا األȉخاȋ خالل فترǥ سفرهم وإقامتȾم يف مناȨȕ خارج و: السياحة  -

حميȔ إقامتȾم الدائمة، وهذا لفترǥ ال تتǲاوȁ السنة ألغراض الترفيه، أو أعمال، أو أي أغراض أخرɁ ال 
  9."يف املنطقة الƔ يزوروŒا تذر عائدا

  :، وهنا يتم التمييز بƙ 10هو كل ȉخص يتوǱه إىل بلد ال يقيم فيه، وال ƹارس فيȾا مȾنة مǱǖورǥ: الزائر -
-  ǳون على األقل  :السياǮȮƹ ع   24الزوار الذينøساعة يف البلد الذي يزورونه، وتتلخص دواف

الدراسة، الرياضة، أو من أǱل القياȳ بزيøارǥ  ، الراحة، الصحة، قȒاء العطل، هيفالزيارǥ يف التر
  ات وندوات علمية وثقافية وسياسية Üاألقارب وحȒور مؤƢر

  .ساعة 24وهم ȁوار ال تتعدɁ مدǥ إقامتȾم  :املتƕهون -
  

  :  11املنȚمة العاملية للسياحة منȾا ما يلي الƔ اعتمدőافقد تبنǨ تقريبا نفȄ التعاريȤ  للجزائربالنسبة 
- ȯك : الدخوƗȕدود ودخل التراب الوƩا Ǝل مسافر عÜ داخال Ǝخارج مساحة العبور يعت ، 
هو كل ȉخص يدخل التراب الوƗȕ، مȾما كانǨ دوافع هذا الدخول ومȾما كøان مøȮان    : املسافر -

واجلوال يف رحلة Ɯرية هو كل ȁائøر يøدخل اøƩدود    . إقامته وǱنسيته باستǮناء اجلوالƙ يف رحلة Ɯرية
 على متنȾا ȕوال إقامته يف البالد Üغادرها يف نفȄ السفينة الǱ Ɣاء فيȾا والƔ يسȮن الوȕنية وي

. من غري أن يقيم فيȾا عادǥ وال ƹارس فيȾا أية مȾنة مقابل أøǱر ) اجلزائر(هو كل من دخل البلد  :الزائر -
 ƙتǞف Ȥويشمل هذا التعريÜ من الزوار مها السياح واجلوالون 

                                                 
 
9 - Recommandations sur les statistiques du tourisme ONU-WTO série M No 83 (1994), chapitre II, paragraphe  09. 
10 - Gérard Guibilato : Économie touristique, Éd.  Delta et SPES Suisse, 1983, P 10. 

  .14رقم  90حة، الديوان الوƗȕ لɌحصائيات، اŎموعة اإلحصائية السنوية للǲزائر، نشرǥ وȁارǥ السيا -11
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صøحية،  (وǽلȬ ألغراض املتعة . ساعة يف البالد 24ترǥ حمدودǥ، يقȒي على األقل هو الزائر لف :السائح  -
ȁيارǥ األقارب، حȒور اǱتماعøات، القيøاøȾƞ ȳاȳ،    : أو إƱاȁ أȉغال).  إƀ... رياضية، دواعي دينية

 .إƀ...الدراسة
  لƙ يف رحلة Ɯرية وغري املقيمÜ ƙاملسافرون غري اجلوا مه : املقيمون  -
- ƙري املقيمȡ : ريةƜ يف رحلة ƙناء اجلوالǮهم السواح واجلوالون واملسافرون العابرون باجلزائر، باست Ü 
- ȯي على األقل  :اجلواȒيق ،ǥحمدود ǥائر ملدȁ ل     هذا . ساعة يف البالد 24هوøى كøعل Ȩøينطب ȳوȾاملف

القانونيøة أøŒم Ɓ    املسافرين الذين هم يف Ǳولة Ɯرية ماعدا املسافرين الذين Ȯƹن اعتبارهم من الناحيøة 
  .يدخلوا التراب الوƗȕ فȒال عن سȮان اƩدود العاملƙ يف اجلزائر

  
  :ǂة تارƸية عن السياحة  2- 1
Ⱦșرت السياحة مع Ⱦșور رغبة اإلنسان يف التنقل بƙ أرǱاء املعمورǥ، على اخøتالȣ أغøرض هøذا      

فالفنيقيون الøذين     .درőم لبلداŒم ومواȕنȾمالƔ يتȮبدوŒا عند مغاخاȕر واملصاعب واملشقة التنقل، رغم امل
امتȾنوا  التǲارǥ كانوا يرحلون يف كل االƟاهات برا وƜرا يبيعون ويشترون السلع الƔ كان يعرفȾا العøاƁ يف  

Ǩالوق Ȭلǽ .  اøǮƜ وا حدودهاȁاوƟ اƴورية وإȕاƎاء اإلمǱار روما على االنتقال إىل مجيع أرƟ يقتصر Ɓ كما
  .عن اƩديد

  
يف العصور الوسطى اȁدهرت اȒƩارǥ العربية اإلسالمية وانتشرت يف ربوع العاƁ، وانطلȨ الرحالøة العøرب   

ويف . ƶوبون وƶولون أƲاء العاƁ الفسيǴ، فتركوا وثائȨ سياحية، وخرائƣ Ȕينة تصȤ املناȨȕ واألماكن بدقة
ألدب اجلغرايف العرŸ على البالد العربية وحدها، ال يقتصر حميȔ ا: "  12هذا اإلȕار يعلȨ أحد املستشرقƙ بقوله

بل ƹدنا ƞعلومات من الدرǱة األوىل عن مجيع البالد الƔ بلغȾا العرب أو الƟ ƔمعǨ لديȾم معلومات عنȾøا  
Ʒ وقد ،ȳا بالد اإلسالŏ وصفوا Ɣاملتنوعة ال ǥالصور Ȅبنف Ȭلǽاجلغرافية العربية إما دو ǥل املادǮƢ ث أحيانا أن

وساهم يف هذȻ اƩيوية والنشاط عدد من العوامøل  ...". لقطر ما. ملصدر الوحيد أو األهم لتاريǸ حقبة معينةا
  :منȾا 

  Ü حث تعاليم الدين اإلسالمي اƩنيȤ على السياحة يف األرض، واالنتفاع من خرياőا -
 دسة ألدائه Üلسفر إىل األراضي املقبا -اǰƩ إىل بيǨ اǃ اƩراȳ –ارتباط أحد أركان الدين  -
اƩث على التعلم والترحال يف سبيل Ơصيله، فǖصبǴ الترحال يف ȕلب العلم أȉبه بالȒرورǥ الالȁمة لȮل  -

 .   مسلم، ففي سبيل العلم رحل الناس من األندلȄ إىل ƝارɁ ومن بغداد إىل قرȕبة

                                                 
 

12-  ȋ ،Ȼكرǽ Ȩع سبǱ29حممود كامل، مر.  
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، كما انطلقǨ الǮورǥ الصناعية يف ومع بداية العصور اƩديǮة قامǨ ثورǥ االكتشافات اجلغرافية إىل العاƁ اجلديد
  .    أوروبا، فȮان لتطور وسائل النقل واȁدهار صناعة الفنادق األثر البالȠ يف ƴو حركة السياحة العاملية

  
رتبȔ مفȾوȳ السياحة بصناعة الفنادق، الƔ تعد أحد أهم أركان السياحة باعتبارهøا مصøدرا مȾمøا    ا  

تطور الفنادق وتزايدها املستمر إىل عدǥ أسباب أمهøȾا  االنفøǲار    للحصول على العمالت األǱنبية، ويرǱع
السȮاƆ وتزايد انتقال األفراد، تطور وسائل النقل وكذا انتشار الوعي الǮقايف واالǱتماعي ورغبøة األفøراد   
واجلماعات يف التنقل والزيارات، وتنامي حركة التǲارǥ والزراعة، ومن هنا فال Ȯƹن تصور وøǱود بلøدان   

  .حȒرǥ بدون وǱود نȚاȳ فندقيمت
  

ارتبȾș Ȕور الفنادق بȚاهرǥ الȒيافة عند الشعوب الƔ اقتصرت على إȉباع حاǱة املسافر، اعتƎøت    
ƕة أماكن للƹور   والفنادق يف العصور القدøيف العص ƙطøمصر فلس Ǩافة املسافرين، وكانȒصصة الستƯ ل

وقد عرȣ اإلغريȨ الȒيافة املرموقة حيث نشǖت يف أحȒان  ، 13القدƹة،  أول من أنشǖ الفنادق إليواء الƕالء
املعابد واألماكن املقدسة إليواء اǲƩيǰ وهذا ما Ƨي بالفندقة الدينية كما Ⱦșرت أيȒا عندهم الفندقة العالǱية 

ويف وقǨ الحȾș Ȩرت الفندقة التǲارية والفندقة السياحية وكانǨ تعƖ بǚيواء وإȕعøاȳ كبøار   . قرب املعابد
ǲار واȮƩاȳ، وƱد نفȄ الصورǥ للفندقة عند الرومان، ألن الرومان عملوا على تنȚيم الفندقة من الناحيتƙ الت

  .  14الشȮلية والقانونية
  

تطور صناعة الفنادق يعود إىل العصور الوسطى ملا عرفته هذȻ اƩقبة من șروȣ اقتصادية وƟارية تعود بدايات 
ر الفنادق العامة يف املدن الƔ كانǨ مصاحبة لتطøور øȕرق املوصøالت    وصناعية كان هلا أثر كبري يف انتشا

يف وصفه للقاهرǥ أنه   988وضعه عاȳ الذي  "صورة األرȏ"يف كتابه  ابن حوقلفقد ǽكر . ووسائل النقل
نزهـة  "يف كتابøه   الشريȤ اɋدريسيوǱد ŏا أماكن مرƷة إليواء الƕالء كاƩمامات والفنادق، كما ǽكر 

 ȧيفاملشتا ȧاألفا ȧى من  "اختراȾة    1154وضعه سنة الذي انتøدينƞ املغرب أنøسياحته ب Ȼكرǽ يف سياق
فذكر أن عøدد   "املرية"ويف وصȤ سياحته باألندلȄ أȉار إىل مدينة . تونȄ فنادق وƥامات كǮريǥ "املهدية"

  .15فندقا 970لنبيذ قد بلȠ فنادقȾا ȕبقا إلحصاء اإلدارǥ الƔ كانǨ قائمة على Ǳباية الȒرائب املفروضة على ا
، وبøدأت  16أما يف العصر اƩديث فقد Ƣيزت صناعة الفنادق Ɲصائص وأنȚمة وثقافة وقøوانƙ وسياسøات  

                                                 
 

13 -  ȋ ،Ȼكرǽ Ȩع سبǱ139حممود كامل، مر.  
  .ȋ ȋ ،22-25 1998ر وائل للنشر، ، داإدارة الفنادȧ ورفȜ كفاőǒا اɋنتاجية : حممد أمƙ السيد علي - 14
15 -  ȋ ،Ȼكرǽ Ȩع سبǱ141حممد كامل، مر.  
16 -  ȋ ،Ȼكرǽ Ȩع سبǱالسيد علي، مر ƙ27حممد أم.  
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عمليات االستǮمار يف القطاع الفندقي من قبل رǱال األعمال والشركات يف معȚم بلدان العاƁ وŹ العمل على 
  .Ǯةإدخال أحدث وسائل التȮنولوǱيا واإلدارǥ اƩدي

  
وتبƙ الدراسات واألƜاث أن الواليات املتحدǥ األمريȮية ȮƢنǨ من ترقية الصناعة الفندقية إىل أعلøى    

كما عرفǨ أوربا انتشارا واسعا للفنøادق ووسøائل   .17درǱات التقدȳ والتنȚيم الفƗ واالقتصادي واإلداري
  .اإليواء بȮافة أنواعȾا

  

  :أشكاȯ السياحة   1-3
Ǳغرافيا، أو وفȨ اخلصائص االǱتماعيøة   إمالدراسات تصنيȤ السياحة إىل أƴاط Ưتلفة،  حاولǨ العديد من ا

 Ɣال Ǵإقامة السائ ǥر إىل مدȚبقا للموسم السياحي وموقعه من فصول السنة املختلفة، أو بالنȕ واالقتصادية، أو
قøȒية تصøنȤ السøياحة،    ومن املدارس الƔ اهتمǨ ب .يقȒيȾا، أو وفȨ الغرض من القياȳ بالرحلة السياحية

الƔ تنȚر إىل السياحة على أŒا إنتاج اقتصاديÜ ألŒا تشبع بعȐ حاǱات اإلنسان، لøذلȬ   املدرسة اɋسبانية
فوفقا هلذȻ الدراسة فǚن السياحة Ȯƹن تصنيفȾا حسøب املعøايري   . فǚن سوقȾا يتǖثر بتقلبات العرض والطلب

  : 18التالية
  
فوفقا هلذا املعيøار øȮƹن    :منها السائح واملنȖقة اليت يقصدها  يت يقدمطبقا للمنȖقة اجلȢرافية ال 1-3-1

وهøو نفÝ    Ȅø تصنيȤ السياحة إىل البلد الذي يقدȳ منه السائǴ، هل هو بلد أǱنƑ أو من منطقة داخل البلد
ǥمة األمم املتحدȚمة العاملية للسياحة ومنȚ19التقسيم الذي اعتمدته املن. ƙن التميز بȮفيم:  

 آخر لقȒاء فترǥ مؤقتة يف بلد آخر ÜالƔ يغادر فيȾا السياح موȕنȾم األصلي إىل بلد  :اƪارجية  السياحة -
 نȾم األصلية وتستقبلȾم بلد معينة Üالسياح من بالد أخرɁ تعد موǮƢȕل قدوȳ : سياحية االستضافة  -
 . د بلدهمال يغادر فيȾا السياح املوȕن األصلي، بل يتنقلون داخل حدو : السياحة الداخلية  -
  

  Ȼان الذي يقصدȮل يف املǮية يتمǱالسياحة الداخلية والسياحة اخلار ƙأن الفرق ب ƙاملفاهيم يتب Ȼمن خالل هذ
السياح، هل هو داخل حدود البلد أو خارج اƩدود Ý، ونشري يف هذا الصدد أن الǮȮري من الباحƙǮ يعتƎøون  

دون االعتøداد بالسøياحة   ) السياحة اخلارǱيøة (لوȕن، السياحة هي الزيارǥ الƔ يقوŏ ȳا الشخص خارج ا
                                                 

 
17 -  ȋ ،Ȩع السابǱاملر Ȅ28نف.  
  :Ȯƹن الرǱوع إىل . بوȁارǥ السياحة اإلسبانية Gonzalez Liberalمن الدراسات الƔ املركزǥ الƔ اهتمǨ بتصنيȤ السياحة تلȬ الƔ قامŏ Ǩا  - 18

Gonzalez Liberal : Tourist Resort, Development of tourist potential with regard to tourist reports, type, and 
classification, legislation, plant and investment, World travel, IUOTO, No 84, July-August, 1968. 

19- Recommandations sur les statistiques du tourisme ONU-WTO série M No 83 (1994), chapitre II, paragraphe 11. 
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الداخلية، كون السياحة اخلارǱية تعتƎ موردا من موارد النقد األǱنƑ، وبالتايل تعزيز موارد ميزان املدفوعات، 
يف حƙ أن السياحة الداخلية ما هي إال إعادǥ لتوȁيع الدخل الوƗȕ دون ȁيادته، وهذا يف واقع األمر مغالطøة  

على اعتبار أن دور السياحة الداخلية يȮمن فقȔ يف إعادǥ توȁيع الدخل  –انتقال الǮروǥ من ȉخص ɇخر  ألن
سوȣ يؤدي إىل ȁيادǥ الدخل الوƗȕ، وهذا بفعل األثر املزدوج ملȒاعȤ االستȾالȫ واالستǮمار من ȾǱة،  –

Ɂة أخرȾǱ ل منǲاإلحصائيات .  واملع Ȑخلية، مة إىل تنامي السياحة الدا الدول الصناعية املتقديفوتشري بع
  .ل الناƟة عن السياحة الداخلية تلȬ الناƟة عن السياحة اخلارǱيةودخال Ǩقاففي أملانيا وكندا ف

 
1-3-2 ȼا السائح وقتŏ ة يف    : طبقا للكيفية اليت يقضيøا اإلقامøإم Ǵفحسب هذا املعيار قد يطلب السائ

بƙ أماكن Ưتلفة وقȒاء فترǥ قصريǥ من الوقǨ يف كل مȮان منȾا،  مȮان معƙ ملدȕ ǥويلة أو التنقل باستمرار
ƙن التميز بȮƹ20و :  

وهي خاصة بالسياح الذين يقȒون عطلة تزيد مدőا عن Ⱦȉر يقȒوŒا يف مȮان واحøد   :سياحة اɋقامة  -
ƙوي     . وهذا النوع من السياح يتسمون بسمات واضحة. معǽ دين أوøن املتقاعøم مøŒي أøها هȁأبر
عاȉات، هؤالء السياح ƹيلون إىل اختيار األماكن األكǮر هدوءا والƢ Ɣتاƞ ȁناǷ معتدل، كمøا أøŒم   امل

 øتارون املوسم الذي ال يقع يف املوسم املسمى بƸ "ǥموسم الذرو "Peak season  يصل Ɣال ǥوهو الفتر
 يȾا حǲم الطلب السياحي إىل أقصاÜ Ȼف

 تقع يف موسم معƙ، يقȒي فيȾا السياح عطلة ال تتǲاوȁ مدőا Ⱦȉرا وهي السياحة الƔ: السياحة املومسية  -
 قȒوŒا دوما يف نفȄ املȮان Üواحدا  ي

يف هذا النوع من السياحة يتنقل السائȕ Ǵيلة املدǥ الƔ يقȒيȾا إىل عدǥ أمøاكن دون أن   :سياحة التنقل  -
 .يف كل منȾا ألكǮر من ȄƦ ليال Ȯƹث

  
ثة يتبƙ الفرق بƙ كل منȾا، فبالنسبة للمفȾومƙ األول والǮاƆ ينحصر  الفøرق يف  من خالل هذȻ املفاهيم الǮال

املدǥ الƔ يقȒيȾا السائǴ يف مȮان السياحة، ناهيȬ عن نوعية السياح بالنسبة للسن، ومستوɁ املوارد املاليøة،  
...ƙكال النمط ƙب Ȥتلơ Ɣال ،ƀليا أن. إǱ رȾȚاألخري في ȳوȾأما بالنسبة للمف ƙالسابق ƙعن النوع ȤتلƸ ه

  .   من حيث الباعث على القياȳ بالسياحة
  
  : وفقا هلذا املعيار Ȯƹن تصنيȤ السياحة إىل ثالثة أصناȣ:  طبقا لȖبيعة املوسم السياحي 1-3-3
  الƔ تقع يف فصل الشتاء من السنة Üهي السياحة  : السياحة الشتوية -
 قع يف فصل الصيȤ من السنة ÜالƔ ت هي السياحة  : السياحة الصيفية -

                                                 
 

20 -  ȋ ،Ȼكرǽ Ȩع سبǱ36حممود كامل، مر.  
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ǽات ȕابع ديƗø  . هي السياحة الƔ تقوȳ على االحتفال بǖعياد معينة ǽات Ȕƴ خاȋ : سياحة املناسبات -
 . كاǰƩ إىل مȮة واملدينة عند املسلمƙ، أو الفاتȮان لدɁ املسحيƙ، أو ǽات ȕابع رياضي، أو فولȮلوري

  
1-3-4 Ǭبقا للب :طبقا للباعȕ ن التمييزȮƹالتالية ȣاألصنا ƙاعث على السياحة ب :  
وهي السياحة الƔ ينشد من خالهلا السياح معرفة أȉياء Ǳديدǥ وأȉخاǱ ȋدد، هøذا  : السياحة الǮقافية -

 احة Ȯƹن إدراǱه يف سياحة التنقلÜالنوع من السي
- ȳماǲمار: سياحة االستƞ Ȭلǽينشد الشخص من خالهلا الراحة واهلدوء، و Ɣسته ألنشطة وهي السياحة ال

ơتلȤ عن تلȬ الƔ اعتاد القياŏ ȳا، وȮƹن إدراȾǱا يف سياحة اإلقامة أو السياحة املوƧية، كمøا øȮƹن   
 ة ÜإدراȾǱا ضمن السياحة العالǱية  إǽا كان القصد العالج والراحة يف مناȨȕ املياȻ املعدني

 .معينة من الرياضة هي السياحة الƔ يȮون القصد منȾا ưارسة أنواع: السياحة الرياضية -
 

  : 21فقد اتفقǨ مع املدرسة اإلسبانية يف تصنيȤ السياحة وفقا للباعث من السياحة ملدرسة النمساويةاأما 
- ȳماǲسياحة االست.  
  .السياحة الǮقافية -
 .سياحة االتصاالت االǱتماعية -
    .السياحة الرياضية -
  .السياحة االقتصادية -
  .السياحة السياسية -
  
  :يف تفعيل النشاȓ االقتصادي  دور السياحة - ǭانيا
  

 "ȡري األساسية"إىل عȾد غري بعيد، كانǨ هناȫ اƟاƲ Ȼو تصنيȤ السياحة ضمن بعȐ اخلدمات أو الصناعات 
ضرورية لالقتصاد، غري أن السياحة نوع خاȋ من اخلدمات، ألŒا  "أنشȖة مƕلية"الƔ كانǨ تعامل على أŒا 

اخلارج من أǱل ȉراء السلع واخلدمات دون حاǱة إىل øȉحنȾا إىل  نشاط تصديري ƶلب مداخيل للبلد من 
  ȤيøȒإىل موقع اإلنتاج ويشتري جمموعة متنوعة من السلع واخلدمات يف البلد امل źǖبل إن الزائر ي ،ȬلȾاملست

ا عن وهذا يف الواقع يولد أƴاط من املنافع والتȮاليơ ȤتلȤ اختالفا تام. باعتبار ǽلǱ Ȭزءا من Ɵربة السياحة

                                                 
 

21-  ȋ ،Ȩع السابǱاملر Ȅ42نف.  
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ȬلȾتصل إىل املست Ɠتشحن إىل اخلارج ح Ɣليل األثر االقتصادي للسياحة و .22الصادرات التقليدية الƠ لǮيتم
  : يف  23حسب املنȚمة العاملية للسياحة

  السياحة يف االقتصاديات الوȕنية Ơ Üديد موقع وأمهية ودور -
  املؤثرǥ يف تنمية القطاع السياحي Üتقدير وƠديد العوامل  -
ع لنمøو القطøا  ) املعرقلøة (، وكذا العوامل الȮاƜة )اǂفزǥ(العوامل الرئيسة اǂرضة ) تعريȤ(د Ơدي -

Ü السياحي يف املستقبل  
- Ɂالقطاعات االقتصادية األخر ǰا بنتائȾالنشاط السياحي، ومقارنت ǰليل ودراسة نتائƠ.  
  
ملشاكل واملصøاعب بسøبب الطبيعøة    نشري إىل أن التحليل االقتصادي للنشاط السياحي تعترضه الǮȮري من ا 

  : 24املتعددǥ واملتشابȮة للنشاط السياحي
، ơتلȤ عن الȚواهر االقتصøادية األخøرɁ يف   ) Multiformes(السياحة هي șاهرǥ متعددǥ األȮȉال  -

 إȾǲ...Ü ƀا، واستȾالكهمȮوناőا من حيث الطلب عليȾا، وعرضȾا، وتقدير منت
-  Ȅانǲالنشاط السياحي غري مت)Hétérogène(  أغلب ȳتقو ƙالسياحي، ففي ح ǰاملنت ȄانƟ ȳبسبب عد

 øا للسȾƹن تقدȮƹ نتاج سلع ملموسة، يعتمد النشاط السياحي على اخلدماتǚاح يالقطاعات االقتصادية ب
ري السواح، أي أن هناȫ صعوبة يف Ƣيز اإلنتاج املوǱه لالستȾالȫ السياحي عن ǽلȬ املوǱه ألغøراض  ولغ

  . سياحياالستȾالȫ غري ال
  

وهذا ما ƶعل التحليل االقتصادي للنشاط السياحي ǽا ȕابع خصوصي له تعقيداته نتيǲة عدȳ الدقة يف Ơديøد  
  .الȚواهر االقتصادية يف قطاع السياحة

Ȯƹن إبراȁ دور السياحة يف Ơفيز النشاط االقتصادي من خالل دراسة اɇثار االقتصادية للسياحة على    
، تشكيل الدخل الوطƗ وإعادة توزيعȼ،  ميزان املدفوعات، التشȢيل: د الوƗȕ منȾابعȐ متغريات االقتصا

 %1.7 مصر"يف الناتǰ اǂلي اإلمجايل يف  السياحةمسامهة كان متوسȔ  فعلى سبيل املǮال فقد. التضǺم
 Ȭلǽو Ɣسن ƙالنسبة ، 1991/1996ب Ȼهذ Ǩدةيف  1993بينما بلغǶاالنمس، ويف  %3.8 اململكة املت 

 كندا  ، ويف % 3.0سویسرا  ويف، % 3.4اسبانيا  ويف، %5.1اليابان  ويف ، 1975سنة  7.4%

                                                 
 

22- Ȭو أدريان سونيسȄر االقتصادي للسياحة:  دانيال ستاينǭادس،   تقدير األøد السøلŎالبحوث االقتصادية للدول العربية وإيران وتركيا، ا Ɂمنتد ǥنشر ،
  .ȋ ،04 1999سبتمƎ /دد الǮاƆ، أغسطȄالع

23- World Tourism Organization  : Tourism Satellite Account : The conceptual framework, Madrid, 1999. 
24- S. Varvaressos : Tourisme, Approches économiques, 2ème édition, Athènes, 2000, PP 249-250.    
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حƙ كان متوسȔ مسامهة اإليرادات السياحية يف الناتǰ اǂلي يف  .25" 1976 وǽلȬ يف سنة، 5.0%
 % 0.14 و % Û 7.5 اململكة املȢربيةو اجلزائر،تونȄ يف كل من  2001و 1991بƙ سنƔ  اإلمجايل

   .26على الترتيب % 5.4و
  
   : السياحة والتشȢيل 2-1

 ،Ɨȕأمهيته يف الدخل الو ȣثري النشاط السياحي باختالǖت ȤتلƸتم  وøي Ɣية الǱترتيبه ضمن القطاعات اإلنتا
  : دراسة أǱريǨ حول مدɁ تǖثري السياحة على التشغيل إىل أنخلصǨ االستǮمار فيȾا، و

  Ǳ ǥديدǥ على األقل لȮل غرفة Üواحد بالنسبة للفنادق توǱد وșيفة -
ائȤ الƔ تنشǖ من عدد الوș %75وșائǱ Ȥديدǥ بنسبة لنسبة لباقي نشاȕات السياحة فŒǚا تستحدث با -

Ü يف القطاع الفندقي 
من الوøșائȤ الƔø    % 100بالنسبة لباقي القطاعات األخرɁ جمتمعة فǚنه تنشǖ وșائȤ بنسبة تقارب  -

 دق ȾÜا الفناستحدثت
 .وșيفة لȮل غرفة فندقية 2.75 تنشǖسياحة وعليه فǚن ال -
  

وȕائȤ داخل اŎاالت املرتبطة بالعمل السياحي فقȔ، كقطاع  استحداثوعليه فال يقتصر دور السياحة على 
فرȋ عمل يف القطاعات الƔø تøرتبȔ باألنشøطة السøياحية مøن       استحداثيتعدǽ ɁلȬ إىل بل الفندقة، 

روǡ ويذهب االقتصøادي اإلƱليøزي   . املقاوالت الصناعية والزراعيةاالستǮمارات، كبناء القرɁ السياحية و
  : 27نوعƙ من الوșائȤ تنشǖأن السياحة  اعتبار إىل دافتسون

  
العمالة املباȉرǥ، والƔ تشمل الوșائǽ Ȥات الصلة املباȉرǥ بالسائǴ مǮل عمال الفنادق واملطاعم، واملȮاتب  -

Ɣعلى سالسياحية والرحالت والنقل، أي العمالة ال ȣتشر Ü عامهȕوراحته وإيوائه و Ǵفر السائ  
والتنȚيمات الƢ Ɣد األنشطة الơ Ɣدȳ السائǴ  تالعمالة غري املباȉرǥ والƔ تشمل الوșائȤ داخل املؤسسا -

مباȉرǥ باحتياǱاőا من السلع واخلدمات مǮل قطاع اخلدمات والصناعات اƩرفية واملزارع والصøناعات  
 . فنادق باملواد الغذائيةالغذائية الƢ Ɣد ال

                                                 
 

األداء السياحي يف مصر يف وضع مقارن باألداء السياحي الدويل،اŎلة العلمية لالقتصاد والتǲارǥ، العدد األول، يناير حممد إبراهيم عرقي،   25
1998ȋ ȋ ،ǥالقاهر ،Ȅƽ ƙامعة عǱ، ǥارǲ8و7، كلية الت.  

يف العلوȳ االقتصادية ، غري منشورǥ مذكرǥ ماǱستري  -دراسة مقارنة بƙ اجلزائر ،تونȄ واملغرب- اɇثار التنموية للسياحة"عشي صليحة،   26
  .وما بعدها Ǳ،2004 ȋ ،77امعة باتنة ،

  
27- Rob Davidson : Tourisme,  



   يف النشاط االقتصادييتهما والفندقة وأمهالسياحة   : األولالفـصل  
  
 

24 

فرȋ عمل Ǳديدǥ، كلما ȁاد تدفȨ السائحƙ  استحداثوخالصة القول أن قطاع السياحة يتمتع بقدرǥ على 
اȕات اإلنتاǱيøة كǮيفøة العمالøة    ش، فمعȚم األنشطة السياحية، تعتƎ من قبيل النةإىل داخل اƩدود اإلقليمي

)ȉاتب السياسية، اإلرȮاد السياحي،الفنادق، املطاعم، امل...ƀإ .(  
  
  : أǭر السياحة علɂ ميزان املدفوعات 2-2

من املعلوȳ أن أمهية أي قطاع يف االقتصاد الوƗȕ تتحدد  ƞدɁ قدرǥ هذا القطاع على  Ǳلب مøوارد النقøد   
، ومن مث العمل على تدعيم قدرǥ االقتصøاد  28األǱنƑ، الƔ من Œǖȉا أن Ơدث فوائȐ يف مواȁين املدفوعات

ȕماتالوȁة األŏعلى جما Ɨ . خذ هذاǖي ،ȤيȒيف البلد امل ƑنǱاأل Ǵا إنفاق السائŒǖصادرات السياحة ب ȣتعر
  :  29اإلنفاق صورا متعددǥ أمهȾا

- Ü اإلقامة يف الفنادق  
 ȳ وسائل النقل من Ǳوي وƜري وبري Üاستخدا -
 Ü) الغذاء مǮال(كي الȒروري للحياǥ اإلنفاق االستȾال -
 لسلعية، خاصة يف سياحة املشتريات Üاإلنفاق على مشتريات ا -
 السياح Üاملفروضة على ȳ التȉǖريات رسو -
 .رسوȳ اهلبوط ومغادرǥ املواƆ واملطارات الƠ Ɣصَّل من الشركات -

 
  

وƟد اإلȉارǥ إىل أن هناȫ اختالفات واضحة بƙ الصادرات السياحية وغريها من الصادرات خاصة السøلعية  
  : Ȯƹ30ن إمجاهلا فيما يلي ،منȾا
أن السائǴ املستȾلȬ للسلع واخلدمات يźǖ إىل الدولة املصدرǥ للخدمات السياحية øƝالȣ الصøادرات    -

  .السلعية الƔ تصل إىل املستȾلȬ يف موȕنه
أن السائحƙ القادمƙ إىل البلد املصدر للخدمات السياحية يقومون بشراء أنøواع Ưتلفøة مøن السøلع      -

البلد املȒيȤ يف حƙ أن الصادرات األخرɁ تنصب فيȾا املعامالت على سøلعة أو خدمøة    واخلدمات يف
 .معينة بذاőا

سفر مواȕنيøȾا إىل الøدول   (أن الدول املتقدمة ال تفرض قيودا على وارداőا السياحية من الدول النامية  -
                                                 

 
السلع  يعرȣ ميزان املدفوعات بǖنه سǲل حماسƑ تسǲل فيه كافة معامالت األعوان االقتصادية مع اخلارج، فȾو سǲل Ʒوي صادرات وواردات البلد من -28

  . واخلدمات
، اŎلة العلمية للبحوث والدراسات التǲارية، Ǳامعøة  مساƵة السياحة يف ƠقيȨ الرفاهية االقتصادية وإمكانيات تعȚيم العائد السياحي : ملؤلȤجمȾول ا -29

  .ȋ ،198 1992دسة، اŎلد الǮاƆ، حلوان، كلية التǲارǥ وإدارǥ األعمال بالزمالȬ، مصر، ملحȨ السنة السا
30-  ȋ ،Ȩع السابǱاملر Ȅ204نف.  
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لبالد النامية، وبالتايل فǚن السوق ، يف حƙ أŒا تفرض قيودا كمية ونوعية على وارداőا السلعية من ا)النامية
 .لسياحية تعد سوقا قابلة للتوسعا

 
تركيزا يف األƜاث السياحية على آثøار السøياحة يف ميøزان     1930-1910 قد Ⱦȉدت الفترǥ بƙ عاميل

السياح هم كل األȉخاȋ الذين تتوفر فøيȾم  " إىل اعتبار أن  أوجليفياملدفوعات، فذهب الباحث اإلƱليزي 
أوهلما أن ينتقلوا من موȕنȾم األصلي ملدǥ تقل عن سنة، والǮاƆ أŒم بسبب إقامتȾم خارج موȕنȾøم   :ȉرȕان

Ȩȕاملنا Ȼا يف هذŒتسبوȮا إقامة مؤقتة أمواال يȾيقيمون في Ɣال Ȩȕفحسب هذا الباحث الذي . 31"ينفقون يف املنا
ن موȕنه األصلي ملدǥ تقل عن السøنة،  يتخذ معيارا حمددا العتبار أن األȉخاȋ يعدون سياحا كل من يتنقل م

وهذا اإلنفاق يف واقع األمر يعتر دخال للوحدات اإلنتاǱية . ويقوȳ بǚنفاق مداخيل يف األماكن الƔ يقيمون فيȾا
  . الƔ تنشȔ يف البلد

  
 وعلى أية حال فقدوȳ الزوار األǱانب يسȾم يف تنشيȔ ميزان املدفوعات يف البلدان الƔ تستȒفȾم øƞا أøŒم  
يدخلون إىل هذȻ البلدان عمالت أǱنبية، كما أن تنقل املواȕنƙ املقيمƙ إىل اخلارج يف إȕار السياحة يؤدي إىل 

وǮƹل النشاط السياحي موردا هاما للعديد مøن  . خروج العمالت، ưا يعƗ األثر السلƑ على ميزان املدفوعات
من إمجايل الناتǰ العاملي يف سنة   %15وارد ما يقارب حيث ǮƢل هذȻ املالدول مǮل إيطاليا وإسبانيا واليونان، 

1999ǰا تقدمة السياحة اجلزائرية للناتƞ ǰالنتائ Ȼا ما قارنا هذǽد متواضعة ، وإǱ ǰدنا النتائǱو Ɨȕفقد . الو
مث تøدنǨ إىل   % 0.1قيمøة   1993سǲلǨ نسبة اإليرادات السياحية إىل الناتǰ اǂلي اإلمجايل يف سøنة  

  .199932سنة  % 0.05مث إىل  1994يبا يف سنة تقر 0.08%
  

وهناȫ العديد من االعتبارات الƔ تȁƎ ضرورǥ االهتماȳ بزيادǥ اإليرادات السياحية مøن العمøالت الصøعبة    
  :منȾا  33خصوصا يف الدول النامية الƔ تتمتع بǚمȮانيات سياحية ȕبيعية أو تارƸية أو ثقافية

درات القابلة للنمو، كما أŒا تقوȳ على استغالل ثروات ȕبيعية ومعاƁ ن اخلدمات السياحية تعد من الصاأ -
  السياحية Ü تأثرية تارƸية ومزارات دينية ال تدر عائدا بغري االستخداما

 ȁمة ملواȾǱة متطلباőا اخلارǱية ÜحاǱة البالد النامية الƔ هلا إمȮانيات سياحية إىل العمالت الصعبة الال -
امية اƩصول على إيرادات كافية من النقد األǱنƑ عن ȕريȨ صادراőا من اǂاصøيل  ال تستطيع البالد الن -

 .ȕلب هذȻ السلع يف السوق العامليةالزراعية واملواد اخلاȳ نȚرا لعدȮƠ ȳمȾا يف عرض و
                                                 

 
31-  ȋ ،Ȼكرǽ Ȩع سبǱ14كامل حممود ، مر.  
  .Ǳ ،2001امعة قسنطينة، اجلزائر  2001ديسمƎ  16، جملة العلوȳ اإلنسانية، العدد موقȜ السياحة يف االقتصاد اجلزائري : مليȮة حفيȉ ȘبايȮي -32
33- Ȥول املؤلȾيم العائ : جمȚالرفاهية االقتصادية وإمكانيات تع ȨقيƠ ة السياحة يفƵة  د السياحيمساøامعǱ ،اريةǲلة العلمية للبحوث والدراسات التŎا ،

 ،ƆاǮلد الŎالسنة السادسة، ا Ȩمصر، ملح ،Ȭاألعمال بالزمال ǥوإدار ǥارǲ1992حلوان، كلية الت ȋ ،201.  
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ǱتاƠ الدول النامية للحصول على ما ȳتنميت هوخالصة القول أن أحد السبل اهلامة أما Ȩلتحقي ƑنǱا من نقد أȾ

  .االقتصادية واالǱتماعية هو استغالل إمȮانياőا السياحية بشȮل أمǮل
  
  :تشكيل الدخل الوطƗ وإعادة توزيعȼ و السياحة 2-3

 Ɨȕأثر السياحة يف تنمية قطاعات االقتصاد الو Ȥيتوق–  ǽحسب األستاKrapf 34 –  على تقدير مصروفات
فنادق واملطاعم ووسائل النقل وحمøالت اهلøدايا واملالهøي    السائحƙ اإلمجالية الƔ تتمǮل يف أرقاȳ أعمال ال

أن هذȻ املوارد السياحية تعم مجيع قطاعات االقتصاد، من خالل حلقة توȁيع الدخل على  Ǩبثواملقاهي، وقد 
عناصر اإلنتاج، فالسائǴ عندما يسدد ما عليه إىل صاحب الفندق فǚن هذا األخøري بøدورȻ يقøوȳ بسøداد     

نتاج الƔ تتحول إىل ȕلب داخل االقتصاد الوƗȕ، ففي șل قدرǥ االقتصاد على تلبية هذا مستحقات عوامل اإل
Ɨȕعلى أثر . 35الطلب يزيد اإلنتاج الو ǥالزياد Ȼهذ Ȥالسياحةتتوق Ȥدخل    36مضاعøري الøتغ Ȅالذي يقي

اƩدي لالسøتǮمار   الوƗȕ نتيǲة تغري الدخل السياحي مع األخذ بعƙ االعتبار امليل اƩدي لالستȾالȫ و امليل 
 Y = 1/(1-b-c).∆Yt∆        :وفȨ املعادلة التالية 

  :أن  حيث
∆Y    :م عن تغري الدخل السياحيǱالنا Ɨȕل التغري يف الدخل الوǮƢ.  

b    :ȫالȾدي لالستƩل امليل اǮƹ.  
c    :مارǮدي لالستƩل امليل اǮƹ.  

∆Yt    :ل التغري يف الدخل السياحيǮƢ .  
  

وعليøه،   .Ȥ أن Ǳزءا من االستǮمار يتم ƠفيزȻ بزيادǥ الدخل ويسمى باالستǮمار املستحثاملȒاعيفترض هذا 
   ȳوøتق Ɣøالسياحي وال ǰاملنت Ƈيف تقد Ǩاركȉ Ɣيعه على عناصر اإلنتاج الȁفالدخل السياحي األويل يتم تو

تǲي السلع واخلøدمات،  بدورها بǚنفاقه على السلع واخلدمات الوȕنية يف الداخل وبالتايل يتولد دخل Ǳديد ملن
ولȮن هؤالء املنتƙǲ ال ƷتفȚون ŏذȻ املداخيل كاملة، بل ينفقون Ǳزءا كبريا منȾا علøى ƯتلȤø السøلع    

وكلمøا  . واخلدمات ưا Ʒدث ȁيادǱ ǥديدǥ يف الدخل وهȮذا إىل أن يتالȉى أثر هذا الدخل السياحي األويل
اتǴȒ أثر السياحة على االقتصاد الوƗȕ، فتحويل القدرǥ  انتقل الدخل السياحي من يد إىل يد لينفȨ من Ǳديد،

                                                 
 
34- K. Krapf : Le tourisme facteur de l’économie moderne, A.I.E.S.T Le tourisme moderne et son importance 

économique et les possibilités de sa planification, Berne, Gurten, 1963. 
  . يؤدي إىل ȁيادǥ اإلنتاج الȮلي وفȨ أثر املȒاعȤ) اإلنتاج ( لȮلي يف االقتصاد، ويف șل وǱود مرونة يف العرض الȮلي اȁيادǥ الطلب  -35
  .ل الوƗȕ الناتǰ عن تغري الدخل السياحي بوحدǥ نقدية واحدȮƹǥن تعريȤ املȒاعȤ رياضيا على أنه التغري يف الدخ -36
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  . 37الشرائية السياحية إىل موارد ومصروفات تǈȮون أثر السياحة على تنمية االقتصاد
  

الƔ تقع أثنøاء تنقøل    التسرǡا إىل أن معدل أثر السياحة على تنمية االقتصاد يتوقȤ على حاالت ونشري هن
ǥارج   اكتنازاالقتصادية من خالل اختزان أو  املصروفات السياحية يف الدائرøا خȾاألموال، أو إنفاق Ȼهذ Ȑبع

دائرǥ االقتصøادية  الø دائرǥ االقتصاد الوƗȕ، أو تǱǖيل إنفاقȾا إىل فترات الحقة، فȮلما خرǨǱ األموال عن 
تøع ŏيøȮل   ƸتلȤ معدل التسرب يف البالد املتقدمة الƔø تتم و .للدولة كلما توقȤ أثرها يف تنمية االقتصاد
باإلضافة إىل șاهرǥ التسرب . اƆ من ضعȤ يف هيȮلȾا االقتصادياقتصادي متقدȳ عنه يف البالد النامية الƔ تع

ȤاعȒر من املȚميعي املنتǲا إىل تقليص األثر التőتؤدي حسب حد Ɣارتفاع األسعار ال ǥاهرș ȫ38هنا .  
  

ƙن التميز بȮƹ بصفة عامة :  
هي الزيادǥ املباȉرǥ يف النشاط االقتصادي بسبب اإلنفøاق السøياحي، مøǮل    :  Ȥاآلǭار املباشرة للمضاع -

   ǥادøيȁ ادق، أيøا السياح يف الفنȾيȒيق Ɣعدد الليايل ال ǥيادȁ ة عنƟالنا Ȥائșارتفاع املبيعات والدخل والو
  Ü املبيعات يف قطاع الفنادق

  
- Ȥري املباشرة للمضاعȡ ارǭيف:  اآل ǥرȉغري املبا ǥي   هي الزيادøاط اخللفøالنشاط االقتصادي بسبب االرتب 

لبعȐ الصناعات بالقطاع السياحي، أي تلȬ الصناعات الƔ تشتري منȾا السياحة السلع واخلدمات بشȮøل  
ǽ ر، فيؤديȉمباÜ النشاط االقتصادي ǥيادȁ إىل Ȭل  

  
- Ȥاملضاع Ȩة عن طريǭدǶار املستǭدث يف النشاط االقتصاد:  اآلƠ Ɣاق   وهي التغريات الøبب إنفøي بس

الدخل املȮتسب بصورǥ مباȉرǥ أو غري مباȉرǥ من النشاط السياحي، مǮل إنفاق العائالت العاملة يف الصناعات 
  .اƀ...التقليدية املداخيل املȮتسبة من النشاط السياحي على غذائȾا وملبسȾا

 Ȥالية للمضاعƤɋار اǭار املباشرة = اآلǭري املباشرة + اآلȡ ارǭا+ اآلǭةاآلǭدǶر املست  
  

  : 39يعتمد استخداȳ املȒاعفات يف بيان اɇثار على النشاط االقتصادي على بعȐ األمور الواǱب مراعاőا منȾا
نȚرا العتماد تǖثري اإلنفاق السياحي على اɇثار املباȉرǥ ملȒاعȤ السياحة، فينبغي العمل على اƩصول إىل  -

                                                 
 

37-  ȋ ،Ȼكرǽ Ȩع سبǱ79حممود كامل، مر.  
38-  H. Durand et autres : Economie et politique du tourisme, Paris, edition LGDJ, 1994. 

  .ȋ09  1999سبتمƎ /يا، اŎلد السادس، العدد الǮاƆ، أغسطȄنشرǥ منتدɁ البحوث االقتصادية للدول العربية وإيران وترك:  مضاعفات السياحة -39
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  ات دقيقة لعدد الزائرين وإنفاقȾم Üإحصائي
ة مدɁ ترابȔ النشاط السياحي بالقطاعات االقتصادية األخرƶ ،Ɂب العمل على Ơليل اɇثار غري ملعرف -

املباȉرǥ للمȒاعفات السياحية من خالل Ơديد العالقات املوǱودǥ بƙ اإلنفاق السياحي وقطاعات 
Ɨȕاالقتصاد الو.  

ءات خاصة لتقدير تǖثريها تقديرا السلع الƔ يشتريȾا السياح من حمالت البيع بالتǲزئة Ơتاج إىل إǱرا -
صحيحا، فǽǚا قاȳ السياح بشراء سلع Ź استريادها من اخلارج فال ƶب أن يȒاȣ إىل الناتǰ االقتصادي 

Ȼزئة، وهذا أمر يف تصورنا يصعب تقديرǲبائع الت Ǵرب Ȉهام Ɂلي سوǂا .  
  
  :السياحة و التضǺم  2-4

هذȻ الȚاهرȄƢ ǥ كل القطاعات االقتصاد دون اسøتǮناء،   تؤثر السياحة وتتǖثر بȚاهرǥ التȒخمÜ إǽ أن  
الرتباȾȕا بقيمة النقود الƔ هي وسيلة تبادل السلع واخلدمات االقتصادية، فالتȒخم هو șاهرǥ اإلفراط يف ƴو 
املستوɁ العاȳ لɊسعار ưا يؤدي إىل تدهور القوǥ الشرائية للنقود، وبالتايل فȾو يؤثر يف النشاط السياحي مøن  

  .احا يعƗ تدهور القوǥ الشرائية للسيخالل رفعه ألسعار املنتǲات السياحية وهو م
  

كما أن النشاط السياحي يف Ǳانبه االستȾالكي والذي يتميز يف كǮري من األحيان بǖنه نشاط مøوƧي    
تøȮون   )اإلنتاج(يؤدي إىل ȁيادǥ الطلب االستȾالكي يف املناȨȕ السياحية، ففي حاالت مجود العرض الȮلي 

  Ȕيøطơ لș العرض والطلب يف ƙن بȁب العمل على إحداث التواǲخم، وعليه فيȒالسياحة أحد عوامل الت
أسعار اخلøدمات  إرǱاع ارتفاع وȮƹن  .سياحي Ǳيد يǖخذ بعƙ االعتبار فترات ƴو وركود النشاط السياحي

  : السياحية إىل األسباب اɇتية
  .ي يتسبب يف تȒخم الطلبإما لɌسراȣ يف الطلب من السياح، والذ -
 .وإما الرتفاع تȮاليȤ اإلنتاج يف املناȨȕ السياحية، والذي يتسبب يف تȒخم التȮلفة -
 .أو للسببƙ معاÜ إǽ أن السببȮƹ ƙن أن يتعايشان معا فȮلȾما يؤثر يف األخر -
  

لب السياحي وملعرفة مدɁ تǖثري األǱور ومستويات األسعار يف حǲم الطلب السياحي ƶب حساب مرونة الط
  :مرونة الطلب السياحي بالنسبة لǱɊور بالعالقة التالية تعطى  و .بالنسبة لǱɊور أو مستويات األسعار

EDt/w= (∆Dt/∆w).(w/Dt) 
  : أن  حيث
∆Dt   :ƢÜ م الطلب السياحيǲل التغري يف حǮ  
∆W :  Ü ورǱل التغري يف مستويات األǮƢ 
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Dt     :Ü م الطلب السياحيǲل حǮƢ  
W :    ورǱل مستويات األǮƢ.  

  
مرونة الطلب السøياحي بالنسøبة    .وقد بينǨ التǲارب أن الطلب السياحي يتغري يف نفȄ اƟاȻ تغري األǱور

 EDt/p= (∆Dt/∆p).(p/Dt)    :ملستويات األسعار تعطى بالعالقة التالية 
  : أن  حيث
∆Dt  :ƢÜ م الطلب السياحيǲل التغري يف حǮ  
∆p   : ل التغري يفǮƢÜ مستويات األسعار  
Dt    :مǲل حǮƢ Ü الطلب السياحي  
p       :ل مستويات األسعارǮƢ.  
  
  :  السياحة ودورها يف ƠقيȨ التوازن االقتصادي 2-5

   Ȩȕاøأو من ǥدøديǱ Ȩȕبتنمية منا ȳنة من خالل االهتماȁالتنمية اإلقليمية املتوا ȨقيƠ يف Ÿاƶللسياحة دور إ
 .معينة، ويتم ǽلȬ من خالل القياȳ باستǮمارات إنتاǱية Ǳديدǥ يف هøذȻ املنøاȨȕ   تعرضǨ لɌمهال يف فترات

   Ɂدøليم ملøس ȫابية للسياحة على النشاط االقتصادي، إال أنه ال يتوفر إدراƶثار اإلɇا Ȼوبالرغم من كل هذ
 Ǳع هذا القصور Ýمسامهة السياحة يف االقتصاد يف الدول النامية عموما واجلزائر خصوصا، فيا ترɁ إىل ماǽا ير

  : 40يف واقع األمر هناȫ أسباب عديدȮƹ ǥن إƶاȁها فيما يلي
  
- ȯاألو Ǣناعات   :   السبøادن، والصøبالزراعة، واستخراج املع ȳالدول إىل االهتما Ȼه هذǱل يف توǮيتم

التحويلية باعتبارها أنشطة أساسية تدفع إىل النمو االقتصادي وتزيد الدخل عن ȕريȨ تصøدير السøلع،   
قد تȮون وهذȻ وȾǱة نȚر . عتبار أن السياحة وبعȐ اخلدمات األخرɁ ضمن الصناعات غري األساسيةوا

  تنشيȔ بعȐ فروع االقتصاد الوÜ Ɨȕ خاǞȕة ألن السياحة نوع خاȋ من اخلدمات يعمل على
- ƆاǮال Ǣي  :  السبøاط السøاملة حول النشȉري من الدول تفتقر إىل بيانات كاملة وǮة  أن كøاحي، خاص

  احة الداخلية منȾا Üالسي
-  ǢالسبǬالǮات  : الǲرا لتعدد منتȚالسواح، وهذا ن ȣرȕ من ȬلȾديد اجلزء من اإلنتاج املستƠ صعوبة

 ).إƀ...النقل، اإلقامة، الوǱبات، الترويǴ، التȻƕ، مبيعات التǲزئة،(السياحة وتنوعȾا 
  

                                                 
 

40-  ȋ ،Ȩع السابǱاملر Ȅ09نف.  
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  :طرƠ ȧليل األǭر السياحي علɂ النشاȓ االقتصادي  :ǭالǮا
باحǮون يف ميدان السياحة واملنȚمات واهليǞات الدولية العاملة يف قطاع السياحة على إƶاد وتطوير ȕرق اهتم ال

 ǥمم املتحدɊسابات القومية لƩا ȳاȚز على مفاهيم نȮليل النشاط السياحي ترتƠ وأدواتS.C.N.  يمȚتن Ȩوف
أن تقدȳ أǱوبة مقنعة لعدد من  Țر منȾاينتمنǲȾي ومتطلبات البحث يف جمال السياحة، هذȻ األدوات املنǲȾية 

  :  41األسǞلة Ȯƹن إƶاȁها فيما يلي
 Ý Ɨȕما هي مسامهة السياحة يف االقتصاد الو  
  Ý الكي للسياحةȾعن الطلب االست ǥاملتولد ǥرȉوغري املبا ǥرȉافة املباȒما هي القيمة امل 
 Ý من النشاط السياحي ǥما هي القطاعات االقتصادية املستفيد 
ي السلع واخلدمات الƔ يتم ȉراǗها من ȕرȣ السياح، وما هي األمهية النسبية للطلøب السøياحي   ما ه 

Ý ائيȾباملقارنة مع جمموع الطلب الن 
  

فاإلǱابة عن هذȻ األسǞلة وغريها Ǯƹل حمورا هاما يف Ơديد وơطيȔ معاƁ السياسة التسويقية السياحية واختيار 
  : 42هيناȫ أربع ȕرق هي على سبيل املǮال ال اƩصر وعموما ه. اإلستراتيǲية املناسبة

  
استقراء الواقع من خالل دراسة وƠليل وتتمǮل يف  :  Les enquêtes de terrain :البǶوǫ امليدانية 3-1

 ȳري عن آثار السياحة، بل تستخدǮȮالشيء ال ȳن أن تقدȮƹ البحوث ال Ȼواهر السياحية، ويشار إىل أن هذȚال
  .تائǰ الطرق األخرɁعادǥ يف Ơليل ن

  
تعتمد هذȻ النماǽج  : ƴL’offre et la demande touristiqueاǯǽ تقييم العرȏ والȖلǢ السياحي  3-2

، والƔ تعمل علøى تøبøǱ ƙانƑ    1998الŹ Ɣ اعتمادها منذ سنة  C.S.Tعلى اƩسابات املترابطة للسياحة 
  :ات Ơليل وتقييم أثر السياحة إىل ثالث مراحلفحسب هذȻ النماǽج، تنقسم إǱراء. العرض والطلب السياحي

  قتصادية املعنية بالنشاط السياحي ƠÜديد الفروع اال -
Ɣ هلا أثر على ال) إƀ...حǲم اإلنتاج، الناتǰ الداخلي اخلاȳ(تقدير اŎمعات االقتصادية الȮلية  -

Ü يةǱالفروع اإلنتا 
  .النسبة لȮل فرعنسب مسامهة السياحية يف هذȻ اŎمعات ب) Ơديد(تقدير  -

  
تعتمد هذȻ الطريقة على إعداد ƴاǽج اقتصادية و : Les Modèles économiquesالنماǯǽ االقتصادية  3-3

                                                 
 
41- M. Soteriades : L’analyse de la consommation touristique - Les méthodes Ex post, tourisme revue, vol 59 N° 3/04 P 7   
42- Loc cit PP 8-11   
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Ȭلǽ االقتصادية للنشاط السياحي، ويستعمل يف ȨقائƩليل ودراسة اƠ ،Ȥإىل تعري ȣدő43 :  
  ƴLes modèles input-output Üاǽج املدخالت واملخرǱات  -
  Les modèles multiplicateurs touristiques ÜالسياحةمȒاعفات  -
  .Les modèles économétriques 44النماǽج القياسية -

وهي ƴاǽج Ƣزج بƙ النماǽج السابقة يف ƠليلȾا ألثر :  Les modèles combinées :النماǯǽ املǺتلȖة  3-4
  :السياحة على النشاط االقتصادي من هذȻ النماǽج Ʊد 

الذي ƹزج بƴ ƙوǽج املøدخالت واملخرøǱات   :  Le modèle intégréدمǰ النموǯǽ امل -
  . والنموǽج القياسي، يستخدȳ السالسل الزمنية

-  ǯǽالنموOEF45  : السياحة Ȅتب الدويل للسياحة وجملȮال ȣرȕ من Ȼتطوير Ź الذي.  
  .ǥ من نقاط قوǥ النماǽج األخرɁ وتتǲنب نقاط الȒعȤ فيȾادإǽن هي ƴاǽج مستفي -
  :46ة عامة، فǖي ƴوǽج لتقيم آثار السياحة ƶب أن ƷقȨ معايري التقييم املتمǮلة يف بصف -
-  ȨالتناسCohérence :اتȒج على تناقǽتوي النموƷ ب أنƶ ال.  
ƶب أن يغطي النموǽج كل مصروفات السياحة وأن تȮون له :  La couvertureالتȖȢية  -

ȫالȾعن االست ǥديد العوائد املتولدƠ على ǥالسياحي القدر.  
  .ƶب أن يستعمل النموǽج املعطيات اإلحصائية بشȮل أمǮل:  L’efficacitéالفعالية  -
  .ƶب أن يعطي النموǽج إمȮانية مقارنة نتائǰ تقديرExactitude  :Ȼالدقة  -
  .إمȮانية االستعمال يف مناǱ Ȩȕغرافية Ưتلفة ويف فترات Ưتلفة من الزمن -

  
  : السياحي مناهǰ وأساليǢ قياȃ النشاȓ: رابعا

تعتƎ عملية مجع وتصنيȤ البيانات االقتصادية ملختلȤ األنشطة االقتصادية أحد العوامل الƔø أدت إىل    
ƴو واȁدهار بعȐ األممǽ ÜلȬ أن رصد حركة اŎمعات االقتصادية الȮلية، وتتبع تطورها مȮنǨø صøانعي   

وبغيøة  . ية على مستوɁ اǂلي واإلقليميالسياسة االقتصادية على مستوɁ الدولة من رسم معاƁ وخطȔ التنم
   ȳاøȚداد نøعǚب ǥاألمم املتحد Ǩقام Üراء املقارنات الدولية الصحيحةǱو النشاط االقتصادي العاملي، وإƴ تتبع

                                                 
 
43- M. Soteriades, Op-cit PP 8-9  

  : من النماǽج القياسية املستعملة  -44
Le Modèle des recettes résiduelles, conçu par Kreutzwizer; 
Les modèles des ratios de dépenses : T-MAP I et TRAITS II; 
Les modèles de facteur de coût TEIM : Travel Economic Inpact Model; 
(CGE) Le modèle du Computable General Equilibrium; 
(AIDS) Almost Ideal Demand System; 
(LES) Linear Expenditure System; 
(TEM) Tourism Expenditure Model. 
45- Oxford Econometric Forecasting. 
46- D. Frechtling : Economic impact models (1995). In M. Soteriades, op-cit p 10.   
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اƩسابات القومية الذي يعتƎ األساس واملرǱع لȮل املقارنات الدولية فيما Ƹص تطور لنشاط االقتصادي وقد 
Ź تبƗ توصøيات   1991عقب مؤƢر أوتاوا بȮندا يف Ǳوان و. ضمن هذا النȚاȳ أدرǨǱ حسابات السياحة

قامǨ األمم املتحدǥ وبالتنسيȨ مøع   1993بشǖن إحصاءات السفر والسياحة، بعد ǽلȬ بسنتƙ أي يف سنة 
 ȳوȾر مفȾșمة العاملية للسياحة باعتماد توصيات أوتاوا وȚة السـياح "املنȖاملعياري ألنش ƃالدو Ȥةالتصني" 

SICTA47  مȚة إليه ألنه مصدر معǱاƩرت اȾș اȾانب العرض ألنشطتǱ السياحة على Ȥالذي يعتمد يف تعري
 ،Ɂالسياحة والقطاعات االقتصادية األخر ƙالعالقات ب Ǵيوض Ȥنية، هذا التصنيȕاإلحصاءات االقتصادية الو

  .رɁويبƙ األمهية اƩقيقية لقطاع السياحة ضمن القطاعات االقتصادية األخ
  

بوضع دليل للحسابات االقتصøادية اخلاصøة    1991قامǨ منȚمة التعاون والتنمية االقتصادية يف سنة   
مث . 48بالسياحة، يوفر اإلȕار العملي جلمع اإلحصاءات والبيانات االقتصادية الȮلية ملختلȤ قطاعات السياحة

سياحة ومنȚمة التعاون والتنمية االقتصادية توǨǱ أȉغال البحث اهلامة الƔ قامŏ Ǩا كل من املنȚمة العاملية لل
 الالحقøة بوضع نȚاǱ ȳديد Ʃساب األنشطة املرتبطة بالسياحة، وƟميعȾا يف حساب موحد هو اƩسøابات  

وهو حساب يتفȨ مع نȚاȳ اƩسابات االقتصادية القومية   Les Comptes Satellites du Tourismeللسياحة 
SCN إال أنه منفص ،ǥمم املتحدɊياحة   . ل عنهلøل السøيǮي لتمǲȾي واملنȾيǱار التوȕسابات اإلƩا Ȼتوفر هذ

داخل نȚاȳ اƩسابات القومية وهذا من أǱل فȾم أفȒل لتǖثري السياحة يف النشøاط االقتصøادي ألي بلøد    
    ǽاøơى اøاع علøبالقط ƙاملعني ƙاالقتصادي ƙات العاملة يف القطاع، وكذا املتعاملǞاإلدارات واهلي ǥومساعد

  : 50وتشمل هذȻ اƩسابات عادǥ على ما يلي. 49القرارات وơطيȔ السياسات اإلستراتيǲية املناسبة
  
  ر واألǱانب واǂلƙ تبعا للسلعة Üإنفاق الزوا -
  إلنتاج لصناعات السياحة الرئيسيةÜ حسابات ا -
  املال اإلمجايل املتعلȨ بالسياحة ÜتȮوين رأس  -
- Ü العمالة املتعلقة بالسياحة  
  دفوعات املتعلȨ بالسياحة Üان املميز -
  Ü) املسامهة يف الناتǰ اإلمجايل(  لعة والنشاطسالقيمة املȒافة من السياحة تبعا لل -
 .حصيلة الȒرائب واإليرادات اȮƩومية الناƟة عن السياحة -

                                                 
 
47- Standard International Classification of Tourism Activities. 
48- OCDE : Manual on tourism economic account, Paris, 1991. 

  :يف دليل للحسابات املوحدǥ من ȕرȣ عدǥ هيǞات أنȚر ŏذا اخلصوȋ  2001نتائǰ هذȻ البحوث كانǨ حمل نشر سنة  -49 
Tourism Satellite Account : Recommended  Methodological Framework CF. CEC, OECD, WTO , UN. 2001. 

  .ȋ06  1999/ 09-08، العدد الǮاƆ، 6اŎلد  نشرǥ منتدɁ البحوث االقتصادية للدول العربية وإيران وتركيا،:  تقدير األǭر االقتصادي للسياحة  -50
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  خɎصة الفصل
  

االقتصøادية  يتǴȒَّ من سياق الفصل الǮاƆ، أن السياحة تłعد نشاȕا اقتصاديا هاما كغريها مøن النشøاȕات   
االقتصادية، كزيادǥ اإليرادات مøن النقøد األøǱنƑ     ةاألخرɁ، وǽلȬ ملا Ơققه من آثار اƶابية على الرفاهي

  .واملسامهة يف الدخل الوƗȕ وخلȨ فرȋ العمل وȁيادǥ اإليرادات للدولة



 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : نيالفصل الثا
  تقدير دوال العرض السياحي 

  والطلب السياحي يف اجلزائر  
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نسعى يف هذا الفصل إىل التعرȣ على الشȮل الذي تنمو به وتتطور اƩركة السياحية يف اجلزائر خالل   
التركيز على دراسة وƠليل البيانات بǚتباع املنǰȾ االستقرائي حيث يتم  2002إىل  1990الفترǥ املمتدǥَّ من 
احد مداخل السالسل الزمنية واملتمǮل يف ƴاǽج االستيفاء الداخلي، ويتȮون هذا الفصل من  ȳاملتاحة واستخدا

ثالثة مباحث، نستعرض يف األول معاجلة إحصائية للبيانات املتوفرǥ حول الفنادق من حيث تصنيفȾا وȕاقøة  
ونستعرض يف املبحث الǮاƆ معاجلøة إحصøائية   . وهذا ما نعƗ به العرض السياحياستيعاŏا وتوȁعȾا اجلغرايف 

منȾم واملقيمƙ اجلزائريƙ باخلارج وهذا ما نعƗ به  بللبيانات املتوفرǥ حول أعداد القادمƙ إىل اجلزائر، األǱان
وسنحاول اإلǱابة على . يةأما املبحث الǮالث فنقدȳ فيه قراءǥ لعناصر ميزان املدفوعات السياح.الطلب السياحي
  : األسǞلة التالية

  
- Ýالذي تنمو به وتتطور متغريات العرض السياحي يف اجلزائر ȻاƟما هو اال.  
- Ýالذي تنمو به وتتطور متغريات الطلب السياحي يف اجلزائر ȻاƟما هو اال.  
  .جلزائرÝما هو االƟاȻ الذي تنمو به وتتطور عناصر ميزان املدفوعات السياحية يف ا -
  

  .الفنادق، العرض السياحي، الطلب السياحي، الليايل السياحية،  ميزان املدفوعات السياحية:  الȮلمات املفتاح
  
  :1التǶليل اɋحصائي ملتȢريات العرȏ السياحي -أوال

  
  تȖور توزيȜ الفنادȧ املصنفة حسǢ النجوم .1.1

  
   Ǝالفنادق السياحيةتعت ، Ȭار"تلȁمن و ǥاملؤسسات املعتمد   Ȅاييøيب للمقǲتøيث تسƜ ،السياحة ǥ

إضافة إىل فنادق املسøافرين املعنونøة   . 2"التقنية الƔ يفرضȾا القانون، الذي يصنȤ الفنادق إىل ȄƦ درǱات
Ȥنفة  "وهي  6بفنادق الصنøري مصøالسياحة وغ ǥارȁو ȣرȕ من ǥ3"مؤسسات إيواء، غري معتمد .  ƙبøوي

   .2002و  1990 تطور أعداد هذȻ الفنادق بƙ سنƔ 1-3اجلدول
  

                                                                          
ري يف العلوȳ االقتصøادية، قسøم العلøوȳ    مذكرǥ ماǱست -دراسة مقارنة بƙ اجلزائر، تونȄ واملغرب–عشي صليحة، اɇثار التنموية للسياحة  - 1

  .الفصل الǮاƆ. 2004/2005االقتصادية، Ǳامعة باتنة 
ياسة اŎلȄ الوƗȕ االǱتماعي واالقتصادي، جلنة آفاق التنمية االقتصادية واالǱتماعية، مشروع التقرير حول مسامهة من اǱل إعادƠ ǥديد الس - 2

ǥالسادسة عشر ǥنية، الدورȕالسياحية الو Ǝ2000، نوفم ȋ ،.  ȋ22.  
3 -  ȋ ،عǱالر Ȅ23نف.  
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 تȖور توزيȜ الفنادȧ املصنفة حسǢ النجوم )1-2( رقم دوȯاجل
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6°catégorie(sans) 153 234 237 251 337 370 371 450 477 486 507 724 729 
5°catégorie(*) 55 66 68 69 69 70 70 70 70 72 72 43 47 
4°catégorie(**) 63 68 72 73 73 83 85 87 87 90 93 62 58 
3°catégorie(***) 87 87 89 89 90 91 91 91 104 107 110 67 69 
2°catégorie(****) 17 20 22 21 29 31 33 33 34 34 34 20 20 
1°catégorie(*****
) 5 5 5 7 7 8 9 9 9 11 11 11 12 
Check Total 380 480 493 510 605 653 659 740 781 800 827 927 935 

  www.ons.dz     26/08/2003:املصدر
 

1.1.1 .Ȥالصن ȧبيانات :  6فناد Ǵد تطورا حيث )1-2(اجلدول رقمتوضȾȉ من الفنادق Ȥأن هذا الصن
 4.8، وهذا يعƗ أن العدد ȁاد ƞقøدار  2002مؤسسة سنة  729إىل  1990سنة  153انتقل عددها من 

 Ȕتوسƞ Ȭلǽو ،ǥمعياري  410مر ȣراƲة تقلب  ،178فندق وباǱو  % 44وبالتايل درƴ معدل Ȕتوسƞو
 øالدراسة% 15.1سنوي يقدر ب ǥاملعادلة . ، خالل فتر ƙ1-2تب Ȥكمتغري تابع ملتغري  6تطور فنادق الصن

أن هناȫ اƟاها عاما تصاعديا Ʃركة هذا الصنȤ من املؤسسøات øȮƹن    1-2الزمن، ونالحȘ  من الشȮل
 .التعبري عنه ƞعادلة خȔ مستقيم

Cat6=44.236*t+100.04 ; R2=0.9316   …..1-2  
  

Ȥاها تصاعديا يف عدد فنادق الصنƟا ȫبان هنا ǥالبيانات من خالل املعادلة املقدر Ȼحيث أن ميل 6وتفيد هذ ،
  .خالل فترǥ الدراسة 6وهو ما يعƎ عن درǱة ƴو فنادق الصنȤ ،44.24االƟاȻ يȮون موǱبا ƞقدار 

 
  وكǮري اƩدود املمȾد هلا6اد فنادق الصنȤتطور أعد)1-2(رقمشȮلال

 
  
  
  
  
  
  

  
  1-3مرسوȳ انطالقا من بيانات اجلدول:املصدر
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2.1.1 .Ȥالصن ȧبيانات اجلدول:  5فناد Ǵد 1-2 توضȾȉ من الفنادق Ȥأن هذا الصن  Ȼاستقرارا يف تطور
أن العدد اƳفȐ ، وهذا يعƗ 2002مؤسسة سنة  47إىل  1990سنة 55حيث اƳفȐ عدد املؤسسات من 

 10فندق وباƲراȣ معيøاري   65وǽلƞ ȬتوسȔ  2001مؤسسة سنة  43مرǥ مث يتراǱع إىل  ƞ0.9قدار 
تøبƙ  . ، خالل فترǥ الدراسة% 0.18 -وƞتوسȔ معدل ƴو سنوي يقدر بø  % 15وبالتايل درǱة تقلب 

أن هناȫ اƟاها عاما  2-2الشȮلكمتغري تابع ملتغري الزمن، ونالحȘ من  5تطور فنادق الصنȤ 2-2املعادلة 
 .تصاعديا Ʃركة هذا الصنȤ من املؤسسات Ȯƹن التعبري عنه بǮȮري حدود من الدرǱة الǮانية

 
Cat5=0.59*t2 +7.45*t +49.43 ; R2=0.6869  …..2-2  

  
Ȥاها تصاعديا يف عدد فنادق الصنƟا ȫبان هنا ǥالبيانات من خالل املعادلة املقدر Ȼن ميل ، حيث أ5وتفيد هذ

  : يف Ȯȉل كǮري حدود من الدرǱة األوىل كما يلي االƟاȻ يȮون موǱبا ƞقدار مرتبȔ بعنصر الزمن
1.18*t + 7.45  

  
  وكǮري اƩدود املمȾد هلا5تطور أعداد فنادق الصنȤ)2-2(رقمشȮلال

 
  
  
  
  
  
  
  

  )3(مرسوȳ انطالقا من بيانات اجلدول رقم :املصدر
  

3.1.1 .Ȥالصن ȧبيانات اجلدولت:  4فناد Ǵد 1-2وضȾȉ من الفنادق Ȥأن هذا الصن  Ȼاستقرارا يف تطور
فندق سنة  62، مث يتراǱع إىل 2002فندق سنة  58إىل  1990سنة  63حيث انتقل عدد املؤسسات من 

وبالتايل  12مؤسسة وباƲراȣ معياري  76مرǥ وǽلƞ ȬتوسȔ  0.9وهذا يعƗ أن العدد ȁاد ƞقدار  2001
-2تبƙ املعادلة . ، خالل فترǥ الدراسة% 0.06 -وƞتوسȔ معدل ƴو سنوي يقدر بø  % 15درǱة تقلب 

3 Ȥل 4تطور فنادق الصنȮمن الش Ș3-2كمتغري تابع ملتغري الزمن، ونالح  øاها عاما متناقصƟا ȫاأن هنا 
 .Ʃركة هذا الصنȤ من الفنادق Ȯƹن التعبري عنه بǮȮري حدود من الدرǱة الǮانية

 
Cat4 = -0.1256*t3 + 1.9414*t2 - 4.9919*t + 69.091 ; R2 = 0.8268   …..3-2 
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Ȥاها متناقصا يف عدد فنادق الصنƟا ȫبان هنا ǥالبيانات من خالل املعادلة املقدر Ȼحيث أن ميل 4وتفيد هذ ،
Ȯȉل كǮري حøدود مøن   وهو مرتبȔ بعنصر الزمن يف   t2 + 3.883*t - 4.992*0.377 -االƟاȻ يȮون ƞقدار 

  .الدرǱة الǮانية
  

  وكǮري اƩدود املمȾد هلا4تطور أعداد فنادق الصنȤ)3-2(رقمشȮلال
 
  
  
  
  
  

  
  1-3مرسوȳ انطالقا من بيانات اجلدول:املصدر

  
4.1.1 .Ȥالصن ȧبيانات اجلدول:  3فناد Ǵد تطورا حيث انتقل  1-2توضȾȉ من الفنادق Ȥأن هذا الصن

، وهذا يعƗ أن 2001فندق سنة  67مث تراǱع إىل 2002ة فندق سن 69إىل  1990سنة 87عددها من 
 % 14وبالتايل درǱة تقلب  13مؤسسة وباƲراȣ معياري  90مرǥ وǽلƞ ȬتوسȔ  0.8العدد ȁاد ƞقدار 

 øو سنوي يقدر بƴ معدل Ȕتوسƞالدراسة% 0.97 -و ǥاملعادلة . ، خالل فتر ƙتطور فنادق  4-2تب
Ȥكمتغري تابع ملتغري الز 4الصنȘل من، ونالحȮ4- 2من الش  Ȥركة هذا الصنƩ اها عاما متناقصاƟا ȫأن هنا

 .من الفنادق Ȯƹن التعبري عنه بǮȮري حدود من الدرǱة الǮالǮة
 

Cat3 = -0.0256*t4+ 0.5506*t3 - 3.6657*t2 + 9.3315*t + 80.51 ; R2 = 0.6585  …..4-2 
  

، حيث أن ميل 3هناȫ اƟاها متناقصا يف عدد فنادق الصنȤ وتفيد هذȻ البيانات من خالل املعادلة املقدرǥ بان
وهو مرتبȔ بعنصر الزمن يف Ȯȉل كǮøري    t3 + 1.652*t2 - 7.331*t + 9.332*0.102 -االƟاȻ يȮون ƞقدار 

  .حدود من الدرǱة الǮالǮة
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  وكǮري اƩدود املمȾد هلا3تطور أعداد فنادق الصنȤ)4-2(رقمشȮلال
 
  
  
  
  
  

  
  

  1-3 مرسوȳ انطالقا من بيانات اجلدول:راملصد
  

5.1.1 .Ȥالصن ȧبيانات اجلدول:  2فناد Ǵ1-2 توض  Ȼد استقرارا يف تطورȾȉ من الفنادق Ȥأن هذا الصن
، مرǥ 1.2عƗ أن العدد ȁاد ƞقدار وهذا ي 2002فندق سنة  20إىل  1990سنة 17حيث انتقل عددها من 

 Ȕتوسƞ Ȭلǽمعياري 27و ȣراƲة تقلب  7 فندق وباǱو سنوي يقدر  % 25وبالتايل درƴ معدل Ȕتوسƞو
 øالدراسة% 3.03ب ǥاملعادلة . ، خالل فتر ƙ5-2تب Ȥكمتغري تابع ملتغري الزمن،  2تطور فنادق الصن

أن هناȫ اƟاها عاما متناقصا Ʃركة هذا الصنȤ من الفنادق Ȯƹن التعبري عنه بǮȮري  5-2ونالحȘ من الشȮل
Ǳةحدود من الدرǮالǮة ال. 

 
Cat2 = -0.0542*t3 + 0.722*t2 - 0.1439*t + 16.811 ; R2 = 0.8828  …..5-2 

 
Ȥاها متناقصا يف عدد فنادق الصنƟا ȫبان هنا ǥالبيانات من خالل املعادلة املقدر Ȼحيث أن ميل 2وتفيد هذ ،

يف Ȯȉل كǮري حدود من وهو مرتبȔ بعنصر الزمن   t2 + 1.444*t – 0.144*0.163 –االƟاȻ يȮون ƞقدار 
  .الدرǱة الǮانية
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  وكǮري اƩدود املمȾد هلا 2تطور أعداد فنادق الصنȤ)5-2(رقمشȮلال
  
  
  
  
  
  
  

  1-3مرسوȳ انطالقا من بيانات اجلدول:املصدر
  

6.1.1 .Ȥالصن ȧبيانات اجلدول:  1فناد Ǵ1-2 توض  Ȼد استقرارا يف تطورȾȉ من الفنادق Ȥأن هذا الصن
مرǥ،  2.4وهذا يعƗ أن العدد ȁاد ƞقدار  2002فندق سنة  12إىل  1990سنة 5انتقل عددها من  حيث

 Ȕتوسƞ8  معياري ȣراƲة تقلب  2فندق وباǱ29وبالتايل در %  øو سنوي يقدر بƴ معدل Ȕتوسƞو
الصنȤ  أن هناȫ اƟاها عاما تصاعديا Ʃركة هذا 6-2 ونالحȘ من الشȮل. ، خالل فترǥ الدراسة% 8.17

   .من املؤسسات Ȯƹن التعبري عنه ƞعادلة خȔ مستقيم
 

Cat1 = 0.6209*t + 4.0385 ; R2 = 0.9601…..6-2 
 

Ȥاها تصاعديا يف عدد فنادق الصنƟا ȫبان هنا ǥالبيانات من خالل املعادلة املقدر Ȼحيث أن ميل 1وتفيد هذ ،
  .خالل فترǥ الدراسة ƴ1و فنادق الصنȤ وهو ما يعƎ عن درǱة. 0.621االƟاȻ يȮون موǱبا ƞقدار 

  
  وكǮري اƩدود املمȾد هلا 1تطور أعداد فنادق الصنȤ)6-2(رقمشȮلال

  
  
  
  
  
  
  
  

  1-3مرسوȳ انطالقا من بيانات اجلدول:املصدر
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فندقا سنة   380يتبư ƙا سبȨ أن هذȻ الفنادق يف جمموعȾا عرفƴ Ǩوا متصاعدا حيث انتقل عددها من 
فندقا  676مرǥ، يف حƙ وصل املتوسȔ إىل  2.5أي بزيادǥ قدرها  2002فندق سنة  935 إىل 1990

، % 8.05وƞتوسȔ معدل ƴو سنوي يقدر بø  % 26أي بدرǱة تقلب  177واالƲراȣ املعياري إىل 
حȘ تطور جمموع أصناȣ هذȻ الفنادق كمتغري تابع ملتغري الزمن، ونال 7-2تبƙ املعادلة . خالل فترǥ الدراسة

أن هناȫ اƟاها عاما تصاعديا Ʃركة هذا اŎموع من الفنادق Ȯƹن التعبري عنه ƞعادلة خȔ  7-2من الشȮل
 .مستقيم

Cat = 45.11*t + 360.38 ; R2 = 0.9842…..7-2 
  

وتفيد هذȻ البيانات من خالل املعادلة املقدرǥ بان هناȫ اƟاها تصاعديا يف جمموع هذȻ الفنادق ، حيث أن ميل 
وهو ما يعƎ عن درǱة ƴو جمموع ƯتلȤ أصناȣ الفنادق خالل فترǥ . 45.11الƟاȻ يȮون موǱبا ƞقدار ا

  .الدراسة
  

  تطور جمموع أعداد الفنادق ƞختلȤ أصنافȾا وكǮري اƩدود املمȾد هلا)7-2(رقمشȮلال

  
 1-3 مرسوȳ انطالقا من بيانات اجلدول:املصدر
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2.1 .Ćور عدد األȖسسات الفندقيةتǘيف امل ŇةŉرŇس  
  .  2002و 1990تطور سعة الفنادق ƞعيار عدد األĆسŇرŇǥَّ، بƙ سنƔ  2-2 يłبƙ اجلدول

  
 )سرير(توزيȜ سعة الفنادƞ ȧعياري عدد األسرة وأصناȣ الفنادȧ  )2-2(رقم دوȯاجل

 Ʊ1  المجمو°catég(5*) 2°catég(4*) 3°catég(3*) 4°catég(**) 5°catég(*) 6°catég(sans) 

1990 53812 2758 3535 21715 6151 2534 17119 

1991 54986 2400 6844 23630 3192 2534 16386 

1992 55924 2400 6844 23908 3192 3194 16386 

1993 57290 4566 4429 23947 5620 2452 16276 

1994 60235 4802 4656 25176 5908 2581 17112 

1995 62000 4943 4792 25914 6081 2657 17613 

1996 64695 5158 5001 27040 6345 2772 18379 

1997 65704 5158 5047 27204 6374 2827 19094 

1998 70981 5785 5093 28968 7284 2975 20876 

1999 75705 6000 5330 29206 8250 2941 23778 

2000 76042 6200 5100 30330 5190 3322 27100 

2001 72485 4832 3621 15808 5331 2165 40728 

2002 73548 6000 2975 11717 3338 2033 47485 

26/08/2003 www.ons.dz املصدر:  

  
1.2.1 .Ȥالصن ȧمن اجلدول : 6 فناد ƙمن الفنادق قد انتقل من  2-2يتب Ȥيف هذا الصن ŇǥَّرŇسĆأن عدد األ

 2.8عƗ أن العدد تȒاعƞ Ȥقدار وهذا ي 2002سريرا سنة  47485إىل  1990سريرا سنة  17119
 Ȕتوسƞو ،ǥمعياري  22949مر ȣراƲة تقلب  10014سريرا وباǱو % 44أي بدرƴ معدل Ȕتوسƞو ،

 . خالل فترǥ الدراسة % 9.62سنوي 
 

Y = 410.52*t2 – 3668.9*t + 22768 ; R2 = 0.9338…..8-2  
  
Ɵا ȫبان هنا ǥالبيانات من خالل املعادلة املقدر Ȼلوتفيد هذȮ8-2اها تصاعديا وكما يبينه الش  ŇǥَّرŇسĆيف عدد األ

Ȥقدار 6لفنادق الصنƞ ونȮي ȻاƟ821.04، حيث أن ميل اال*t – 3668.9  لȮȉ بعنصر الزمن يف Ȕوهو مرتب
  .كǮري حدود من الدرǱة األوىل
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  وكǮري اƩدود املمȾد هلا 6تطور أعداد األسرǥ بفنادق الصنȤ)8-2(رقمشȮلال

  
  2-2مرسوȳ انطالقا من بيانات اجلدول:صدرامل

  
  

2.2.1 .Ȥالصن ȧمن اجلدول : 5 فناد ƙمن الفنادق قد انتقل من  2-2يتب Ȥيف هذا الصن ŇǥَّرŇسĆأن عدد األ
مرǥ،  0.8وهذا يعƗ أن العدد اƳفƞ Ȑقدار  2002سريرا سنة  2033إىل  1990سريرا سنة  2534

 Ȕتوسƞمعيا 2691و ȣراƲة تقلب  371ري سرير وباǱو سنوي % 14أي بدرƴ معدل Ȕتوسƞ0.55 –، و 
 .خالل فترǥ الدراسة %
 

y = -1.1125*t4 + 27.18*t3 – 218.13*t2 + 673.62*t + 2044.7 ; R2 = 0.5873…..9-2 
  

رǥ يف عدد األس 9- 2وتفيد هذȻ البيانات من خالل املعادلة املقدرǥ بان هناȫ اƟاها متناقصا وكما يبينه الشȮل
Ȥقدار5لفنادق الصنƞ ونȮي ȻاƟة  ، حيث أن ميل االǱري حدود من الدرǮل كȮȉ بعنصر الزمن يف Ȕمرتب

   : كما يلي الǮالǮة
- 4.45*t3 + 81.54*t2 – 436.3*t + 673.6  
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  وكǮري اƩدود املمȾد هلا 5تطور أعداد األسرǥ بفنادق الصنȤ)9-2(رقمشȮلال

  
  2-2من بيانات اجلدولمرسوȳ انطالقا:املصدر

  
  

3.2.1 .Ȥالصن ȧمن اجلدول : 4 فناد ƙمن الفنادق قد انتقل من  2-2يتب Ȥيف هذا الصن ŇǥَّرŇسĆأن عدد األ
مøرǥ،   0.5وهذا يعƗ أن العدد اƳفƞ Ȑقدار  2002سريرا سنة  3338إىل  1990سريرا سنة  6151

 Ȕتوسƞمعياري  5558و ȣراƲة ت 1543سريرا وباǱو سنوي % 28قلب أي بدرƴ معدل Ȕتوسƞو ،– 
  .خالل فترǥ الدراسة % 0.28

 
y = 2.5577*t4 - 93.403*t3 + 1052.9*t2 - 3905.5*t + 8494.8 ; R2 = 0.7271…..10-2  

  
وتفيد هذȻ البيانات من خالل املعادلة املقدرǥ بان هناȫ اƟاها متذبذبا ويؤول إىل التناقص وكما يبينه 

بعنصر الزمن يف  مرتبȔ ، حيث أن ميل االƟاȻ يȮون ƞقدار4ألĆسŇرŇǥَّ لفنادق الصنȤيف عدد ا 10-2الشȮل
  :  Ȯȉل كǮري حدود من الدرǱة الǮالǮة كما يلي

  
10.23*t3 – 280.21*t2 + 2105.8*t – 3905.5  
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  وكǮري اƩدود املمȾد هلا 4تطور أعداد األسرǥ بفنادق الصنȤ)10-2(رقمشȮلال

  

  2-2سوȳ انطالقا من بيانات اجلدولمر:املصدر
  

4.2.1 .Ȥالصن ȧمن اجلدول : 3 فناد ƙمن الفنادق قد انتقل من  2-2يتب Ȥيف هذا الصن ŇǥَّرŇسĆأن عدد األ
مرǥ،  0.5وهذا يعƗ أن العدد اƳفƞ Ȑقدار  2002سريرا سنة  11717إىل  1990سريرا سنة  21715
 Ȕتوسƞمعياري  24197و ȣراƲة تقلب  5317سرير وباǱو سنوي % 22أي بدرƴ معدل Ȕتوسƞو ،– 

 .خالل فترǥ الدراسة % 3.29
  

y = -64.769*t3 + 1061.2*t2 – 3984.4*t + 26490 ; R2 = 0.8205…..11-2 
  

وتفيد هذȻ البيانات من خالل املعادلة املقدرǥ بان هناȫ اƟاها متذبذبا ويؤول إىل التناقص وكما يبينه 
مرتبȔ بعنصر الزمن يف  ، حيث أن ميل االƟاȻ يȮون ƞقدار3ألĆسŇرŇǥَّ لفنادق الصنȤيف عدد ا 11-2الشȮل

  : Ȯȉل كǮري حدود من الدرǱة الǮانية كما يلي
  

– 194.31*t2 + 2122.4*t – 3984.4  
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  وكǮري اƩدود املمȾد هلا 3تطور أعداد األسرǥ بفنادق الصنȤ)11-2(رقمشȮلال

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2-2وȳ انطالقا من بيانات اجلدولمرس:املصدر
  

5.2.1 .Ȥالصن ȧمن اجلدول : 2 فناد ƙمن الفنادق قد انتقل من  2-2يتب Ȥيف هذا الصن ŇǥَّرŇسĆأن عدد األ
مرǥ،  0.8وهذا يعƗ أن العدد اƳفƞ Ȑقدار  2002سريرا سنة  2975إىل  1990سريرا سنة  3535

 Ȕتوسƞمعياري  4867و ȣراƲة تقلب أ 1130سريرا وباǱو سنوي % 23ي بدرƴ معدل Ȕتوسƞو ،
 .خالل فترǥ الدراسة % 2.17

  
y = -4.823*t4 + 133.01*t3 – 1236*t2 + 4295.6*t + 1059.3 ; R2 = 0.6174…..12-2  

  
وتفيد هذȻ البيانات من خالل املعادلة املقدرǥ بان هناȫ اƟاها متذبذبا ويؤول إىل التناقص وكما يبينه 

، حيث أن ميل االƟاȻ يȮون ƞقدار مرتبȔ بعنصر الزمن يف 2عدد األĆسŇرŇǥَّ لفنادق الصنȤيف  12-2الشȮل
  : Ȯȉل كǮري حدود من الدرǱة الǮالǮة كما يلي

  
- 19.29*t3 + 399.03*t2 - 2472*t – 4295.6  
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  وكثير الحدود الممهد لها 2تطور أعداد األسرة بفنادق الصنف)12-2(رقمشكلال

  

  2-2مرسوȳ انطالقا من بيانات اجلدول:املصدر
  

6.2.1 .Ȥالصن ȧمن اجلدول : 1 فناد ƙمن الفنادق قد انتقل من  2-2يتب Ȥيف هذا الصن ŇǥَّرŇسĆأن عدد األ
مرǥ،  2.2وهذا يعƗ أن العدد تȒاعƞ Ȥقدار  2002سريرا سنة  6000إىل  1990سريرا سنة  2758

 Ȕتوسƞمعياري  4692و ȣراƲة تقلب  1344سريرا وباǱو سنوي % 29أي بدرƴ معدل Ȕتوسƞو ،
 .خالل فترǥ الدراسة % 9.25

  
y = -1.8505*t3 + 2.4989*t2 + 576.14*t + 1680.9 ; R2 = 0.8451…..13-2  

  
  

يف عدد  13-2وتفيد هذȻ البيانات من خالل املعادلة املقدرǥ بان هناȫ اƟاها متناقصا وكما يبينه الشȮل
، حيث أن ميل االƟاȻ يȮون ƞقدار مرتبȔ بعنصر الزمن يف Ȯȉل كǮري حدود من 1ق الصنȤاألĆسŇرŇǥَّ لفناد

  : الدرǱة الǮانية كما يلي
  

– 5.552*t2 + 4.998*t + 576.14  
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  وكǮري اƩدود املمȾد هلا 1تطور أعداد األسرǥ بفنادق الصنȤ)13-2(رقمشȮلال

  
  2-2مرسوȳ انطالقا من بيانات اجلدول:املصدر

  
إىل  1990سريرا سنة  53812يتبƙ أن عدد األĆسŇرŇǥَّ يف جمموع هذȻ الفنادق انتقل من :  اجملموع. 7.2.1

سرير  64877مرǥ، وƞتوسȔ  1.4، وهذا يعƗ أن العدد تȒاعƞ Ȥقدار 2002سريرا سنة  73548
فترǥ  خالل % 2.69وƞتوسȔ معدل ƴو سنوي %  13أي بدرǱة تقلب  8169واƲراȣ معياري 

 .الدراسة
 

y = 2015.5*t + 50769 ; R2 = 0.9233…..14-2 
 

يف جمموع عدد  )14- 2الشȮل(وتفيد هذȻ البيانات من خالل املعادلة املقدرǥ بان هناȫ اƟاها تصاعديا 
  .وهو مستقل عن عنصر الزمن 2015.5 األĆسŇرŇǥَّ جلميع أصناȣ الفنادق، حيث أن ميل االƟاȻ يȮون ƞقدار

  
  تطور إمجايل عدد األسرƞ ǥختلȤ أصناȣ الفنادق وكǮري اƩدود املمȾد هلا)14-2(قمر شȮلال

  
  2-2مرسوȳ انطالقا من بيانات اجلدول:املصدر
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3.1 .ǒيواɋطاقات ا  
  ). التوȁيع اجلغرايف(ȕاقات االستقبال ƞقياس عدد األĆسŇرŇǥَّ ، وتبعا للمنتǰ السياحي  3-2يبƙ اجلدول

  
)سرير(توزيȜ طاقات اɋيواǒ تبعا لنوع املنتǰ السياحي  )3-2(رقم دوȯاجل  

الساحلي اƩضرية اجملموع    املناخي اƩمŉامات الصǶراوية
1991 54986 26286 18972 5026 3696 1006 

1992 55924 26928 18972 5026 3714 1284 

1993 57290 27874 19272 5146 3714 1284 

1994 60235 29304 20263 5415 3903 1350 

1995 62000 29689 19410 7615 3934 1352 

1996 64695 30980 20254 7946 4105 1410 

1997 65704 30828 20395 8663 4308 1510 

1998 70981 32777 23000 9000 4629 1575 

1999 75505 32300 24255 9150 7500 2300 

2000 77242 33000 25442 9000 8500 1300 

2001 72485 33495 23485 7723 6536 1246 

2002 73548 35126 23624 7197 6504 1097 

26/08/2003 www.ons.dz املصدر:   

  
     

أن عدد األĆسŇرŇǥَّ يف هذا الصنȤ من الفنادق قد انتقل مøن   3-2يتبƙ من اجلدول:  املناطȨ املناخية. 1.3.1
مøرǥ،   1.1وهذا يعƗ أن العدد تȒاعƞ Ȥقدار  2002سريرا سنة  1097إىل  1991سريرا سنة  1006

 Ȕتوسƞمعياري  1393و ȣراƲة تقلب  325سريرا وباǱنوي   % 23أي بدرøو سøƴ معدل Ȕتوسƞو ،
 .خالل فترǥ الدراسة % 3.19

  
y = -0.5372*t4 + 10.612*t3 - 71.572*t2 + 268.74*t + 860.23 ; R2 = 0.5216…..15-2 

  
يف عدد األسرǥ 15-3وتفيد هذȻ البيانات من خالل املعادلة املقدرǥ بان هناȫ اƟاها متناقصا وكما يبينه الشȮل

بعنصر الزمن يف Ȯȉل كǮøري حøدود مøن     مرتبȔ ية، حيث أن ميل االƟاȻ يȮون ƞقدارلفنادق املناȨȕ املناخ
  : الدرǱة الǮالǮة كما يلي

  
- 2.15*t3 + 31.84*t2 – 142.14*t + 268.74  
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  تطور عدد األسرǥ وكǮري اƩدود املمȾَّد باملناȨȕ املناخية)15-2(رقمالشȮل
  

  3-2ولمرسوȳ انطالقا من بيانات اجلد:املصدر
  

أن عدد األĆسŇرŇǥَّ يف هذا الصنȤ من الفنادق قد انتقل من  3-2يتبƙ من اجلدول:  اƩمŉامات املعدنية. 2.3.1
مøرǥ،   1.8وهذا يعƗ أن العدد تȒاعƞ Ȥقدار  2002سريرا سنة  6504إىل  1991سريرا سنة  3696

 Ȕتوسƞمعياري  5087و ȣراƲة تقلب  1700سريرا وباǱنوي  ، % 33أي بدرøو سƴ معدل Ȕتوسƞو
  .خالل فترǥ الدراسة % 6.81

 
y = -5.5773*t4 + 129.36*t3 - 918.55*t2 + 2388.9*t + 1944.9 ; R2 = 0.8699…..16-2 

 
وتفيد هذȻ البيانات من خالل املعادلة املقدرǥ بان هناȫ اƟاها متذبذبا ويøؤول إىل التنøاقص وكمøا يبينøه     

مرتبȔ بعنصر الøزمن يف   لفنادق اƩمامات، حيث أن ميل االƟاȻ يȮون ƞقداريف عدد األĆسŇرŇǥَّ  16-2الشȮل
  : Ȯȉل كǮري حدود من الدرǱة الǮالǮة كما يلي

  
- 16.73*t3 + 388.08*t2 – 1837.1*t + 1944.9  
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  تطور عدد األسرǥ و وكǮري اƩدود املمȾَّد باƩمامات املعدنية)16-2(رقمشȮلال

  
  3-2انطالقا من بيانات اجلدولمرسوȳ:املصدر

  
أن عدد األĆسŇرŇǥَّ يف هذا الصنȤ من الفنادق قد انتقل من  3-2يتبƙ من اجلدول:  املناطȨ الصǶراوية. 3.3.1
مøرǥ،   1.4وهذا يعƗ أن العدد تȒاعƞ Ȥقدار  2002سريرا سنة  7197إىل  1991سريرا سنة  5026

 Ȕتوسƞمعياري  7242و ȣراƲة تقلب  1659سريرا وباǱنوي  % 23أي بدرøو سƴ معدل Ȕتوسƞو ،
  .خالل فترǥ الدراسة % 4.05

  
y = -18.401*t3 + 282.49*t2 - 603.98*t + 5196 ; R2 = 0.9491…..17-2 

 
وتفيد هذȻ البيانات من خالل املعادلة املقدرǥ بان هناȫ اƟاها متذبذبا ويøؤول إىل التنøاقص وكمøا يبينøه     

مرتبȔ بعنصøر   رŇǥَّ لفنادق املناȨȕ الصحراوية، حيث أن ميل االƟاȻ يȮون ƞقداريف عدد األĆسŇ 17-3الشȮل
  : الزمن يف Ȯȉل كǮري حدود من الدرǱة الǮانية كما يلي

  
-  55.2*t2 + 564.98*t + 603.98  
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 تطور عدد األسرǥ وكǮري اƩدود املمȾَّد باملناȨȕ الصحراوية)17-2(رقمشȮلال

  
  3-2انطالقا من بيانات اجلدولمرسوȳ:املصدر

  
أن عدد األĆسŇرŇǥَّ يف هذا الصنȤ من الفنادق قد انتقل من  3-2يتبƙ من اجلدول : املناطȨ الساحلية. 4.3.1

 1.2وهذا يعƗ أن العدد تȒاعƞ Ȥقøدار   2002سريرا سنة  23624إىل  1991سريرا سنة  18972
 Ȕتوسƞو ،ǥمعياري  21445مر ȣراƲة تقلب  2340سريرا وباǱو  % 11أي بدرøƴ معدل Ȕتوسƞو ،

  .خالل فترǥ الدراسة % 2.1سنوي 
  

y = 9.8671*t2 + 451.62*t + 17975 ; R2 = 0.8008…..18-2 
 

يف عøدد   18-2وتفيد هذȻ البيانات من خالل املعادلة املقدرǥ بان هناȫ اƟاها تصاعديا وكما يبينه الشȮøل 
مرتبȔ بعنصر الزمن يف Ȯȉل كǮري حدود  ة، حيث أن ميل االƟاȻ يȮون ƞقداراألĆسŇرŇǥَّ لفنادق املناȨȕ الساحلي
  : من الدرǱة األوىل كما يلي

  
19.73*t + 451.62  
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  تطور عدد األسرǥ وكǮري اƩدود املمȾَّد باملناȨȕ الساحلية)18-2(رقمشȮلال

  
  2-2مرسوȳ انطالقا من بيانات اجلدول:املصدر

  
أن عدد األĆسŇرŇǥَّ يف هذا الصنȤ من الفنادق قد انتقل مøن   3-2يتبƙ من اجلدول:  Ȩ اƩضريةاملناط. 5.3.1

 1.3وهذا يعƗ أن العدد تȒاعƞ Ȥقøدار   2002سريرا سنة  35126إىل  1991سريرا سنة  26286
 Ȕتوسƞو ،ǥمعياري  30716مر ȣراƲة تقلب  2769سرير وباǱو   % 9أي بدرøƴ دلøمع Ȕتوسƞو ،

  .خالل فترǥ الدراسة % 2.7سنوي 
y = 756.35*t + 25799 ; R2 = 0.9701…..19-2  

 
يف عøدد   19-2وتفيد هذȻ البيانات من خالل املعادلة املقدرǥ بان هناȫ اƟاها تصاعديا كما يبينه  الشȮøل 

  .زمنوهو مستقل عن عنصر ال  756.35األĆسŇرŇǥَّ لفنادق املناȨȕ اȒƩرية، حيث أن ميل االƟاȻ يȮون ƞقدار
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  تطور عدد األسرǥ وكǮري اƩدود املمȾَّد باملناȨȕ اȒƩرية)19-2(رقمشȮلال

  
 2-2مرسوȳ انطالقا من بيانات اجلدول:املصدر

 
 54986أن عدد األĆسŇرŇǥَّ يف هذا الصنȤ من الفنادق قد انتقل من  3-2يتبƙ من اجلدول:  اجملموع 6.3.1.

مرǥ، وƞتوسȔ  1.3وهذا يعƗ أن العدد تȒاعƞ Ȥقدار  2002يرا سنة سر 73548إىل  1991سريرا سنة 
 % 925، وƞتوسȔ معدل ƴو سنوي % 12أي بدرǱة تقلب  7921سريرا وباƲراȣ معياري  65883

  .خالل فترǥ الدراسة
y = 2088.1*t + 52310 ; R2 = 0.9035…..20-2 

 
يف عøدد ا   ȫ2-20 اƟاها تصاعديا كما يبينه الشȮøل وتفيد هذȻ البيانات من خالل املعادلة املقدرǥ بان هنا

  .وهو مستقل عن عنصر الزمن 2088.1األĆسŇرŇǥَّ لفنادق ƯتلȤ املناȨȕ، حيث أن ميل االƟاȻ يȮون ƞقدار 
  

  تطور إمجايل عدد األسرǥ وكǮري اƩدود املمȾَّد ƞختلȤ املناȨȕ)20-2(رقمشȮلال

  
  2-2اجلدولمرسوȳ انطالقا من بيانات :املصدر
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  اɋحصائي ملتȢريات الȖلǢ السياحيالتǶليل  -ǭانيا
  

1.2 .ȧالسياحية يف الفناد ƃور عدد اللياȖت  
، وهي ǮƢل الطلب الفعلøي علøى   2002و 1990تطور عدد الليايل السياحية بƙ سنƔ  4-2 يبƙ اجلدول

  .نباإلقامة بالفنادق من قبل املقيمƙ وغري املقيمƙ، اجلزائريƙ واألǱا
  

 تطور عدد الليايل السياحية يف الفنادق) 4-2(رقم دولاجل

ƹير     المجموع  
 المقيمون

النسبة من %
 المجموع

مجموع 
 المقيمون

النسبة من %
 المجموع

      
 الجزائريون

النسبة من
مجموع %
 المقيمين

النسبة من % األجانب
مجموع المقيمين

1990 3701127 658138 17.78 3042989 82.22 2871178 94.35 171811 5.65
1991 2846163 269856 9.48 2576307 90.52 2267411 88.01 308896 11.99
1992 3358851 365881 10.89 2992970 89.11 2897098 96.80 95872 3.20
1993 3643333 305730 8.39 3337603 91.61 3267285 97.89 70318 2.11
1994 3471433 101262 2.92 3370171 97.08 3335336 98.97 34835 1.03
1995 3648632 75801 2.08 3572831 97.92 3551557 99.40 21274 0.60
1996 3547425 60559 1.71 3486866 98.29 3473639 99.62 13227 0.38
1997 3488358 84818 2.43 3403540 97.57 3396141 99.78 7399 0.22
1998 3003183 132739 4.42 2870444 95.58 2858530 99.58 11914 0.42
1999 3438928 164096 4.77 3274832 95.23 3251922 99.30 22910 0.70
2000 3748135 202905 5.41 3545230 94.59 3519252 99.27 25978 0.73
2001 4028286 225652 5.60 3802634 94.40 3792972 99.75 9656 0.25
2002 4128567 253307 6.14 3890120 94.22 3819600 98.19 8100 0.21

26/08/2003 www.ons.dz عǱاملر:   

  
1.1.2 .ƙري املقيمȡ  :   نøة مøǞالف Ȼنة    658138انتقل عدد الليايل السياحية هلذøة سøإىل  1990ليل

ليلøة،   223134، و كان متوسȔ هذȻ الليايل % 38، حيث اƳفƞ Ȑقدار 2002ليلة سنة  253307
 .% 6.31وƞعدل متوسȔ من اŎموع الȮلي  % 72بدرǱة تقلب  ي، أ161688باƲراȣ معياري 

y = -757.17*t3 + 25399*t2 - 245428*t + 823339 ; R2 = 0.8473…..21-2 
  

وتفيد هذȻ البيانات من خالل املعادلة املقدرǥ بان هناȫ اƟاها متناقصا ويؤول إىل التزايد كما هøو مøبƙ يف   
رتبȔ بعنصر الزمن يف يف عدد الليايل السياحية لغري املقيمƙ، حيث أن ميل االƟاȻ يȮون ƞقدار م 21-2الشȮل

  : Ȯȉل كǮري حدود من الدرǱة الǮانية كما يلي
  

- 2271.41*t2 + 50798*t – 245428  
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  تطور عدد الليايل السياحية وكǮري اƩدود املمȾَّد لغري املقيمƙ)21-2(رقمشȮلال

  
  4-2مرسوȳ انطالقا من بيانات اجلدول:املصدر

  
إىل  1990ليلة سنة  2871178عدد الليايل السياحية هلذȻ الفǞة من  انتقل:  املقيمون اجلزائريون .2.1.2

ليلة،  3253994، و كان متوسȔ هذȻ الليايل % 133، حيث ارتفع ƞقدار 2002ليلة سنة  3819600
. % 1.04وƞعدل متوسȔ من جممøوع املقøيمƙ    % 13بدرǱة تقلب  ي، أ432841باƲراȣ معياري 

  .% 91.71ي وƞعدل متوسȔ من اŎموع الȮل
 

y = 3141.6*t3 - 69366*t2 + 511273*t + 2E+06 ; R2 = 0.6253…..22-2 
 

يف   22 -2وتفيد هذȻ البيانات من خالل املعادلة املقدرǥ بان هناȫ اƟاها تصاعديا كما هو مبƙ يف الشȮøل 
عنصر الøزمن يف Ȯøȉل   مرتبȔ ب عدد الليايل السياحية للمقيمƙ اجلزائريƙ، حيث أن ميل االƟاȻ يȮون ƞقدار

  : كǮري حدود من الدرǱة الǮانية كما يلي
  

9424.8*t2 - 138732*t + 511273  
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  تطور عدد الليايل السياحية وكǮري اƩدود املمȾَّد للǲزائريƙ املقيمƙ) 22-2(رقم شكلال

  
  4-2مرسوȳ انطالقا من بيانات اجلدول:املصدر

 
 

3.1.2. Ǣاملقيمون األجان  :Ƴة من اǞالف Ȼعدد الليايل السياحية هلذ Ȑنة   171811فøإىل  1990ليلة س
ليلة، بøاƲراȣ   61707، و كان متوسȔ هذȻ الليايل % 5، حيث اƳفƞ Ȑقدار 2002ليلة سنة  8100
وƞعøدل  . % 0.04وƞعدل متوسȔ من جمموع املقøيمƙ   % 143بدرǱة تقلب  ي، أ88019معياري 

  .% 1.90متوسȔ من اŎموع الȮلي 
 

y = -229.09*t3 + 7915*t2 - 87669*t + 322681 ; R2 = 0.7369…..23-2 
 

وتفيد هذȻ البيانات من خالل املعادلة املقدرǥ بان هناȫ اƟاها متناقصا ويؤول إىل التزايد كما هøو مøبƙ يف   
بعنصøر   مرتبȔ يف عدد الليايل السياحية للمقيمƙ األǱانب، حيث أن ميل االƟاȻ يȮون ƞقدار 23-2الشȮل

  : الزمن يف Ȯȉل كǮري حدود من الدرǱة الǮانية كما يلي
  

- 687.27*t2 + 15830*t – 87669  
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  تطور عدد الليايل السياحية وكǮري اƩدود املمȾَّد لǱɊانب املقيمƙ )23- 2( رقم شكلال

  
  4-2مرسوȳ انطالقا من بيانات اجلدول:املصدر

  
ليلøة سøنة    3042989رتفع إمجايل عدد الليايل السياحية Ŏموع املقيمƙ من ا:  ƭƙموع املقيم .4.1.2
، و كان متوسȔø هøذȻ الليøايل    % 128، حيث ارتفع ƞقدار 2002ليلة سنة  3890120إىل  1990

وƞعدل متوسȔ مøن اŎمøوع    % 11بدرǱة تقلب  ي، أ370942ليلة، باƲراȣ معياري  3320503
  .% 93.72من اŎموع الȮلي وƞعدل متوسȔ . % 1.15الȮلي 

 
y = 759.81*t4 - 18162*t3 + 131606*t2 - 226644*t + 3E+06 ; R2 = 0.6754…..24-2 

 
يف  24-2وتفيد هذȻ البيانات من خالل املعادلة املقدرǥ بان هناȫ اƟاها تصاعديا كما هو مøبƙ يف الشȮøل  

Ȼ يȮون ƞقدار مرتبȔ بعنصر الزمن يف Ȯȉل كǮøري  عدد الليايل السياحية Ŏموع املقيمƙ، حيث أن ميل االƟا
  : حدود من الدرǱة الǮانية كما يلي

  
2339.24*t3 – 54486*t2 + 263212  
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  تطور عدد الليايل السياحية وكǮري اƩدود املمȾَّد Ŏموع املقيمƙ )24-2( رقم شكلال

  
  4-2مرسوȳ انطالقا من بيانات اجلدول:املصدر

 
ارتفع اŎموع الȮلي لليايل السياحية Ŏمøوع املقøيمƙ وغøري املقøيمƙ مøن      :  موع الكلياجمل .5.1.2

، و كøان  % 112، حيث ȁاد ƞقøدار  2002ليلة سنة  4128567إىل  1990ليلة سنة  3701127
   . % 10بدرǱة تقلب  ي، أ 353147ليلة، باƲراȣ معياري  3542494متوسȔ هذȻ الليايل 

  
y = 708.6*t4 - 17533*t3 + 144594*t2 - 431128*t + 4E+06 ; R2 = 0.5214…..25-2 

 
يف  25-2وتفيد هذȻ البيانات من خالل املعادلة املقدرǥ بان هناȫ اƟاها تصاعديا كما هو مøبƙ يف الشȮøل  

عدد الليايل السياحية للمǲموع الȮلى لليايل السياحية، حيث أن ميل االƟاȻ يȮون ƞقدار مرتبȔ بعنصر الزمن 
  : يف Ȯȉل كǮري حدود من الدرǱة الǮالث كما يلي

  
2834.4*t3 – 52599*t2 + 189188*t – 431128  

  
  تطور إمجايل عدد الليايل السياحية وكǮري اƩدود املمȾَّد )25-2(رقم شكلال
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  4-2مرسوȳ انطالقا من بيانات اجلدول:املصدر

0

1 0 0 0

2 0 0 0

3 0 0 0

4 0 0 0

5 0 0 0

1 9 9 0 1 9 9 2 1 9 9 4 1 9 9 6 1 9 9 8 2 0 0 0 2 0 0 2

M
ill

ie
rs

   T o t a l  r é s i d e n t P o l y n o m i a l  (    T o t a l  r é s i d e n t )



  تقدير دوال العرض السياحي والطلب السياحي يف اجلزائر  : الفـصل  الثاني 
  
 

60 

  السائǶون الوافدون. 2.2
تطور أعداد السائحƙ القادمƙ تبعا لوسيلة النقل املستخدمة، ويتبƙ أن أعلى نسبة مǞوية من  5-2بƙ اجلدولي

مثَّ أخøذت هøذȻ النسøبة يف     % 78وقدرها  1990جمموع الوافدين سōǲłلǨ للوافدين عن ȕريȨ الƎ سنة 
ƙالنقل األخري Ɣوسيل ſالتدهور لصا.  

  
  القادمƙ تبعا لوسيلة النقلعدد السائحƙ)5-2(رقمدولاجل

  Ʊالبحر البر الجو المجمو %Air/T %Terre/T %Mer/T 

1990 1136918 229600 885318 22000 20 78 2 

1991 1193210 280150 796050 117010 23 67 10 

1992 1119548 424416 601841 93291 38 54 8 

1993 1127545 255558 766656 105331 23 68 9 
1994 804713 375238 356729 72746 47 44 9 

1995 519576 346209 63387 109980 67 12 21 

1996 604968 324868 182095 98005 54 30 16 

1997 634752 343146 184119 107487 54 29 17 

1998 678448 364636 190843 122969 54 28 18 

1999 748537 368856 183825 195856 49 25 26 
2000 865984 382346 282858 200780 44 33 23 

2001 901416 402806 295105 203505 45 33 23 

2002 988060 456111 209805 322144 46 21 33 

26/08/2003 www.ons.dz املصدر:  

  
سøنة    229600ارتفع عدد هذȻ الفǞة من السائحƙ القادمƙ إىل اجلزائر من :  الوافدون عƎ اجلو. 1.2.2
وبدرǱة تقلب  65080واƲراȣ معياري  ƞ ،350303توسȔ سنوي 2002سنة  456111إىل  1990

  %.  43وافدين ، أي ƞعدل متوسȔ سنوي من جمموع ال% ƞ199عƗ أن العدد تȒاعƞ Ȥقدار  % 19

y = 560.64*t3 – 11683*t2 + 78779*t + 177755 ; R2 = 0.6134…..26-2 
  

يف  26-2وتفيد هذȻ البيانات من خالل املعادلة املقدرǥ بان هناȫ اƟاها تصاعديا كما هو مøبƙ يف الشȮøل  
يف Ȯȉل كǮري حدود  عدد السائحƙ الوافدين عƎ اجلو، حيث أن ميل االƟاȻ يȮون ƞقدار مرتبȔ بعنصر الزمن

  : من الدرǱة الǮانية كما يلي
  

1681.92*t2 – 23366*t + 78779  
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  اجلّو تطور عدد الوافدين وكǮري اƩدود املمȾَّد عƎ )26-2(رقم شكلال
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  5-2مرسوȳ انطالقا من بيانات اجلدول:املصدر
  
  

2.2.2 .Ǝال Ǝع:  الوافدون ع ȐفƳإىل اجلزائر من ا ƙالقادم ƙة من السائحǞالف Ȼنة   885318دد هذøس
وبدرøǱة   277653واƲراȣ معياري  ƞ ،384510توسȔ سنوي 2002سنة  209805إىل  1990
  %. 40، أي ƞعدل متوسȔ سنوي من جمموع الوافدين % ƞ24قدار  ƞȐعƗ أن العدد اƳف % 72تقلب 

  

y = 10924*t2 - 206745*t + 1E+06 ; R2 = 0.8279…..27-2  
 

وتفيد هذȻ البيانات من خالل املعادلة املقدرǥ بان هناȫ اƟاها متناقصا ويؤول إىل التزايد كما هو مبƙ يف 
يف عدد السائحƙ الوافدين عن ȕريȨ الƎ، حيث أن ميل االƟاȻ يȮون ƞقدار مرتبȔ بعنصر  27-3الشȮل

  : ا يليالزمن يف Ȯȉل كǮري حدود من الدرǱة األوىل كم
  

21848*t - 206745  
  

  الƎّ تطور عدد الوافدين وكǮري اƩدود املمȾَّد عƎ )27-2(رقم شكلال
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  5-2مرسوȳ انطالقا من بيانات اجلدول:املصدر
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سøنة       22000قادمƙ إىل اجلزائر من ارتفع عدد هذȻ الفǞة من السائحƙ ال:  الوافدون عƎ البǶر. 3.2.2
وبدرǱة تقلب  76491واƲراȣ معياري  ƞ ،136239توسȔ سنوي 2002سنة  322144إىل  1990

  %. 17، أي ƞعدل متوسȔ سنوي من جمموع الوافدين % ƞ1464عƗ أن العدد تȒاعƞ Ȥقدار  % 56

  
y = 2009.4*t2 - 11467*t + 89920 ; R2 = 0.8349…..28-2 

 
يف  28-3فيد هذȻ البيانات من خالل املعادلة املقدرǥ بان هناȫ اƟاها تصاعديا كما هو مøبƙ يف الشȮøل  وت

عدد السائحƙ الوافدين عن ȕريȨ البحر، حيث أن ميل االƟاȻ يȮون ƞقدار مرتبȔ بعنصر الزمن يف Ȯȉل كǮري 
  : حدود من الدرǱة األوىل كالتايل

4018.8*t - 11467  
  

  بحرال تطور عدد الوافدين وكǮري اƩدود املمȾَّد عƎ )28-2(رقم شكلال
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  5-2مرسوȳ انطالقا من بيانات اجلدول:املصدر
  
 

سنة  1136918اƳفȐ عدد هذȻ الفǞة من السائحƙ القادمƙ إىل اجلزائر من :  ƭموع الوافدين. 4.2.2
وبدرøǱة   227912واƲراȣ معياري  871052ي ، ƞتوسȔ سنو2002سنة  988060إىل  1990
 ،% ƞ87عƗ أن العدد اƳفƞ Ȑقدار  % 26تقلب 

  
y = -675.16*t4 + 19877*t3 - 182081*t2 + 503657*t + 790990 ; R2 = 0.9122…..29-2 

 
يف عدد  29-2وتفيد هذȻ البيانات من خالل املعادلة املقدرǥ بان هناȫ اƟاها متذبذبا  كما هو مبƙ يف الشȮل

السائحƙ الوافدين عن ȕريƯ ȨتلȤ وسائȔ النقل، حيث أن ميل االƟاȻ يȮون ƞقدار مرتبȔ بعنصر الزمن يف 
  : Ȯȉل كǮري حدود من الدرǱة الǮالǮة كالتايل

 
- 2700.64*t3 + 50631*t2 – 364162*t + 503657  
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  Ȥ وسائل النقلƯتل تطور عدد الوافدين وكǮري اƩدود املمȾَّد عƎ )29-2(رقم شكلال
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  5-2مرسوȳ انطالقا من بيانات اجلدول:املصدر
  

  
  : السائǶون الواصلون عند اƩدود اجلزائرية. 3.2

ويعȄȮ . 2002و 1991تطور أعداد السائحƙ الواصلƙ عند اƩدود اجلزائرية بƙ سنƔ  6-2يłبƙ اجلدول
على السياحة واألسفار داخل اجلزائر بغȐ النȚر عن ȕبيعة األهداȣ من هذا هذا التطور أحد أȮȉال الطلب 

  .الوصول
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 تطور أعداد السائحƙ الواصلƙ عند اƩدود اجلزائرية )6-2( رقم دولاجل
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26/08/2003 www.ons.dz املصدر:  

  
االƟاȻ العاȳ ألعداد الواصلƙ مøن   30-2ومن الشȮل 6-2 يتǴȒ من بيانات اجلدول: اجملموع  .1.3.2

إىل  1991مسافرا سøنة   1193210اƳفȐ عددهم من  ثعاƁ املسافرين عند اƩدود، حيƯتلȤ أƲاء ال
 1996، مث بدأ يف االرتفاع منذ سøنة  % 17-معدل ƴو سنوي  ƞ ،Ȕتوس1995مسافرا سنة  519576

السøنوي  لسنة، Ɯيث بلȠ متوسȔ معدل النمو مسافرا يف Œاية هذȻ ا 988060ليصل إىل  2002إىل غاية 
  ،30-2، وȮƹن التعبري عن هذا االƟاȻ باملعادلة % 9ترǥ التالية خالل الف

  
y = 16970*t2 – 240983*t+ 1E+06 ; R2 = 0.8115…..30-2  
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يف  30-2وتفيد هذȻ البيانات من خالل املعادلة املقدرǥ بان هناȫ اƟاها تصاعديا كما هو مøبƙ يف الشȮøل  
ن ƯتلȤ أƲاء العاƁ، حيث أن ميل االƟاȻ يȮون ƞقدار مرتبȔ أعدد السائحƙ الواصلƙ عند اƩدود اجلزائرية م

  t - 240983*33940: بعنصر الزمن يف Ȯȉل كǮري حدود من الدرǱة األوىل كما يلي
  

  تطور جمموع أعداد السائحƙ الواصلƙ عند اƩدود اجلزائرية)30-2(رقمشȮلال
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  6-2ا من بيانات اجلدولمرسوȳ انطالق:املصدر
  
  

2.3.2 .ƙدود من األوربيƩمن بيانات اجلدول:  الواصلون عند ا ǴȒل 6-2يتȮ31-2ومن الش  ȻاƟاال
مسافرا سنة  158202اƳفȐ عددهم من  ثالعاȳ ألعداد الواصلƙ من األوربيƙ املسافرين عند اƩدود، حي

، مث بدأ يف االرتفاع منذ سنة % 26-سنوي معدل ƴو  ƞ ،Ȕتوس1995مسافرا سنة  37831إىل  1991
مسافرا يف Œاية هذȻ السنة، Ɯيث بلȠ متوسȔ معدل النمøو   144884ليصل إىل  2002إىل غاية  1996

  ،31-2، وȮƹن التعبري عن هذا االƟاȻ باملعادلة % 22السنوي خالل فترǥ التالية 
  

y = 3775.3*t2 – 51715*t + 225554 ; R2 = 0.8548…..31-2 
  

وتفيد هذȻ البيانات من خالل املعادلة املقدرǥ بان هناȫ اƟاها متناقصا مث يؤول إىل التزايد كما هøو مøبƙ يف   
يف عدد السائحƙ الواصلƙ من األوربيƙ عن اƩدود اجلزائرية، حيث أن ميل االƟاȻ يøȮون   31-2الشȮل

  t – 51715*7550.6:  كما يليƞقدار مرتبȔ بعنصر الزمن يف Ȯȉل كǮري حدود من الدرǱة األوىل
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  تطور أعداد السائحƙ الواصلƙ عند اƩدود اجلزائرية من األوربيƙ)31-2(رقمشȮلال
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  6-2مرسوȳ انطالقا من بيانات اجلدول:املصدر
  
  

االøƟاȻ   32-2ن الشȮلوم 6-2يتǴȒ من بيانات اجلدول:  الواصلون عند اƩدود من األفارقة. 3.3.2
مسافرا سøنة   537867اƳفȐ عددهم من  ثالعاȳ ألعداد الواصلƙ من األفارقة املسافرين عند اƩدود، حي

، مث بدأ يف االرتفاع منذ سنة % 27-معدل ƴو سنوي  ƞ ،Ȕتوس1996مسافرا سنة  39638إىل  1991
سنة، Ɯيث بلȠ متوسȔ معøدل النمøو   مسافرا يف Œاية هذȻ ال 75672ليصل إىل  2002إىل غاية  1996

  ،32-2، وȮƹن التعبري عن هذا االƟاȻ باملعادلة % 14السنوي خالل فترǥ التالية 
  

y = 9054.9*t2 – 159665*t + 721710 ; R2 = 0.9344…..32-2 
  

هøو مøبƙ يف   وتفيد هذȻ البيانات من خالل املعادلة املقدرǥ بان هناȫ اƟاها متناقصا مث يؤول إىل التزايد كما 
يف عدد السائحƙ الواصلƙ من األفارقة عن اƩدود اجلزائرية، حيث أن ميل االøƟاȻ يøȮون    32-2الشȮل

  ƞ :18109.8*t - 159665قدار مرتبȔ بعنصر الزمن يف Ȯȉل كǮري حدود من الدرǱة األوىل كما يلي
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  زائرية من األفارقة وكǮري اƩدود املمȾَّدتطور أعداد السائحƙ الواصلƙ عند اƩدود اجل)32-2(رقم شȮلال
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  6-2مرسوȳ انطالقا من بيانات اجلدول:املصدر
  
  

4.3.2 .ǯارƪبا ƙاملقيم ƙدود من اجلزائريƩدول :  الواصلون عند اøمن بيانات اجل ǴȒن   6-2يتøوم
 ثريƙ املقيمƙ باخلارج املسافرين عند اøƩدود، حيø  االƟاȻ العاȳ ألعداد الواصلƙ من اجلزائ 33-2الشȮل

، حيث بلȠ متوسȔø  2002مسافرا سنة  736915إىل  1991مسافرا سنة  470528ارتفع عددهم من 
  ،33-2، وȮƹن التعبري عن هذا االƟاȻ باملعادلة % 5معدل النمو السنوي 

  
y = 3440.6*t2 – 20481*t + 511330 ; R2 = 0.8765…..33-2  

  
يف  33-2د هذȻ البيانات من خالل املعادلة املقدرǥ بان هناȫ اƟاها تصاعديا كما هو مøبƙ يف الشȮøل  وتفي

عدد السائحƙ الواصلƙ من اجلزائريƙ املقيمƙ باخلارج، حيث أن ميل االƟاȻ يȮون ƞقدار مøرتبȔ بعنصøر   
  : الزمن يف Ȯȉل كǮري حدود من الدرǱة األوىل كما يلي

  
6881.2*t - 20481  
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تطور أعداد السائحƙ الواصلƙ عند اƩدود اجلزائرية من اجلزائريƙ املقيمƙ باخلارج وكǮري اƩدود )33-2(رقم شȮلال
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  6-2مرسوȳ انطالقا من بيانات اجلدول:املصدر

  
  

ومن  6-2يتǴȒ من بيانات اجلدول:  الواصلون عند اƩدود من دوȯ اƠاد املȢرǡ العريب. 5.3.2
 االƟاȻ العاȳ ألعداد الواصلƙ من دول اƠاد املغرب العرŸ، اململȮة املغربية، تونȄ، ليبيا 34-2الشȮل

 27212إىل  1991مسافر سنة  523178اƳفȐ عددهم من  ثاملسافرين عند اƩدود، حي Ûوموريتانيا
إىل غاية  1998، مث بدأ يف االرتفاع منذ سنة % 30-معدل ƴو سنوي  ƞ ،Ȕتوس1997مسافر سنة 

مسافر يف Œاية هذȻ السنة، Ɯيث بلȠ متوسȔ معدل النمو السنوي خالل فترǥ  61815ليصل إىل  2002
  ،34- 2، وȮƹن التعبري عن هذا االƟاȻ باملعادلة % 19التالية 

 
y = -213.88*t3+ 13189*t2 – 181688*t + 731520 ; R2 = 0.9471…..34-2  

 
وتفيد هذȻ البيانات من خالل املعادلة املقدرǥ بان هناȫ اƟاها متناقصا مث يؤول إىل التزايد كما هو مبƙ يف 

يف عدد السائحƙ الواصلƙ من دول اƠاد املغرب العرŸ عن اƩدود اجلزائرية، حيث أن ميل  34-2الشȮل
  : من الدرǱة الǮانية كما يلي االƟاȻ يȮون ƞقدار مرتبȔ بعنصر الزمن يف Ȯȉل كǮري حدود

  
- 641.64*t2 + 26378*t – 181688  
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  تطور أعداد السائحƙ الواصلƙ عند اƩدود اجلزائرية من دول اƠاد املغرب العرŸ وكǮري اƩدود املمȾَّد)34- 2( رقم شȮلال
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  6-2مرسوȳ انطالقا من بيانات اجلدول:املصدر
  

 35- 2ومن الشȮل 6-2يتǴȒ من بيانات اجلدول:  الواصلون عند اƩدود من الدوȯ األمريكية. 6.3.2
 4606اƳفȐ عددهم من  ثاالƟاȻ العاȳ ألعداد الواصلƙ من الدول األمريȮية املسافرين عند اƩدود، حي

أ يف االرتفاع ، مث بد% 15-معدل ƴو سنوي  ƞ ،Ȕتوس1996مسافر سنة  1770إىل  1991مسافر سنة 
مسافر يف Œاية هذȻ السنة، Ɯيث بلȠ متوسȔ معدل  4626ليصل إىل  2002إىل غاية  1997منذ سنة 

  .35-2ري عن هذا االƟاȻ باملعادلة ، وȮƹن التعب% 18النمو السنوي خالل فترǥ التالية 
  

y = -4.1202*t4 + 113.18*t3 - 943.62*t2 + 2211.3*t+ 3469.4 ; R2 = 0.8766…..35-2  
  

يف عدد  35-2وتفيد هذȻ البيانات من خالل املعادلة املقدرǥ بان هناȫ اƟاها متذبذبا كما هو مبƙ يف الشȮل
السائحƙ الوافدين عن ȕريƯ ȨتلȤ وسائȔ النقل، حيث أن ميل االƟاȻ يȮون ƞقدار مرتبȔ بعنصر الزمن يف 

  Ȯȉ :- 2700.64*t3 + 50631*t2 – 364162*t + 503657ل كǮري حدود من الدرǱة الǮالث كما يلي
  

تطور أعداد السائحƙ الواصلƙ عند اƩدود اجلزائرية من دول أمريȮا وكǮري اƩدود )35-2( رقم شȮلال
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  6-2مرسوȳ انطالقا من بيانات اجلدول:املصدر
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ومøن   6-2يتǴȒ من بيانات اجلøدول :  يا ونيوزيلنداالواصلون عند اƩدود من اليابان واسترال. 7.3.2
 3803اƳفȐ عددهم من  ثاالƟاȻ العاȳ ألعداد الواصلƙ من هذȻ املناȨȕ عند اƩدود، حي 36-2الشȮل

، مث بدأ يف االرتفøاع  % 44-معدل ƴو سنوي  ƞ ،Ȕتوس1996مسافرا سنة  94إىل  1991مسافرا سنة 
مسافرا يف Œاية هذȻ السنة، Ɯيث بلȠ متوسȔ معøدل   1099ىل ليصل إ 2001إىل غاية  1997منذ سنة 

  ،36-2، وȮƹن التعبري عن هذا االƟاȻ باملعادلة % 46النمو السنوي خالل فترǥ التالية 
  

y = -11.216*t3 + 288.93*t2 - 2322.4*t + 6280.4 ; R2 = 0.9036…..36-2  
  

يف عدد  36-2ناȫ اƟاها متناقصا كما هو مبƙ يف الشȮلوتفيد هذȻ البيانات من خالل املعادلة املقدرǥ بان ه
السائحƙ الوافدين عن ȕريƯ ȨتلȤ وسائȔ النقل، حيث أن ميل االƟاȻ يȮون ƞقدار مرتبȔ بعنصر الزمن يف 

  Ȯȉ :- 2700.64*t3 + 50631*t2 – 364162*t + 503657ل كǮري حدود من الدرǱة الǮالث كما يلي
  
عداد السائحƙ الواصلƙ عند اƩدود اجلزائرية من اليابان واستراليا ونيوȁيلندا وكǮري اƩدود تطور أ)36-2( رقم شȮلال
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  6-2مرسوȳ انطالقا من بيانات اجلدول:املصدر
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4.2 .ƙري املقيمȡ السياحية للمسافرين ƃالليا 
 

ليايل السياحية لغري املقيمƙ، ويعȄȮ هذا التطور Ȯȉال آخر للطلøب علøى   تطور أعداد ال 7-2يłبƙ اجلدول
 .السياحة داخل اجلزائر من خالل الطلب على اإلقامة يف الفنادق Ɯسب الليايل السياحية

  
 د الǂيالǏ الƨياحية لƸير المƾيميǅاƳدƯƗور ƈ) 7-2(رقم جدولال
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26/08/2003 www.ons.dz املصدر:  

  
االƟاȻ العاȳ إلمجايل  37-2ومن الشȮل 7-2يتǴȒ من بيانات اجلدول:  ƭموع اللياƃ السياحية. 1.4.2

إىل  1990ليلøة سøنة    658138ية، حيث اƳفȐ مøن  عدد الليايل السياحية املقȒاǥ يف الفنادق اجلزائر
ليلøة،   ƞ223134توسȔø حسøاƞ1.28 %    ŸتوسȔ معدل ƴو سøنوي   2002ليلة سنة  253307

 37-2، وȮƹن التعبري عن هذا االƟاȻ باملعادلøة  % 72.46، وبدرǱة تقلب 161688وباƲراȣ معياري 
  :التالية

y = 9498*t2 – 153053*t + 696134 ; R2 = 0.8096…..37-2 
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وتفيد هذȻ البيانات من خالل املعادلة املقدرǥ بان هناȫ اƟاها متناقصا مث يؤول إىل التزايد يف جممøوع عøدد   
الليايل السياحية ، حيث أن ميل االƟاȻ يȮون ƞقدار مرتبȔ بعنصر الزمن يف Ȯȉل كǮري حدود مøن الدرøǱة   

  : األوىل كما يلي
18996*t – 153053  

  
  تطور إمجايل عدد الليايل السياحية وكǮري اƩدود املمȾَّد)37-2(رقمشȮلال
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  7-2مرسوȳ انطالقا من بيانات اجلدول:املصدر
  

االƟاȻ العاȳ لعøدد الليøايل    38-2ومن الشȮل 7-2يتǴȒ من بيانات اجلدول:  ƙاألوربيƭموع . 2.4.2
 2002سنة 168325إىل  1990سنة 513384ائرية، حيث اƳفȐ من السياحية القȒاǥ يف الفنادق اجلز

، 131313لليلøة، واøƲراȣ معيøاري     150221، ومتوسȔ حساƞ4.09 % ŸتوسȔ معدل ƴو سنوي 
  :التالية 38-2، وȮƹن التعبري عن هذا االƟاȻ باملعادلة % 87.4وبدرǱة تقلب 

 
y = -610.99*t3 + 20193*t2 – 194882*t+ 631462 ; R2 = 0.824…..38-2 

 
وتفيد هذȻ البيانات من خالل املعادلة املقدرǥ بان هناȫ اƟاها متناقصا مث يؤول إىل التزايøد يف عøدد الليøايل    
السياحية املسǲلة لɊوربيƙ، حيث أن ميل االƟاȻ يȮون ƞقدار مرتبȔ بعنصر الزمن يف Ȯȉل كǮري حدود من 

  : الدرǱة الǮانية كما يلي
- 1832.97*t2 + 40386*t - 194882  
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  تطور عدد الليايل السياحية وكǮري اƩدود املمȾَّد لɊوربيƙ)38-2(رقمشȮلال
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  7-2مرسوȳ انطالقا من بيانات اجلدول:املصدر
 
 

لليøايل  االƟاȻ العاȳ لعøدد ا  39-2ومن الشȮل 7-2يتǴȒ من بيانات اجلدول: ƭموع األفارقة . 3.4.2
 2002سøنة  13371إىل  1990سنة 69523السياحية القȒاǥ يف الفنادق اجلزائرية، حيث اƳفȐ عددها من 

، 21211ليلة، وباƲراȣ معيøاري   25592، و متوسȔ حساƞ– 10.35 % ŸتوسȔ معدل ƴو سنوي 
  :التالية 39-2، وȮƹن التعبري عن هذا االƟاȻ باملعادلة % 82.9وبدرǱة تقلب 

  
y = 847.89*t2 – 16464*t + 87422 ; R2 = 0.9779…..39-2 

 
وتفيد هذȻ البيانات من خالل املعادلة املقدرǥ بان هناȫ اƟاها متناقصا مث يؤول إىل التزايøد يف عøدد الليøايل    
السياحية املسǲلة لɊفارقة، حيث أن ميل االƟاȻ يȮون ƞقدار مرتبȔ بعنصر الزمن يف Ȯȉل كǮري حدود مøن  

  : ألوىل كما يليالدرǱة ا
1695.78*t – 16464  

  
  تطور عدد الليايل السياحية وكǮري اƩدود املمȾَّد لɊفارقة)39-2(رقمشȮلال
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  7-2مرسوȳ انطالقا من بيانات اجلدول:املصدر
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4.4.2 .ƙموع األمريكيƭ  :من بيانات اجلدول ǴȒل 7-2يتȮ40-2ومن الش  ȻاƟايل  االøلعدد اللي ȳالعا
  17844إىل  1990سنة  22468السياحية القȒاǥ يف الفنادق اجلزائرية، حيث اƳفȐ عددها من 

ليلة، وباƲراȣ معيøاري   12620، و ƞتوسȔ حساƞ12.26 % ŸتوسȔ معدل ƴو سنوي  2002سنة 
 :تاليةال 40-2، وȮƹن التعبري عن هذا االƟاȻ باملعادلة % 40.16، وبدرǱة تقلب 5068

 
y = 1.2537*t4 - 58.793*t3 + 1090.4*t2 - 7663.8*t+ 26413 ;  R2 = 0.5115…..40-2 

  
وتفيد هذȻ البيانات من خالل املعادلة املقدرǥ بان هناȫ اƟاها متناقصا مث يؤول إىل التزايøد يف عøدد الليøايل    

مرتبȔ بعنصر الزمن يف Ȯȉل كǮøري   السياحية املسǲلة Ŏموع األمريȮيƙ، حيث أن ميل االƟاȻ يȮون ƞقدار
  : حدود من الدرǱة الǮالث كما يلي

5.015*t3 – 176.38*t2 + 2180.8*t – 7663.8  
  

  تطور عدد الليايل السياحية وكǮري اƩدود املمȾَّد لɊمريȮيƙ)40-2(رقمشȮلال

  
  7-2مرسوȳ انطالقا من بيانات اجلدول:املصدر

  
  

5.4.2 .ƙموع اآلسيويƭ   :من بيانات اجلدول ǴȒل 7-2يتȮايل   41-2ومن الشøلعدد اللي ȳالعا ȻاƟاال
  17844إىل  1990سنة  34921السياحية القȒاǥ يف الفنادق اجلزائرية، حيث اƳفȐ عددها من 

ليلøة،     14872، و متوسȔø حسøاƞ– 5.02 %   ŸتوسȔ معدل ƴو سøنوي   2002سنة  10404
  : التالية 41-2، وȮƹن التعبري عن هذا االƟاȻ باملعادلة% 60، وبدرǱة تقلب 8921وباƲراȣ معياري 

  
y = -4.778*t3 + 501.73*t2 - 7963.9*t + 42054 ;  R2 = 0.9296…..41-2 

  

0
5

1 0
1 5
2 0
2 5

1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2

M
ill

ie
rs

A m é r i q u e  ( N o r d ,  C e n t r a l e ,  S u d )
P o l y n o m i a l  ( A m é r i q u e  ( N o r d ,  C e n t r a l e ,  S u d ) )



  تقدير دوال العرض السياحي والطلب السياحي يف اجلزائر  : الفـصل  الثاني 
  
 

75 

وتفيد هذȻ البيانات من خالل املعادلة املقدرǥ بان هناȫ اƟاها متناقصا مث يؤول إىل التزايøد يف عøدد الليøايل    
ɇسيويƙ، حيث أن ميل االƟاȻ يȮون ƞقدار مرتبȔ بعنصر الزمن يف Ȯȉل كǮøري  السياحية املسǲلة Ŏموع ا

  : حدود من الدرǱة الǮانية كما يلي
  

- 14.334*t2 + 1003.46*t – 7963.9  
  

  تطور عدد الليايل السياحية وكǮري اƩدود املمȾَّد لɈسيويƙ)41-2(رقمشȮلال

  
  7-2مرسوȳ انطالقا من بيانات اجلدول:املصدر

  
  

6.4.2 .ǯارƪمن بيانات اجلدول:  اجلزائريون املقيمون با ǴȒل 7-2يتȮ42-2ومن الش    ȳاøالع ȻاøƟاال
إىل  1990سøنة   17842لعدد الليايل السياحية املقȒاǥ يف الفنادق اجلزائرية، حيث ارتفع عøددها مøن   

بøاƲراȣ   ليلة، 18603، و متوسȔ حساƞ19.36 % ŸتوسȔ معدل ƴو سنوي  2002سنة  28854
  : التالية 42-2، وȮƹن التعبري عن هذا االƟاȻ باملعادلة % 86، وبدرǱة تقلب 15991معياري 

 
y = -154.72*t3 + 3708.4*t2 – 22350*t + 39980 ; R2 = 0.8166…..42-2 

  
ملسǲøلة  وتفيد هذȻ البيانات من خالل املعادلة املقدرǥ بان هناȫ اƟاها متذبذبا يف عدد الليøايل السøياحية ا  

للǲزائريƙ املقيمƙ باخلارج، حيث أن ميل االƟاȻ يȮون ƞقدار مرتبȔ بعنصر الزمن يف Ȯȉل كǮري حدود من 
  : الدرǱة الǮانية كما يلي

- 464.16*t2 + 7416.8*t – 22350  
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  تطور عدد الليايل السياحية وكǮري اƩدود املمȾَّد للǲزائريƙ املقيمƙ باخلارج)42-2(رقم شȮلال

  
  7-2مرسوȳ انطالقا من بيانات اجلدول:املصدر

  
 

  ل عناصر ميزان املدفوعات السياحيƠلي  -ǭالǮا 
  

العمليøات الƔø    دائن تدرج به كافة بسǲل منȚم يتȮون من ǱانبǱ ،ƙان"ميزان املدفوعات السياحي هو 
ج، وǱانب مدين تدرج به كافة Ơصل منȾا الدولة على النقد األǱنƑ مقابل ما تصدرȻ من اخلدمات إىل اخلار

  .4"العمليات الƔ تدفع فيȾا الدولة مقابل ما تستوردȻ من اخلدمات من العاƁ اخلارǱي 
  .2002و 1990تطور عناصر ميزان املدفوعات السياحية للǲزائر بƙ سنƔ  8-2يبƙ اجلدول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                          
4 - ȋ ،78 عشي صليحة.  
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ر ƈمريكǏمǂيوǅ دوǗ:ميƦاǅ المدƺوƳاƖ الƨياحÛǏ الوحدƔ)8-2(رقمجدولال  
 امليزان  النفقات  اɋيرادات  السنة
1990 105.0 149.0 -44.0 
1991 83.9 136.9 -52.9 
1992 74.4 164.4 -90.0 
1993 72.8 176.9 -104.0 
1994 49.5 135.0 -85.4 
1995 32.7 187.8 -155.1 
1996 45.8 165.1 -119.3 
1997 28.8 144.7 -115.8 
1998 74.3 269.0 -194.7 
1999 80.0 250.9 -171.0 
2000 95.7 192.5 -96.8 
2001 99.5 193.9 -94.4 
2002 99.6 247.7 -148.1 

 www.ons.dz 26/08/2003:المصدر

  
احد أهداȣ تنمية وتطوير قطاع السياحة والفندقة هو ƠقيȨ مسøتويات مøن   :  اɋيرادات السياحية. 1.3

القطاع من خالل مسامهته يف الناتǰ الوƗȕ اإلمجايل، إال أن هøذȻ   اإليرادات السياحية تعȄȮ حسن أداء هذا
ȁاوǲتت Ɓ 0.18 5املسامهة %  ǥالفتر Ǝمن اجلدول. 2001- 1991ع ǴȒ105أن أعلى إيراد  8-2ويت 

. ، ليعاود االرتفاع بعøدها 1997مث اخذ يف االƳفاض إىل غاية سنة  1990مليون دوالر أمريȮي ƠقȨ سنة 
وȮƹن التعبري عن سلوȫ هذȻ اإليرادات اǂققة خالل فترǥ الدراسة واالøƟاȻ   43-2 الشȮلكما هو مبƙ يف
ȉدǥَّ اختالفȾا من سøنة   % 35.6ويتبƙ من درǱة التقلب اǂسوبة هلذȻ اإليرادات  43-2العاȳ هلا باملعادلة 

Ɂإىل أخر.  
  

y = 2.0912*t2 - 27.033*t+ 132.65 ; R2 = 0.8123…..43-2 
 

ذȻ البيانات من خالل املعادلة املقدرǥ بان هناȫ اƟاها متناقصا مث يؤول إىل التزايد يف حǲم اإليرادات وتفيد ه
السياحية املسǲلة، حيث أن ميل االƟاȻ يȮون ƞقدار مرتبȔ بعنصر الزمن يف Ȯȉل كǮري حدود من الدرøǱة  

  : األوىل كما يلي
4.182*t – 27.033  

  
  
  

                                                                          
5 - ȋ 77عشي صليحة   
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  ادات السياحيةتطور اإلير)43-2(رقمشȮلال
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  8-2مرسوȳ انطالقا من بيانات اجلدول:املصدر
  

االƟاȻ العاȳ املتنøامي الøذي    44-2ومن الشȮل 8-2يتǴȒ من بيانات اجلدول:  النفقات السياحية .2.3
اإليرادات السياحية فȾي  ، ومǮلما تسعى الدولة لتحقيȨ مستويات مرغوبة منȮƹ2-44ن التعبري عنه باملعادلة 

خالل ȕلبȾم للنقد األǱنƑ لغرض السياحة والسفر  من كذلȬ تعمل على ƠقيȨ مستوɁ من اإلȉباع ملواȕنيȾا
 247.7ليصøل إىل   1990مليون دوالر أمريȮي سنة  149وقد بلȠ حǲم هذا اإلنفاق . إىل خارج الوȕن

مليون دوالر أمريȮي أي بدرǱة تقلøب   185.7وǽلƞ ȬتوسȔ سنوي  2002مليون دوالر أمريȮي سنة 
  .، وهي اقل من تلȬ اǂسوبة لɌيرادات السياحية% 24.1

y = -0.1399*t4 + 3.2719*t3 - 24.274*t2 + 69.575*t + 92.194 ; R2 = 0.5467…..44-2 
 

حǲم النفقøات  وتفيد هذȻ البيانات من خالل املعادلة املقدرǥ بان هناȫ اƟاها متذبذبا ويؤول إىل التناقص يف 
السياحية املسǲلة ، حيث أن ميل االƟاȻ يȮون ƞقدار مرتبȔ بعنصر الزمن يف Ȯȉل كǮري حدود من الدرøǱة  

  : الǮالث كما يلي
- 0.5596*t3 + 9.8157*t2 - 48.548*t +69.575  

  
  تطور النفقات السياحية)44-2(رقمشȮلال
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 و. يعƎ عن الفرق بƙ اإليرادات السياحية والنفقات السياحية بøامليزان السøياحي  :  امليزان السياحي .3.3
-2االƟاȻ العاȳ املتناقص الذي Ȯƹن التعبري عنه باملعادلة  45-2ومن الشȮل 8-2يتǴȒ من بيانات اجلدول

45Ōز الدائم خالل كامل  ، ومردǲدفوعات   هذا العøة باملøاإليرادات السياحية مقارن Ȥالدراسة إىل ضع ǥفتر
 194.7مث ينخفȐ إىل أدƅ حدŋ  1990مليون دوالرا أمريȮيا سنة  44وقد بلȠ حǲم هذا العǲز . السياحية

مليون دوالر أمريȮي أي بدرøǱة   113.2وكان متوسȔ العǲز السنوي  1998مليون دوالرا أمريȮيا سنة 
  .% 39تقلب 

 
y = 0.0682*t4 - 1.4159*t3 + 10.497*t2 - 46.62*t - 3.104 ; R2 = 0.7092…..45-2 

  
وتفيد هذȻ البيانات من خالل املعادلة املقدرǥ بان هناȫ اƟاها متناقصا مث يؤول إىل التزايد يف حøǲم امليøزان   

دود من الدرøǱة  السياحي املسǲل ، حيث أن ميل االƟاȻ يȮون ƞقدار مرتبȔ بعنصر الزمن يف Ȯȉل كǮري ح
  : الǮالث كما يلي

0.273*t3 – 4.248*t2 + 20.994*t – 46.62  
  

  تطور امليزان السياحي)45-2(رقمشȮلال
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  خɎصة الفصل
  

ت العرض السياحي و الطلب السياحي وكذلƳ Ȭلص يف Œاية هذا الفصل وتبعا للتحليل اإلحصائي لبيانا
  : ميزان املدفوعات السياحي إىل مجلة من النتائǰ أمهȾا

  
1 - Ȥدت فنادق الصنȾȉ6  وها السنوي املرتفع مقارنةƴ معدل Ȕتوسƞ Ȼن تفسريȮƹ ǥديدȉ ة تقلبǱدر

ȣو فنادق األصناƴ توسطات معدالتƞ3،4،5  ا املنخȾات تقلبǱمة مع درǲالسالبة واملنس Ǩة، بينما كانȒف
ƙات التقلب لفنادق الصنفǱما السنوي 1،2درȾعلى متوسطي معدلي ȄȮا انعư اع هذا . متوسطةǱن إرȮƹو

التقلب يف أعداد هذȻ الفنادق ƞختلȤ أصنافȾا إىل سياسة تصنيȤ الفنادق املتبعة، حيث يłرŁقَّ بعȾȒا إىل 
. أو للخروج من اخلدمة ودخول أخرɁ للخدمة درǱات أعلى يف النǲومية وƸفȐ بعȾȒا لرداءǥ خدماőا،

ȣن فنادق األصناǖالفنادق ب Ȼتطور أعداد هذ ȫلتتبع سلو ǥات  1،5،6كما تفيد املعادالت املقدرǱيزت بدرƢ
ȣخالفا لفنادق األصنا ǥمتزايد ŋوƴ2،3،4  فاضا رتيبا يفƳعلنا نتوقع اƶ َّاư متناقصة ŋوƴ اتǱيزت بدرƢ Ɣال

 . املدɁ القريب لصاſ سابقاőا، إال أن جمموع هذȻ الفنادق برمته سيشȾد ƴوا متزايدا أعدادها على
  
ترتيبا على النتيǲة السابقة، فǚن عدد األĆسŇرŇǥَّ يف ƯتلȤ أصناȣ الفنادق عرȣ بدورȻ تباينا ȉديدا   - 2

Ȥسوبة، وخاصة فنادق الصنǂات التقلب اǱمع6استنادا إىل در Ȕا متوسȒأي Ǩعرف Ɣو سنوي ، الƴ دل
Ǉعال .ƙن فنادق الصنفǖالفنادق ب Ȼيف هذ ŇǥَّرŇسĆتطور أعداد األ ȫلتتبع سلو ǥ4،6كما تفيد املعادالت املقدر  

ȣا خالفا لفنادق األصناŏ ŇǥَّرŇسĆيف عدد األ ǥمتزايد ŋوƴ اتǱيزت بدرƢ1،2،3،5  ŋوƴ اتǱيزت بدرƢ Ɣال
ƶ َّاư اŏ ŇǥَّرŇسĆمتناقصة يف عدد األ ſالقريب لصا Ɂا على املدŏ ǥفاضا رتيبا يف عدد األسرƳعلنا نتوقع ا

  . سابقتيȾا، إال أن العدد اإلمجايل لĆɊسŇرŇǥَّ يف ƯتلȤ أصناȣ الفنادق سيشȾد ƴوا متزايدا
 

اجلغرايف، فǖن املناȨȕ اȒƩرية واملناȨȕ البحرية استحوǽت على  عبالنسبة للمنتǰ السياحي وتبعا للتوȁي - 3
يب األكƎ من عدد األĆسŇرŇǥَّ ، وعرفǨ أعدادها خالل فترǥ الدراسة تقلبات اقل ومعدالت ƴو اقل من النص
...  ورƞا نفسر هذȻ النتيǲة كون مجيع املرافȨ الƔ يشتدŊ عليȾا الطلب كاملستشفيات ومراكز التسوŊق. غريها

ر بعدȳ قدرǥ هذȻ املناȨȕ لالستǲابة للطلب متواǱدǥ يف هذȻ املناȨȕ، يف حƙ أن معدالت ƴوها الȒعيفة تłفسَّ
بينما حǨȒ . املتزايد على خدمات الفنادق لǮȮري من األسباب أمهȾا اƲسار األماكن نتيǲة الǮȮافة السȮانية

املناȨȕ املناخية بالنصيب األضعȤ من عدد األĆسŇرŇǥَّ ، بسبب العزوȣ عن هذȻ املناȨȕ ملا عرفته هذȻ السنوات 
كما تفيد املعادالت املقدرǥ لتتبع سلوȫ تطور أعداد األĆسŇرŇǥَّ يف هذȻ املناȨȕ بǖن املناȨȕ . من مشاكل أمنية

املناخية واƩمامات املعدنية واملناȨȕ الصحراوية Ƣيزت بدرǱات ƴوŋ متناقصة يف عدد األĆسŇرŏ Ňǥَّا خالفا 
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عدد األĆسŇرŏ Ňǥَّا ưَّا ƶعلنا نتوقع ارتفاعا يف للمنطقتƙ الساحلية واȒƩرية حيث Ƣيزتا بدرǱات ƴوŋ متزايدǥ يف 
عدد األĆسŇرŏ Ňǥَّا على املدɁ القريب على حساب سابقاőا، إال أن العدد اإلمجايل لɊسرǥ يف اŎموع سيشȾد ƴوا 

 .    متزايدا

كǮر سǲل املقيمون اجلزائريون النسبة األعلى يف عدد الليايل السياحية يف الفنادق، وكان عددهم أ - 4
انسǲاما مقارنة بغريهم كما يتبƙ من درǱة التقلب، مث يليȾم غري املقيمƙ مث املقيمƙ األǱانب بنسبة ضعيفة 

وتفيد املعادالت املقدَّرǥ لتتبع سلوȫ تطوŊر الطلب على الليايل . Ǳدŋا وبدرǱة تقلب يف الطلب عالية Ǳدŋا
درǱات ƴوŋ متناقصة ưا يسمǴ لنا بتوقع اƳفاض الطلب على السياحية، بتميز غري املقيمƙ واملقيمƙ األǱانب ب

 Ŗوƴ ةǱبدر ƙاجلزائري ƙة املقيمǞيزت فƢ فقد ȄȮوعلى الع ،ƙمن السائح ƙتǞالليايل السياحية هلذين الف
متزايدǥ وكذلȬ اƩال بالنسبة Ŏموع املقيمƙ وللمǲموع الȮلي، وعليه فسنتوقع ارتفاع يف الطلب على 

 .يل السياحية من قبل هذȻ الفǞات يف العموȳالليا

 

على النصيب األكƎ من املسافرين، ولȮن  1995إىل سنة 1990استحوǽ النقل الƎي من سنة  - 5
بينما يبقي النقل . األمنية ǱعلǨ هؤالء يفȒلون اضطرارا النقل اجلوي فيما بعد، رغم ارتفاع تȮلفته ȣالȚرو

ƙيف البحري مقتصرا على املسافرين القادم ǥامليز Ȼذŏ أن اجلزائر ال تتمتع Ȭلǽ ،ȋل خاȮمن أوربا بش 
وتفيد املعادالت املقدرǥ لتتبع سلوȫ استخداȳ املسافرين ملختلȤ وسائȔ النقل بان درǱات ƴو النقل . الداخل

 Ȼمتناقصة، ونفسر هذ Ǩموع كانǲة النمو بالنسبة للمǱإالَّ أن در ǥمتزايد Ǩوالبحري كان ōƎوال ōة اجلوǲالنتي
 Ȕوسائ ȤتلƯ ننا نتوقع ارتفاعا يف الطلب عليǚف Ȭلǽ يف مركباته، ومع ǥادƩثر بالتذبذبات اǖموع يتŎبان ا

 .الد نȚرا لتحسن الواقع األمƗالنقل وباألخص النقل الƎي داخل الب

 

سالبة إىل  بالنسبة املسافرين الواصلƙ عند اƩدود فقد Ƣيزت أعدادهم ƞتوسطات معدالت ƴوǇ سنوية - 6
 Ɣباخلارج 1996و 1995غاية سن ƙاملقيم ƙناء اجلزائريǮباست ȳاملعدالت يف . يف العمو Ȼمثَّ بدأت هذ

Ȭلǽ دود اجلزائرية بتزايد أعداد . االرتفاع بعدƩعند ا ƙاملسافرين الواصل ȫلتتبع سلو ǥوتفيد املعادالت املقدر
األفارقة واجلزائريƙ املقيمƙ باخلارج وعلى العȄȮ تناقص املسافرين الواصلƙ عند اƩدود من األوربيƙ و

 .أعداد القادمƙ من بلدان املغرب العرŸ ودول أمريȮا وجمموع الواصلƙ من استراليا واليابان ونيوȁيلندا
 
7 -  ƙوربيɊات يف الفنادق اجلزائرية، على أن لȒسوبة لعدد الليايل السياحية املقǂاإلحصاءات ا Ǩَّدل

وكان ألعداد الليايل املسǲلة . ألكƎ، مث يليȾم األفارقة فاألمريȮيƙ فاɇسيويƙ، ويف األخري اجلزائريƙاƩصة ا
هلؤالء تباينات كبريǥ خالل مدǥَّ الدراسة، كما سōǲłل على األوربيƙ متوسȔ معدل ƴو سنوي ضعيȤ مقارنة 
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وتفيد . الليايل السياحية كان ضعيفا باألمريȮيƙ، ويف العموȳ فان متوسȔ معدل النمو السنوي Ŏموع
املعادالت املقدرǥ لتتبع سلوȫ الطلب على الليايل السياحية بتوقع ȁيادته من قبل األفارقة واألمريȮيƙ واƳفاضه 

 .من قبل األوربيƙ وجمموع اɇسيويƙ واجلزائريƙ املقيمƙ باخلارج إال أن هذا الطلب سيزيد يف جمموعه
  
 

حصائي لعناصر ميزان املدفوعات السياحي الȒعȤ الشديد سواء على مستوي بيَّن التحليل اإل
اإليرادات السياحية أو اإلنفاق السياحي، وȮƹن إرǱاع هذȻ اƩالة غري املرغوبة إىل عوامل كǮريǥ بالدرǱة 

ƞختلȤ  األوىل الواقع األمƗ الذي Ⱦȉدته اجلزائر والذي انعȄȮ بدورȻ يف عدȳ االهتماȳ الȮاŏ ȣذا القطاع
وتفيد املعادالت املقدرǥ بتوقع ȁيادǥ اإليرادات السياحية واستمرار االƳفاض يف النفقات السياحية . مȮوناته

  بدرǱات ƴو اقل وبالنتيǲة تقلص العǲز يف امليزان السياحي



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : الثالثالفصل 
  دوال إنتاج اإلحصائي ل تقديرال

 اجلزائريةملؤسسات الفندقية العمومية ا
< << <
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لعينة من املؤسسات  Cobb-Douglasتقدير جمموعة من دوال اإلنتاج من نوع  الفصل ايف هذ Ʋاول

ȣدŏ ،زء الفندقية العمومية اجلزائريةǱ ل من خال عالقطامن هذا  تشخيص Ȑرات  بعøȉائية املؤøو  اإلحص
 من عوامل ملاعرفة األمهية النسبية لȮل عمل و ǽلȬ املرونات،كمقاييȄ الƕعة املركزية و التشتǨ و االقتصادية،

  .إƀ... اإلنتاج و Ơديد مستوɁ العائد إىل سعة اǲƩم
  

مل اإلنتاج على مسøتوɁ  تستخدȳ دوال اإلنتاج يف التحليل االقتصادي بشȮل واسع لتحديد آثار تغريات عوا
اإلنتاج ويسعى االقتصاديون من خالل هذا املدخل الȮمي إىل Ơديد جمموعة واسعة من اخلصøائص وقيøاس   

  Coob-DouglasوسوƲ ȣاول تطبيȨ دالة  .رات سواء على املستوɁ الȮلي أو اجلزئيؤȉجمموعة أخرɁ من امل
  :لǱɌابة على التساǗالت التالية . زائريف قطاع املؤسسات الفندقية ǽات الطابع العمومي يف اجل

- Ýما هي اخلصائص اإلحصائية ملتغريات الدراسة  
-  ȳالعمل أ ȤيǮهل القطاع ك  ȤيǮكÝرأس املال  
- ÝمǲƩا هذا القطاع من حيث غلة اȾعلي Ɣالة الƩل    ما هي اøن عوامøل عامل مȮل Ƒن النسȁوماهو الو

Ýاالنتاج.  
  

، Coob-Douglasدالøة   أساسيات قدȳ فيهناألول، و مباحث ةثتشȮل من ثاللفصل يا اعملياǄ فǚن هذ
ذøŏ Ȼ  املرتبطøة   لمتغرياتلاإلحصائية  املؤȉراتبعȐ ويف الǮاƲ Ɔاول فيه Ơليل  أهم املفاهيم املرتبطة ŏا،و

مث تقييمȾا و  Coob-Douglasدوال بدائل  تقدير جمموعة من أما املبحث الǮالث فسوȣ نقدȳ فيه نتائǰ. الدالة
عينة مøن املؤسسøات   ل هيالبيانات املستخدمة يف هذا الفصل  .ستخالȋ النتائǰ و التعليƞ Ȩا يناسب عليȾاإ

Ⱦي بيانات سلسلة قطاعيøة  فالبيانات املعتمدǥ  أما  ، وعددها سبع مؤسسات ǽات الطابع العمومي، الفندقية
    :موȁعة كما يلي  .2002إىل  1997ميزانية هلذȻ املؤسسات وتشمل الفترǥ  ثالثƙمستخرǱة من 

  
  Ü ميزانيات لǮالث مؤسسات بوالية تلمسان 11
  Ü بوالية ƢنراسǨتƙ ميزانيات ملؤسس 10
  .بوالية ورقلةتƙ ميزانيات ملؤسس 09

، L، أǱور املستخدمVA ƙخارج الرسم، القيمة املȒافة  CAرقم األعمال  فتمǮلǨ يف أما متغريات الدراسة
 ، Kرأس املال 
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 Ǆت: أوال ǯدالة إنتا ƇقدCoob-Douglas  

  
   øا رمزنا بǽمن عوامل اإلنتاج، وإ ȳكمية اإلنتاج والقدر املستخد ƙب ǥودǱدالة اإلنتاج عن العالقة املو Ǝتع

P  نتاج وɌلx1, x2, …, xn  نǚلعوامل اإلنتاج ف :P = f(x1, x2, …, xn ). 
βα :ل بالشCoob-Douglas Ȯالة إنتاج لد تعطى الصيغة الرياضية KLAP **= Ü ن عواملǖهنا ب Șونالح

املوșفƙ مȒروب يف متوسȔ  األفرادو هو عامل متغري Ǯƹل عدد  Lاإلنتاج خلصǨ يف عاملƙ األول هو العمل 
ويعتƎ عامل ثابǨ يف  KوالǮاƆ هو رأس املال  .إƀ...األǱورعدد ساعات العمل املخصصة لȮل عامل أو 

Ɂيف  تغريمالقصري و  املدɁيزات ،عمليا. الطويل املدȾǲم التǲل    حǮƹ ن رأس مال املؤسسةǚا دالة  .1فŒوأ
  LOG اللوغاريǮمي وȮƹن ƠويلȾا إىل دالة خطية بǚدخال املؤثر. العمل ورأس املال كل من غري خطية يف

   :فنǲد 
)(*)(*)()( KLOGLLOGALOGPLOG βα ++=

  
  :ة ما يلي دالهذȻ ال نستخلص منو
  

  : اتاملرون. 1.1
  α% Ü يزيد بP  ø  فǚن اإلنتاج%  1بL   ø وȁيادǥ العمل K رأس املال عند ثبات -
  β  % Ü يزيد بP   ø فǚن اإلنتاج%  1بK  ø رأس املال وȁيادL ǥ العمل عند ثبات -
   .% ) β+α(يزيد بP  øفǚن %  1 بK ø رأس املالو %  1 بL ø كل من العمل عندما يزيد -
  

=αعن مرونة اإلنتاج بالنسبة للعمل عƎ ي α املعامل وعليه فǚن
∂
∂

)(
)(
LLOG
PLOGÜ  

  
=βعن مرونة اإلنتاج بالنسبة لرأس املال  β يعƎ املعامل و

∂
∂

)(
)(
KLOG
PLOGÜ  

  
  : ȡلة اƩجم. 2.1

 ƙجمموع املرونت Ǝيع)β+α  (مǲƩد ثالث حاالت  ،عن غلة اƱو:  
  Ü تناقص غلة اǲƩمƹر ƞرحلة نقول بǖن القطاع  β+α >1إǽا كانǨ النتيǲة   -
  Ü تزايد غلة اǲƩم نقول بǖن القطاع ƹر ƞرحلة β+α <1إǽا كانǨ النتيǲة  -

                                                 
1 - Pierre Picard : Éléments de microéconomie,Théorie et applications, 5e éd. Montchrestien, Paris 1998, P149. 
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  . ثبات غلة اǲƩم نقول بǖن القطاع ƹر ƞرحلة β+α =1إǽا كانǨ النتيǲة  -
  
  : اɋنتاǯالنسبية لعاملي  األƵية. 3. 1
  
βαتعƎ النسبة   -

α
  Ü مهية النسبية للعملعن األ +

βαتعƎ النسبة   -
β
  .عن األمهية النسبية لرأس املال  +

  
  : العملكǮافة  .4. 1

β بالنسبة  تقاس كǮافة العمل أو كǮافة رأس املال
α النسبة عن معدل املدخالت Ȼهذ Ǝوتع.  Ǩا كانǽǚف

β
α

p1  
إǽا و .العمالة أي القدر املستخدȳ من العمل أكƎ من املستخدȳ من رأس املال كǮيفةǖنه ب على هذا القطاع نقول

 Ǩكان
β
α

f1  نه ب على هذا القطاع نقولǖيفة رأس املالǮمن العمل ك ȳأقل  أي القدر املستخد ȳمن املستخد
  . من رأس املال

  : الشȮلبالƔ تȮتب   Euler  و ƠقȨ عالقة. β+α أŒا دالة متǲانسة من الدرǱة -
  

( ) P
K
PK

L
PL *** βα +=

∂
∂

+
∂
∂ 

  
  Ü اعǲزالقطاع Ʒقβ+α >1  Ȩ : فǽǚا كان
  .ارƜ القطاع Ʒقβ+α<1 Ȩ : فǽǚا كان

 
 ƙعالقةكما تب  Euler ǚعن جمموع عف ǥاج  املين اإلنتاج هو عبارøاإلنت،     ƙيمøال مقøل ورأس املøالعم

 .2بǚنتاǱيتȾما اƩدية
  
   :اɋنتاجية املتوسȖة  .5. 1

  Ü ، أي هي نسبة االنتاج إىل العمل=LPMPL :تعطى بالعالقة اإلنتاǱية املتوسطة للعمل
  .، أي هي نسبة االنتاج إىل رأس املال=KPMPK :تعطى بالعالقة اإلنتاǱية املتوسطة لرأس املال

  
  

                                                 
2- Edmond Berrebi : Mathématique, Exercices corrigés avec rappels de cours,Tome 2, 5e éd. Dunod, Paris 1982, PP283-.284. 



  قدير اإلحصائي لدوال اإلنتاج لقطاع املؤسسات الفندقية العمومية اجلزائريةالت  : الثالثالفـصل  
  
  

87 

  : اɋنتاجية اƩدية .6. 1
)اإلنتاǱية اƩدية للعمل  )LPf

L
P

L
P ,* ==
∂
∂ α  يةأي أنǱداء   اإلنتاøǱ دية للعمل هي حاصلƩا

  . مرونة االنتاج بالنسبة للعمل يف نسبة االنتاج إىل العمل، و بتعبري أخر هي دالة يف االنتاج و العمل
)اإلنتاǱية اƩدية لرأس املال  )KPf

K
P

K
P ,* ==

∂
∂ β  يةأي أنǱداء   اإلنتاøǱ دية لرأس املال هي حاصلƩا

  . مرونة االنتاج بالنسبة لرأس املال يف نسبة االنتاج إىل رأس املال، و بتعبري أخر هي دالة يف االنتاج و رأس املال
: للعمøل Ơسøب بالصøيغة    بالنسøبة  لɌنتøاج غلة اøǲƩم فǚøن املشøتقة الǮانيøة      ثباتو ȉ ǨƠرط 

( ) 0*1* 22

2

p
L
P

L
P

−=
∂
∂ ααÜ  

): بالنسبة لرأس املال بالصيغة لɌنتاجب املشتقة الǮانية بينما Ơس ) 0*1* 22

2

p
K
P

K
P

−=
∂
∂ ββ  

 هلذا  اإلنتاǱية اƩديةبǖن  -عوامل االنتاج ألحدبالنسبة  لɌنتاجاملشتقة الǮانية  -املتراǱحتƙ  هاتƙو يتبƙ من 
: قة الǮانيةيف حƙ تبƙ املشت. مع ثبات العامل اɇخر استعمالهǥ مل تنخفȐ بزيادالعا

0
*

**2

f
KL
P

KL
P βα

=
∂∂

∂ ، ǥيادȁ متناقصة عند ǥدية ألحد العوامل تزداد بزيادƩالعامل  استعمالأن املردودية ا
  .اɇخر

 Ǆانياǭ : ريات الدراسةȢحصائية ملتɋا Ȍصائƪا  
  

 : 3ستة متغريات هي على التوايل الفصل انستخدȳ يف هذ
:  جممøوع اƩسøابات   هو ǮƹلȤ ( ø دينøار Ǳزائøري  ألCA  ) øو نعƎ عنøه بøالرمز    األعمالرقم  -

)70+71+74+79 (Ü  
 Ü 81: اƩساب ȾاǮلƹو) ألȤ دينار Ǳزائري( VAالقيمة املȒافة و نعƎ عنȾا  بالرمز  -
 Ü 63: اƩساب  هǮلƹو) ألȤ دينار Ǳزائري( L العمل و نعƎ عنه بالرمز -
 اإلمجاليøة حسابات اŎموعة الǮانية باملبøالȠ   هوǮƢل) ألȤ دينار Ǳزائري( K س املال و نعƎ عنه بالرمزأر -

 Ȥا املصاريȾساب رقم  اإلعداديةمنقوصا منƩمارات ومهية هي يف األصل أعباء  20اǮا استŒعلى اعتبار أ
 Ü على فترات الحقة إȕفاءهاǨƢ رƧلتȾا لتتم عملية 

 DE ÜلتصنيȤ املؤسسات حمل الدراسة عن بعȾȒا و نعƎ عنه بالرمز ǥ متغري -
  .DBلتصنيȤ القوائم املالية حمل الدراسة عن بعȾȒا و نعƎ عنه بالرمز ǥ تغريم -
  

                                                 
3- Ƒاسǂا Ȕسابات هي وفقا للمخطƩا Ɨȕاجلزائري الو PCN. 
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  : Ʊد اجلدول التايل ةاملالية املتاحالقوائم  من بيانات انطالقاو 
  

 قيم متغريات دالة اإلنتاج) 1- 3(اجلدول رقم 
 ȃدينار: وحدة القيا Ȥأل  نسǢ مǞوية 

T B D CA VA L K CA/L CA/K VA/L VA/K L/K 
1 a1 0 40649 18441 13916 84059 2.92 0.48 1.33 0.22 0,17 
2 a0 0 30877 14998 12277 87726 2.52 0.35 1.22 0.17 0,14 
3 a9 0 30030 10548 14638 87448 2.05 0.34 0.72 0.12 0,17 
4 a8 0 27707 12302 12516 88839 2.21 0.31 0.98 0.14 0,14 
5 a7 0 34600 15971 10860 84891 3.19 0.41 1.47 0.19 0,13 
6 b1 1 95451 57917 26835 231824 3.56 0.41 2.16 0.25 0,12 
7 b0 1 86274 55459 24400 226653 3.54 0.38 2.27 0.24 0,11 
8 b9 1 80332 46214 20853 221593 3.85 0.36 2.22 0.21 0,09 
9 b8 1 84309 41467 21615 219803 3.90 0.38 1.92 0.19 0,10 

10 b7 1 74149 36339 21875 216671 3.39 0.34 1.66 0.17 0,10 
11 c1 2 30900 23352 15286 205320 2.02 0.15 1.53 0.11 0,07 
12 c0 2 24570 18430 11232 198972 2.19 0.12 1.64 0.09 0,06 
13 c9 2 20968 14672 10705 197184 1.96 0.11 1.37 0.07 0,05 
14 c8 2 21445 12806 10736 196611 2.00 0.11 1.19 0.07 0,05 
15 d1 3 23256 14361 9576 70904 2.43 0.33 1.50 0.20 0,14 
16 d0 3 18189 10871 9185 68771 1.98 0.26 1.18 0.16 0,13 
17 g1 4 74783 37014 14742 440097 5.07 0.17 2.51 0.08 0,03 
18 g0 4 62844 30281 10569 389503 5.95 0.16 2.86 0.08 0,03 
19 g9 4 51519 28172 9340 378205 5.52 0.14 3.02 0.07 0,02 
20 g8 4 55988 28914 9375 376099 5.97 0.15 3.08 0.08 0,02 
21 g7 4 72288 26988 10544 377781 6.86 0.19 2.56 0.07 0,03 
22 h1 5 17477 8123 7382 140973 2.37 0.12 1.10 0.06 0,05 
23 h0 5 22770 10942 5731 138233 3.97 0.16 1.91 0.08 0,04 
24 h9 5 17255 8036 5192 134284 3.32 0.13 1.55 0.06 0,04 
25 h8 5 17960 9421 4343 133742 4.14 0.13 2.17 0.07 0,03 
26 h7 5 24692 9694 4744 130596 5.20 0.19 2.04 0.07 0,04 
27 t1 6 51347 28094 13812 119101 3.72 0.43 2.03 0.24 0,12 
28 t0 6 49782 26210 13020 114389 3.82 0.44 2.01 0.23 0,11 
29 t9 6 49467 27477 11870 109744 4.17 0.45 2.31 0.25 0,11 
30 t8 6 59146 32368 12527 109075 4.72 0.54 2.58 0.30 0,11 

 من إعداد الباحث انطالقا من القوائم املالية للمؤسسات: املصدر 
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 مصفوفة االرتباطات بƙ متȢريات دالة اɋنتاǯ) 2-3(اجلدوȯ رقم
 
 CA VA L K CA/L CA/K VA/L VA/K L/K 

CA 

Pearson Corrélation 1 ,955(**) ,792(**) ,553(**) ,515(**) ,423(*) ,592(**) ,459(*) ,033 

Sig. (2-tailed) , ,000 ,000 ,002 ,004 ,020 ,001 ,011 ,863 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

VA 

Pearson Corrélation ,955(**) 1 ,849(**) ,486(**) ,361 ,409(*) ,558(**) ,526(**) ,058 

Sig. (2-tailed) ,000 , ,000 ,006 ,050 ,025 ,001 ,003 ,760 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

L 

Pearson Corrélation ,792(**) ,849(**) 1 ,165 -,099 ,530(**) ,056 ,598(**) ,429(*) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 , ,382 ,601 ,003 ,769 ,000 ,018 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

K 

Pearson Corrélation ,553(**) ,486(**) ,165 1 ,667(**) -,445(*) ,705(**) -,399(*) -,675(**) 

Sig. (2-tailed) ,002 ,006 ,382 , ,000 ,014 ,000 ,029 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

CA/L 

Pearson Corrélation ,515(**) ,361 -,099 ,667(**) 1 -,063 ,893(**) -,113 -,545(**) 

Sig. (2-tailed) ,004 ,050 ,601 ,000 , ,742 ,000 ,552 ,002 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

CA/K 

Pearson Corrélation ,423(*) ,409(*) ,530(**) -,445(*) -,063 1 -,039 ,948(**) ,808(**) 

Sig. (2-tailed) ,020 ,025 ,003 ,014 ,742 , ,839 ,000 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

VA/L 

Pearson Corrélation ,592(**) ,558(**) ,056 ,705(**) ,893(**) -,039 1 ,038 -,541(**) 

Sig. (2-tailed) ,001 ,001 ,769 ,000 ,000 ,839 , ,842 ,002 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

VA/K 

Pearson Corrélation ,459(*) ,526(**) ,598(**) -,399(*) -,113 ,948(**) ,038 1 ,743(**) 

Sig. (2-tailed) ,011 ,003 ,000 ,029 ,552 ,000 ,842 , ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

L/K 

Pearson Corrélation ,033 ,058 ,429(*) -,675(**) -,545(**) ,808(**) -,541(**) ,743(**) 1 

Sig. (2-tailed) ,863 ,760 ,018 ,000 ,002 ,000 ,002 ,000 , 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

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

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

  من إعداد الباحث انطالقا من القوائم املالية للمؤسسات: املصدر 
  

وǽلȬø السøتخالȋ   , دول أعøالȻ لȮل متغريǥ واردǥ يف اجل يبǱǚراء Ơليل إحصائ بحثامل انقوȳ يف هذ
ǰجمموعة من النتائ . ȣوسوƙيف هذا التحليل نستع  Ȑالو اإلحصاءاتببعȮȉيم    البيانية األøم قøترس Ɣال
  .متغريات الدراسة
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 : CA  األعماȯرقم   .1. 2
  تطور رقم األعمال)1-3(الشȮل رقم
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  )2-3(القا من بيانات اجلدول رقم طانمن إعداد الباحث:املصدر
 

 (h9) ج مسǲلة يف القائمة املالية.د ألȤ 17255أŒا حمصورǥ بƙ   األعماليتبƙ من قيم متغريǥ رقم 
 ىلإيصل  األعمالن متوسȔ قيم رقم أو ،(b1)يف القائمة املالية ج مسǲلة .د ألȤ 95451وأن أعلى قيمة هي 

45034 Ȥا املعياري أو ج.د ألȾرافƲد 24384ن ا Ȥد  23975لعينة بينما لبالنسبة  ج.أل Ȥøبة   ج.ألøبالنس
وأن قيمøة   0.289 يالتناșر هكما أن قيمة معامل ، 53.24هو 5ومنه فان مقدار معامل االختالȣ ،4للسلسلة

  : وترتبȔ املتغريǥ رقم األعمال باملتغريات التالية، 1.960معامل التفلطǴ هي 
  

 Ü 0.01 معنويةعند مستوɁ وهذا االرتباط دال  % 79.2العمل بنسبة  -
 Ü 0.01 معنويةعند مستوɁ وهذا االرتباط دال  % 95.5القيمة املȒافة بنسبة  -
 Ü 0.01 معنويةعند مستوɁ وهذا االرتباط دال  % 55.3رأس املال بنسبة  -
 Ü 0.05 معنويةعند مستوɁ وهذا االرتباط دال  %42.3رقم األعمال إىل رأس املال بنسبة نسبة  -
  Ü 0.01 معنويةعند مستوɁ وهذا االرتباط دال  %51.5سبة األعمال إىل العمل بن منسبة رق -
 Ü 0.05 معنويةعند مستوɁ وهذا االرتباط دال  %45.9نسبة القيمة املȒافة إىل رأس املال بنسبة  -
 .0.01 معنويةعند مستوɁ وهذا االرتباط دال  % 59.2نسبة القيمة املȒافة إىل العمل بنسبة  -
 

  

                                                 
4- Ȼات حرية قدرǱسب على أساس عدد درƷ املعياري للعينة ȣراƲاال: EC.TYPE ECHAN.(DDL=N-1)  - املع ȣراƲسب على االƷ ياري للسلسلة

Ȼات حرية قدرǱأساس عدد در : EC.TYPE SERIE (DDL=N) .  
5- ǥسب بالقاعدƷ ȣمعامل االختال :COEFF. DE VARIATION = )املعياري للسلسلة ȣراƲاال/ŸساƩا Ȕوكلما قل  100* )املتوسǨ    نøه عøقيمت

15% ،ǥقيم املتغري ȄانƟ علي Ȭلǽ الع أن كلما دلȕر يف هذاملزيد من اإلȚ :  
Gérald Baillargeon : PROBABILITES STATISTIQUE ET TECHNIQUES DE REGRESSION, LES EDITIONS SMG, 
Québec Canada , 1989, PP 31-32. 
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  : القيمة املضافة .2. 2
 

  تطور القيمة املȒافة)2-3(رقمالشȮل
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  )2-3(من بيانات اجلدول رقم انطالقامن إعداد الباحث:املصدر
 

و أعلøى قيمøة     ) h9( مسǲلة يف القائمة املالية ج.ألȤ د 8036تتراوح قيم متغريǥ القيمة املȒافة بƙ اقل قيمة 
أما االƲراȣ  ، ج.ألȤ د ƞ23863توسȔ حساŸ قدرȻ أي )  b1(   مسǲلة يف القائمة املالية ج.ألȤ د 57917

Ƞد 13836 املعياري للعينة فقد بل Ȥاملعياري للسلسلة ,  ج.أل ȣراƲاال Ƞد 13603بينما بل Ȥن , ج.ألǚوعليه ف
وأن قيمة معامل التفلطǴ 0.779، كما أن قيمة معامل التناșر هي  % 57.01قيمة معامل االختالȣ وصلǨ إىل 

  :رتبȔ املتغريǥ  القيمة املȒافة باملتغريات التالية ت  ،3.023هي 
 
 Ü 0.01 معنويةعند مستوɁ وهذا االرتباط دال  % 84.9العمل بنسبة  -
 Ü 0.01 معنويةعند مستوɁ وهذا االرتباط دال  % 95.5رقم األعمال بنسبة  -
 Ü 0.01 معنويةعند مستوɁ وهذا االرتباط دال  % 48.6رأس املال بنسبة  -
 Ü 0.05 معنويةعند مستوɁ وهذا االرتباط دال  %  40.9عمال إىل رأس املال بنسبة نسبة رقم األ -
 Ü 0.01 معنويةعند مستوɁ وهذا االرتباط دال  %  52.6نسبة القيمة املȒافة إىل رأس املال بنسبة  -
 .0.01 معنويةعند مستوɁ وهذا االرتباط دال  %  55.8نسبة القيمة املȒافة إىل العمل بنسبة  -
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  : L لعملا. 3. 2
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  )2- 3(من بيانات اجلدول رقم انطالقامن إعداد الباحث:املصدر

 
و  ) h8( مسǲلة يف القائمة املالية ج.ألȤ د 4343تتراوح قيم العمل و الذي عƎنا عنه باألǱور بƙ اقل قيمة 

 ،ج.ألȤ د 12657أي ƞتوسȔ حساŸ قدرb1 (  Ȼ( مة املاليةمسǲلة يف القائ ج.ألȤ د 26835أعلى قيمة 
Ƞاملعياري للعينة فقد بل ȣراƲد أما اال Ȥاملعياري للسلسلة  ، 5628 ج.أل ȣراƲاال Ƞ5533بينما بل   Ȥøأل

 0.753كما أن قيمة معامل التناșر هي  ،% 43.72وعليه فǚن قيمة معامل االختالȣ وصلǨ إىل    ، ج.د
  :املتغريات التالية بترتبȔ متغريǥ العمل  ،3.311التفلطǴ هي وأن قيمة معامل 

 
 Ü 0.01 معنويةعند مستوɁ وهذا االرتباط دال  % 84.9القيمة املȒافة بنسبة  -
 Ü 0.01 معنويةعند مستوɁ وهذا االرتباط دال   % 79.2رقم األعمال بنسبة  -
 Ü 0.01 معنويةعند مستوɁ دال  وهذا االرتباط  % 53.00األعمال إىل رأس املال بنسبة  منسبة رق -
 Ü 0.01 معنويةعند مستوɁ وهذا االرتباط دال  % 59.8املȒافة إىل رأس املال بنسبة  ةنسبة القيم -
 .0.01 معنويةعند مستوɁ وهذا االرتباط دال . % 48.5 -نسبة رأس املال إىل العمل بنسبة   -
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2 .4. ȯاملا ȃرأ :  
  لتطور رأس املا)4-3(لشȮل رقما
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a1 a0 a9 a8 a7 b1 b0 b9 b8 b7 c1 c0 c9 c8 d1 d0 g1 g0 g9 g8 g7 h1 h0 h9 h8 h7 t1 t0 t9 t8

M
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 D
A

 

 

  )2- 3(من بيانات اجلدول رقم انطالقامن إعداد الباحث:املصدر
  

 440097و)  d0(كǖقل قيمة مسǲلة يف القائمة املالية ج.ألȤ د 68771بƙ القيمتƙ رأس املال تتراوح قيم 
ا أمø  ،ج.ألȤ د 185970، أي ƞتوسȔ حساŸ قدرg1 ( Ȼ(كǖعلى قيمة مسǲلة يف القائمة املالية ج.ألȤ د

Ƞاملعياري للعينة فقد بل ȣراƲد 107360 اال Ȥاملعياري للسلسلة  ،ج.أل ȣراƲاال Ƞ105555بينما بل  Ȥأل
 1.036كما أن قيمة معامل التناșر هøي   ،% 56.76وعليه فǚن قيمة معامل االختالȣ وصلǨ إىل    ،ج.د

  :ت التاليةترتبȔ املتغريǥ رأس املال باملتغريا ، 2.933وأن قيمة معامل التفلطǴ هي 
 
 Ü 0.01 معنويةعند مستوɁ وهذا االرتباط دال  %   48.6القيمة املȒافة بنسبة  -
 Ü 0.01 معنويةعند مستوɁ وهذا االرتباط دال  %55.3رقم األعمال بنسبة  -
 Ü 0.05 معنويةعند مستوɁ وهذا االرتباط دال   % 44.50 –نسبة رقم األعمال إىل رأس املال بنسبة   -
 Ü 0.01 معنويةعند مستوɁ وهذا االرتباط دال  % 66.7العمل بنسبة  رقم األعمال إىل -
 Ü 0.05 معنويةعند مستوɁ وهذا االرتباط دال  %  39.9 –نسبة القيمة املȒافة إىل رأس املال بنسبة  -
  Ü 0.01 معنويةعند مستوɁ وهذا االرتباط دال  %  70.5نسبة القيمة املȒافة إىل العمل بنسبة  -
 .0.01 معنويةعند مستوɁ وهذا االرتباط دال  %  73.7ىل العمل بنسبة نسبة رأس املال إ -
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  : إƂ العمل األعماȯرقم  .5.  2
  تطور رقم األعمال إىل العمل)5-3(الشȮل رقم

CA/L

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

a1 a9 a7 b0 b8 c1 c9 d1 g1 g9 g7 h0 h8 t1 t9

 

 

  )2- 3(من بيانات اجلدول رقم انطالقامن إعداد الباحث:املصدر
 

 ǥرقم األعمال إيل العملتتراوح قيم متغري ƙب ƙلة يف القائمة املالية 1.96 القيمتǲقل قيمة مسǖك)c9 ( 6.86و 

أما االƲراȣ املعياري للعينøة   ، 3.617، أي ƞتوسȔ حساŸ قدرg7 ( Ȼ(كǖعلى قيمة مسǲلة يف القائمة املالية 
Ƞاملعياري للسلسلة  ،  1.363فقد بل ȣراƲاال Ƞل  ، 1.340بينما بلøوص ȣن قيمة معامل االختالǚإىل   وعليه ف Ǩ
ترتبȔ املتغريǥ رأس  ،2.527وأن قيمة معامل التفلطǴ هي  0.360كما أن قيمة معامل التناșر هي   ، % 37.054

  : املال باملتغريات التالية
 
 Ü 0.01 معنويةعند مستوɁ وهذا االرتباط دال  % 51.5رقم األعمال بنسبة  -
 Ü 0.01 عنويةمعند مستوɁ وهذا االرتباط دال   %  66.7رأس املال بنسبة  -
 Ü 01.معنويةعند مستوɁ وهذا االرتباط دال  %  89.3نسبة القيمة املȒافة إىل العمل بنسبة  -
 Ü 0.05 معنويةعند مستوɁ وهذا االرتباط دال  %  39.9–نسبة القيمة املȒافة إىل رأس املال بنسبة  -
 .0.01 عنويةمعند مستوɁ وهذا االرتباط دال  %  69.6نسبة رأس املال إىل العمل بنسبة  -
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  : االعماȯ اƂ رأȃ املاȯ رقم .6. 2
 

  تطور رقم األعمال إىل رأس املال)6-3(الشȮل رقم
CA/K
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  )2- 3(من بيانات اجلدول رقم انطالقامن إعداد الباحث:املصدر
 
 

)   c9(القائمة املاليøة مسǲلة يف  كǖقل نسبة  0.11بƙ القيمتƙ  رقم األعمال إىل رأس املالتتراوح قيم النسبة 
أما االøƲراȣ  , 0.275، أي ƞتوسȔ حساŸ قدرt8  ( Ȼ(مسǲلة يف القائمة املالية كǖعلى قيمة 0.54قيمة و 

Ƞاملعياري للسلسلة ,  0.134املعياري للعينة فقد بل ȣراƲاال Ƞل    , 0.132بينما بلøة معامøن قيمǚøوعليه ف
،وأن قيمة معامل الøتفلطǴ  0.053عامل التناșر هي  كما أن قيمة م ,% 48.132االختالȣ وصلǨ إىل   

  : األعمال إىل ر أس املال باملتغريات التالية رقم ترتبȔ النسبة .1.629هي 
 
 Ü 0.01 معنويةعند مستوɁ وهذا االرتباط دال  %  53.0العمل بنسبة  -
 Ü 0.05 معنويةعند مستوɁ وهذا االرتباط دال  %  40.9القيمة املȒافة بنسبة  -
 Ü 0.05 معنويةعند مستوɁ وهذا االرتباط دال  %  42.3ألعمال بنسبة رقم ا -
 Ü سالب  ارتباطهو  و 0.05 معنويةعند مستوɁ وهذا االرتباط دال  %  44.5 –رأس املال بنسبة  -
 Ü 0.01 معنويةعند مستوɁ وهذا االرتباط دال  %  94.8نسبة القيمة املȒافة إىل رأس املال بنسبة  -
 .سالب ارتباطو هو  0.01 معنويةعند مستوɁ وهذا االرتباط دال  %73.7-مل بنسبةرأس املال إىل الع -
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  : القيمة املضافة إƂ العمل. 7 .2
  تطور القيمة املȒافة إىل العمل)7-3(الشȮل رقم

VA/L

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5

a1 a0 a9 a8 a7 b1 b0 b9 b8 b7 c1 c0 c9 c8 d1 d0 g1 g0 g9 g8 g7 h1 h0 h9 h8 h7 t1 t0 t9 t8

 

 

  )2- 3(من بيانات اجلدول رقم انطالقامن إعداد الباحث:املصدر
 
 

و )  a9(مسǲلة يف القائمة املاليøة  كǖقل قيمة   0.72ملȒافة إىل العمل بƙ القيمتƙ النسبة القيمة ا  تتراوح قيم
أما االƲراȣ املعياري ، 1.870، أي ƞتوسȔ حساŸ قدرg8  ( Ȼ(مسǲلة يف القائمة املالية كǖعلى قيمة 3.08

Ƞاملعياري للسلسلة ,  0.619للعينة فقد بل ȣراƲاال Ƞن قيمة، 0.608بينما بلǚوعليه ف    ȣتالøل االخøمعام
 .2.229وأن قيمة معامل التفلطǴ هي  0.042أن قيمة معامل التناșر هي كما ، % 32.54وصلǨ إىل   

  : ترتبȔ النسبة القيمة املȒافة إىل العمل باملتغريات التالية
 
 Ü 0.01 معنويةعند مستوɁ وهذا االرتباط دال  %   55.8القيمة املȒافة بنسبة  -
 Ü 0.01 معنويةعند مستوɁ وهذا االرتباط دال  %  59.2رقم األعمال بنسبة  -
 Ü 0.01 معنويةعند مستوɁ وهذا االرتباط دال  %  70.5رأس املال بنسبة  -
 Ü 0.01 معنويةعند مستوɁ وهذا االرتباط دال  %  89.3نسبة  رقم األعمال إىل العمل بنسبة   -
 .0.01 معنويةتوɁ عند مسوهذا االرتباط دال  % 62.3رأس املال إىل العمل بنسبة  -
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2 .8 .ȯاملا ȃرأ Ƃالقيمة املضافة ا :  
  تطور القيمة املȒافة إىل رأس املال)8-3(الشȮل رقم
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  )2- 3(من بيانات اجلدول رقم انطالقامن إعداد الباحث:املصدر
  

  0.30و)  h1(القائمة املاليøة كǖقل قيمة مسǲلة يف   0.06بƙ  رأس املالتتراوح قيم نسبة القيمة املȒافة إىل 
أما االƲراȣ املعياري للعينة  ، 0.145، أي ƞتوسȔ حساŸ قدرt8  ( Ȼ(مسǲلة يف القائمة املالية كǖعلى قيمة
Ƞاملعياري للسلسلة  ،7.422فقد بل ȣراƲاال Ƞإىل ، 7.300بينما بل Ǩوصل ȣن قيمة معامل االختالǚوعليه ف

ترتبȔ النسøبة   .1.747وأن قيمة معامل التفلطǴ هي 0.151اșر هي كما أن قيمة معامل التن، % 50.44
  : القيمة املȒافة إىل رأس املال باملتغريات التالية

 
 Ü 0.01 معنويةعند مستوɁ وهذا االرتباط دال   %   59.8العمل بنسبة  -
 Ü 0.01 معنويةعند مستوɁ وهذا االرتباط دال   %  52.6القيمة املȒافة بنسبة  -
 Ü 0.05 معنويةعند مستوɁ وهذا االرتباط دال   %  45.9بنسبة  رقم األعمال -
 Üسالب  ارتباطوهو  0.05 معنويةعند مستوɁ وهذا االرتباط دال   % 39.9 –رأس املال بنسبة   -
 Ü 0.01 معنويةعند مستوɁ وهذا االرتباط دال   %  94.8النسبة رقم األعمال إىل رأس املال بنسبة  -
 .0.01 معنويةعند مستوɁ وهذا االرتباط دال   %74.3 –بة رأس املال إىل العمل بنس -
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  : إƂ رأȃ املاȯ العمل .9. 2
  تطور العمل إىل رأس املال)9-3(الشȮل رقم
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  )2- 3(من بيانات اجلدول رقم انطالقامن إعداد الباحث:املصدر
 

 0.167و)  a9( مسǲلة يف القائمøة املاليøة   كǖقل قيمة  0.025بƙ  إىل رأس املال العملتتراوح قيم نسبة 
أما االƲراȣ املعياري للعينøة   ،0.085، أي ƞتوسȔ حساŸ قدرg9( Ȼ( كǖعلى قيمة مسǲلة يف القائمة املالية

Ƞاملعياري للسلسلة  ،0.046فقد بل ȣراƲاال Ƞإىل  ،0.045بينما بل Ǩوصل ȣن قيمة معامل االختالǚوعليه ف
إىل رأس املال  العملنسبة كما ترتبȔ . 1.668=  معامل التفلطǴ ،0.0132=ء معامل االلتوا،  52.79%

  : باملتغريات التالية
  

 Ü 0.05 معنويةعند مستوɁ وهذا االرتباط دال  % 42.9العمل بنسبة  -
 Ü سالب ارتباطو هو ، 0.01 معنويةعند مستوɁ وهذا االرتباط دال  %67.5-رأس املال بنسبة  -
 Ü 0.01 معنويةعند مستوɁ وهذا االرتباط دال  %  80.8 رأس املال النسبة رقم األعمال إىل -
و هøو  ،  0.01 معنويةعند مستوɁ وهذا االرتباط دال  %54.5-النسبة رقم األعمال إىل العمل بنسبة  -

 Ü سالب ارتباط
 Ü 0.01 معنويةعند مستوɁ وهذا االرتباط دال  %74.3نسبة القيمة املȒافة إىل رأس املال بنسبة  -
و هو ، 0.01 معنويةعند مستوɁ وهذا االرتباط دال  %  54.1-ة القيمة املȒافة إىل العمل بنسبة نسب -

 .سالب ارتباط
  

  
  
  
  
  
  



  قدير اإلحصائي لدوال اإلنتاج لقطاع املؤسسات الفندقية العمومية اجلزائريةالت  : الثالثالفـصل  
  
  

99 

 :تȖبيȨ دالة اɋنتاǯ يف قȖاع الفندقة يف اجلزائر - ǭالǮا
 

-ŎCobbموعة من البدائل لدالة اإلنتøاج مøن نøوع     يŒدȣ يف هذا املبحث إىل التقدير اإلحصائ 

Douglas    ƙديلøب ȳنستخد ȣالعملية، و سو ǰعلى النتائ ȣالوقو ȣدŏ Ȭلǽيف قطاع الفندقة يف اجلزائر، و
 Ǝمتغريا تابعا، البديل األول حيث نع Ȼعن اإلنتاج برقم األعمال من خالله للتعبري عن اإلنتاج باعتبار)CA( أما،

) CA(Ǯل املتغري التابع يف هذȻ اƩالة رقم األعمال ƹ .)VA( 6البديل الǮاƆ فنعƎ فيه على اإلنتاج بالقيمة املȒافة
وباألخذ يف االعتبار ما øǱاء يف   ،)K(ورأس املال  )L(بينما Ǯƹل املتغريين املستقلƙ العمل معƎا عنه باألǱور 

  :  التايل النحواملبحث األول من هذا الفصل فǚن الدالة املستȾدفة تصاȟ على 
  

βα KLACA **= 
  

،إال أنه Ȯƹن ƠويلȾا إىل الصيغة اخلطية و ǽلȬ بǚدخال  صيغة غري خطية يف املتغريتƙ العمل و رأس املال وهي
  : وعندئذ تǖخذ الدالة الشȮل التايل LOG  ياللوغاريǮماملؤثر اخلطي 

 
)(*)(*)()( KLOGLLOGALOGCALOG βα ++= 

  
  : نȒع التحويالت التالية

)(KLOGLK = )(LLOGLL = )(ALOGC = )(VALOGLVA = )(CALOGLCA = 
 

  :و عند تطبيȕ Ȩريقة املربعات الصغرɁ العادية للتقدير Ʋصل على النماǽج التالية
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3 .1 .ȯاألو ǯǽالنمو ǰليل نتائƠ تقدير و :  
ȯاألو ǯǽالنمو :  

        LS // Dependent Variable is LCA 
    Date: 8-04-2005 / Time: 21:38 
    SMPL range: 1  -    30 
    Number of observations: 30 
    ======================================================================== 
          VARIABLE      COEFFICIENT   STD. ERROR      T-STAT.   2-TAIL SIG. 
    ======================================================================== 
             C          -1.9914142     1.5933647    -1.2498169     0.2221    
             LL          0.8127697     0.1306310     6.2218766     0.0000    
             LK          0.4137901     0.1086567     3.8082340     0.0007    
    ======================================================================== 
    R-squared                 0.708715    Mean of dependent var     10.56754 
    Adjusted R-squared        0.687138    S.D. of dependent var     0.559874 
    S.E. of regression        0.313160    Sum of squared resid      2.647874 
    Log likelihood           -6.156550    F-statistic               32.84631 
    Durbin-Watson stat        0.759668    Prob(F-statistic)         0.000000 
    ======================================================================== 

 

  : يتبƙ من القيم اǂسوبة ملختلȤ اإلحصاءات مايلي
وهي أقل مøن تلTc(c)=-1.2498    Ȭø: اǂسوبةT-Stuedent  اإلحصاءǥبالنسبة للحد الǮابǨ فǚن قيمة  .1

ưا يدل على أنه Ȯƹن   2.0518 وقيمتȾا 27و عدد درǱات حرية  0.05لة عند مستوɁ دال 7اŎدولة
 .T-STATاالحتمال املرفȨø باإلحصøاءǥ     اعتبار اƩد الǮابǨ يف الدالة املقدرǥ معدوما، ويؤكد هذا قيمة

 Ɂسوبة و الذي يساوǂالداللة  0.2221ا Ɂالفة ، 0.05و هو أعلى من مستوƯ ةǲنتي Ȼول  وهذøملا تق
 Țرية االقتصادية Üبه الن

 
وهي أك6.2219Tc(LL)=  Ǝ : اǂسوبة T-Stuedent مفǚن قياملتعلƞ Ȩتغريǥ العمل  LLبالنسبة للمعامل  .2

ưا يدل على  ،2.0518 وقيمتȾا 27و عدد درǱات حرية  0.05من تلȬ اŎدولة عند مستوɁ داللة 
-Tيؤكد هذا قيمة االحتمال املرفȨ باإلحصاءǥ أن هذا املعامل ال Ȯƹن اعتبارȻ معدوما يف الدالة املقدرǥ، و

STAT.  Ɂسوبة و الذي يساوǂالداللة  0.000ا Ɂ0.05و هو أقل من مستو ، ǥة مؤيدǲنتي Ȼا  وهذøمل
Ü رية االقتصاديةȚتقول به الن 

 
وهي  =3.8082Tc(LK):اǂسوبة T-Stuedent  مفǚن قياملتعلƞ Ȩتغريǥ رأس املال  LKبالنسبة للمعامل  .3

 Ǝداللة أك Ɂدولة عند مستوŎا Ȭات حرية  0.05من تلǱا 27و عدد درȾا يدل  ،2.0518 وقيمتư
 ǥباإلحصاء Ȩويؤكد هذا قيمة االحتمال املرف ،ǥمعدوما يف الدالة املقدر Ȼن اعتبارȮƹ على أن هذا املعامل ال

T-STAT.  Ɂسوبة و الذي يساوǂالداللة  0.0007ا Ɂذ .  0.05و هو أقل من مستوøة  وهøǲنتي Ȼ
 ǥمؤيدÜ رية االقتصاديةȚملا تقول به الن 

 
                                                 

،  fx  الدالøة   من   Loi.Stuedent.Inverseباستخداȳ األمر   Microsoft Office Excel 2003اŎدولة حمسوبة بواسطة اŎدول   T-Stuedentقيم   - 7

0518.205.0:حيث Ʊد أن
27 =t 7707.201.0 و أن 

27 =t    .  
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=813.0: مرونة اإلنتاج املقيم برقم األعمال بالنسبة للعمل .4
∧

α   ل بøاد العمȁ اǽهذا أنه إ Ɨ10ويع % 
 Ü % 8.13فǚن رقم األعمال سيزيد ب 

 
=414.0: مرونة اإلنتاج املقيم برقم األعمال بالنسبة لرأس املال .5

∧

β  ال بøاد رأس املȁ اǽهذا أنه إ Ɨويع ،
و تفسر هذȻ النتيǲة بتدƆ كفاءǥ رأس املال املستخدȳ يف .% 4.14فǚن رقم األعمال سيزيد ب  % 10

ȳم العمل املستخدǲƜ مستويات استخدامه مقارنة Ɔ8القطاع أو تد Ü 
 
1365.09914142.1اƩد الǮابǨ يف الدالة   .6 == −

∧

eA Ü 
414.0813.0: الة املقدرǥ الشȮل التايلتǖخذ الد .7 **1365.0 KLCA =

∧ Ü 
8. ǥم متزايدǲن اعتبارها غلة حȮƹ م هلǲƩبالنسبة لغلة ا Ý. 

227.1414.0813.0: لدينا جمموع مرونƔ العمل و رأس املال =+=+
∧∧

βα   Ȼذøون هȮما هو احتمال أن ت
 Ýري االختبار اإلحصائي التا. القيمة أقل من الواحدƱ يلهلذا الغرض :  








+

=+
∧∧

∧∧

1:

1:

1

0

pβα

βα

H
H 

  
 ǥحصاءɌسوبة لǂالقيم اT-STAT.  :  

 ȳالقيمة أن قبول فرضية العد Ȼهذ Ɨو تعH و عليه Ȯƹن أن نقبøل الفرضøية    % 7.323يتم  باحتمال  0
Hالبديلة  +=227.1 .ي أنه Ȯƹن اعتبار غلة اǲƩم متزايدǥأ 1

∧∧

βα  دøة علي أن العائǲالنتي Ȼو تفسر هذ
سيؤدɁ إىل  % 10يتزايد بالنسبة إىل السعة ƞعƗ أن ȁيادǥ عاملي اإلنتاج العمل و رأس املال كال منȾما بنسبة 

وتøȮون  . 9اع ملزيد من األيدي العاملøة و يفسر هذا إمȮانية استقبال القط.  % ȁ12.27يادǥ العائد بنسبة 

%: األمهية النسبية لعنصر العمل 26.66ˆˆ
ˆ

=
+ βα
α بينما لعنصر رأس املال ، :% 74.33ˆˆ

ˆ
=

+ βα
β   ا أنøƞو ،

ˆ964.1: نسبة مرونة العمل إىل مرونة رأس املال
ˆ
=

β
α العمالة ȤيǮيدل هذا على أن القطاع ك.  

7087.02ل التحديد يتسم معام =R 6871.02، و معامل التحديد املعدل =R  رøو نفس ƙما العاليتȾبقيمتي،
لتغريات يف املøتغريات املسøتقلة   من التغريات يف رقم األعمال مفسرǥ با % 70.87قيمة معامل التحديد بǖن 

                                                 
  .Ǳ15ع سابȋ Ȩمر: علي حممد اƩمادي  -8
  . ȋ17مرǱع سابȨ  : علي حممد اƩمادي -9
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هي ǽات داللة عالية وǽلȬ بøالنȚر إىل االحتمøال   و    F-statistic = 32.846يؤكد هذا قيمة اإلحصاءǥ   و
 .املرافȨ هلا

  
: للعمøل  اƩديøة  املشتقة األويل لدالة رقم األعمال املقدرǥ بالنسøبة للعمøل و هøي متوسȔø اإلنتاǱيøة     

94.2=
∂
∂
L
CA رقم األعمال ǥيادȁ سيؤدي إىل ǥنقدية واحد ǥعنصر العمل بوحد ǥيادȁ نǖالقيمة ب Ȼوتفسر هذ،

øنقدية 2.94: ب ǥوحد.  
  

أما املشتقة األويل لدالة رقم األعمال املقدرǥ بالنسبة لرأس املال وهøي متوسȔø اإلنتاǱيøة اƩديøة لøرأس      
=12.0:املال

∂
∂
K
CA .  ǥادøيȁ سيؤدي إىل ǥنقدية واحد ǥعنصر رأس املال بوحد ǥيادȁ نǖالقيمة ب Ȼوتفسر هذ
  .وحدǥ نقدية 0.12: رقم األعمال ب

Ȯƹن أن نفسر هذȻ النتيǲة بǖن Ơفيز العمال عن ȕريȨ رفع األǱور أو تشغيل عمالة Ǳديدǥ الستغالل بشȮل 
  .أكفǖ اجلوانب غري املستغلة من رأس املال سيعمل على ƠقيȨ مستويات أفȒل يف رقم األعمال

  
3 .2. ƆاǮال ǯǽالنمو ǰليل نتائƠ تقدير و : 

ưيزǥ للمؤسسøات  ، و الǮانية ưDBيزǥ للقواȳ املالية  األوىل 10وعيتƙندرج يف هذا النموǽج متغريتƙ ن  
DE  الصيغة الرياضية ƆاǮج الǽخذ النموǖفي:  

  
DEDBLKLLCLCA **** δγβα ++++= 

  
  Ɂبطريقة املربعات الصغر Ɓتقدير املعا ǰالعادية يعطي اجلدول نتائ  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
هاري كلǲيان و واالس أوتȄ مقدمة يف االقتصاد القياسي املبادǛ و التطبيقات  من الفصل اخلامȄ،) النوعية(الفقرǥ املتعلقة باستخداȳ املتغريات الصورية  -10

  . 2001امللȬ سعود الطبعة األوىل عبد القادر حممد عطية  Ǳامعة . املرسي السيد حǲاȁي و د. ترمجة د
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   ƆاǮال ǯǽالنمو:  
        LS // Dependent Variable is LCA    
    Date : 8-04-2005 / Time : 21 :39 
    SMPL range : 1  -    30 
    Number of observations : 30 
    ======================================================================== 
          VARIABLE      COEFFICIENT   STD. ERROR      T-STAT.   2-TAIL SIG. 
    ======================================================================== 
             C          -3.5921316     1.5994603    -2.2458399     0.0338    
             LL          1.0474458     0.1481438     7.0704648     0.0000    
             LK          0.3408821     0.1034656     3.2946424     0.0029    
             DB          0.0098962     0.0373374     0.2650473     0.7931    
             DE          0.0432603     0.1549810     0.2791328     0.7824    
    ======================================================================== 
    R-squared                 0.774018    Mean of dependent var     10.56754 
    Adjusted R-squared        0.737861    S.D. of dependent var     0.559874 
    S.E. of regression        0.286653    Sum of squared resid      2.054242 
    Log likelihood           -2.348801    F-statistic               21.40713 
    Durbin-Watson stat        1.097582    Prob(F-statistic)         0.000000 
    ======================================================================== 

  
ǽلȬ أن البيانات هي بيانات سلسلة مقطعية، يف حƙ أن هذȻ اإلحصاءǥ تسøتخدȳ فقȔø يف حالøة      Durbin-Watson stat  بǚحصاءǥ ال نǖخذ:  مɎحȚة

   .السالسل الزمنية
 

داللة  βو  αو املعلمتC   ƙبالنȚر إىل قيم ƯتلȤ قيم اإلحصاءات الواردǥ يف اجلدول فǚن للمعلمة التقاȕعية 
ƙن اعتبار املعلمتȮƹ ƙإحصائية، يف ح γ  وδ   د وøكل من معامل التحدي Ɣرغم ارتفاع قيم Ü ƙمعدومت

 ǥمعامل التحديد املعدل كما يدل على هذا قيمة اإلحصاءF-stat =21.407   ر إىلȚالنøة بøات املعنوية العاليǽ 
 ǥا باملتغريȾعن Ǝييز القوائم املالية املعƢ نǖهلا، يفسر هذا ب Ȩاالحتمال املرافDB   اȾøعن Ǝييز املؤسسات املعƢ و

 ǥباملتغريDE Ɨله مع Ȅلي.  
+=388.1: يف حƙ تبلȠ قيمة جمموع مرونƔ العمل و رأس املال

∧∧

βα     رøبية لعنصøون األمهية النسȮذا تŏو

%: العمل 43.75ˆˆ
ˆ

=
+ βα
α بينما لعنصر رأس املال ، :% 57.24ˆˆ

ˆ
=

+ βα
β .  ل إىلøا أن نسبة مرونة العمƞو

ˆ070.3: مرونة رأس املال
ˆ
=

β
α العمالة ȤيǮيدل هذا على أن القطاع ك. 

=79.3: ويȮون متوسȔ اإلنتاǱيøة اƩديøة للعمøل   
∂
∂
L
CA  اإلنتا Ȕøا متوسøرأس    ، أمøة لøديƩة اøيǱ

=10.0:املال
∂
∂
K
CA.  

  
3 .3 .ǬالǮال ǯǽالنمو ǰليل نتائƠ تقدير و :  

  :فيǖخذ النموǽج الǮالث الصيغة الرياضية التالية ،DBم املالية ئللقوا ǥاملتغريǥ النوعية املميزندرج يف هذا النموǽج 
  

DBLKLLCLCA *** γβα +++= 
 

  .العاديةعاƁ بطريقة املربعات الصغرɁ تقدير امل التايل يعطي اجلدول
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 ǬالǮال ǯǽالنمو:     
    LS // Dependent Variable is LCA 
    Date : 8-04-2005 / Time : 21 :40 
    SMPL range : 1  -    30 
    Number of observations : 30 
    ======================================================================== 
          VARIABLE      COEFFICIENT   STD. ERROR      T-STAT.   2-TAIL SIG. 
    ======================================================================== 
             C          -3.6516061     1.5568418    -2.3455216     0.0269    
             LL          1.0463208     0.1454393     7.1942081     0.0000    
             LK          0.3441076     0.1009786     3.4077279     0.0021    
             DB          0.0201046     0.0073860     2.7220056     0.0114    
    ======================================================================== 
    R-squared                 0.773314    Mean of dependent var     10.56754 
    Adjusted R-squared        0.747158    S.D. of dependent var     0.559874 
    S.E. of regression        0.281524    Sum of squared resid      2.060645 
    Log likelihood           -2.395477    F-statistic               29.56540 
    Durbin-Watson stat        1.043432    Prob(F-statistic)         0.000000 
    ======================================================================== 
 

 
  ǥتشري قيم اإلحصاءT-STAT  ج اǽة  إىل املعنوية اإلحصائية العالية جلميع معامالت النموøعيȕملعلمة التقاC  

 ƙواملعلمتα  وβ  املتعلقة بتمييز القوائم املالية Ȭتل Ȭو كذلγكل من معام Ɣل التحديد و ، مع ارتفاع قيم
 ǥمعامل التحديد املعدل كما يدل على هذا قيمة اإلحصاءF-stat =29.565    ر إىلȚالنøة بøات املعنوية العاليǽ

 ǥا باملتغريȾعن Ǝيز القوائم املالية املعƢ نǖهلا، يفسر هذا ب Ȩاالحتمال املرافDB   ،جǽوøه يف النمǱالبد من إدرا
البواقي و اƳفاض يف قيمة اخلطǖ املعياري لالƲدار مقارنة بتلȬø  كما نالحȘ ارتفاع يف قيمة جمموع مربعات 

ƆاǮج الǽا يف النموȾصل عليǂمرونة رقم األعمال بالنسبة للعمل. ا Ǵل ب   1.046:وتصبøالعم ǥيادȁ Ɩعƞ ،
، و تصبǴ مرونøة رقøم األعمøال بالنسøبة لøرأس      % 10.46يؤدɁ إىل ȁيادǥ رقم األعمال ب  10%
يف حƙ تبلȠø    .% 3.44يؤدɁ إىل ȁيادǥ رقم األعمال ب  ȁ 10%يادǥ رأس املال ب ƞعƖ  0.344:املال

+=390.1 : قيمة جمموع مرونƔ العمل و رأس املøال 
∧∧

βα      لøر العمøبية لعنصøة النسøون األمهيøȮوت :

% 25.75ˆˆ
ˆ

=
+ βα
α بينما لعنصر رأس املال ، :% 75.24ˆˆ

ˆ
=

+ βα
β .ا أن نƞسبة مرونة العمل إىل مرونة رأس و

ˆ04.3: املال
ˆ
=

β
α العمالة ȤيǮيدل هذا على أن القطاع ك.  

  
: تشري قيمة املشتقة األويل للوغاريتم رقم األعمøال بالنسøبة للمøتغريǥ املميøزǥ للقøوائم املاليøة      

020.0=
∂
∂
DB
LCA إىل ȁيادǥ قيمة لوغارمث رقم األعمøال ب   على أن االنتقال من قائمة مالية إىل أخرɁ يؤدي  

=79.3: للعمل اƩدية يف حƙ أن قيمة متوسȔ اإلنتاǱية. 0.020
∂
∂
L
CA دية لرأسƩية اǱاإلنتا Ȕأما متوس ،

=10.0:املال
∂
∂
K
CA.  
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3 .4 .Ȝالراب ǯǽالنمو ǰليل نتائƠ تقدير و :  
  : يǖخذ النموǽج الرابع الصيغة الرياضية التاليةف DEعية املميزǥ للمؤسسات املتغريǥ النوندرج يف هذا النموǽج 

  
DELKLLCLCA *** δβα +++= 

 
  .العاديةتقدير املعاƁ بطريقة املربعات الصغرɁ  التايل يعطي اجلدول 

    
Ȝالراب ǯǽالنمو :  

        LS // Dependent Variable is LCA 
    Date: 8-04-2005 / Time: 21:40 
    SMPL range: 1  -    30 
    Number of observations: 30 
    ======================================================================== 
          VARIABLE      COEFFICIENT   STD. ERROR      T-STAT.   2-TAIL SIG. 
    ======================================================================== 
             C          -3.5036616     1.5360205    -2.2809992     0.0310    
             LL          1.0438282     0.1448522     7.2061604     0.0000    
             LK          0.3392737     0.1014239     3.3451060     0.0025    
             DE          0.0834957     0.0306532     2.7238812     0.0114    
    ======================================================================== 
    R-squared                 0.773383    Mean of dependent var     10.56754 
    Adjusted R-squared        0.747235    S.D. of dependent var     0.559874 
    S.E. of regression        0.281481    Sum of squared resid      2.060015 
    Log likelihood           -2.390892    F-statistic               29.57709 
    Durbin-Watson stat        1.146439    Prob(F-statistic)         0.000000 
    ======================================================================== 

 
 

  ǥتشري قيم اإلحصاءT-STAT  ج اǽة  إىل املعنوية اإلحصائية العالية جلميع معامالت النموøعيȕملعلمة التقاC  
 ƙواملعلمتα  وβ  املتعلقة بتمييز املؤسسات Ȭتل Ȭو كذلδ كل من معامل التحديد و Ɣمع ارتفاع قيم ،

 ǥمعامل التحديد املعدل كما يدل على هذا قيمة اإلحصاءF-stat =29.577    ر إىلȚالنøة بøات املعنوية العاليǽ
Ƣ نǖهلا، يفسر هذا ب Ȩاالحتمال املراف ǥعنه باملتغري Ǝييز املؤسسات املعDE  ج، كماǽه يف النموǱالبد من إدرا

 ǥارتفاع يف قيمة اإلحصاء ȘنالحF-stat     لøصǂا Ȭøدار مقارنة بتلƲاملعياري لال ǖفاض يف قيمة اخلطƳو ا
 ƆاǮج الǽا يف النموȾمرونة رقم األعمال بالنسبة للعمل هي.علي Ǵل  1.044:وتصبøالعم ǥادøيȁ Ɩعƞ ،  ب

، و تصبǴ مرونة رقم األعمال بالنسøبة لøرأس املøال    % 10.44يؤدɁ إىل ȁيادǥ رقم األعمال ب  10%
يف حƙ تبلȠ قيمة  .% 3.93يؤدɁ إىل ȁيادǥ رقم األعمال ب  ƞ10%عȁ Ɩيادǥ رأس املال ب   0.339:هي

+=383.1 : جمموع مرونƔ العمøل و رأس املøال  
∧∧

βα   ة النøون األمهيøȮل   ،وتøر العمøبية لعنصøس :
% 49.75=

+ βα
α
))

)
%: ، بينما لعنصر رأس املال  51.24=

+ βα
β
))

)

و ƞا أن نسبة مرونة العمøل إىل مرونøة   . 

=080.3:  رأس املال
β
α
)
)

 .تدل هذا النسبة على أن القطاع كǮيȤ العمالة 
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=083.0 : بالنسبة للمتغريǥ املميزǥ ملؤسسات العينة تشري قيمة املشتقة األويل للوغاريتم رقم األعمال
∂
∂
DE
LCA، 

  .موǱب القيمة DEللمتغريǥ على أن التغري اƩدي يف لوغارمث رقم األعمال بالنسبة 
ǯاستنتا:  
عندما نعƎ عن اإلنتاج برقم األعمال، فǚن النموƙǱǽ الǮالث و الرابع يعطيان نتاج أفȒل من منøȚور    
عمال نتيǲة للتغري يف العمل أكƎ من أثر الøتغري  كما أن أثر التغري يف رقم األ. مقارنة بالنموǽج األول يإحصائ

ǥج املقدرǽة للتغري يف رأس املال و هذا يف مجيع النماǲيف رقم األعمال نتي  . 

=78.3: للعمøل  اƩديøة  و يبلȠ متوسȔ اإلنتاǱيøة  
∂
∂
L
CA   ة اøيǱاإلنتا Ȕøا متوسøرأس   ، أمøة لøديƩ

=09.0:املال
∂
∂
K
CA. 

 
3 .5 .Ȅامƪا ǯǽالنمو ǰليل نتائƠ تقدير و :  

إǽا فرضنا أن قطاع الفندقة يف اجلزائر و انطالقا من العينة املتاحة ƹر ƞرحلة ثبات غلة اøǲƩم،أي أن  
+=1 :قيمة جمموع مرونƔ العمل و رأس املال βαجǽن النموǚف ،   

  
)(*)(*)()( KLOGLLOGALOGCALOG βα ++= 

 
  :  سيȮتب بالشȮل التايل

)/(*)1()()/( LKLOGALOGLCALOG α−+=

  
)/(1:    بوضع LCALCALOG = ،1)( AALOG = ،1)/( LKLKLOG =  

  
و انطالقا من البيانات املتاحة بعد حساب قيم املøتغريات  وباستخداȕ ȳريقة املربعات الصغرɁ العادية للتقدير 

 : 11اجلديدƲ ،ǥصل على النموǽج اخلامȄ التايل
 

  
  
  
  
  

                                                 
  . ȋ ȋ215 - 16 ،1982 اجلزائر-اإلحصاء و االقتصاد القياسي سلسلة ملخصات ȉوȳ ديوان املطبوعات اجلامعية : دومينيȬ سلفادور -11
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Ȅامƪا ǯǽالنمو :  
          LS // Dependent Variable is LCA1 

    Date : 8-04-2005 / Time : 21 :45 
    SMPL range : 1  -    30 
    Number of observations : 30 
    ======================================================================== 
          VARIABLE      COEFFICIENT   STD. ERROR      T-STAT.   2-TAIL SIG. 
    ======================================================================== 
             C           0.3573750     0.2531882     1.4114994     0.1691    
            LK1          0.3263514     0.0934870     3.4908738     0.0016    
    ======================================================================== 
    R-squared                 0.303243    Mean of dependent var     1.217378 
    Adjusted R-squared        0.278359    S.D. of dependent var     0.376633 
    S.E. of regression        0.319947    Sum of squared resid      2.866259 
    Log likelihood           -7.345310    F-statistic               12.18620 
    Durbin-Watson stat        0.793033    Prob(F-statistic)         0.001614 
    ======================================================================== 

 
  :مايلي: يتبƙ من القيم اǂسوبة ملختلȤ اإلحصاءات ما يلي

)(ǂ 1سوبة للمتغريǥا T-Stuedentبالنسبة للحد الǮابǨ فǚن قيمة  .1 AALOG وهي  T(A1)=1.4115 :هي=
ưا يدل على أنه 2.0484 وقيمتȾا 28و عدد درǱات حرية  0.05أقل من تلȬ اŎدولة عند مستوɁ داللة 

 ǥباإلحصاء Ȩمعدوما، ويؤكد هذا قيمة االحتمال املرف ǥيف الدالة املقدر ǨابǮد الƩن اعتبار اȮƹT-STAT. 
ملا تقول به وهذȻ نتيǲة Ưالفة .  0.05و هو أعلى من مستوɁ الداللة  0.1691وبة و الذي يساوɁ اǂس

Ü رية االقتصاديةȚالن 
 
)/(1املتعلƞ ȨتغريLK1  ǥبالنسبة للمعامل  .2 LKLKLOG : اǂسوبة هلا بلT-Stuedent   Ƞøفǚن قيمة   =

Tc(LK1)=3.4909 .دولة عند مŎا Ȭمن تل Ǝداللة وهي أك Ɂة   0.05ستوøات حريǱ28و عدد در 
،ưا يدل على أن هذا املعامل ال Ȯƹن اعتبارȻ معدوما يف الدالة املقدرǥ ، ويؤكد هøذا  2.0484وقيمتȾا 

 ǥحصاءɌل Ȩقيمة االحتمال املرفT-STAT.  Ɂسوبة و الذي يساوǂ0.0016ا   Ɂتوøو هو أقل من مس
 به النȚرية االقتصادية Ü ملا تقولوهذȻ نتيǲة مؤيدǥ .  0.05الداللة 

 
3.           ǥتغريøبة للمøل بالنسøوبا للعمøال منسøم األعمøارمث رقøا بلوغȾøعن Ǝøالتابعة املع ǥمرونة املتغري

1)/( LKLKLOG =  :3263.01 =−
∧

α  ادت النسبة رأس املال إىل العمل بȁ اǽهذا أنه إ Ɨ10ويع 
 Ü % 3.26د ب فǚن النسبة رقم األعمال إىل العمل ستزي %

  
، بينما مرونة نسبة رقم األعمال إىل لرأس املال (α=6737.0ومنه فǚن مرونة نسبة رقم األعمال إىل العمل هي 

β=3263.0هي 
).ƙن جمموع املرونتǚ1: وعليه ف=+

∧∧

βα      لøر العمøبية لعنصøة النسøون األمهيøȮوت :
% 40.67=

+ βα
α
))

)
%: ، بينما لعنصر رأس املال  60.32=

+ βα
β
))

)

=065.2: و تدل النسبة. 
β
α
)
)

علøى أن   

  .القطاع كǮيȤ العمالة
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429.13573.0اƩد الǮابǨ يف الدالة   .4 ==
∧

eA  Ⱦøا مقارنة بقيمتȾقيمت ǥادȁ عيةȕل  قيمة املعلمة التقاøصǂا ا
Ü ج األولǽا يف النموȾعلي 

 
326.0674.0: تǖخذ الدالة املقدرǥ الشȮل التايل .5 **429.1 KLCA =

∧

 Ü 
 
3032.02قيمة معامل التحديد  .6 =R  جǽوøالنم Ȅسوبة لنفǂاملعامل ا Ȅة مقارنة بقيمة نفȒو هي منخف،

دل املقدر خارج فرضية ثبات غلة اǲƩم كما هو مبƙ أعالȻ، و كذلȬ اƩال بالنسبة ملعامل التحديد املع
  Ɂ2784.02الذي يساو =R    ǥاءøدا ، بينما تدل قيمة اإلحصǱ ةȒوهي قيمة منخف،F-statistic = 

 اإلحصاءǥاملرافȨ هلذȻ  االحتمالوǽلȬ بالنȚر إىل  0.05على املعنوية املرتفعة عند مستوɁ داللة   12.186
فȾي منخفøȒة     Sum of squared residأما قيمة جمموع مربعات البواقي .0.0016و الذي يساوي 
: ونستنتǰ أن متوسȔø اإلنتاǱيøة اƩديøة للعمøل    . ǽج األول عنȾا يف النموǽج اخلامȄقليال يف النمو

44.3=
∂
∂
L
CA

=09.0:  ، بينما متوسȔ اإلنتاǱية اƩدية لرأس املال
∂
∂
K
CA

. 
 

3 .6. ȃالساد ǯǽالنمو ǰليل نتائƠ تقدير و :  
  : ريǥ التابعة يف هذا النموǽج Ǯưلة بالقيمة املȒافة ،ويǖخذ النموǽج السادس الصيغة الرياضية التاليةاملتغ
  

βα KLAVA **= 
  

  : ،Ʋصل على الصيغة التاليةƷLOGول هذا النموǽج إىل الصيغة اخلطية و ǽلȬ بǚدخال املؤثر اخلطي 
  

   )(*)(*)()( KLOGLLOGALOGVALOG βα ++=

  
  العادية تقدير املعاƁ بطريقة املربعات الصغرɁ ل اجلدو يعطي
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ȃالساد ǯǽالنمو  :  
 LS // Dependent Variable is LVA 
    Date : 8-04-2005 / Time : 21 :42 
    SMPL range : 1  -    30 
    Number of observations : 30 
    ======================================================================== 
          VARIABLE      COEFFICIENT   STD. ERROR      T-STAT.   2-TAIL SIG. 
    ======================================================================== 
             C          -3.8167555     1.4089535    -2.7089292     0.0116    
             LL          0.9094428     0.1155121     7.8731362     0.0000    
             LK          0.4365492     0.0960811     4.5435492     0.0001    
    ======================================================================== 
    R-squared                 0.789997    Mean of dependent var     9.918879 
    Adjusted R-squared        0.774441    S.D. of dependent var     0.583066 
    S.E. of regression        0.276916    Sum of squared resid      2.070429 
    Log likelihood           -2.466530    F-statistic               50.78468 
    Durbin-Watson stat        0.903723    Prob(F-statistic)         0.000000 
    ======================================================================== 
 

 Ȥسوبة ملختلǂمن القيم ا ƙمايلي اإلحصاءاتيتب : ǥحصاءɌلT-STAT. مايلي ǥأي إحصاء :  
  

1.  ǥن قيمة إحصاءǚف ǨابǮبالنسبة للحد الT-Stuedent سوبةǂا  :Tc(c)=-2.7089 ،   Ȭøن تلøم Ǝوهي أك
ưا يدل على أنه øȮƹن    2.0518وقيمتȾا 27و عدد درǱات حرية  0.05اŎدولة عند مستوɁ داللة 

 .T-STATهذا قيمة االحتمال املرفȨ باإلحصاءǥ اعتبار اƩد الǮابǨ يف الدالة املقدرǥ غري معدوما، ويؤكد 
 Ɂسوبة و الذي يساوǂالداللة  0.0116ا Ɂن.  0.05و هو أقل من مستو Ȼة   وهذøريȚة للنøة موافقǲتي

Ü االقتصادية 
 
 =7.8731Tc(LL) :اǂسøوبة  T-Stuedentاملتعلƞ Ȩتغريǥ العمل فǚن قيمة إحصاءLL  ǥبالنسبة للمعامل  .2

Ŏا Ȭمن تل Ǝداللة وهي أك Ɂات حرية  0.05دولة عند مستوǱا 27و عدد درȾا  2.0518وقيمتøư،
   Ȩøال املرفøويؤكد هذا قيمة االحتم ، ǥمعدوما يف الدالة املقدر Ȼن اعتبارȮƹ يدل على أن هذا املعامل ال

 ǥباإلحصاءT-STAT.  Ɂسوبة و الذي يساوǂالداللة  0.000ا Ɂ0.05و هو أقل من مستو  .  Ȼذøوه
 ملا تقول به النȚرية االقتصادية ǥÜ نتيǲة مؤيد

 
: اǂسøوبة  T-Stuedentاملتعلøƞ Ȩøتغريǥ رأس املøال فǚøن قيمøة إحصøاءLK        ǥبالنسبة للمعامøل   .3

4.5435Tc(LK)=  داللة Ɂدولة عند مستوŎا Ȭمن تل Ǝة   0.05وهي أكøات حريǱ27و عدد در 
عدوما يف الدالة املقدرǥ ، ويؤكد هøذا  ،ưا يدل على أن هذا املعامل ال Ȯƹن اعتبارȻ م2.0518وقيمتȾا

 ǥباإلحصاء Ȩقيمة االحتمال املرفT-STAT.  Ɂسوبة و الذي يساوǂ0.0001ا   Ɂتوøو هو أقل من مس
 ملا تقول به النȚرية االقتصادية ÜوهذȻ نتيǲة مؤيدǥ .  0.05الداللة 

 
=9094.0: مرونة اإلنتاج املقيم بالقيمة املȒافة بالنسبة للعمل .4

∧

α  اد العمل بȁ اǽهذا أنه إ Ɨ10ويع % 
 Ü % 9.094فǚن رقم األعمال سيزيد ب 
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=4365.0: مرونة اإلنتاج املقيم بالقيمة املȒافة بالنسبة لرأس املال .5
∧

β اد رأس املال بȁ اǽهذا أنه إ Ɨويع ،
 Ü % 4.365فǚن رقم األعمال سيزيد ب  % 10

021999.08168.3اƩد الǮابǨ يف الدالة   .6 == −
∧

eA Ü 
437.0909.0: تǖخذ الدالة املقدرǥ الشȮل التايل .7 **022.0 KLVA =

∧ Ü 
8. Ýǥن اعتبارها متزايدȮƹ م هلǲƩبالنسبة لغلة ا. 
  

346.1437.0909.0: لدينا من نتائǰ تقدير هذا النموǽج =+=+
∧∧

βα  القيمة  االحتمالما هو Ȼون هذȮأن ت
  :الختبار اإلحصائي التايلأقل من الواحدÝ هلذا الغرض Ʊري ا








+

=+
∧∧

∧∧

1:

1:

1

0

pβα

βα

H
H 

 ǥحصاءɌسوبة لǂالقيم اT-STAT.  : 
00787.0

27577.21 Ttc ==
−+

=
+βασ
βα

))
)

))
 

  
 ȳالقيمة أن قبول فرضية العد Ȼهذ Ɨو تعH و عليه Ȯƹن أن نقبøل الفرضøية    % 0.787 باحتماليتم   0

Hالبديلة    .أي أن غلة اǲƩم متزايدǥ % 99يزيد عن  باحتمال 1
  

+=346.1: العمøل و رأس املøال   مرونƔوكون جمموع 
∧∧

βα      لøر العمøبية لعنصøة النسøن األمهيǚøف :
% 53.67=

+ βα
α
))

)
%: ، بينما لعنصر رأس املال  47.32=

+ βα
β
))

)

=080.2: وƞا أن النسبة. 
β
α
)
)

يدل هøذا   

  .على أن القطاع كǮيȤ العمالة
  

7899.02يتسم معامل التحديد  =R 7744.02، و معامل التحديد املعدل =R  رøو تفس ƙما  العاليتȾبقيمتي،
ملȒافة مفسرǥ بالتغريات يف املتغريات املستقلة من التغريات يف القيمة ا % 78.99قيمة معامل التحديد على أن 

   ǥو يؤكد هذا قيمة اإلحصاءF-statistic = 50.7846     الøر إىل االحتمȚبالن Ȭلǽات داللة عالية وǽ و هي
 .املرافȨ هلا

=70.1: للعمل اƩدية متوسȔ اإلنتاǱية
∂
∂
L
VAنقدية واحد ǥور بوحدǱالقيمة أن تغري األ Ȼهذ Ɨيعمل  ،تعøس ǥ

أمøا متوسȔø اإلنتاǱيøة اƩديøة لøرأس      . وحدǥ نقديøة  1.70على ȁيادǥ مستوɁ القيمة املȒافة ƞقدار 
=06.0:املال

∂
∂
K
VA   Ɂتوøمس ǥادøيȁ سيعمل على ǥنقدية واحد ǥالقيمة أن تغري رأس املال بوحد Ȼهذ Ɨو تع،
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النتيǲتƙ تركيز االهتماȳ على  هاتƙبالنȚر إىل  ويȮون من املȾم و. وحدǥ نقدية 0.06القيمة املȒافة ƞقدار 
  . العمالة

 
3 .7 .Ȝالساب ǯǽالنمو ǰليل نتائƠ تقدير و :  

فيǖخذ  ưDEيزǥ للمؤسسات ، و الǮانية ưDBيزǥ للقواȳ املالية  ندرج يف هذا النموǽج متغريتƙ نوعيتƙ األوىل
  :النموǽج السابع الصيغة الرياضية 

  
DEDBLKLLCLVA **** δγβα ++++= 

  
  Ɂبطريقة املربعات الصغر Ɓالعادية يعطي اجلدول تقدير املعا  

    
 ǯǽالنموȜالساب:  

        LS // Dependent Variable is LVA 
    Date: 8-04-2005 / Time: 21:43 
    SMPL range: 1  -    30 
    Number of observations: 30 
    ======================================================================== 
          VARIABLE      COEFFICIENT   STD. ERROR      T-STAT.   2-TAIL SIG. 
    ======================================================================== 
             C          -5.7008126     1.2560798    -4.5385752     0.0001    
             LL          1.1827928     0.1163396     10.166730     0.0000    
             LK          0.3524634     0.0812531     4.3378475     0.0002    
             DB          0.0145124     0.0293216     0.4949392     0.6250    
             DE          0.0378573     0.1217089     0.3110477     0.7583    
    ======================================================================== 
    R-squared                 0.871499    Mean of dependent var     9.918879 
    Adjusted R-squared        0.850939    S.D. of dependent var     0.583066 
    S.E. of regression        0.225112    Sum of squared resid      1.266891 
    Log likelihood            4.901319    F-statistic               42.38790 
    Durbin-Watson stat        1.652703    Prob(F-statistic)         0.000000 
    ======================================================================== 

 
و املعلمتC   ƙبالنȚر إىل القيم اǂسوبة ملختلȤ اإلحصاءات الواردǥ يف اجلدول فǚن للمعلمة التقاȕعية 

α  وβ داللة إحصائيةƙن اعتبار املعلمتȮƹ ƙيف ح ، γ  وδ    نøل مøك Ɣرغم ارتفاع قيم Ü ƙمعدومت
 ǥمعامل التحديد و معامل التحديد املعدل كما يدل على هذا قيمة اإلحصاءF-stat =42.3879   ةøات املعنويǽ

و Ƣييøز   DBهذا بǖن Ƣييز القوائم املالية املعƎ عنȾøا بøاملتغريǥ    املرافȨ هلا، يفسر االحتمالالعالية بالنȚر إىل 
 ǥا باملتغريȾعن Ǝاملؤسسات املعDE Ɨله مع Ȅلي.    

  
Ƞالعمل و رأس املال فقد بل Ɣ535.1: أما جمموع مرون=+

∧∧

βα    لøر العمøبية لعنصøون األمهية النسȮفت، :

% 07.77=
+

∧

βα

α
)

)
%: رأس املال ، بينما لعنصر  93.22=

+
∧

βα

β
)

)

=361.3: وتدل النسøبة . 

∧

β
α
علøى أن   (

 .القطاع كǮيȤ العمالة
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=21.2: للعمøل  اƩديøة  و يȮون متوسȔ اإلنتاǱية
∂
∂
L
VA      رأسøة لøديƩة اøيǱاإلنتا Ȕøا متوسøبينم ،

=05.0:املال
∂
∂
K
VA.  

  
3 .8 .ǰليل نتائƠ امن تقدير وǮال ǯǽالنمو :  
  

  :،فǚن النموǽج الǮامن يǖخذ الصيغة الرياضية  DBاملتغري النوعي املميز للقواȳ املالية باألخذ يف االعتبار 
  

DBLKLLCLCA *** γβα +++= 
  

 Ɂبطريقة املربعات الصغر Ɓالعادية يعطي اجلدول تقدير املعا  
  

  : النموǯǽ الǮامن
    
    LS // Dependent Variable is LVA 
    Date: 8-04-2005 / Time: 21:43 
    SMPL range: 1  -    30 
    Number of observations: 30 
    ======================================================================== 
          VARIABLE      COEFFICIENT   STD. ERROR      T-STAT.   2-TAIL SIG. 
    ======================================================================== 
             C          -5.7528589     1.2230699    -4.7036223     0.0001    
             LL          1.1818083     0.1142585     10.343282     0.0000    
             LK          0.3552860     0.0793298     4.4785965     0.0001    
             DB          0.0234459     0.0058025     4.0406616     0.0004    
    ======================================================================== 
    R-squared                 0.871002    Mean of dependent var     9.918879 
    Adjusted R-squared        0.856118    S.D. of dependent var     0.583066 
    S.E. of regression        0.221168    Sum of squared resid      1.271794 
    Log likelihood            4.843380    F-statistic               58.51788 
    Durbin-Watson stat        1.627419    Prob(F-statistic)         0.000000 
    ======================================================================== 

 
  ǥتشري قيم اإلحصاءT-STAT  ج اǽعية إىل املعنوية اإلحصائية العالية جلميع معامالت النموȕملعلمة التقا

C  و  ƙاملعلمتα  وβ املتعلقة بتميز القوائم املالية و Ȭتل Ȭكذلγ ل     ارتفاع، معøن معامøل مøك Ɣقيم
 ǥالتحديد و معامل التحديد املعدل كما يدل على هذا قيمة اإلحصاءF-stat =58.5179    ةøات املعنوية العاليǽ

البد من إدراøǱه يف   DBاملرافȨ هلا، يفسر هذا بǖن Ƣيز القوائم املالية املعƎ عنȾا باملتغريǥ  االحتماللنȚر إىل با
 Șج، كما نالحǽفاضو يف قيمة جمموع مربعات البواقي ارتفاعالنموƳاملعياري  ا ǖداريف قيمة اخلطƲمقارنة  لال

، ƞعȁ Ɩيادǥ 1.182 : ونة القيمة املȒافة بالنسبة للعمل هيوتصبǴ مر. بتلȬ اǂصل عليȾا يف النموǽج السابع 
، و تصبǴ مرونة القيمة املȒافة بالنسبة لرأس املال ø 11.82%القيمة املȒافة ب ȁيادǥيؤدɁ إىل  ø 10%العمل ب
      .% ø 3.55القيمة املȒافة ب ȁيادǥيؤدɁ إىل  ƞø 10%عȁ Ɩيادǥ رأس املال ب 0.355 : هي
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537.1=+
∧∧

βα ون األمهية النسبية لعنصر العملȮوت :% 90.76=
+ βα
α
))

)
: ، بينمøا لعنصøر رأس املøال    

% 10.23=
+ βα
β
))

)

=330.3: نوƞا أ. 
β
α
)
)

  .يدل هذا على أن القطاع كǮيȤ العمالة 

023.0=
∂
∂
DB
LVA   

  
=21.2: للعمل اƩدية متوسȔ اإلنتاǱية

∂
∂
L
VAدية لرأس املالƩية اǱاإلنتا Ȕ05.0:، أما متوس=

∂
∂
K
VA. 

 
3 .9 .Ȝالتاس ǯǽالنمو ǰليل نتائƠ تقدير و  

  .فيǖخذ النموǽج العاȉر الصيغة الرياضية  DEاملتغري النوعي املميز للمؤسسات  ندرج
  

DELKLLCLCA *** δβα +++= 
  
  . العادية نتائǰ تقدير املعاƁ بطريقة املربعات الصغرɁ  اجلدول يعطي  

    
Ȝالتاس ǯǽالنمو  

   
       LS // Dependent Variable is LVA 
    Date: 8-04-2005 / Time: 21:43 
    SMPL range: 1  -    30 
    Number of observations: 30 
    ======================================================================== 
          VARIABLE      COEFFICIENT   STD. ERROR      T-STAT.   2-TAIL SIG. 
    ======================================================================== 
             C          -5.5710743     1.2104555    -4.6024609     0.0001    
             LL          1.1774876     0.1141503     10.315243     0.0000    
             LK          0.3501047     0.0799268     4.3803194     0.0002    
             DE          0.0968612     0.0241561     4.0097934     0.0005    
    ======================================================================== 
    R-squared                 0.870240    Mean of dependent var     9.918879 
    Adjusted R-squared        0.855268    S.D. of dependent var     0.583066 
    S.E. of regression        0.221820    Sum of squared resid      1.279305 
    Log likelihood            4.755055    F-statistic               58.12344 
    Durbin-Watson stat        1.678697    Prob(F-statistic)         0.000000 
    ======================================================================== 

 
  ǥتشري قيم اإلحصاءT-STAT   ج لǽوøة  إىل املعنوية اإلحصائية العالية جلميع معامالت النمøلمعلم

مøن  ، مع ارتفاع قيمƔ كøل  δو كذلȬ تلȬ املتعلقة بتمييز املؤسسات  βو  αو املعلمتC   ƙالتقاȕعية 
  ǥاءøمعامل التحديد و معامل التحديد املعدل كما يدل على هذا قيمة اإلحصF-stat =58.123   ةøات املعنويǽ

 ǥا باملتغريȾعن Ǝييز املؤسسات املعƢ نǖهلا، يفسر هذا ب Ȩر إىل االحتمال املرافȚبالن Ȭلǽالعالية وDE   نøالبد م
و اƳفاض يف قيمة اخلطǖ املعيøاري    ربعات البواقيإدراǱه يف النموǽج، كما نالحȘ ارتفاع يف قيمة جمموع م

وتصبǴ مرونøة القيمøة املøȒافة بالنسøبة للعمøل      .لالƲدار مقارنة بتلȬ اǂصل عليȾا يف النموǽج السابع 
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، أما مرونة القيمة % 11.77يؤدɁ إىل ȁيادǥ القيمة املȒافة ب  ƞ ،10%عȁ Ɩيادǥ العمل ب 1.177:هي
يؤدɁ إىل ȁيادǥ القيمة املȒافة ب  ƞ10%عȁ Ɩيادǥ رأس املال ب   0.350:ال فȾياملȒافة بالنسبة لرأس امل

3.50 % .  
+=5276.1: و Ʊد من النتائǰ التقدير أن جمموع مرونƔ العمل و رأس املال

∧∧

βα   ةøون األمهيȮوت،

%: النسبية لعنصر العمل 08.77ˆˆ
ˆ

=
+ βα
α بينما لعنصر رأس املال ، :% 92.22ˆˆ

ˆ
=

+ βα
β .  بةøدل النسøوت :

363.3=
β
α
)
)

  .على أن القطاع كǮيȤ العمالة 

=0969.0: أما التغري اƩدي يف لوغاريتم القيمة املȒافة فȾو
∂
∂
DE
LVA   نøال مøهذا أن االنتق Ɨو يع،
 . 0.0969ر مؤسسة إىل أخري سيؤدɁ إىل ȁيادǥ يف قيمة لوغاريتم القيمة املȒافة ƞقدا

=20.2: للعمل اƩدية كما نستخلص أن قيمة متوسȔ اإلنتاǱية
∂
∂
L
VA   ةøديƩة اøيǱاإلنتا Ȕأما قيمة متوس ،

=05.0:لرأس املال
∂
∂
K
VA . 

 
  : تقدير و Ơليل نتائǰ النموǯǽ العاشر. 10. 3

املتاحة ƹر ƞرحلة ثبات غلøة اøǲƩم،أي   إǽا فرضنا أن قطاع الفندقة يف اجلزائر و انطالقا من العينة 
1=+ βα جǽن تقدير النموǚف ،  

 
)(*)(*)()( KLOGLLOGALOGVALOG βα ++= 

  
  :  سيȮتب بالشȮل الرياضي التايل

 
)/(*)1()()/( LKLOGALOGLVALOG α−+=

  
)/(1:   بǱǚراء التحويالت يف املتغريات التالية LVALVALOG = ،1)( AALOG = ،1)/( LKLKLOG =  

و باستخداȕ ȳريقة املربعات الصغرɁ العادية للتقدير و انطالقا من البيانات املتاحة بعد حساب قيم املøتغريات  
 : اجلديدƲ ،ǥصل على النموǽج التايل
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  :النموǯǽ العاشر
    LS // Dependent Variable is LVA1 
    Date: 8-04-2005 / Time: 21:48 
    SMPL range: 1  -    30 
    Number of observations: 30 
    ======================================================================== 
          VARIABLE      COEFFICIENT   STD. ERROR      T-STAT.   2-TAIL SIG. 
    ======================================================================== 
             C          -0.2297914     0.2402009    -0.9566633     0.3469    
            LK1          0.3030171     0.0886916     3.4165259     0.0020    
    ======================================================================== 
    R-squared                 0.294224    Mean of dependent var     0.568721 
    Adjusted R-squared        0.269018    S.D. of dependent var     0.355023 
    S.E. of regression        0.303536    Sum of squared resid      2.579751 
    Log likelihood           -5.765587    F-statistic               11.67265 
    Durbin-Watson stat        0.812793    Prob(F-statistic)         0.001957 
    ======================================================================== 

 
  :لييتبƙ من القيم اǂسوبة ملختلȤ اإلحصاءات ما ي

1. ǨابǮ1 بالنسبة للحد ال)( AALOG = ǥن قيمة إحصاءǚفT-Stuedent  اøسوبة هلǂا:  Tc(A1)=-0.9567 
ưا يøدل  2.0484 وقيمتȾا 28و عدد درǱات حرية  0.05وهي أقل من تلȬ اŎدولة عند مستوɁ داللة 

-Tذا قيمة االحتمال املرفȨ لɌحصاءǥ على أنه Ȯƹن اعتبار اƩد الǮابǨ يف الدالة املقدرǥ معدوما، ويؤكد ه

STAT.  Ɂسوبة و الذي يساوǂالداللة  0.3496ا Ɂالفة .  0.05و هو أعلى من مستوƯ ةǲنتي Ȼوهذ
 .ملا تقول به النȚرية االقتصادية

 
)/(1املتعلøƞ ȨøتغريLK1    ǥبالنسبة املعامøل   .2 LKLKLOG  T-Stuedentقيمøة إحصøاءǥ    فǚøن  =

و عدد درǱات حريøة   0.05وهي أكƎ من تلȬ اŎدولة عند مستوɁ داللة  =3.4165Tc(LK1):هلا
،ưا يدل على أن هذا املعامل ال Ȯƹن اعتبارȻ معدوما يف الدالة املقدرǥ ، ويؤكøد  2.0484وقيمتȾا  28

 ǥباإلحصاء Ȩهذا قيمة االحتمال املرفT-STAT.  Ɂسوبة و الذي يساوǂن    0.0020اøل مøو هو أق
 .وهذȻ نتيǲة مؤيدǥ ملا تقول به النȚرية االقتصادية .  0.05لة مستوɁ الدال

 
3.          ǥتغريøبة للمøل بالنسøوبا للعمøافة منسøȒة املøارمث القيمøا بلوغȾøعن Ǝالتابعة املع ǥمرونة املتغري

1)/( LKLKLOG =  :3030.01 =−
∧

α  ادت النسبة رأس املال إىل العمل بȁ اǽهذا أنه إ Ɨ10ويع 
ومنه فǚن مرونة القيمة املȒافة بالنسبة للعمل  .% 3.03فǚن النسبة القيمة املȒافة إىل العمل ستزيد ب  %

β=3030.0، بينما مرونة القيمة املȒافة بالنسبة لرأس املال هøي  (α=697.0هي 
فيøȮون جممøوع   . (

ƙ1:املرونت=+
∧∧

βα ون األمهȮية النسبية لعنصر العملوت :% 70.69=
+ βα
α
))

)
: ، بينما لعنصر رأس املال 

% 30.30=
+ βα
β
))

)

=300.2: وتدل النسبة. 
β
α
)
)

 .على أن القطاع كǮيȤ العمالة 
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4. ǥيف الدالة املقدر ǨابǮد الƩ7947.02298.0:  قيمة ا == −
∧

eA قيمة امل ǥيادȁ عية و يشري هذا إىلȕعلمة التقا
 .مقارنة بقيمتȾا اǂصل عليȾا يف النموǽج األول

303.0697.0: تǖخذ الدالة املقدرǥ الشȮل التايل .5 **7947.0 KLVA =
∧ . 

2942.02قيمة معامل التحديد  .6 =R    Ȅنفøوبة لøسǂل اøاملعام Ȅة مقارنة بقيمة نفȒو هي قيمة منخف،
اǲƩم كما هو مبƙ أعالȻ، و كذلȬ اøƩال بالنسøبة ملعامøل    النموǽج املقدر خارج فرضية ثبات غلة 

  Ɂ2690.02التحديد املعدل الذي يساو =Rدا، بينما تدلǱ ةȒوهي قيم منخف ،    ǥقيمة اإلحصاءF-

statistic = 11.672    معنوية Ɂات داللة عند مستوǽ ر إىل  0.05و هيȚبالن Ȭلǽاالحتمالو   Ȩøاملراف
 Ȼاإلحصاءهلذǥ  واقي  .0.00196و الذي يساويøأما قيمة جمموع مربعات البSum of squared resid   

   .فȾي منخفȒة قليال يف هذا النموǽج

: يبلȠ متوسȔ اإلنتاǱية اƩدية للعمل .7
30.1=

∂
∂
L
VA

، أما متوسȔ اإلنتاǱية اƩديøة لøرأس املøال فقøد     

Ƞبل:
04.0=

∂
∂
K
VA

.  
 
3 .11 .ƴ تقديرɁأخر ǯǽا :  
Ƣج يفǽالنما Ȼاملتغريات التابعة يف هذ ǨلǮ : لوغاريتم رقم األعمالLCA   ال إىلøلوغاريتم نسبة رقم األعم ،

أمøا  . LVA1لوغاريتم نسبة القيمة املøȒافة إىل العمøل   ،  LVA، لوغاريتم القيمة املȒافة  LCA1العمل 
لوغاريتم نسبة رأس املøال إىل   ،LKاريتم رأس املال لوغ ،LLلوغاريتم العمل : املتغريات املستقلة فتمǮلǨ يف

 . DEاملتغري النوعي املميز للمؤسسات  ،DBاملتغري النوعي املميز للقواȳ املالية   ،LK1العمل 
  

  : ، واƩسابات اإلضافية ما يلي12نستنتǰ من نتائǰ تقدير هذȻ النماǽج
1.  Ȼيف مجيع هذ ǨابǮد الƩن اعتبار اȮƹج معدوما وهيǽالنما Ü ة مرفوضةǲنتي  
2. Ȯا يدل على أمهية هذين العنصرين يف تư ،ƙالعمل ورأس املال معدومت Ɣن اعتبار مرونȮƹ م  الøوين رق

Ü افةȒاألعمال والقيمة امل 
 سة ليȄ له معƗ وهي نتيǲة مرفوضة Üإدراج املتغريتƙ املميزتƙ للقوائم املالية واملؤسسات املدرو .3
على  دلF-statistic   Ǩَّ اإلحصاءǥ ديد ومعامل التحديد املعدل، إال أن قيمرغم اƳفاض قيمƔ معامل التح .4

 عنوية املتغريات املستقلة برمتȾا Üم
 رنة بالنتائǰ اǂصل عليȾا سابقا Üارتفاع قيم جمموع مربعات البواقي مقا .5

                                                 
12- Ȩر ملحȚالثالفصل  أنǮال.  
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6. Ǩوار الواحد دلǱ العمل ورأس املال كان يف Ɣسابات على أن جمموع مرونƩل  وأن نسبة مر. اøونة العم
إىل جمموع املرونتƙ هي أعلى من نسبة مرونة رأس املال إىل جمموع املرونتƙ، إضافة إىل هذا فǚن قيم نسبة 

بشȮل أكøǮر، وضøعȤ يف   ) األǱور(مرونة العمل إىل مرونة رأس املال بيَّن اعتماد القطاع علي العمالة 
 .استغالل رأس املال املتاح

 
   خɎصة الفصل

  
  : يلي حليل أعالȻ مانستنتǰ من الت

 
أن قيم ƯتلȤ املتغريات حمل الدراسة ȉديدǥ التقلب و ǽلȬ بالنȚر إىل قيمة معامل االختالȣ اǂسوبة لȮل  .1

ǥيع الطبيعي .متغريȁالسالسل ال تتمتع بالتو Ȼاملؤسسات مستخدمة لرأس  13و أن هذ Ȼو أن هذ، ȳيف العمو
ىل قيم نسبة رأس املال إىل العمøل، و بøالنȚر إىل قøيم    مال يفوق حǲم العمالة املشغل Ü وهذا بالنȚر إ

 : قوية ودالة إحصائيا هي ارتباȕاتهلا  الƔفǚن املتغريات  االرتباȕاتمصفوفة 
 

أن العمل يرتبȔ بشȮل موǱب و قوي بȮل من القيمة املȒافة و رقم األعمال و ارتباȕا سøالبا   -
  Ü  0.01لة إحصائيا عند مستوي معنوية بالنسبة رأس املال إيل العمل ، وهذȻ االرتباȕات دا

-    Ȼذøافة وهøȒرقم األعمال و القيمة امل ƙل من املتغريتȮب بǱل موȮرأس املال بش Ȕكما يرتب
، إال أن ارتباط رأس املال مع العمøل  أيȒا  0.01االرتباȕات دالة إحصائيا عند مستوي معنوية 

ن حǲم العمالة املستخدمة يف هøذȻ  و عليه Ȯƹن القول أ.هو ارتباط ضعيȤ و غري دال إحصائيا
ȳم رأس مال املستخدǲاملؤسسات ال يتناسب مع ح. 

  
بشȾرǥ كبريǥ نȚرا لقلة تعقيدها و سȾولة استخداماőا خاصة مع توفر   Cobb-Douglasتتمتع دالة اإلنتاج  .2

ستوɁ الȮلøى أو  برامǰ املعاجلة اɇلية، وهلذا Ʊد هلا تطبيقات واسعة يف العديد من االقتصاديات ، على امل
 ة ǽات الطابع اإلنتاǱي أو اخلدمي Üكما Ȯƹن تطبيقȾا يف القطاعات املختلف. ياجلزئ

 
بينما نعمøل بالنمøاǽج   .نعمل بالنموƙǱǽ الǮالث و الرابع يف حالة التعبري عن املتغريǥ التابعة برقم األعمال .3

 بالقيمة املȒافة Üملتغريǥ التابعة السادس و الǮامن و التاسع يف حالة التعبري عن ا
                                                 

 COEFFICIENT ,    و الøتفلطCOEFFICIENT DE SYMETRIE  Ǵ , عتدالية التوȁيع هو استخداȳ معاملي االلتواءاإحدȕ Ɂرق الȮشȤ عن  -13

D' APLATISSEMENT    وار القيمةǱ يف Ǵوار القيمة صفر وأن قيمة معامل التفلطǱ ا قبلنا أن قيمة معامل االلتواء يفǽيع االعتدايل إȁ3، نقول بالتو 
للبيانøات   ير حممود صƎي تعلم بنفسȬø التحليøل اإلحصøائ   نص وأƥد الرفاعى غنيم : يف نفȄ الوقǨ، و لȮيفية إǱراء االختبارات اإلحصائية  أنȚر 

 ȳباستخداSPSS  ȋ26 وما بعدها.  
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 قطاع ƹر ƞرحلة تزايد غلة اǲƩم Üبالنسبة لغلة اǲƩم فǚن هذا اجلزء من ال .4
 
أن مرونة اإلنتاج بالنسبة للعمل تفوق كǮريا نȚريőا بالنسبة لرأس املال، سواء عƎنا عøن اإلنتøاج بøرقم     .5

 و بالقيمة املȒافة Üاألعمال أ
 Ü هناȫ ميال Ʋو الǮȮافة العمالية يتبƙ أن .6
 
7.    øون لصøȮدخل يøيع الȁالنسبة يدل على أن تو Ȼللعمل، و ارتفاع هذ Ƒن النسȁا تفوق الوȒأي ƙتب ſا

Ü األرباح ſلصا Ȅور و ليǱاأل 
 
تتميز اإلنتاǱية اƩدية للعمل بارتفاع واضǴ مقارنة باإلنتاǱية اƩدية لرأس املال سواء كانǨ املتغريǥ التابعة  .8

املال بالنسبة للمؤسسات ة، و تعȄȮ هذȻ النتيǲة تدƆ كفاءǥ استغالل رأس رقم األعمال أو القيمة املȒاف
Ü املدروسة 

 
رغم التحفȚات املوضوعة على حǲم العينة حمل الدراسة من حيث عدد املؤسسات ŏا و القوائم املاليøة   .9

يانøات  املرفقة ŏا كون هذȻ األخريǥ غري متساوية يف عددها لȮل مؤسسة،إضافة إىل التحفȚات علøى الب 
خل لتشøخيص  ن النتائǰ املتوصل إليȾا يف هذا الفصل تعتǽ Ǝات فائدǥ كبريǥ كمدلذلȬ نعتقد أ نفسȾا،

 .Ǳزء من القطاع املدروس
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، ŏدȣ استخدامȾا سنعمل يف هذا الفصل على تقدير دوال التمييز للمؤسسات الفندقية ǽات الطابع العمومي
مث  (BFR) حتياج يف رأس املال العامøل واال (FR)ورأس املال العامل (TNG)ؤ Ɯالة إمجايل صايف اخلزينةللتنب

  .الستخدامȾا يف اơاǽ القرارات الƔ من Œǖȉا Ơسƙ مستويات أداء هذȻ املؤسسات
ǳل،    جاملال العامل، االحتيا سدالة التمييز، إمجايل صايف اخلزينة، رأ  :الكلمات املفتاøال العامøيف رأس امل
 .النسب املالية
املي، وبالøȒبȔ التحليøل العøاملي    ال أحد أساليب التحليل العȻ الدوسوȣ نستخدȳ لتقدير هذ :تقديـم
، Stepwise، املبƗ على أسلوب اخلطوǥ خطøوAFD (L’analyse Factorielle Discriminante  ǥ(التمييزي

ويسøتخدȳ  . حيث ينطلȨ من ƴوǽج به متغريǥ واحدǥ فقȔ مث يȒيȤ إليه بالتتابع جمموعة من عدǥ مøتغريات 
  : هذȻ اخلوارȁمية حيث يعتمد يف اختيارȻ للمتغريات على معيارين SPSSصائي الƎنامǰ اإلح

  .وهو معيار قدرǥ جمموعة من املتغريات على التمييز:  األول -
- ƆاǮال :  ǥوهو معيار إحصاءLambda de Wilks .  
  

ت وتساوي مصفوفات الطبيعي املتعدد للمتغريا عويتطلب هذا االستخداȳ اƆɇ للمعيارين توفر فرضيƔ التوȁي
ويعاب  .1إال أن النسب املالية نارا ما يتحقȨ هلا هذين الفرضيتƙ. التشتتات والتغايرات يف كل جمموعة Ǳزئية

  . على هذا األسلوب أنه Ȯƹن أن يȾمل بعȐ املتغريات ǽات األمهية
ريطة ƠقȮȉ Ȩل من تتǲاوȁ هذȻ الفرضيات Fisher ȉويف ضوء عدȳ توفر الفرضيتƙ السابقتƙ، فǚن ȕريقة 

  .االنتȚاȳ يف توȁيع املتغريات
  

  ǥادøموعات اجلزئية، فبزيŎا ƙالدوال على التمييز ب Ȼهذ ǥتشري القيم الذاتية املرتبطة بدوال التمييز على قدر
ع النسبة بƙø جممøو  "قيمة القيمة الذاتية تزيد قدرǥ التمييز بƙ اŎموعات، وتłعŁرłȣَّ القيمة الذاتية على أŒا 

املربعات لŇبŁيŃنǌ اŎموعات إىل جمموع املربعات لداخل اŎموعات لتحليل التباين الذي يȮون املتغري التابع فيøه  
وسوƲ ȣاول اإلǱابة يف هذا الفصل علøى األسǞøلة    .2"هو دالة التمييز، و اŎموعات كمستويات العامل

  :التالية
  
-  Ȭا من تلȾن استخالصȮƹ Ɣتعداملقما هي املتغريات ال Ɣالبة   ترحة والøبة أو السǱالة املوƩمسؤولة عن ا

  .Ýوما هي اخلصائص اإلحصائية هلذȻ املتغريات. Ýإلمجايل صايف اخلزينة

                                                 
1- D. STILI :  La detection precoce des defaillances d’entreprises dans le secteur de construction, Score BDFB, Cahiers 

Etudes et Recherches de l’Observatoire des Entreprises, Banque de France, Direction des entreprises, Page 43. 
2-  ȳاء حممود أبو عالǱاتالتحليل اإلحصائي للبيان: ر  ǰبرنام ȳباستخداSPSS ،بعة أوىلȕ ، ،امعات، مصرǲ2002دار النشر للȋ ،224 .  
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هل ƸتلȤ مستوي متغريات الدراسة يف اŎموعتƙ اجلزئيتƙ، اŎموعة اجلزئية األوىل حيث إمجايل صøايف   -
وƞعƗ آخر هل يرتبȔ مسøتوي  . Ýة حيث إمجايل صايف اخلزينة سالباخلزينة موǱب و اŎموعة اجلزئية الǮاني

  .ÝهذȻ املتغريات ƞستوي إمجايل صايف اخلزينة
ما هي املتغريات الȮƹ Ɣن استخالصȾا من تلȬ املقترحة والƔ تعدŊ مسǞولة عن اƩالة املوǱبة أو السøالبة   -

  Ýلرأس املال العامل
صȾا من تلȬ املقترحة والƔ تعدŊ مسǞولة عن حالة املوǱبة أو السøالبة  ما هي املتغريات الȮƹ Ɣن استخال -

  Ýلالحتياج يف رأس املال العامل
  

وعøددها سøبع    ǽات الطابع العمومي، عينة من املؤسسات الفندقيةل البيانات املستخدمة يف هذا الفصل هي
 1997ؤسسات وتشمل الفترǥ ميزانية هلذȻ امل ثالثƙهي بيانات سلسلة قطاعية مستخرǱة من ، ومؤسسات

             : 3موȁعة كما يلي .2002إىل 
  Ü لǮالث مؤسسات بوالية تلمسان ةميزاني 11 -
  Ü بوالية ƢنراسǨتƙ ميزانيات ملؤسس 10 -
  .بوالية ورقلةتƙ ميزانيات ملؤسس 09 -
  

، 4 هøذا اøŎال  فتمǮلǨ يف جمموعة من النسب املالية استقيǨ من دراسات سøابقة يف أما متغريات الدراسة 
   :   وهي 5وعددها سبع عشرǥ نسبة مالية

• øاإلمجايل لالستغالل إىل األصول االقتصادية ونرمز هلا ب Ȑنسبة الفائ :R1 Ü 
• øة االستغالل إىل األصول االقتصادية ونرمز هلا بǲنسبة نتي: R2Ü  
• øة الصافية إىل األصول الدائمة ونرمز هلا بǲنسبة النتي: R3Ü  
  R4Ü :نرمز هلا بøأثر الرافعة و •
• øاإلمجايل لالستغالل إىل رقم األعمال ونرمز هلا ب Ȑنسبة الفائ: R5Ü  
• ø6: نسبة رأس املال العامل إىل األصول االقتصادية ونرمز هلا بR Ü  
• øنسبة االحتياج يف رأس املال العامل إىل رقم األعمال ونرمز هلا ب: R7Ü  
  R8Ü :ا بøنسبة القيمة املȒافة إىل رقم األعمال ونرمز هل •

                                                 
3- Ȅالفصل اخلام Ȩامليزانيات مبينة يف ملح Ȼهذ.    
  .ȉعوŸ حممود فوȁي، Ʋو بناء دالة للتصنيȤ: ملخصات لبعȐ هذȻ الدراسات Ʊدها يف -4
5- Ȅالفصل اخلام Ȩيف ملح ƙالنسب مب Ȼدول قيم هذǱ.معات املستخدمة حمسوبة وفقاŎونشري إىل أن ا   Ɨøونع ،Ɨȕالو Ƒاسǂا Ȕملفاهيم املخط

  .أǱور العمال 63ساب اƩ  63بالرمز ح
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  R9Ü :إىل رقم األعمال ونرمز هلا بø) 47ح( نسبة اƩقوق الصافية •
  R10Ü :إىل رقم األعمال ونرمز هلا بø) 61ح( نسبة املواد األولية املستȾلȮة •
  R11 Ü: إىل رقم األعمال ونرمز هلا بø) 62ح( نسبة اخلدمات •
  R12Ü :هلا بø إىل رقم األعمال إىل القيمة املȒافة ونرمز) 62ح( نسبة اخلدمات •
• ƙ63ح( نسبة املستخدم (øإىل رقم األعمال ونرمز هلا ب: R13Ü  
• ƙ63ح( نسبة املستخدم (øافة ونرمز هلا بȒإىل القيمة امل: R14Ü  
  RÜ 15:إىل رقم األعمال ونرمز هلا بø)  65ح( نسبة املصاريȤ املالية •
  R16Ü :بøإىل القيمة املȒافة ونرمز هلا ) 68ح( نسبة االهتالكات واملؤونات •
• øنسبة رقم األعمال إىل إمجايل األصول ونرمز هلا ب :R17 . 

  
  لة التمييز Ƥɋاƃ صايف اƪزينةتقدير دا -أوال
  
  : 6لتساوي مصفوفات التȢايرات BOXاختبار. 1. 1

التباينøات  ( التغøايرات كلما دلǨ على االختالȣ يف مصفوفة  اللوغارƣيةحمدد  كلما كƎت القيمة  
أن ȄƦ متغريات فقȔ منŁبǞōةǆ، من بRang   ƙøالعمود  وبالنȚر إىل  أدناȻ 1-4تبƙ من اجلدولي ).املشتركة

 ǥخطو ǥريقة االختيار املسماȕ الدراسة أخذت يف االعتبار بواسطة Ȼمقترحة يف هذ ǥمتغري ǥسبع عشرƝ ǥطو
7 pas à pas . ارتفاع قيم العمود ȄȮويعDéterminant Log اصل يف مصƩا ȣفوفات التغايراتاالختال .

مييزي ƟانȄ مصفوفة التغاير بƙ اŎموعات، وعليه فǚننا نتوقع أن تȮون قيم اøǂددات  تويفترض التحليل ال
  .8متساوية نسبيا، وهذȻ النتيǲة غري حمققة

  
   Déterminants Log)1-4(رقمالجدول

DTNG Rang Déterminant Log 

1 5 24,093 

2 5 18,702 

Intra-groupes combinés 5 24,718 
Les rangs et logarithmes naturels des déterminants imprimés sont ceux des matrices de covariance du groupe. 

                                                 
6- Test de Box de l'égalité des matrices de covariances. 
7- S. P. P. Parashar, Research paper on Z Score of  UAE Companies, with step-by-step guidelines to build your own Z score, 

Emirates Institute for Banking and Financial Studies, November, 2000. 
. العتبار البيانات ضعيفة البعدخذ يف اǖت ة ، ǽلȬ أن دالة التمييز اƩاصلة ƠافȘ على قوőا اإلحصائية ألŒا اليȮƹن Ɵاوȁ عدƠ ȳقȨ هذȻ الفرض -8

هذا العينات كبريا، وتماȉيا مع ȉرح القيم اللوغارƣية للمحددات يف حالة كون حǲم ينبغي أن يȮون م  M de Boxنشري إىل أن ȉرح نتائǰ  و
  .غري متوفر للعينة املدروسة
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 M de Boxعøن ȕريȮƹl’homoscedasticité des covariances    Ȩøن اختيار فرضية ƟانȄ التغøايرات  
فǽǚا كانF-FISHER  .  Ǩøيتم هذا االختبار باستخداȳ توȁيع حيثالتايل  )2-4( رقم ونستنتǰ من اجلدول

وكøون  . فǚننا نقبل الفرضية البديلة والƔ تنص على عدȳ التǲانȄ الدال إحصøائيا   0.05الداللة أقل من 
 Ǩ0.001الداللة بلغ     ƙøة بøتغايرات متغريات الدراس Ȅانǲنا للفرضية الصفرية والقائلة بتȒهذا رف Ɨيع
  .DTNGلتابع املمǮل يف إمجايل صافية اخلزينة صنفي املتغري ا

 
 Résultats du test) 2-4(رقم   الجدول

M de Box 55,224 

F 

Approximativement 2,590 

Ddl1 15 

Ddl2 703,353 

Signification ,001 

Teste l'hypothèse nulle de matrices de covariance à égales populations.  

  
  : ȋɎǺ املتȢرياتاست.  2. 1

أدناȻ أن ȄƦ متغريات استخلصǨ من بƙ تلȬ املقترحة وهي مرتبة  )3-4(رقم  يتبيَّن من اجلدول
  : حسب قدرőا على التمييز كما يلي

 R17 (Ü(نسبة رقم األعمال إىل إمجايل األصول •
 R3 (Ü(نسبة النتيǲة الصافية إىل األموال الدائمة   •
 R6 (Ü(ألصول االقتصادية نسبة رأس املال العامل إىل ا  •
 R8 (Ü(نسبة القيمة املȒافة إىل رقم األعمال  •
القيمøة    F exact اإلحصøاءǥ ، وبلغǨ داللة )R10(نسبة املواد األولية املستȾلȮة إىل رقم األعمال  •

فǚن هذا يفسر القدرǥ العالية هلذȻ املتغريات جمتمعة على   0.05وƞا أن هذȻ القيمة أقل من  0.000
 .التمييز
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   Variables introduites/éliminées(a,b,c,d))3-4(اجلدول رقم 

Pa
s Introduite 

Lambda de Wilks 

Statistique ddl1 ddl2 ddl3
F exact 

Statistique ddl1 ddl2 Signification 

1 R17 ,764 1 1 28 8,635 1 28 ,007 

2 R3 ,544 2 1 28 11,325 2 27 ,000 

3 R6 ,332 3 1 28 17,460 3 26 ,000 

4 R8 ,271 4 1 28 16,829 4 25 ,000 

5 R10 ,222 5 1 28 16,860 5 24 ,000 

A chaque pas, la variable qui minimise le lambda de Wilks global est introduite.  

a Le nombre maximum de pas est 34. 

b La signification maximum du F pour introduire est .05. 

c La signification minimum du F pour éliminer est .10. 

d Seuil du F, tolérance ou VIN insuffisant pour la poursuite du calcul. 

 
 
  : اختبار الداللة و قوة العɎقة. 3. 1

أدناȻ قيم كل من اإلحصاءات، القيمة الذاتيøة والبالغøة    )4-4(رقم  تبƙ النتائǰ الواردǥ يف اجلدول
وƞا . فȮلما كانǨ هذȻ القيمة كبريǥ كلما كان لدالة التمييز قوǥ تفسريية أكƎ للتباين يف املتغري التابع 3.513

 100ونسبة التباين البالغøة  .   9ستنا تصنيفƙ فقȔ، فǚنه ينتǰ لدينا دالة Ƣييز واحدǥأن للمتغري التابع يف درا
وكذلȬ نفȄ القيمة للنسبة املǞوية للتباين املتراكم املفّسر من كل دالة، إضافة إىل قيمة معامل االرتبøاط  . %

ع هذا االرتبøاط البøالȠ   وتدل هذȻ القيمة على ارتباط قوي، بينما يدل مرب. 0.882القانوƆ والƔ تساوي 
أّمøا  . على نسبة التغري يف املتغري التابع الذي Ƣ ّŹييزȻ باملتغريات املستقلة وفقا هلذا التحليøل  0.7779حوايل 

 Ȼالنسبة وقدر Ȼن   0.2221الباقي من هذǖ22.21يفسر ب %     ƙøروق بøع إىل الفøǱمن تباين القيم ير
ƙموعتŎر من تصني. 10اǮا كان لدينا أكǽب تفسريهاوإƶ ن هذا االختبار يدل على أي دوال التمييزǚف ƙ11ف.  

  
   Valeurs propres)4-4(اجلدول رقم

Fonction Valeur propre % de la variance % cumulé Corrélation canonique 

1 3,513(a) 100 100 ,882 

a Les 1 premières fonctions discriminantes canoniques ont été utilisées pour l'analyse. 

  
                                                 

 مع ǽلȬ، إǽا كان للمتغري التابع أكǮر من تصنيفƙ فǚننا سنحصل على أكǮر من دالة Ƣييز واحدǥ و سيȮون ترتيبȾا يف اجلدول تناȁليا حسøب  -9
  .أمهيتȾا

  . ȋ ،232 مود أبو القاسم، مرǱع سابǱȨاء حمأنȚر ر -10
  .أنȚر الفصل األول. عدد الدوال هو بعدد التصنيفات ناقص واحد -11
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، أمøا قيمøة   0.222بلغøة    Lambda de WilksأدناȻ أن قيمة إحصاءǥ  5-4يتبƙ من اجلدول
ǥ425.382 اإلحصاء =χ    يف ƙوعتøمŎا ƙøفروق دالة إحصائيا ب ȫهنا Ǩا كانǽدد هذا االختبار ما إƷو

عتمدǥ يف هذȻ الدراسة، وǽلȬ بعد استبعاد أي أثر لدوال التمييøز  املتغريات املنبǞة واملتمǮلة يف النسب املالية امل
وهو يعƎø    0.05، على أن هذا االختبار دال عند مستوɁ  0.001، ونستدل من قيمة الداللة 12السابقة

   .على وǱود فروق بƙ اŎموعتƙ يف املتغريات اخلمȄ املستخلصة من بƙ تلȬ املقترحة
 

   Lambda de Wilks)5-4(اجلدول رقم
Test de la fonction Lambda de Wilks Khi-deux ddl Signification 

1 ,222 38,425 5 ,000 

  
  : املعيارية )Canonique( دالة التمييز القانونية. 4. 1

)إن الصياغة الرياضية لدالة التمييز القانوƆ املعيارية والƔ نرمز هلا   )TNGZCS  ل الȮخذ الشǖتايلت:  
( ) 41.....17*837.010*572.08*737.06*110.13*661.1 −+−−−= RRRRRTNGZCS  

  
املرǱحة يف ƴاǽج االƲدار املتعدد، فøȾي تøبBêta      ƙتقدȳ معامالت هذȻ الدالة نفȄ ما تقدمه معامالت 

  .األمهية النسبية للمتغريات املستقلة يف عملية تقدير قيم املتغري التابع عند املستويات املختلفة للمتغريات املستقلة
نسبة النتيǲة الصøافية   نالحȘ أنو ، بƙ اثر كل متغري كمي يف النموǽجعامالت يف املقارنة كما تفيد هذȻ امل

 . هلا األثر األكƎ يف ƠقيȨ التمييز) R3(إىل األموال الدائمة 
  

  : املصفوفة اƬيكلية. 5. 1
باط بƙø  تقدȳ هذȻ املصفوفة معامالت االرت، أدناȻ )6-4(رقم  نتائǰ هذȻ املصفوفة مبينة يف اجلدول  

وتفيد هذȻ االرتباȕات يف  -يف هذȻ اƩالة لدينا دالة Ƣييز واحدǥ  -املتغريات املنبǞōة ودالة Ƣييز داخل اŎموعة 
ونالحȘ اإلبقاء .  تسمية كل دالة باملتغريات املرتبطة ŏا بشȮل أقوɁ إمȮانية إƶاد تفسريات لȮل دالة Ƣييز، مث
وƱد أن ارتباȕات دالة التمييز باملتغريات املǖخوǥǽ كانǨø  . لȬ املقترحةعلى ȄƦ متغريات مستقلة من بƙ ت

  : كما يلي
  وهو ارتباط موǱب Ü % 29.6بنسبة ) R17(ترتبȔ دالة التمييز بنسبة رقم األعمال إىل إمجايل األصول  -
 ارتباط موǱب Ü وهو % 28.8بنسبة ) R3(رتبȔ دالة التمييز بنسبة النتيǲة الصافية إىل األموال الدائمة ت -
وهøو ارتبøاط    % 25.2 بنسøبة )  R6(ترتبȔ دالة التمييز بنسبة رأس املال العامل إىل األصول االقتصادية  -

 Üسالب
                                                 

12- Ȕفق ǥييز واحدƢ د دالةƱ Ȼيف حالتنا هذ.  
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وهøو ارتبøاط    % 3.9بنسبة )   R10(ترتبȔ دالة التمييز بنسبة املواد األولية املستȾلȮة إىل رقم األعمال  -
Ü بǱمو 

  .وهو ارتباط سالب % 2.2بنسبة )   R8(املȒافة إىل رقم األعمال  ترتبȔ دالة التمييز بنسبة القيمة -
  

، واملواد )R3(، النتيǲة الصافية إىل األموال الدائمة )R17(ونستنتǰ أن للنسب رقم األعمال إىل إمجايل األصول 
القتصøادية  تǖثري معاكȄ للنسبتƙ رأس املال العامل إىل األصøول ا ) R10(األولية املستȾلȮة إىل رقم األعمال 

)R6 ( افة إىل رقم األعمالȒوالقيمة امل ،)R8 (على دالة التمييز.  
  

  Matrice de structure)6-4(اجلدول رقم
Fonction DBFRFonctionDFR FonctionDTNG 

-.693 R14(a) 1.000 R6 ,489 R1(a) 
-.658 R13 -.304 R13(a) -,419 R14(a) 
.544 R7 .268 R7(a) -,410 R13(a) 
.533 R5(a) .240 R3(a) ,397 R5(a) 
.457 R2(a) -.228 R14(a) -,393 R16(a) 
.421 R3(a) .227 R5(a) ,373 R2(a) 

-.417 R16(a) -.196 R16(a) ,320 R7(a) 
.313 R1(a) .195 R2(a) ,296 R17 

-.263 R12(a) -.182 R10(a) ,288 R3 
-.241 R11(a) -.159 R11(a) -,261 R11(a) 
-.232 R15(a) -.152 R8(a) -,255 R12(a) 
.209 R9(a) .147 R4(a) -,252 R6 
.154 R10 .131 R1(a) -,157 R15(a) 
.094 R8(a) -.086 R12(a) -,071 R4(a) 
.060 R6(a) .073 R15(a) ,039 R10 
.015 R17(a) -.072 R17(a) -,022 R8 

-.002 R4(a) -.034 R9(a) ,002 R9(a) 
Les corrélations intra-groupes combinés entre variables discriminantes et les variables des fonctions 
discriminantes canoniques standardisées sont ordonnées par tailles absolues des corrélations à l'intérieur de la 
fonction.  
a Cette variable n'est pas utilisée dans l'analyse. 

  
   :) Fonction Discriminante Canonique( دالة التمييز القانونية. 6. 1

)والƔ نرمز هلا   املقدرǥ إن الصياغة الرياضية لدالة التمييز القانونية   )TNGZC  ل التايلȮخذ الشǖت:  
  

( ) 42.....803.417*031.010*088.08*074.06*079.03*094.0 −++−−−= RRRRRTNGZC  
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. غري املعيارية يف ƴاǽج االƲدار املتعدد Bêtaتستخدȳ معامالت هذȻ الدالة مǮلما تستخدȳ معامالت 
أي أŒا تستخدȳ لبناء املعادلة اƩالية للتوقع والȮƹ Ɣن استعماهلا لتصنيȤ حاالت Ǳديدǥ أي عند مسøتويات  

هøدȣ  دالة التمييز القانونية املعيارية تفيد يف ƠقيȨø  فǽǚا كانǨ . حمددǥ للمتغريات املستقلة املدرǱة يف الدالة
ة øǞ وللتعرȣ على القيم التمييزية لدɁ كل ف .13فان دالة التمييز القانونية تفيد يف ƠقيȨ هدȣ التنبؤ التقدير،

  :التايل) مȮرر 6-4( رقم نستخدȳ نتائǰ اجلدول
  

Predicted Group for Analysis 1: Total  دولǱ )4-6 ررȮم(  

 DTNG = 1 Mean Minimum Maximum 
Discriminant Scores from 
Function 1 for Analysis 1 -1,0918 -2,89387 ,99648 

 DTNG = 2 Mean Minimum Maximum 
Discriminant Scores from 
Function 1 for Analysis 1 3,0025822 2,27601 4,22373 

  
  : إحداǭيات مراكز ǭقل اجملموعات. 7. 1

أدناȻ دوال Ƣركز  7-4اجلدوللدينا جمموعتǱ ƙزئيتƙ، وعليه يȮون لȮل جمموعة مركز ثقل، يعطي   
ƙموعتǲموعة أي مركز ثقل قيم دالة التمييز يف التحليل التمييزي للمŎا .  ƙوقعøيف م ƙوتقع  هذين القيمت

  . 4.095: متعاكسƙ، وتقدر املسافة بينȾما ǲƞموع القيمتƙ أي
  

  Fonctions aux barycentres des groupes)7-4(اجلدول رقم

DTNG 
Fonction 

1 

1 -1,092 

2 3,003 

Fonctions discriminantes canoniques non standardisées évaluées aux moyennes des 
groupes  

  
  

                                                 
  .ȋ443. 2005تقنيات صنع القرار، تطبيقات حاسوبية، الطبعة األوىل، اجلزء الǮاƆ، دار األصحاب، الرياض :  خالد بن سعد اجلȒعي -13
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1 .8 .Ȥت داليت التصنيɎوتفيد الدالتان يف  8-4 يبيَّن اجلدول : معام ،ƙاملقدَّرت Ȥالتصني Ɣمعامالت دال
حيث نعيد تقدير لȮل فرد قيمة بواسطة هذين الدالتƙ مث    14وعتƙإعادǥ تصنيȤ أفراد العينة يف إحدɁ اŎم

Ǝهلا القيمة األك Ɣموعة الŎ15يعاد تصنيفه يف ا.  
  

  : الدالة األويل حيث إمجايل صايف اخلزينة سالب Ʊد
( ) 43.....748.40*141.0*107.1*015.1*441.0*640.0 17108631 −−−+++−= RRRRRTNGD 

  :الدالة الǮانية حيث إمجايل صايف اخلزينة موǱب Ʊد
( ) 44.....992.24*015.0*748.0*713.0*118.0*254.0 17108632 −−−+++−= RRRRRTNGD  

  
  Coefficients des fonctions de classement)8-4(اجلدول رقم

 
 

DTNG 

1 2 

R3 -,640 -,254 

R6 ,441 ,118 

R8 1,015 ,713 

R10 1,107 ,748 

R17 -,141 -,015 

(Constante) -40,748 -24,992 

Fonctions discriminantes linéaires de Fisher 

  
 : تشǺيȌ أفراد العينة. 9. 1

وƱد . أدناȻ من ƠقȨ اƩالة املǮالية يف خيارات التصنيȤ يف دالة التحليل التمييزي 9-4 ينتǰ اجلدول
به اŎموعة اƩالية واŎموعة املتوقَّعة والƔ تعتمد على االحتماالت الالحقة املرتفعة والøǮƢ Ɣøل اŎموعøة    

واالحتماالت .  والƔ تعتمد على املتغريات املستقلةاملشاهŁدǥ الذي يؤهل الفرد ليȮون ضمن اŎموعة املتوقَّعة 
    ǥادøأن إع Ɩøعƞ ةøموعة املتوقعŎا يف اȾويتȒدت عōدłالذي ح ǥاهدŁموعة املشŎة احتمال اǲالسابقة أي نتي

 ǥية وفقا لقاعدȕيتّم بناء على االحتماالت الشر ƙموعتŎا Ɂيف إحد ȤالتصنيBays-  يف ǥالوارد Ȭخالفا لتل
ǥ8.1 الفقر. ȳوȾفƞ ا عمود به مربع قيم املسافةȒد أيƱ ،Mahalanobis     ،ةøموعŎل اøللفرد عن مركز ثق

 Ɨعƞ ،موعةŎا Ȼهلا إىل هذ Ȩانتماء الفرد املراف ȳكلما دل هذا على أولوية عد ǥالقيمة كبري Ȼهذ Ǩوكلما كان
رد يف هذȻ اŎموعة أو تلȬ يتم بناءă على وعليه فǚن تصنيȤ الف. أن هذȻ القيمة تعȄȮ النتيǲة التمييزية للفرد 

وتشري قيم العمود األخري من هذا اجلøدول  (*). النتيǲة التمييزية، أما الفرد الذي Ɓ يتم تصنيفه يوسَّم بالعالمة
  .   إىل نتيǲة التمييز اǂسوبة بواسطة دالة التمييز املقدرǥ لȮل فرد من أفراد العينة

                                                 
14- Voir : www-rocq.fr/axis/modulad/archives/numero-30/desbois-30/desbois-30.pdf . 

15- øالعملية ب Ȼهذ ȣوتعر :  La règle de Mahanalobis-Fisher Üȋ ،Ȼا يف املقال الوارد يف املوقع أعالȾر تفصيلȚأن .ȋ.  34-35.        
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   Diagnostic des observations)9- 4(اجلدول رقم 

 
 

N
om

br
e 

d'
ob

se
rv

at
io

ns
 

G
ro

up
e 

ef
fe

ct
if 

Plus grand groupe Deuxième plus grand groupe Scores 
discriminants 

Groupe 
prévu 

P(D>d | 
G=g) 

P(
G

=g
 | 

D
=d

) 

Carré de la 
distance de 
Mahalanobis 
au 
barycentre 

Groupe 

P(
G

=g
 | 

D
=d

) 

Carré de la 
distance de 
Mahalanobis 
au barycentre 

Fonction 1 
p 

ddl 
 
 
 
 
 
 

O
ri

gi
na

l 

1 1 1 ,937 1 1,000 ,006 2 ,000 17,420 -1,171 

2 1 1 ,062 1 ,678 3,480 2 ,322 4,969 ,774 

3 1 1 ,093 1 1,000 2,826 2 ,000 33,356 -2,773 

4 1 1 ,072 1 1,000 3,247 2 ,000 34,768 -2,894 

5 1 1 ,146 1 ,919 2,115 2 ,081 6,971 ,362 

6 2 2 ,886 1 1,000 ,021 1 ,000 15,607 2,859 

7 2 2 ,563 1 1,000 ,334 1 ,000 21,832 3,581 

8 1 2(**) ,045 1 ,542 4,024 1 ,458 4,361 ,996 

9 2 2 ,516 1 ,997 ,422 1 ,003 11,868 2,353 

10 1 1 ,518 1 ,997 ,418 2 ,003 11,888 -,445 

11 1 1 ,474 1 1,000 ,512 2 ,000 23,133 -1,807 

12 1 1 ,413 1 1,000 ,669 2 ,000 24,131 -1,910 

13 1 1 ,227 1 1,000 1,460 2 ,000 28,118 -2,300 

14 1 1 ,073 1 1,000 3,220 2 ,000 34,677 -2,886 

15 2 2 ,783 1 1,000 ,076 1 ,000 19,095 3,278 

16 1 1 ,945 1 1,000 ,005 2 ,000 16,208 -1,023 

17 1 1 ,870 1 1,000 ,027 2 ,000 15,454 -,929 

18 1 1 ,434 1 1,000 ,612 2 ,000 23,781 -1,874 

19 1 1 ,943 1 1,000 ,005 2 ,000 17,354 -1,163 

20 1 1 ,258 1 ,977 1,280 2 ,023 8,781 ,039 

21 2 2 ,604 1 ,998 ,269 1 ,002 12,787 2,484 

22 1 1 ,998 1 1,000 ,000 2 ,000 16,784 -1,094 

23 1 1 ,733 1 ,999 ,116 2 ,001 14,090 -,751 

24 1 1 ,677 1 ,999 ,173 2 ,001 13,529 -,676 

25 1 1 ,590 1 ,998 ,291 2 ,002 12,639 -,553 

26 2 2 ,467 1 ,996 ,528 1 ,004 11,342 2,276 

27 1 1 ,957 1 1,000 ,003 2 ,000 16,327 -1,038 

28 2 2 ,222 1 1,000 1,491 1 ,000 28,255 4,224 

29 1 1 ,852 1 1,000 ,035 2 ,000 15,273 -,906 

30 2 2 ,971 1 1,000 ,001 1 ,000 16,470 2,966 

** Observation mal classée 
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1. 10 .Ȥالتصني ǰنتائ :  
وتدلنا هذȻ النتائǰ على Ǳودǥ التنبŊؤ بعȒوية اجلماعة . أدناȻ نتائǰ التصنيȤ )10-4(رقم  يبƙ اجلدول

حيøث أن  . ويتبƙ من القطر الرَّئيسي للǲدول اƩاالت املصنَّفة تصنيفا صحيحا. باستخداȳ التحليل التمييزي
ميزانيøة،  ) 22( موǱب وعددها اثنتان وعشرون مجيع أفراد اŎموعة األوىل والƔ تتميز بǚمجايل صايف اخلزينة

وكذلȬ بالنسبة للمǲموعة الǮانية والƔ تتميز بǚمجøايل  . % 100من قد صłنōفوا تصنيفا صحيحا، أي بنسبة 
ومنه فǚøن اŎمøوع   . % 100صايف اخلزينة سالب فǚن مجيع أفرادها قد صłنōفوا تصنيفا صحيحا، أي بنسبة 

نسøبة   ǨوتȮون Ǳودǥ التصنيȤ الȮلية قد بلغ)  30(صنيفا صحيحا هو ثالثونالȮلي للميزانيات املصنȤ ت
100 %. 

  
   Résultats du classement(a))10-4(اجلدول رقم 

 
 DTNG 

Classe(s) d'affectation prévue(s) 
Total 1 2 

O
ri

gi
na

l Effectif 
1 22 0 22

2 0 8 8

% 
1 100.0 .0 100.0

2 .0 100.0 100.0

a 100.0% des observations originales classées correctement. 

  
 
       :التǶليل اɋحصائي ملتȢريات دالة التمييز . 11 .1

، نسبة )R17(نسبة رقم العمال إىل إمجايل األصول : ƽلǨ دالة التمييز املقدرǥ على ȄƦ متغريات وهي
، نسبة رأس املال العامل إىل )R8(يمة املȒافة إىل رقم األعمال ، نسبة الق)R10(املواد األولية إىل رقم األعمال 

. وفيما يلي Ơليال إحصøائيا هلøا  ). R3(، ونسبة النتيǲة الصافية إىل األموال الدائمة )R6(األصول االقتصادية 
ȉ وله ،ƙمستقلت ƙمتغري ما لعينت Ȕمتوس ǥساواƞ الناملقصود من هذا االختبار هو فحص الفرضية املتعلقةȮ  :

. األول يف حالة افتراض أن تشتǨ العينتƙ متساو، واɇخر يف حالة افتراض أن هذا التشøتǨ غøري متسøاو   
  : ويتطلب إǱراء هذا االختبار توفر الشروط الǮالثة التالية

  
ǽا فاق حǲم أن يȮون توȁيع املتغري التابع يف كل جمموعة Ǳزئية ȕبيعيا، إال انه Ȯƹن Ɵاوȁ هذȻ الفرضية إ .1

  لعينة الǮالثƙ فردا Üا
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2. ƙاجلزئيت ƙموعتŎاملتغري التابع متساويا يف كال ا Ǩون تشتȮة  . أن يøن تقدير قيمǚهذا، ف Ȩيتحق Ɓ اǽوإ
ǥاإلحصاء  T  ȮيÜ Ǩون بطريقة ال تشترط تساوي التشت  

 
االختبøار لøن    تيǲةإال فǚن ن.تȮون قيم املتغري التابع مستقلة عن بعȾȒا البعȐ نƠقȨ عشوائية العينة، وأ .3

Ü اŏ ون موثوقȮت 
  

نرفȐ الفرضية الصفرية القائلة ƞساواǥ متوسطات املتغريات التابعة لفƔǞ متغري صايف إمجايل اخلزينة عنøد   .4
 . 0.05مستوي الداللة 

  
 ƙمن اجلدول ƙالتايل )12-4(رقم و )11-4( يتب Ȼأدنا :  
  
و  9.06-يف اŎموعة األوىل متوسøطȾا اƩسøاŸ    بلR3 :(Ƞ(نسبة النتيǲة الصافية إىل األموال الدائمة  .1

، بينمøا  1.625-، كما أن معامل تناșرها % 220وكان معامل اختالفȾا  19.96اƲرافȾا املعياري 
يف حƙ بلȠ يف اŎموعة الǮانيøة  . 12.65و 62.25-واƲصرت قيمȾا بƙ  2.086معامل تفلطحȾا  
 ŸساƩا اȾا املعياري 11.78متوسطȾرافƲا  7.11واȾل   % 60وكان معامل اختالفøا أن معامøكم ،

و مøن  .  23.24و 5.51واƲصرت قيمøȾا بƙø   0.481-معامل تفلطحȾا ا، بينم1.151تناșرها
يعƗ هذا ƠقȨø   0.05وهي أكƎ من املستوي  0.085بلغF Ǩ اإلحصاءǥوحيث أن داللة  12اجلدول

يعƗ هøذا   0.05لتƙ هي أقل من املستوي يف اƩا T اإلحصاءǥفرضية تساوي التشتتات، وƞا أن داللة 
قبول فرضية تساوي املتوسطƙ يف اŎموعتƙ اجلزئيتƙ ويؤكد هذȻ النتيǲة حّدي جمال الǮقøة اǂسøوب   

  .للفرق يف املتوسطƙ حيث ال يشمل هذا اŎال القيمة صفر
  
2. Ȥارتباط ضعي ǥاملتغري Ȼا أن هلذȒأي ƙواء   مع متغريات الدا -غري دال إحصائيا-تبøس Ɂرøاألخ ǥلة املقدر

  . Spearmanأو ƞعامل ارتباط   Pearsonأخدنا ƞعامل ارتباط 
  
 8.08بلȠ يف اŎموعة األوىل متوسطȾا اƩسøاR6( :  Ÿ(نسبة رأس املال العامل إىل األصول االقتصادية  .3

بينما  ،1.249-، كما أن معامل تناșرها  % 165وكان معامل اختالفȾا  13.37واƲرافȾا املعياري 
يف حƙ بلȠ يف اŎموعøة  .  32.76و 32.17-وتراوح مداها بƙ القيمتƙ  3.213معامل تفلطحȾا 

 ŸساƩا اȾانية متوسطǮا 6.41-الȾرافƲا  15.96املعياري واȾكما ان % 249وكان معامل اختالف ،
. 2.57و 45.67-وتراوح مداها بƙ القيمتƙ 7.723، بينما معامل تفلطحȾا2.761-معامل تناșرها
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يعƗ هذا  0.05وهي أكƎ من املستوي   0.834بلغF  Ǩ اإلحصاءǥوحيث أن داللة  12ومن اجلدول
يعƗø   0.05يف اƩالتƙ هي أقل من املستوي  T اإلحصاءǥداللة  أنƠقȨ فرضية تساوي التشتتات، وƞا 

ǲالنتي Ȼويؤكد هذ ƙاجلزئيت ƙموعتŎيف ا ƙسوب هذا قبول فرضية تساوي املتوسطǂقة اǮة حّدي جمال ال
  .للفرق يف املتوسطƙ حيث ال يشمل هذا اŎال القيمة صفر

 
4. Ȥارتباط ضعي ǥاملتغري Ȼا أن هلذȒأي ƙواء    -غري دال إحصائيا-تبøس Ɂرøاألخ ǥمع متغريات الدالة املقدر

داال وسالبا عند باستǮناء أن هذا األخري كان  Spearmanأو ƞعامل ارتباط  Pearsonأخدنا ƞعامل ارتباط 
  . 0.412-حيث كان  R17مع املتغريǥ  0.05مستوي 

  
واƲرافȾا  53.36بلȠ يف اŎموعة األوىل متوسطȾا اƩساR8( : Ÿ(نسبة القيمة املȒافة إىل رقم األعمال  .5

، بينمøا معامøل   0.924، كما أن معامل تناșرها % 18.66وكان معامل اختالفȾا  9.96املعياري 
يف حƙ بلȠ يف اŎموعøة الǮانيøة   . 75.57و 35.13تراوح مداها بƙ القيمتƙ و 0.859تفلطحȾا 

 ŸساƩا اȾا املعياري 52.48متوسطȾرافƲا  10.09واȾل  % 19وكان معامل اختالفøكما أن معام ،
ومن . 64.28و 37.33وتراوح مداها بƙ القيمتƙ  1.106-،بينما معامل تفلطحȾا0.524-تناșرها
يعƗ هذا ƠقȨø   0.05وهي أكƎ من املستوي  0.863بلغF Ǩ اإلحصاءǥداللة وحيث أن  12اجلدول

يعƗ عøدȳ   0.05يف اƩالتƙ هي أكƎ من املستوي  T اإلحصاءǥفرضية تساوي التشتتات، وƞا أن داللة 
ƙاجلزئيت ƙموعتŎيف ا ƙوب   . قبول فرضية تساوي املتوسطøسǂة اøقǮة حّدا جمال الǲالنتي Ȼويؤكد هذ

  .ق يف املتوسطƙ حيث يشمل اŎال القيمة صفرللفر
 
6. Ȥارتباط ضعي ǥاملتغري Ȼا أن هلذȒأي ƙواء    -غري دال إحصائيا-تبøس Ɂرøاألخ ǥمع متغريات الدالة املقدر

  .Spearmanأو ƞعامل ارتباط   Pearsonأخدنا ƞعامل ارتباط 
  
، واƲرافøȾا  20.48توسøطȾا اƩسøاŸ   بلȠ يف اŎموعة األوىل م: )R10(نسبة املواد األولية املستȾلȮة  .7

، بينما معامل تفلطحȾا 1.011، كما أن معامل تناșرها % 28، وكان معامل اختالفȾا 5.80املعياري 
0.371  ƙالقيمت ƙا بȾا   . 33.21و 13.04وتراوح قيمȾطøة متوسøانيǮموعة الŎيف ا Ƞبل ƙيف ح
 ŸساƩاري  21.53اøا املعيȾرافƲل اخ   8.32واøان معامøا  وكøȾل   % 39تالفøا أن معامøكم ،
ومøن  . 35.87و 12.57وتراوحǨ قيمøȾا بƙø    0.409-،بينما معامل تفلطحȾا0.823تناșرها
يعƗ هذا ƠقȨø   0.05وهي أكƎ من املستوي  0.265بلغF Ǩ اإلحصاءǥوحيث أن داللة  12اجلدول

يعƗ هøذا   0.05ستوي يف اƩالتƙ هي أكƎ من امل T اإلحصاءǥفرضية تساوي التشتتات، وƞا أن داللة 
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عدȳ قبول فرضية تساوي املتوسطƙ يف اŎموعتƙ اجلزئيتƙ ويؤكد هذȻ النتيǲة حّدا جمال الǮقة اǂسوب 
  .للفرق يف املتوسطƙ حيث يشمل هذا اŎال القيمة صفر

  
8. Ȥارتباط ضعي ǥاملتغري Ȼا أن هلذȒأي ƙر  -غري دال إحصائيا-تبøاألخ ǥواء  مع متغريات الدالة املقدرøس Ɂ

  .Spearmanأو ƞعامل ارتباط   Pearsonأخدنا ƞعامل ارتباط 
  
 43.25بلȠ يف اŎموعøة األوىل متوسøطȾا اƩسøاR17( :    Ÿ(نسبة رقم األعمال إىل إمجايل األصول  .9

، بينمøا  0.533، كما أن معامل تناșرهøا  % 58وكان معامل اختالفȾا  25.03واƲرافȾا املعياري 
يف حƙ بلȠ يف اŎموعøة الǮانيøة   .  88.19و 18.34وكانǨ قيمȾا بƙ  1.383-معامل تفلطحȾا 

 ŸساƩا اȾا املعياري  76.33متوسطȾرافƲا  33.06واȾكما أن معامل % 43وكان معامل اختالف ،
ومøن  .  112.72و 26.54وكانǨ قيمȾا بƙø   0.766-، بينما معامل تفلطحȾا0.727-تناșرها
يعƗ هذا ƠقȨø   0.05وهي أكƎ من املستوي  0.555بلغǥ F Ǩاإلحصاءوحيث أن داللة  12اجلدول

يعƗ هøذا   0.05يف اƩالتƙ هي أقل من املستوي  T اإلحصاءǥفرضية تساوي التشتتات، وƞا أن داللة 
قبول فرضية تساوي املتوسطƙ يف اŎموعتƙ اجلزئيتƙ ويؤكد هذȻ النتيǲة حّدا جمال الǮقة اǂسوب للفرق 

 ƙال القيمة صفريف املتوسطŎحيث ال يشمل هذا ا.  
  

Ȥارتباط ضعي ǥاملتغري Ȼا أن هلذȒأي ƙواء   -غري دال إحصائيا-تبøس Ɂاألخر ǥمع متغريات الدالة املقدر
باستǮناء أن هذا األخري كان داال وسøالبا عنøد    Spearmanأو ƞعامل ارتباط  Pearsonأخدنا ƞعامل ارتباط 

  .0.41-ث كان حي R6مع املتغريǥ  0.05مستوي 
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  Test d'échantillons indépendants)11-4(اجلدول رقم

 
 

Test de Levene 
sur l'égalité des 
variances 

Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. 
(bilatérale) 

Différence 
moyenne 

Différence 
écart-type 

Intervalle de confiance 
95% de la différence 

Inférieure Supérieure 

R3 

Hypothèse de 
ariances 
égales 

3,178 ,085 -2,86 28 ,008 -20,84393 7,28613 -35,76889 -5,91897 

Hypothèse de 
ariances 
inégales 

  -4,22 27,99 ,000 -20,84393 4,94180 -30,96693 -10,72093 

R6 

Hypothèse de 
ariances 
égales 

,045 ,834 2,49
7 28 ,019 14,49556 5,80514 2,60426 26,38685 

Hypothèse de 
ariances 
inégales 

  2,29
3 10,80 ,043 14,49556 6,32075 ,55142 28,43969 

R8 

Hypothèse de 
ariances 
égales 

,030 ,863 ,214 28 ,832 ,88130 4,12506 -7,56850 9,33110 

Hypothèse de 
ariances 
inégales 

  ,212 12,32
2 ,835 ,88130 4,15124 -8,13730 9,89990 

R10 

Hypothèse de 
ariances 
égales 

1,292 ,265 -,388 28 ,701 -1,04528 2,69328 -6,56222 4,47165 

Hypothèse de 
ariances 
inégales 

  -,327 9,591 ,750 -1,04528 3,19208 -8,19900 6,10844 

R17 

Hypothèse de 
ariances 
égales 

,357 ,555 -2,94 28 ,007 -33,07501 11,25538 -56,13061 -10,01941 

Hypothèse de 
ariances 
inégales 

  -2,57 10,07
6 ,028 -33,07501 12,84991 -61,67702 -4,47300 

  
واختبøار  متوسøطات   بƙلمقارنة ل T-studentكل من اإلحصاءǥ يبƙ نتائǰ ) 12-4(اجلدول رقم

Levene  للمتغرياتƔج الǽتدرج يف النمو Ɓ ستويات املتغري النوعي صايف إمجايل اخلزينةحسب م.  
  



  اجلزائرية العمومية تقدير دوال التمييز للمؤسسات الفندقية:    الرابع  الفـصل 
  
  

 135

  Test d'échantillons indépendants)12-4(اجلدول رقم

 
 

Test de 
Levene sur 
l'égalité des 
variances 

Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. 
(bilatérale) 

Différence 
moyenne 

Différence 
écart-type 

Intervalle de confiance 
95% de la différence 

Inférieure Supérieure 

R1 

Hypothèse de 
ariances égales 2,260 ,144 -2,846 28 ,008 -13,61585 4,78366 -23,415 -3,81697 

Hypothèse de 
ariances inégales   -2,502 10,124 ,031 -13,61585 5,44284 -25,723 -1,50850 

R2 

Hypothèse de 
ariances égales ,001 ,975 -2,652 28 ,013 -16,92770 6,38290 -30,002 -3,85292 

Hypothèse de 
ariances inégales   -3,072 17,123 ,007 -16,92770 5,51071 -28,548 -5,30745 

R4 

Hypothèse de 
ariances égales ,001 ,976 -1,010 28 ,321 -3,91623 3,87908 -11,862 4,02970 

Hypothèse de 
ariances inégales   -1,191 17,915 ,249 -3,91623 3,28831 -10,827 2,99461 

R5 

Hypothèse de 
ariances égales 3,961 ,056 -1,555 28 ,131 -7,70169 4,95364 -17,849 2,44538 

Hypothèse de 
ariances inégales   -2,092 24,808 ,047 -7,70169 3,68127 -

15,28637 -,11701 

R7 

Hypothèse de 
ariances égales 8,334 ,007 -1,291 28 ,207 -11,77596 9,12210 -30,462 6,90980 

Hypothèse de 
ariances inégales   -2,065 25,109 ,049 -11,77596 5,70384 -23,521 -,03128 

R9 

Hypothèse de 
ariances égales 4,861 ,036 1,628 28 ,115 9,78190 6,00715 -2,523 22,08698 

Hypothèse de 
ariances inégales   2,197 24,953 ,038 9,78190 4,45206 ,61183 18,95197 

R11 

Hypothèse de 
ariances égales 2,720 ,110 2,214 28 ,035 3,25906 1,47182 ,24416 6,27395 

Hypothèse de 
ariances inégales   2,821 21,787 ,010 3,25906 1,15527 ,86183 5,65629 

R12 

Hypothèse de 
ariances égales 2,563 ,121 1,753 28 ,091 6,66107 3,80084 -1,12460 14,44674 

Hypothèse de 
ariances inégales   2,299 23,413 ,031 6,66107 2,89736 ,67328 12,64886 

R13 

Hypothèse de 
ariances égales 5,882 ,022 1,793 28 ,084 8,34458 4,65504 -1,19084 17,88001 

Hypothèse de 
ariances inégales   2,185 19,472 ,041 8,34458 3,81828 ,36590 16,32326 

R14 

Hypothèse de 
ariances égales 5,141 ,031 1,767 28 ,088 16,60333 9,39784 -2,647 35,85392 

Hypothèse de 
ariances inégales   2,622 27,999 ,014 16,60333 6,33263 3,632 29,57515 

R15 

Hypothèse de 
ariances égales 3,245 ,082 ,953 28 ,349 ,86361 ,90585 -,99195 2,71917 

Hypothèse de 
ariances inégales   1,599 21,009 ,125 ,86361 ,54020 -,25976 1,98698 

R16 

Hypothèse de 
ariances égales 7,764 ,009 2,489 28 ,019 11,09898 4,45927 1,96459 20,23338 

Hypothèse de 
ariances inégales   3,933 25,929 ,001 11,09898 2,82195 5,29761 16,90035 
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1 .12 .Ɂريات األخرȢحصائي للمتɋليل اǶالت :  
ǥمتغري ǥاملتغريات اثنتا عشر Ȼدول  عدد هذøاجل ǰنعتمد نتائ ȣم   وسوøدول    )12-4(رقøǱو Ȼالø5أع 

  :وهي  .16واجلدول
  
تبيَّنŁ عدȳ تساوي متوسøطي  :  )R1(متȢرية نسبة الفائȐ اƤɋاƃ لɎستȯɎȢ إƂ األصوȯ االقتصادية  .1

،ƙاجلزئيت ƙموعتŎتشتتامه ا Ɂيتساوا، علما أن اختبار  اسواء تساو Ɓ ȳأLevene   Ɂاوøفرضية تس ŁǨَّثب
ƙال  . التشتتøمها نسبتا رقم األعم Üمن متغريات دالة التمييز ƙتغريتƞ ل دالȮمرتبطة بش ǥاملتغري Ȼوأن هذ

  . )R3( والنتيǲة الصافية إىل األموال الدائمة ) R17(إىل إمجايل األصول 
  
تبيَّنŁ عدȳ تساوي متوسطي اŎموعتR2(  : ƙ(ة نتيجة االستȯɎȢ إƂ األصوȯ االقتصادية متȢرية نسب .2

. ثبŁǨَّ فرضية تساوɁ التشتتLevene ƙأƁ ȳ يتساوا، علما أن اختبار  ااجلزئيتÜƙ سواء تساوɁ تشتتامه
القيمة املȒافة إىل رقم  وأن هذȻ املتغريǥ مرتبطة بشȮل دال ƞتغريتƙ من متغريات دالة التمييز ومها نسبتا

  ).R3(والنتيǲة الصافية إىل األموال الدائمة  ) R8(األعمال 
 
أƁ ȳ  اتبيَّنŁ أن متوسطي اŎموعتƙ اجلزئيتƙ متساويان، سواء تساوɁ تشتتامه: )R4(متȢرية أǭر الرافعة  .3

ذȻ املتغريǥ مرتبطة بشȮل دال وأن ه. ثبŁǨَّ فرضية تساوɁ التشتتLevene ƙيتساوا، علما أن اختبار 
والنتيǲة الصافية إىل  ) ƞ)R17تغريتƙ من متغريات دالة التمييز ومها نسبتا رقم األعمال إىل إمجايل األصول 

  ).R3(األموال الدائمة 
 
4.  ȯرقم األعما Ƃإ ȯɎȢستɎل ƃاƤɋا Ȑرية نسبة الفائȢمتR5 : ƙاجلزئيت ƙموعتŎأن متوسطي ا Łتبيَّن

 Leveneيان يف حالة تساوي تشتتيȾما، إال أŒما غري متساويƙ يف اƩالة األخرɁ، علما أن اختبار متساو
ƙالتشتت Ɂفرضية تساو ŁǨَّمن متغريات دالة التمييز . ثب ǥواحد ǥتغريƞ ل دالȮمرتبطة بش ǥاملتغري Ȼوأن هذ

  ).R3(وهي نسبة النتيǲة الصافية إىل األموال الدائمة 
  
تبيَّنŁ أن متوسطي اŎموعتƙ اجلزئيتR7 : ƙالحتياǯ يف رأȃ املاȯ العامل إƂ رقم األعماȯ متȢرية نسبة ا .5

 Leveneمتساويان يف حالة تساوي تشتتيȾما إال أŒما غري متساويƙ يف اƩالة األخرɁ، علما أن اختبار 
ƙالتشتت Ɂتساو ȳفرضية عد ŁǨَّثب .ƙتغريتƞ ل دالȮمرتبطة بش ǥاملتغري Ȼمن متغريات دالة التمييز وأن هذ 

  .)R3( والنتيǲة الصافية إىل األموال الدائمةR6ومها نسبتا رأس املال العامل إىل األصول االقتصادية 
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6.  ȯرقم األعما Ƃالصافية إ ȧقوƩرية نسبة اȢمتR9 : متساويان يف ƙاجلزئيت ƙموعتŎأن متوسطي ا ƙتب
ثبŁǨَّ فرضية  Leveneيƙ يف اƩالة األخرɁ، علما أن اختبار حالة تساوي تشتتيȾما إال أŒما غري متساو

ƙالتشتت Ɂتساو ȳمن متغريات دالة التمييز وهي . عد ǥواحد ǥتغريƞ ل دالȮمرتبطة بش ǥاملتغري Ȼوأن هذ
  ).R8(نسبة القيمة املȒافة إىل رقم األعمال 

 
7.  ȯرقم األعما Ƃدمات إƪرية نسبة اȢمتR11 :Ŏأن متوسطي ا Łغري متساويان سواء تبيَّن ƙاجلزئيت ƙموعت

وأن هذȻ املøتغريǥ  . ثبŁǨَّ فرضية تساوɁ التشتتLevene ƙأƁ ȳ يتساوا، علما أن اختبار  اتساوي تشتتامه
مرتبطة بشȮل دال ƞتغريǥ واحدǥ من متغريات دالة التمييز وهي نسبة النتيǲة الصافية إىل األموال الدائمøة  

)R3(.  
 
تبيَّنŁ أن متوسطي اŎموعتƙ اجلزئيتƙ متساويان يف حالة : R12مات إƂ القيمة املضافة متȢرية نسبة اƪد .8

ثبǨ فرضية تساوLevene  Ɂتساوي تشتتيȾما وغري متساويƙ يف اƩالة األخرɁ، علما أن اختبار 
ƙغري متساوي ƙن املتوسطǚالة فƩا Ȼويف هذ ƙالتشتت .ƞ ل دالȮمرتبطة بش ǥاملتغري Ȼمن وأن هذ ƙتغريت

والنتيǲة الصافية إىل األموال الدائمة  ) R8(متغريات دالة التمييز ومها نسبتا القيمة املȒافة إىل رقم األعمال 
)R3.(  

 
9.  ȯرقم األعما Ƃإ ƙدمǺرية نسبة املستȢمتR13 : يف حالة ƙمتساوي ƙاجلزئيت ƙموعتŎأن متوسطي ا Łتبيَّن

ثبŁǨَّ فرضية عدȳ تساوLevene  ɁاƩالة األخرɁ، علما أن اختبار تساوي التشتتƙ وغري متساويƙ يف 
ƙافة . التشتتȒمن متغريات دالة التمييز ومها نسبتا القيمة امل ƙتغريتƞ ل دالȮمرتبطة بش ǥاملتغري Ȼوأن هذ

  ).R3(والنتيǲة الصافية إىل األموال الدائمة  ) R8(إىل رقم األعمال 
 

10.  Ƃإ ƙدمǺرية نسبة املستȢالقيمة املضافة مت)R14( : متساويان ƙاجلزئيت ƙموعتŎأن متوسطي ا Łتبيَّن
ثبŁǨَّ فرضية عدȳ تساوɁ التشتتƙ، ويف هذȻ اƩالة  Leveneيف حالة تساوي التشتتƙ، علما أن اختبار 

ƙغري متساوي ƙن املتوسطǚمن متغريات دالة ا. ف ǥواحد ǥتغريƞ ل دالȮمرتبطة بش ǥاملتغري Ȼلتمييز وأن هذ
  ).R3(الدائمة  األموال وهي نسبة النتيǲة الصافية إىل

  
11.  ȯرقم األعما Ƃاملالية إ Ȥرية نسبة املصاريȢمتR15  : ƙاجلزئيت ƙموعتŎأن متوسطي ا Łتبيَّن

. ثبǨ فرضية تساوɁ التشتتLevene ƙأƁ ȳ يتساوا، علما أن اختبار  امتساويان سواء تساوɁ تشتتامه
  .ملتغريƞ ǥتغريات دالة التمييز غري دالƊوأن ارتباط هذȻ ا
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تبيَّنŁ أن متوسطي اŎموعتR16( : ƙ(متȢرية نسبة االهتɎكات واملǘونات إƂ القيمة املضافة  .12
ثبŁǨَّ فرضية عدLevene  ȳأƁ ȳ يتساوا، علما أن اختبار  ااجلزئيتƙ غري متساويƙ سواء تساوɁ تشتتامه

ƙالتشتت Ɂاملتغري. تساو Ȼمن متغريات دالة التمييز وهي نسبة وأن هذ ǥواحد ǥتغريƞ ل دالȮمرتبطة بش ǥ
  ).R3(النتيǲة الصافية إىل األموال الدائمة 

 
  دالة التمييز لرأȃ املاȯ العامل تقدير - ǭانيا

  
  : لتساوي مصفوفات التȢايرات BOXاختبار. 1. 2

 يتبƙ من اجلدول أدناȻ .راتمصفوفة التغاي لǨ على االختالȣ يفكلما د اللوغارƣيةحمدد  كلما كƎت القيمة
فقȔ من بƙ سبع عشرǥ متغريǥ مقترحة يف هذȻ الدراسة  واحدǥ منبǞة ǥأن متغري Rangالعمود  وبالنȚر إىل 

 ǥخطو ǥريقة االختيار املسماȕ أخذت يف االعتبار بواسطةƝǥارتفاع قيم العمود . طو ȄȮويعDéterminant 

Log اصل يف مƩا ȣتويفترض التحليل ال. صفوفات التغايراتاالختال ƙمصفوفة التغاير ب ȄانƟ مييزي
  .اŎموعات، وعليه فǚننا نتوقع أن تȮون قيم اǂددات متساوية نسبيا، وهذȻ النتيǲة غري حمققة

  
 Déterminants Log)13-4(اجلدول رقم

DFR Rang Déterminant Log 

1 1 4.162

2 1 5.557

Intra-groupes combinés 1 4.787

Les rangs et logarithmes naturels des déterminants imprimés sont ceux des matrices de covariance du groupe. 

  
 Ȩريȕ التغايرات عن ȄانƟ ن اختيار فرضيةȮƹM de Box  من اجلدول  التايل ǰحيث يتم هذا ونستنت

فǚننا نقبل الفرضية البديلة والƔ   0.05كانǨ الداللة أقل من فǽǚا .  F-FISHERاالختبار باستخداȳ توȁيع
يعƗ هذا رفȒنا للفرضية الصفرية  0.001وكون الداللة بلغǨ . تنص على عدȳ التǲانȄ الدال إحصائيا

  .والقائلة بتǲانȄ تغايرات متغريات الدراسة بƙ صنفي املتغري التابع املمǮل يف رأس املال العامل
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  Test de Box de l'égalité des matrices de covariances )14-4(جلدولا

M de Box 6.323 

F 

Approximativement 6.065 

ddl1 1 

ddl2 1391.716 

Signification .014 

Teste l'hypothèse nulle de matrices de covariance à égales populations.  
 

 
  : تاستȋɎǺ املتȢريا.  2. 2
  

أدناȻ أن متغريǥ واحدǥ فقȔ استخلصǨ من بƙ تلȬ املقترحة وهي نسبة  15-4يتبيَّن من اجلدول
وƞا أن  0.000 القيمة F exact اإلحصاءǥحيث بلغǨ داللة ) 6R(رأس املال العامل إىل األصول االقتصادية 

وقد أǱري اختبار . ردها على التمييزفان هذا يفسر القدرǥ العالية هلذȻ املتغريƞ ǥف  0.05هذȻ القيمة أقل من 
 ȳباستخدا ƙموعتŎاملتغريات يف ا Ȼلتساوي متوسطات هذT-test  أن داللة ƙللعينات املستقلة وتبǥاإلحصاء 

F  Ǩ0.05وهي أقل من  0.038بلغ  ƙالتƩويف ا ،ƙموعتŎيف ا ƙتساوي التباين ȳقبول فرضية عد Ɨا يعư
  .غري متساو فǚن االختبار بيَّن عدȳ تساوي املتوسطƙ يف اŎموعتƙ سواء كان التباين متساو أو

  
  Variables introduites/éliminées(a,b,c,d))15-4(اجلدول رقم

Pa
s Introduite 

Lambda de Wilks 

Statistique ddl1 ddl2 ddl3 
F exact 

Statistique ddl1 ddl2 Signification

1 R6 .496 1 1 28.00
0 28.457 1 28.00

0 .000

A chaque pas, la variable qui minimise le lambda de Wilks global est introduite.  

a Le nombre maximum de pas est 34. 

b La signification maximum du F pour introduire est .05. 

c La signification minimum du F pour éliminer est .10. 

d Seuil du F, tolérance ou VIN insuffisant pour la poursuite du calcul. 

 
  
  : اختبار الداللة و قوة العɎقة. 3. 2

ونسبة . 1.016أدناȻ قيم كل من اإلحصاءات، القيمة الذاتية والبالغة  16-4تبƙ النتائǰ الواردǥ يف اجلدول
نسبة املǞوية للتباين املتراكم املفّسر من الدالة، إضافة إىل قيمøة  وكذلȬ نفȄ القيمة لل % 100التباين البالغة 
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وتدل هذȻ القيمة على ارتباط قوي، بينما يدل مربøع هøذا     0.710معامل االرتباط القانوƆ والƔ تساوي 
فقøا هلøذا   على نسبة التغري يف املتغري التابع الذي Ƣ ّŹييزȻ باملتغريǥ املستقلة و 0.504االرتباط البالȠ حوايل 

من تبøاين القøيم يرøǱع إىل     % 49.59يفسر بǖن   0.4959أّما الباقي من هذȻ النسبة وقدرȻ . التحليل
ƙموعتŎا ƙالفروق ب.  

  
 Valeurs propres)16-4(اجلدول

Fonction Valeur propre % de la variance % cumulé Corrélation canonique 

1 1.016(a) 100.0 100.0 .710 

a Les 1 premières fonctions discriminantes canoniques ont été utilisées pour l'analyse. 

 
 اإلحصøاءǥ ، أما قيمة  0.496بلغة   Lambda de WilksأدناȻ أن قيمة إحصاءǥ  17-5يتبƙ من اجلدول

285.192 =χ  فروق دالة إحصائيا ȫهنا Ǩا كانǽدد هذا االختبار ما إƷة   وøǞاملنب ǥتغريøيف امل ƙموعتŎا ƙب
، علøى  0.001، ونستدل من قيمة الداللة )6R(واملتمǮلة يف نسبة رأس املال العامل إىل األصول االقتصادية 

 Ɂة    0.05أن هذا االختبار دال عند مستوøاملستخلص ǥيف املتغري ƙموعتŎا ƙود فروق بǱعلى و Ǝوهو يع
  .من بƙ تلȬ املقترحة

  
  Lambda de Wilks)17-4(رقماجلدول

Test de la ou des fonctions Lambda de Wilks Khi-deux ddl Signification 

1 .496 19.285 1 .000 

  
  : دواȯ التمييز. 4. 2

  :  التاليƙ 19-4و 18-4نƙ يف اجلدولƱƙد نوعƙ من الدوال، مبيَّ
FRZCS)(  وهي دالة التمييز القانونية املعيارية:  األوىل    : وتصاȟ على النحو التايل  

45.....6)( −= RFRZCS  
  

Coefficients des fonctions discriminantes canoniques standardisées)18-5(اجلدول رقم

 
 

Fonction 

1 

R6 1.000 

 
FRZC)(وهي دالة التمييز القانونية:  الǮانية    ȟعلى النحو التايل  وتصا: 

46.....385.06*091.0)( −−= RFRZC  
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  Coefficients des fonctions discriminantes canoniques)19-4(اجلدول رقم

 
 

Fonction 

1 

R6 .091 

(Constante) -.385 

Coefficients non standardisés  

 
 

2 .5 .ƙقل اجملموعتǭ يات مركزيǭإحدا :  
 

بينما يقع مركøز ثقøل    0.638ىل حيث رأس املال العامل موǱب يقع عند القيمة مركز ثقل اŎموعة األو
، ومنه فǚن املسافة بƙ املركزين تقدر 20-5كما هو معطى يف اجلدول 1.488-اŎموعة الǮانية عند القيمة 

ø2.126: ب.  
  
2 .6 .Ȥت داليت التصنيɎمعام:  
ƙ، وتفيد الدالتان يف إعادǥ تصنيȤ أفراد العينة يف إحدɁ معامالت دالƔ التصنيȤ املقدَّرت 20-5يبيَّن اجلدول

اŎموعتƙ، حيث نعيد تقدير لȮل فرد قيمة بواسطة هذين الدالتƙ مث يعاد تصنيفه يف اŎموعة الƔ هلا القيمة 
Ǝاألك .  

  : الدالة األويل حيث رأس املال العامل سالب Ʊد -
( ) 47.....216.1*093.0 61 −−= RFRD 

  
  : ة حيث رأس املال العامل موǱب Ʊدالدالة الǮاني -

( ) 48.....301.1*101.0 62 −−−= RFRD  
 
 

 Coefficients des fonctions de classement)20-4(اجلدول رقم

 
 

DFR 

1 2 

R6 .093 -.101 

(Constante) -1.216 -1.301 

Fonctions discriminantes linéaires de Fisher 
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7.2. Ȥالتصني ǰنتائ :  
وتدلنا هذȻ النتائǰ على Ǳودǥ التنبŊؤ بعȒوية اجلماعة باسøتخداȳ  . أدناȻ نتائǰ التصنيȤ 21-4يبƙ اجلدول

حيث أن مجيøع  . ويتبƙ من قيم القطر الرَّئيسي للǲدول اƩاالت املصنَّفة تصنيفا صحيحا. التحليل التمييزي
ميزانية، قد صøłنōفوا  ) 21(نأفراد اŎموعة األوىل والƔ تتميز برأس مال عامل موǱب وعددها واحد وعشرو

وكذلȬ بالنسبة للمǲموعة الǮانية والƔ تتميز برأس مال عامل سالب . % 100تصنيفا صحيحا، أي بنسبة 
ومنه فǚن اŎموع الȮلøي للميزانيøات   . % 100فǚن مجيع أفرادها قد صłنōفوا تصنيفا صحيحا، أي بنسبة 

 .% 100دǥ التصنيȤ الȮلية قد بلغǨ نسبة وتȮون Ǳو) = 30(املصنȤ تصنيفا صحيحا هو ثالثون
  

 Résultats du classement (a))21-4(اجلدول رقم

 
 DFR 

Classe(s) d'affectation prévue(s) 
Total 

1 2 

Original 

Effectif 
1 21 0 21 

2 0 9 9 

% 
1 100.0 .0 100.0 

2 .0 100.0 100.0 

a 100.0% des observations originales classées correctement. 

 
  
  يز لɎحتياǯ يف رأȃ املاȯ العاملتقدير دالة التمي:  ǭالǮا

  
  : لتساوي مصفوفات التȢايرات BOXاختبار .1.3

 22-4يتبƙ من اجلدول .كلما دلǨ على االختالȣ يف مصفوفة التغايرات اللوغارƣيةحمدد  كلما كƎت قيمة
Ȼر إىل  أدناȚالعمود  وبالنRang ة اتمتغريثالث  أنǞة   منبøالدراس Ȼمقترحة يف هذ ǥمتغري ǥسبع عشر ƙمن ب

 ǥخطو ǥريقة االختيار املسماȕ أخذت يف االعتبار بواسطةƝǥطو .  
  

   Test de Box de l'égalité des matrices de covariances)22-4(الجدول رقم 

Déterminants Log  

DBFR Rang Déterminant Log 

1 3 11.757

2 3 12.949

Intra-groupes combinés 3 12.554

Les rangs et logarithmes naturels des déterminants imprimés sont ceux des matrices de covariance du groupe. 
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 Ȩريȕ التغايرات عن ȄانƟ ن اختيار فرضيةȮƹM de Box من اجلدول ǰحيث يتم هذا التايل   23-4ونستنت
فǚننا نقبل الفرضية البديلة والƔ   0.05فǽǚا كانǨ الداللة أقل من .  F-FISHERر باستخداȳ توȁيعاالختبا

يعƗ هذا قبولنا للفرضية الصفرية  0.173وكون الداللة بلغǨ . تنص على عدȳ التǲانȄ الدال إحصائيا
  .الحتياج يف رأس املال العاملاوالقائلة بتǲانȄ تغايرات متغريات الدراسة بƙ صنفي املتغري التابع املمǮل يف 

  
 

 Résultats du test)23-4(اجلدول رقم

M de Box 10.381 

F 

Approximativement 1.502 

ddl1 6 

ddl2 2827.326 

Signification .173 

Teste l'hypothèse nulle de matrices de covariance à égales populations.  

 
  : استȋɎǺ املتȢريات .2.3

أدناȻ أن ثالث متغريات استخلصǨ من بƙ تلȬ املقترحة وهي نسبة  24-4يتبيَّن من اجلدول
، ونسبة )10R(، نسبة املواد األولية املستȾلȮة إىل رقم األعمال )13R(املستخدمƙ إىل رقم األعمال 

  F exact إلحصاءǥا، على الترتيب حيث بلغǨ داللة )7R(االحتياج يف رأس املال العامل إىل رقم األعمال 
فان هذا يفسر القدرǥ العالية هلذȻ املتغريǥ جمتمعة على   0.05وƞا أن هذȻ القيمة أقل من  0.000 القيمة
للعينات املستقلة  T-testوقد أǱري اختبار لتساوي متوسطات هذȻ املتغريات يف اŎموعتƙ باستخداȳ . التمييز
 ƙوتب:  

  
بلغF  Ǩ اإلحصاءǥ، أن داللة )7R(ملال العامل إىل رقم األعمال بالنسبة لنسبة االحتياج يف رأس ا -

ưا يعƗ قبول فرضية تساوي التباينƙ يف اŎموعتƙ، ويف اƩالتƙ سواء كان  0.05وهي اكƎ من  0.17
ƙموعتŎيف ا ƙتساوي املتوسط ȳن االختبار بيَّن عدǚالتباين متساو أو غري متساو ف.  

  
بلغF  Ǩ اإلحصاءǥ، أن داللة )10R(األولية املستȾلȮة إىل رقم األعمال  بالنسبة لنسبة املواد -

ưا يعƗ قبول فرضية تساوي التباينƙ يف اŎموعتƙ، ويف اƩالتƙ سواء كان  0.05وهي اكƎ من  0.316
ƙموعتŎيف ا ƙن االختبار بيَّن تساوي املتوسطǚالتباين متساو أو غري متساو ف.  
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وهي أكƎ  0.562بلغF  Ǩ اإلحصاءǥ، أن داللة )13R(ملستخدمƙ إىل رقم األعمالبالنسبة لنسبة ا -
ưا يعƗ قبول فرضية تساوي التباينƙ يف اŎموعتƙ، ويف اƩالتƙ سواء كان التباين متساو أو غري  0.05من 

ƙموعتŎيف ا ƙتساوي املتوسط ȳن االختبار بيَّن عدǚمتساو ف.  
  

  Variables introduites/éliminées (a,b,c,d))24-4(اجلدول رقم

Pa
s Introduite 

Lambda de Wilks 

Statistique ddl1 ddl2 ddl3 
F exact 

Statistique Ddl1 ddl2 Signification

1 R13 .301 1 1 28.00
0 64.948 1 28.00

0 .000

2 R7 .198 2 1 28.00
0 54.668 2 27.00

0 .000

3 R10 .157 3 1 28.00
0 46.450 3 26.00

0 .000

A chaque pas, la variable qui minimise le lambda de Wilks global est introduite.  

a Le nombre maximum de pas est 34. 

b La signification maximum du F pour introduire est .05. 

c La signification minimum du F pour éliminer est .10. 

d Seuil du F, tolérance ou VIN insuffisant pour la poursuite du calcul. 

 
  
  : اختبار الداللة و قوة العɎقة. 3. 3

ونسبة التباين . 5.360قيم كل من اإلحصاءات، القيمة الذاتية والبالغة  25-4تبƙ النتائǰ الواردǥ يف اجلدول
املǞوية للتباين املتراكم املفّسر من الدالة، إضافة إىل قيمة معامøل  وكذلȬ نفȄ القيمة للنسبة  % 100البالغة 

وتدل هذȻ القيمة على ارتباط قوي، بينما يدل مربع هذا االرتباط    0.918االرتباط القانوƆ والƔ تساوي 
أّما . هلذا التحليل على نسبة التغري يف املتغري التابع الذي Ƣ ّŹييزȻ باملتغريǥ املستقلة وفقا 0.8427البالȠ حوايل 

 Ȼالنسبة وقدر Ȼن  0.1573الباقي من هذǖ15.73يفسر ب %     ƙøروق بøع إىل الفøǱمن تباين القيم ير
ƙموعتŎا .  

  
 Valeurs propres)25-4(اجلدول رقم

Fonction Valeur propre % de la variance % cumulé Corrélation canonique 

1 5.360(a) 100.0 100.0 .918 

a Les 1 premières fonctions discriminantes canoniques ont été utilisées pour l'analyse. 
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  اإلحصøاءǥ ، أمøا قيمøة   0.157بلغLambda de Wilks   Ǩأن قيمة إحصاءǥ  26-4يتبƙ من اجلدول
024.492 =χ  ƙفروق دالة إحصائيا ب ȫهنا Ǩا كانǽدد هذا االختبار ما إƷة  وøǞاملنب ǥيف املتغري ƙموعتŎا

، على أن هذا االختبار دال عند مسøتوɁ  0.000واملتمǮلة يف النسبة املالية الǮالث، ونستدل من قيمة الداللة 
  .وهو يعƎ على وǱود فروق بƙ اŎموعتƙ يف املتغريات املستخلصة من بƙ تلȬ املقترحة  0.05

  
 Lambda de Wilks)26-4(اجلدول

Test de la ou des fonctions Lambda de Wilks Khi-deux ddl Signification 

1 .157 49.024 3 .000 

 
  :دواȯ التمييز . 4. 3

  . االحتياج يف رأس املال العامل Ʊد نوعƙ من دوال التمييز Ɯالة
معامالőا معطøاBFRZCS   ǥ)( يف رأس املال العامل لالحتياجوهي دالة التمييز القانونية املعيارية :   األوىل -
  : وتصاȟ على النحو التايل   27-4 اجلدول يف

49.....13*821.010*529.07*696.0)( −−+= RRRBFRZCS  
  

Coefficients des fonctions discriminantes canoniques standardisées)27-4(اجلدول رقم

 
 

Fonction 

1 

R7 .696 

R10 .529 

R13 -.821 

  
 اجلøدول  معامالőا معطاǥ يفBFRZC)( التمييز القانونية لالحتياج يف رأس املال العامل وهي دالة:  الǮانية -
4-28 Ûعلى النحو التايل ȟوتصا :  

410.....254.213*126.010*086.07*049.0)( −+−+= RRRBFRZCS  
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  Coefficients des fonctions discriminantes canoniques)28-4(اجلدول رقم

 
 

Fonction 

1 

R7 .049 

R10 .086 

R13 -.126 

(Constante) 2.254 

Coefficients non standardisés  

  
3 .5 .Ȥت  داليت التصنيɎمعام :  

  : أدناȻ على دالتƙ لغرض إعادǥ تصنيȤ أفراد العينتƙ يف إحدɁ اŎموعتƙ ومها Ʋ4-29صل من اجلدول 
Ʊ موعة األوىل حيث االحتياج يف رأس املال العامل سالبǲد الدالةبالنسبة للم :  

  
  

  :لمǲموعة الǮانية حيث االحتياج يف رأس املال العامل موǱب Ʊد الدالةلبالنسبة 
412.....818.25*016.1*128.0*123.0 131072 −−++−= RRRD  

  
 Coefficients des fonctions de classement) 29-4(اجلدول رقم 

 
 

DBFR 

1 2 

R7 .105 -.123 

R10 .527 .128 

R13 .433 1.016 

(Constante) -12.485 -25.818 

Fonctions discriminantes linéaires de Fisher  

 
 

3 .5 .ƙقل اجملموعتǭ يات مركزيǭإحدا :  
 

بينما يقع مركøز ثقøل    1.702مركز ثقل اŎموعة األوىل حيث رأس املال العامل موǱب يقع عند القيمة 
كما نستنتǲه من . 4.641: در بø، ومنه فǚن املسافة بƙ املركزين تق2.939 -اŎموعة الǮانية عند القيمة 

 : التايل 30-4اجلدول
 
 
 

( ) 411.....485.12*433.0*527.0*105.0 131071 −−++= RRRBFRD
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 Fonctions aux barycentres des groupes)30-4(اجلدول رقم

DBFR 
Fonction 

1 

1 1.702 

2 -2.939 

Fonctions discriminantes canoniques non standardisées évaluées aux moyennes des groupes  

 
 

  : صنيȤنتائǰ الت. 6. 3
  

وتدلنا هذȻ النتائǰ على Ǳودǥ التنبŊؤ بعȒوية اجلماعة باسøتخداȳ  . أدناȻ نتائǰ التصنيȤ 31-4 يبƙ اجلدول
حيث أن ƣانيøة  . ويتبƙ من قيم القطر الرَّئيسي للǲدول اƩاالت املصنَّفة تصنيفا صحيحا. التحليل التمييزي

ǥ18( عشر ( ǥتسعة عشر ƙمن ب)م) 19Ŏتتميز باحتياج يف رأس املال العامل ميزانية من ا Ɣوعة األوىل وال
أما بالنسبة للمǲموعة الǮانية والƔ تتميز باحتيøاج  . % 94.7موǱب قد صłنōفوا تصنيفا صحيحا، أي بنسبة 

ومنøه فǚøن   . % 100يف رأس املال العامل سالب فǚن مجيع أفرادها قد صłنōفوا تصنيفا صحيحا، أي بنسبة 
وتȮون Ǳودǥ التصنيȤ الȮلية )  29(لميزانيات املصنȤ تصنيفا صحيحا هو تسعة وعشرون اŎموع الȮلي ل

  .% 96.7قد بلغة نسبة 
  
  

  Résultats du classement(a))31-4(اجلدول رقم

 
 DBFR 

Classe(s) d'affectation prévue(s)
Total 

1 2 
 

Original 

Effectif 
1 18 1 19 

2 0 11 11 

% 
1 94.7 5.3 100.0 

2 .0 100.0 100.0 

a 96.7% des observations originales classées correctement. 
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  خɎصة الفصل
  : يتبƙ من نتائǰ التحليل اإلحصائي ما يلي

  
Ƣيزت قيم متغريات الدراسة بالتقلب الشديد وǽلȬ بالنȚر إىل معامالت االختالȣ اǂسوبة، وهذا داخل  -

  .وعة Ǳزئية وكذلȬ اƩال بالنسبة للمǲموعة الȮليةكل جمم
  
إحدɁ مسøلمات التحليøل التمييøزي أن املøتغريات الȮميøة تøȮون موȁعøة توȁيعøا ȕبيعيøا           -

إال أن هذȻ املتغريات . 16لȮل جمموعة Ǳزئية حمددƞ ǥستويات املتغري التصنيفي   Multinormalitéمتعددا
ǽلȬ بالنȚر إىل معامالت التناșر والتفلطǴ اǂسوبة، وهذا داخل ال تتبع القانون الطبيعي يف توȁع قيمȾا و

ومع ǽلȬ فǚن التحليل التمييزي يعطي نتائǰ . كل جمموعة Ǳزئية وكذلȬ اƩال بالنسبة للمǲموعة الȮلية
  . 17صادقة نسبيا يف ضوء اخلطǖ من النوع األول وعند استخداȳ عينات ǽات حǲم متوسȔ أو كبري

 
املقدَّرǥ للتنبŊؤ Ɯالة صايف إمجايل اخلزينة، رأس املال العامل  Ü4-5  Ü4-9  1-4: زتستخدȳ دوال التميي -

 ǥالوارد ǥواملختصر ǥواالحتياج يف رأس املال العامل على الترتيب عند املستويات املختلفة للمتغريات املركز
تنبŊؤ Ɯالة صايف إمجøايل  املقدَّرǥ لل Ü4-6  Ü4-10  2-4: بينما تستخدȳ دوال التمييز. يف هذȻ الّدوŁال

اخلزينة، رأس املال العامل واالحتياج يف رأس املال العامل على الترتيب عند املستويات املختلفة للمتغريات 
وتفيد هذȻ الدوال يف وضع السيناريوهات املستقبلية املختلفة Ɯالة املتغريات التابعøة املøذكورǥ   . األصلية

  .واơاǽ ما يناسب من قرارات
  
املتغريات الƢ Ɣيōز كل متغري تابع ƞفردȻ ليسǨ بالȒرورǥ املتغرياتŇ نŁفǐسŁȾŁا، على الرغم من كون املتغري إن  -

التابع إمجايل صايف اخلزينة هو حاصل الفرق بƙ املتغريين التابعƙ رأس املال العامل واالحتيøاج يف رأس  
  .املال العامل

  
ت املستقلة متوسطات Ưتلفة داخل اŎموعات اجلزئيøة حƓø   تبيَّن أن ليȄ بالȒرورǥ أن يȮون للمتغريا -

ǥون ضمن جمموعة املتغريات املميزȮويستفاد من هذا اخلاصية األساسية التالية. ت :  
  

                                                 
16- D. STILI : Op cit, Page 43. 

  .225مرǱع سابȨ صفحة : د أبو عالȳ رǱاء حممو -17
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Ȯƹن أن ال يȮون للمتغريǥ املستقلة ƞفردها القدرǥ على التمييز، ولȮن تȮتسب هذȻ القدرǥ عندما تȮون  -
والعȄȮ صحيƞ ،ǴعƗ أن متغريǥ منفردƢ ǥلȬ القدرǥ على التمييøز  . لةضمن جمموعة من املتغريات املستق
  .ǲƞموعة من املتغريات املستقلة ولȮن تفقد هذȻ القدرǥ عند اƠادها

  
-  ȳوȾفƞ من حساب معامالت االرتباط ǥن االستفادȮƹPearson  أوSpearman  م املتغرياتǲلتقليص ح

يف االعتبار ترتيøب   دار قيم املتغريات يف حƙ األسلوب الǮاƆ يǖخاملنّبǞة، فاألسلوب األول يǖخذ يف االعتب
  .Multicolenaret 18وبالتايل Ɵاوȁ املشȮالت الناƟة عن تعدد اخلطية. هذȻ القيم وال يتǖثر بالقيم املتطرفة

  
-  øينǌيŃحŁار تȚا يف انتȾاملتوصل إلي ǰرغم اختراق فرضيات التحليل التمييزي إالَّ أننا نقبل بالنتائ  Ȭøلǽا، وȾ

  .عندما تتوفر عينة واسعة من ميزانيات املؤسسات التابعة هلذا القطاع
 
ال ينبȢي التعامل مȜ املǘسسات الفندقية ǽات الȖابȜ العمومي بنفȄ األسلوǡ أǭناǒ عرȑها لعملية  -

 .اƪوصصة املȖلقة
  
 .تتǺذ القرارات خبصوȋ مستويات املتȢريات النوعية وفقا لنتائǰ اجلدوȯ أدناه -
  

OLAP Cubes(a)  
Predicted Group for Analysis 1: Total  جدول 

 DTNG = 1 Mean Minimum Maximum 
Discriminant Scores from 
Function 1 for Analysis 1 -1,0918 -2,89387 ,99648

 DTNG = 2 Mean Minimum Maximum 
Discriminant Scores from 
Function 1 for Analysis 1 3,0025822 2,27601 4,22373

 DFR = 1 Mean Minimum Maximum 
Discriminant Scores from 
Function 1 for Analysis 1 ,6375928 -,32742 2,60619

 DFR = 2 Mean Minimum Maximum 
Discriminant Scores from 
Function 1 for Analysis 1 -1,4877 -4,55626 -,40720

  DBFR = 1 Mean Minimum Maximum 
Discriminant Scores from 
Function 1 for Analysis 1 1,7018 -,76662 2,89056

 DBFR = 2 Mean Minimum Maximum 
Discriminant Scores from 
Function 1 for Analysis 1 -2,9394 -5,43429 -,90870

  
                                                 

18- D. STILI : Op cit, Page 25. 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : اخلامسالفصل 
  قطاع الفنادق يف اجلزائر 

  اإلنتاج وحساب االستغالل بمنظور حسامن 
 2001و 1974للفرتة املمتدة بني  
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ȉ د االقتصاد اجلزائري منذ سنةȾ1988 ǨلǮƢكل القطاعات و Ǩذرية وعميقة مسǱ إصالحات  Ȼهذ
ة العمومية باعتبارها ضرورǥ لزيادǥ كفاءőا، مث اعتماد برامǰ ديصااإلصالحات يف استقاللية املؤسسات االقت
الذي كان  1994الذي كان بشȮل سري، مث اتفاق سنة  1989اإلصالح والتعديل اهليȮلي كاتفاق سنة 

 Ɨȕاالقتصاد الو ȇلية وإنعاȮنات االقتصادية الȁالتوا ǥحول استعاد Ȼيدور حمور Ɨل علȮإصالحات يف (بش
وقد كان هلذȻ ). إƀ...ية والنقدية والتǲارǥ اخلارǱية، خوصصة املؤسسات العموميةالامل السياسات

ȁا بروȾالقطاعات االقتصادية لعل أمه ǰاإلصالحات األثر على نتائ–ȳانب القطاع العاǱ إىل-  ȋقطاع خا
سلوȫ متغريات اول يف هذا الفصل معرفة حالة قطاع الفنادق اجلزائرية من خالل تتبع Ʋ. ينشȔ يف Ǳل امليادين

سوȣ نستخدȳ هلذا الغرض جمموعة . 2001إىل 1974حساب اإلنتاج وحساب االستغالل للفترǥ املمتدǥ من
  .من أساليب اإلحصاء متعدد األبعاد

  
. والتعريȤ باملتغريات املستعملة جمتمع الدراسة األول حيث نقدȳ يف : يتȮون هذا الفصل من ثالثة مباحث

ƆاǮيف املبحث ال ȳونقد Ơ ƙالليال إحصائيا لقيم املتغريات مستعينȮȉالقيم البيانية باأل Ȼعن تطور هذ ǥƎاملع .
عرفة مدɁ الفروق املوǱودǥ يف متغريات اختبارات إحصائية مل أما يف املبحث الǮالث فȾو Ưصص إلǱراء

خلاȋ عن القطاع مدي تدخل كل متغريƞ ǥفردها يف Ƣييز القطاع ا ىالتعرȣ علمث  .الدراسة وقياس داللتȾا
ƙييز القطاعƢ املتغريات جمتمعة على Ȼة أخري  معرفة اثر هذȾǱ ة ومنȾǱ من ȳالعا.  

الوسيطة، القيمة املȒافة،  اتساب اإلنتاج، حساب االستغالل، اإلنتاج اخلاȳ، االستȾالكح:  مات املفتاحكل
، تعويȐ األǱراء، الفائȐ الصايف ȫ األصول الǮابتة، العائد الداخلي، الȒرائب املرتبطة باإلنتاجاستȾال

  .لالستغالل، التحليل ألعاملي التمييزي، دالة النتيǲة، املؤسسات الفندقية
  
  :تتمǮل إȮȉالية هذا الفصل يف األسǞلة التالية و
إىل أي مدȮƹ Ɂن اعتبار مؤسسات القطاع اخلاȋ متميزǥ يف أدائȾا مقارنة ƞؤسسات القطاع العاȳ من  -

 تشȮيل متغريات حساب اإلنتاج وحساب االستغالل Ý منȚور املسامهة يف
- Ý وما هو معدل هذا التطور ƙل تطور كل من القطاعȮȉ ما هو 
-  Ý ƙما هي آفاق هذين القطاع 
  

  : هذȻ التساǗالت تقودنا إىل صياغة مجلة من الفرضيات ǮƢل إǱابات مبدئية هلا
عاȳ من حيث نشاȕه وتوسعه يف جمال الفندقة، ومنه مبدئيا فان القطاع اخلاƷ ȋتل وȁنا متميزا عن القطاع ال

  : اźɇ) نفترض(فǚننا 
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1. ȳمن مسامهة القطاع العا Ǝأك ȳيف جمموع اإلنتاج اخلا ȋون مسامهة القطاع اخلاȮأن ت.  
2. ȳمن مسامهة القطاع العا Ǝأك Ȕالوسي ȫالȾيف جمموع االست ȋون مسامهة القطاع اخلاȮأن ت. 
 .اȋ يف جمموع القيمة املȒافة أكƎ من مسامهة القطاع العاȳأن تȮون مسامهة القطاع اخل .3
4. ȳمن مسامهة القطاع العا Ǝابتة أكǮاألصول ال ȫالȾيف جمموع است ȋون مسامهة القطاع اخلاȮأن ت. 
5. ȳمن مسامهة القطاع العا Ǝراء أكǱات األȒيف جمموع تعوي ȋون مسامهة القطاع اخلاȮأن ت. 
6.  ȋون مسامهة القطاع اخلاȮأن تȳمن مسامهة القطاع العا Ǝرائب املتعلقة باإلنتاج أكȒيف جمموع ال. 
7. ȳمن مسامهة القطاع العا Ǝيف جمموع الدخل الداخلي أك ȋون مسامهة القطاع اخلاȮأن ت. 
8. ȳمن مسامهة القطاع العا Ǝاإلمجايل لالستغالل أك Ȑيف جمموع الفائ ȋون مسامهة القطاع اخلاȮأن ت. 
  

دراسة قطاع الفنادق، املقاهي واملطاعم ويȾدȣ إىل معرفة مدɁ وǱود فروق إحصائية  يقتصر هذا الفصل على
 Ȼهلذ ȳالعا ȻاƟديد االƠ وكذا ،ȳوالعا ȋاخلا ƙالقطاع ƙالفروق يف املتغريات املدروسة ب Ȼة داللة هذǱودر

عƙ العاȳ واخلاȋ، رفة مدɁ انعȮاسات اإلǱراءات املتخذǥ على هذا القطاع بفرعيه القطامعاملتغريات قصد 
Ȕيǂثري اǖومعرفة ت.  

  
وعليه واعتمادا على بيانات سنوية . 2001إىل  1974 قد Ź إǱراء هذا البحث يف إȕار ȁمƹ Ɨتد من سنةو

فقد Ź حساب قيم  املتغريات املدروسة واملتمǮلة يف النسب املǞوية ملشاركة كل من القطاعƙ  1متعلقة ǲƞاميع
   .جمموعاخلاȋ والعاȳ يف كل 

 
  : امةتȢريات اƬبعȐ املالتعريȤ ب -أوال

  
Ǯƹل جمموع السلع واخلدمات :  )la PTB – production totale brute(اɋنتاǯ الكلي اƪام . 1. 1

وȮƹن القول أن اإلنتاج الȮلي ). فȾو ال يتȒمن اخلدمات غري اإلنتاǱية(اإلنتاǱية فقȔ، واملنتǲة من قبل البلد 
مقيمة (الل عاȳ معƙ مقيما بسعر اإلنتاج يساوي قيمة جمموع اإلنتاج اخلاȳ لفروع اإلنتاج اخلاȳ لبلد ما خ
  .2)بسعر اإلنتاج

  
ويعرȣ على أنه قيمة السلع : )  la PIB – production intérieur brute(اɋنتاǯ الداخلي اƪام . 2. 1

اد اخلدمات املقدمة من قبل اإلدارات العمومية واخلدمات املنتǲة يف اإلقليم الوƗȕ، خالل فترǥ معينة، مع استبع

                                                 
1 - ƙر اجلدولȚالفصل السادس 2و 1ان Ȩملح ، .  
2   -  ǥنية :  1994أقاسم قادȕاسبة الوǂأقاسم  - ا ǥيد قدي وقادŎ62ت اجلامعية، اجلزائر، صفحة ديوان املطبوعا –ترمجة عبد ا.  
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 l’Amortissement des(ونقول إنتاج داخلي خاȳ، ما داƁ ȳ يتم استبعاد إهتالȫ االستǮمارات . واهليǞات املالية

immobilisations(3.  
  
سي الرئي) Agrégat(يعد اŎمع :  )le PIB – Produit intérieur brut(الناتǰ الداخلي اƪام . 3. 1

السنوية اǂدثة يف اإلقليم ) Richesse(اǂسوب يف اǂاسبة الوȕنية، Ǯƹل هذا اŎمع جمموع الǮروات الوȕنية 
ƙǲنسيات املنتǱ ƙمن دون التمييز ب Ɨȕ4الو . ȄȮيع)le PIB ( لي املتولدȮالدخل ال)Généré ( يف اقتصاد

  .5واخلدماتدولة ما واملصاريȤ الȮلية املدفوعة للحصول على السلع 
  
Ǯƹل قيمة الناتǰ الداخلي اخلاȳ مȒافا :  )le PNB – Produit national brut(الناتǰ الوطƗ اƪام . 4. 1

وعليه . املستلمة من باقي العاƁ، منقوصا منه دخل العوامل املدفوعة لباقي العاFacteurs (Ɓ(إليه دخل العوامل 
 ȳاخلا Ɨȕالدخل الو Ȅيقي)le PNB (مجايل املستفاد الدخل اإل)Gagné ( وȾيف أية دولة، ف ƙمن قبل املقيم

يتȒمن إǽا الدخل املستفاد باخلارج من قبل املقيمƙ يف هذȻ الدولة وليȄ الدخل املستفاد يف إقليم هذȻ الدولة 
ƙ6من قبل غري املقيم.  

  
سبة الوȕنية، وهي ǮƢل الفرق ارتبȔ مفȾوȳ القيمة املȒافة باǂا:)VA–Valeur ajouté(القيمة املضافة . 5. 1

  : 7ويوǱد Ȯȉلƙ للقيمة املȒافة. بƙ اإلنتاج الȮلي ملؤسسة أو فرع، منقوصا منه االستȾالكات الوسيطة
  
تتمǮل يف جمموع األǱور واألعباء املرتبطة ŏا : ) VAB – Valeur ajouté brute(القيمة املضافة اƪامة  -

)Charges salariales (ا الفȾافا إليȒرائب املرتبطة باإلنتاج، واألرباح قبل مȒوائد على القروض وكل ال
  .وȮƹن اƩصول عليȾا بطرح االستȾالكات الوسيطة من اإلنتاج الȮلي. أن تفرض عليȾا ضرائب

مة املȒافة اخلاȳ ومبلǮƢ Ƞل الفرق بƙ القي: ) VAB – Valeur ajouté nette(القيمة املضافة الصافية  -
  .نوية لالستǮماراتهتالȫ السأقساط اإل

  
وǮƢل كل استȾالȫ استخدCI – Consommation intermédiaire  ( : ȳ(االستهɎكات الوسيȖة . 6. 1

  .8)هتالȫ رأس املالإ(إلنتاج سلعة أو خدمة باستǮناء تȮلفة استخداȳ رأس املال 

                                                 
3 - LAKEHAL Mokhtar :  Dictionnaire d’économie contemporaine, Vuibert éd., Paris 2001, page 560. 
4 - Ibidem, page 562. 
5 - MANKIW G. N. : Macroéconomie « une perspective européenne », de boeck 2° édition, Bruxelles 2001, page 20. 
6 - Ibidem, page 33. 
7 - BERAUD Alain : Introduction à l’analyse macro-économique, Anthropos 3° édition, Paris 1990, page 52.  
8 - LAKEHAL Mokhtar : Op. cit. page 158. 



  قطاع الفنادق يف اجلزائر  من منظور حساب اإلنتاج وحساب االستغالل:    اخلامس  الفـصل 
  
  

 154

1 .7 . ȯɎȢإعانات االست)Sub. E ( :ƙǲارية مقدمة للمنتǱ ويالتƠ عن ǥمن قبل اإلدارات  وهي عبار
العمومية بغية ơفيȐ أسعار املنتǲات الƔ تȮون موضوعا للدعم، فوșيفتȾا إǽا تتمǮل يف تعويȐ اخلسائر 

  .9النامجة عن اƳفاض أسعار املنتǲات املدعمة من قبل الدولة كبعȐ املواد الغذائية األساسية
 
1 .8 . ǒتعويضات األجرا) RS – Rémunération des salaries ( : ل يف جمموع املدفوعات العينيةǮتتم

والنقدية للمستخدمƙ، وتشمل األǱور والرواتب واالȉتراكات االǱتماعية الفعلية املدفوعة من قبل املؤسسات 
 Ɣتماعية الصورية الǱاملسامهات اال Ȭالعمال وكذل ſات املماثلة هلا لصاȾتماعي واجلǱمان االȒال ſإىل مصا

االǱتماعية املقدمة مباȉرǥ للعمال مǮل دور اȒƩانة التابعة للمؤسسات، املخيمات تعتƎ مقابال للخدمات 
  .10الصيفية لصاſ العمال وأبنائȾم واملراكز الطبية االǱتماعية

  
1 .9 . ǯنتاɋة باȖري املباشرة املرتبȡ Ǣالضرائ)ILP – Impôt indirecte lie à la production ( :

، الرسم على )TAP(اإلنتاǱية على نشاȾȕا مǮل الرسم على النشاط املƗȾ وتتمǮل يف كل ما تدفعه الفروع 
  .إVF ...(ƀ(، الدفع اجلزايف )TVA(القيمة املȒافة 

  
1 .10 . ȯɎȢاالست Ȑفائ)EBE ( :سب من خالل املعادلة التاليةƷو ȣيعر  

تعويȒات األǱراء  –ستلمة إعانات االستغالل امل+ القيمة املȒافة اخلامة للفرع = الفائȐ اخلاȳ لالستغالل 
 .الȒرائب املرتبطة باإلنتاج املدفوعة –املدفوعة 

  
EBE = VAB + Sub – RS – ILP 

 
 
1 .11 .ȫɎابتة  إهتǮال ȯاألصو)AFF – Amortissement des fonds fixes ( : ǰل نقص القيمة الناتǮƹو

ǥمعينة تقاس عاد ǥاألصول يف عملية اإلنتاج خالل فتر ȳبالسنة عن استخدا .  
  
  
  
  

ǯنتاɋا ǡاسبية التالية  ويعطى : حساǂبالعالقات ا:  
                                                 

9   -  ǥصفحة  : 1994أقاسم قاد Ȩع سابǱ98مر.  
  .99املرǱع السابȨ، صفحة  -   10
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  :حساب اإلنتاج من منȚور اإلنتاج  -
  

   PB = VA + CI على مستوɁ القطاع أو الفرع
Ɨȕالو Ɂعلى املستو ∑  PB = ∑ VA + ∑ CI  

 )la PTBpp = VAB + CI ) ......01 اإلنتاج الȮلي اخلاȳ بسعر اإلنتاج
 )la PTBpm = VAB + CI + TVA + DT/I) ......02 الȮلي اخلاȳ بسعر السوق اإلنتاج

  
  :حساب اإلنتاج من منȚور الدخل  -
  

  EBE = VA + Sub – RS – ILP   
 )la PTBpm = CI + RS + ILP – Sub + EBE) ......03 اإلنتاج الȮلي اخلاȳ بسعر السوق

  
Ǯاملتغريات م Ȑرار حساب بعȮلة تȮرار حساب إنتاج قطاع أو فرع عندما يدخل ولتفادي مشȮل ت

 ȳيف إنتاج فرع أو قطاع آخر، األمر الذي يقودنا إىل استعمال اإلنتاج الداخلي اخلا Ȕوسي ȫالȾكاست)la 

PIB.(  خذǖل التايل حساب اإلنتاجويȮالش:  
  

 االستǺدامات املوارد
ȳاإلنتاج اخلا)PB( ȫالȾوسيطةاست 

 )VAB(ة اخلامة القيمة املȒاف:الرصيد 
  اجملموع اجملموع

  
  :فيǖخذ الشȮل التايلحساب االستغالل  أمَّا
  

  االستǺدامات املوارد
  )RS(تعويȒات األǱراء  )VAB(القيمة املȒافة اخلامة

 )ILP(ضرائب مرتبطة باإلنتاج  ).Sub(إعانات االستغالل املستلمة
 )EBE(الفائȐ اخلاȳ لالستغالل:الرصيد 

  اجملموع اجملموع
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  ليل اɋحصائي ملتȢريات الدراسةǶالت:  ǭانيا
  

 قوȳ يف هذȻ الفقرǥ وباالستعانة باألȮȉال البيانية املوضحة لتطور قيم متغريات الدراسة من اجلدولن
وكذلȬ  )4-6( رقم ، وقيم بعȐ املؤȉرات اإلحصائية الواردǥ يف اجلدول)3- 6( رقماجلدول و )2-6( رقم
 إحصائيوضع تعليȨ  ،لذي يعطي قيم معامالت االرتباȕات هلذȻ املتغريات فيما بينȾاا)5- 6( رقم دولاجل

ǰالنتائ Ȑبع ȋننا من استخالȮƹ Ɣاملتغريات ال Ȼهلذ ȳالعا ȫم السلوȾها يف اجلدول تفيد يف فȁرمو ǥرقم املعطا 
   .خالل فترǥ الدراسة  ، )1- 6(

  
  لمساƵة يف اجملموعل املǞويةنسبةالرموز متȢريات)1-5(رقمدوȯاجل

  القȖاع العام القȖاع اƪاƭ: ȋموعيفالنسبة املǞوية للمساƵة
ȳاإلنتاج الداخلي اخلا PPB EPB  
  PCI ECI االستȾالكات الوسيطة

  PVA EVA  القيمة املȒافة
  PCFF ECFF األصول الǮابتة تالȫهإ

  PRI ERI  ليخالدخل الدا
  PILP EILP الȒرائب املتعلقة باإلنتاج

  PRS ERS  تعويȐ األǱراء
  PENE EENE الفائȐ الصايف لالستغالل
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 نسبة مساƵة القȖاع اƪاȋ يف اجملموع )2-5( رقمدوȯ اجل

السنة PPB PCI PVA PCFF PRI PILP PRS PENE
1974 85,87 85,73 85,95 51,74 87,99 71,43 77,34 100,36

75 84,04 84,67 83,64 43,33 86,46 74,22 74,83 97,25
76 83,35 84,00 82,95 39,80 86,21 73,02 75,04 99,14
77 77,09 77,92 76,60 30,75 80,76 64,21 68,21 99,64
78 80,09 82,82 77,92 33,81 82,19 60,89 70,47 100,61
79 76,62 81,76 73,56 32,68 76,99 64,98 63,71 92,73
80 76,45 80,60 74,10 33,31 77,48 65,60 64,36 92,92
81 74,56 77,12 72,98 32,04 76,46 62,71 63,03 93,02
82 73,78 77,78 71,28 31,47 74,64 61,38 61,85 90,28
83 73,65 79,27 70,35 30,49 73,79 60,32 60,79 89,89
84 75,29 80,50 72,21 32,75 75,44 63,51 61,70 92,00
85 78,79 88,18 74,67 34,71 77,18 58,57 61,70 93,27
86 81,67 88,37 79,07 40,86 81,09 63,85 62,13 95,68
87 81,27 88,16 78,78 40,09 80,69 68,53 61,69 94,62
88 80,52 85,26 78,79 40,14 80,70 78,13 61,85 92,09
89 86,71 91,31 85,06 43,01 87,15 79,65 72,95 97,22
90 87,66 91,32 86,12 24,00 89,15 79,49 73,76 98,62
91 88,03 87,48 88,20 64,57 89,44 80,29 71,34 97,79
92 90,63 88,10 91,42 70,79 92,43 89,56 64,56 100,25
93 89,52 89,06 89,71 49,08 93,02 92,49 68,56 101,15
94 90,00 88,99 90,42 49,53 93,66 91,64 75,64 101,15
95 90,22 91,28 89,76 58,38 92,50 93,92 74,54 98,90
96 90,27 89,67 90,54 52,06 93,90 93,44 74,74 100,74
97 90,07 89,78 90,21 61,49 92,72 92,17 76,03 99,00
98 88,38 87,23 88,88 54,55 91,89 92,35 74,12 98,69
99 88,13 83,64 90,02 37,20 94,64 92,75 74,71 102,68

2000 88,13 83,64 89,93 36,63 94,59 92,74 74,48 102,66
2001 88,13 83,64 89,89 36,38 94,57 92,74 74,38 102,66

 اƪامÛȄ ملȨǶ الفصل 02و  01حمسوبة انɎȖقا من بيانات اجلدولƙ :  املصدر
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 نسبة مساƵة القȖاع العام  يف اجملموع )3-5( رقمدوȯ اجل

EPB ECI EVA ECFF السنة ERI EILP ERS EENE
1974 14,13 14,27 14,05 48,26 12,01 28,57 22,66 -0,36 

75 15,96 15,33 16,36 56,67 13,54 25,78 25,17 2,75 
76 16,65 16,00 17,05 60,20 13,79 26,98 24,96 0,86 
77 22,91 22,08 23,40 69,25 19,24 35,79 31,79 0,36 
78 19,91 17,18 22,08 66,19 17,81 39,11 29,53 -0,61 
79 23,38 18,24 26,44 67,32 23,01 35,02 36,29 7,27 
80 23,55 19,40 25,90 66,69 22,52 34,40 35,64 7,08 
81 25,44 22,88 27,02 67,96 23,54 37,29 36,97 6,98 
82 26,22 22,22 28,72 68,53 25,36 38,62 38,15 9,72 
83 26,35 20,73 29,65 69,51 26,21 39,68 39,21 10,11
84 24,71 19,50 27,79 67,25 24,56 36,49 38,30 8,00 
85 21,21 11,82 25,33 65,29 22,82 41,43 38,30 6,73 
86 18,33 11,63 20,93 59,14 18,91 36,15 37,87 4,32 
87 18,73 11,84 21,22 59,91 19,31 31,47 38,31 5,38 
88 19,48 14,74 21,21 59,86 19,30 21,87 38,15 7,91 
89 13,29 8,69 14,94 56,99 12,85 20,35 27,05 2,78 
90 12,34 8,68 13,88 76,00 10,85 20,51 26,24 1,38 
91 11,97 12,52 11,80 35,43 10,56 19,71 28,66 2,21 
92 9,37 11,90 8,58 29,21 7,57 10,44 35,44 -0,25 
93 10,48 10,94 10,29 50,92 6,98 7,51 31,44 -1,15 
94 10,00 11,01 9,58 50,47 6,34 8,36 24,36 -1,15 
95 9,78 8,72 10,24 41,62 7,50 6,08 25,46 1,10 
96 9,73 10,33 9,46 47,94 6,10 6,56 25,26 -0,74 
97 9,93 10,22 9,79 38,51 7,28 7,83 23,97 1,00 
98 11,62 12,77 11,12 45,45 8,11 7,65 25,88 1,31 
99 11,87 16,36 9,98 62,80 5,36 7,25 25,29 -2,68 

2000 11,87 16,36 10,07 63,37 5,41 7,26 25,52 -2,66 
2001 11,87 16,36 10,11 63,62 5,43 7,26 25,62 -2,66 

 اƪامÛȄ ملȨǶ الفصل 02و  01حمسوبة انɎȖقا من بيانات اجلدولƙ :  املصدر
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  دراƨةال الƢصائƫ اǕحصائية لمƸƗيراƖليمƙ)4-5(رقمولالجد
% لمجموƱا Ǐƺ نƒƨ المƨاǉمة ǌيمة الدنياال المدƾ ƾيمة الƾصوǌال مƗوƯƨال Ǘاǎيارƴالم ƹنحرا ƹǘƗƢǗامل اƴم%  

PPB 16.98 73,65 90.63 83.53  5,88 7,04 
PCI 14.21 77.12  91.32 85.26 4.33  5,08 
PVA 21.07 70.36 91.42 82.61 7,25 8,78 

PCFF 46.79 24,00 70.79 42.35 11,71 27,65 
PRI 20.85 73,79 94.64 85.63 7,24 8,45 
PILP 35.34 58,57 93.92 76.95 13,12 17,05 
PRS 16.55 60,79 77.34 69.23 5,91 8,54 

PENE 12.79 89,89 102.68 97.32 3,94 4,05 
EPB 16.98 9.37 26.35 16.47 5,88 35,70 
ECI 14.21 8.68 22.88 14.74 4,33 29,38 
EVA 21.07 8.58 29.65 17.39 7,25 41,69 

ECFF 46.79 29.21 76.00 57.66 11,71 20,31 
ERI 20.85 5.36 26.21 14.37 7,24 50,38 
EILP 35.34 6.08 41.43 23.05 13,12 56,92 
ERS 16.55 22.66 39.21 30.77 5,91 19,21 

EENE 12.79  -2.68 10.11 2.68 3,94 147,01 
 3-5و 2-5الجدوليǅمƯƴياƖمحƨوƒ انǘƯقا مǅ:مصدرال

 

  
  Corrélation de Pearsonيبيǅ قيم مƴامƖǘ اǗرƗباƯ بيǅ المƸƗيراƖ )5-5( رقم جدولال

N=28  PPB PVA PCI PCFF PRI PILP PRS PENE 
PPB  1 ,990(**) ,786(**) ,698(**) ,970(**) ,911(**) ,763(**) ,820(**) 
  Sig. (bilatérale)   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
   28 28 28 28 28 28 28 28 
PVA  ,990(**) 1 ,692(**) ,681(**) ,991(**) ,932(**) ,791(**) ,860(**) 
  Sig. (bilatérale) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
PCI  ,786(**) ,692(**) 1 ,577(**) ,627(**) ,583(**) ,434(*) ,429(*) 
  Sig. (bilatérale) ,000 ,000  ,001 ,000 ,001 ,021 ,023 
PCFF  ,698(**) ,681(**) ,577(**) 1 ,605(**) ,608(**) ,374 ,405(*) 
  Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,001  ,001 ,001 ,050 ,032 
PRI  ,970(**) ,991(**) ,627(**) ,605(**) 1 ,939(**) ,821(**) ,896(**) 
  Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,001  ,000 ,000 ,000 
PILP  ,911(**) ,932(**) ,583(**) ,608(**) ,939(**) 1 ,682(**) ,729(**) 
  Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,001 ,001 ,000  ,000 ,000 
PRS  ,763(**) ,791(**) ,434(*) ,374 ,821(**) ,682(**) 1 ,813(**) 
  Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,021 ,050 ,000 ,000   ,000 
PENE  ,820(**) ,860(**) ,429(*) ,405(*) ,896(**) ,729(**) ,813(**) 1 
  Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,023 ,032 ,000 ,000 ,000  
**  La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
*  La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

  2-5 محƨوبة انǘƯقا مǅ بياناƖ الجدول:مصدرال
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  :  تȖور النسبة املǞوية لɌنتاǯ اƪام من اجملموع:  1- 2
تتراوح بƙ اقل قيمة  PPBالقطاع اخلاȋ اخلاȳ يف نتاج لǞ Ɍويةاملنسبة الأن  1-5حȘ من خالل الشȮلالن

 16.98تتردد يف مدɁ يصل إىل  وهي 1992 حمققة سنة 90.63وأعلى قيمة  1983حمققة سنة  73.65
 Ƞبل Ÿحسا Ȕتوسƞ83.53 معياري و ȣراƲ5.88با  Ȼقدر ȣعامل اختالƞ وهي يف تناقص  7.04أي
أما بالنسبة للقطاع  1984مث تبدأ يف التزايد انطالقا من سنة  1983إيل غاية  1974بشȮل عاȳ منذ سنة 

ȳيف القطاع العا ȳنتاج اخلاɌوية لǞأن النسبة امل Ȼل أعالȮالش Ȅمن نف ƙفيتب ȳالعا EPB  قيمة Ɔاد Ǩهلا قد عرف
وهي تتردد يف نفȄ مدي سابقتȾا وبنفȄ  1983سنة  26.35وأعلى قيمة هلا  1992سنة  9.37

 Ÿحسا Ȕتوسƞ نȮاملعياري ول ȣراƲأي  16.98اال Ȼقدر ȣعامل اختالƞ35.71  يȾا فőريȚوخالفا لن
االرتباȕات أن  كما يتبƙ من نتائǰ مصفوفة. مث تبدآ يف التناقص 1983إىل غاية سنة  1974تتزايد منذ سنة 

  .0.01هذȻ املتغريǥ مرتبطة بشȮل قوي مع باقي املتغريات ƞستوɁ معنوية يزيد عن 
  

  تȖور النسǢ املǞوية لɌنتاǯ اƪام من اجملموع )1-5 ( رقم شكلال

0

20

40

60

80

100

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

PPB

EPB

  
  3- 5و 2-5انطالقا من بيانات الجدولين مرسوم

  
  

   : تȖور النسبة املǞوية لɎستهȫɎ الوسيȔ من اجملموع : 2-2
تتراوح بƙ اقل قيمøة    PCIالقطاع اخلاȋيف  ةالوسيط اتالنسب املǞوية لالستȾالكأن  2-5يتبƙ من الشȮل

، وƞتوسȔ 14.21وǽلƞ ȬدɁ قدرȻ  1990حمققة سنة   91.32وأعلى قيمة  1981حمققة سنة  77.12
 Ÿمعياري  85.26حسا ȣراƲ4.33وا  ȣعامل اختالƞ ا . 5.06أيőريȚاليف أما بالنسبة لن  ȳاøقطاع الع

ECI  إال أن اقل قيمة هلا Ɂاملد Ȅالنسبة هلا نف Ȼسنة   8.68فان هذ Ǩا     1990كانøة هلøى قيمøوأن أعل
كما يتøبƙ مøن نتøائǰ مصøفوفة     . 29.37ومنه فان معامل اختالفȾا بلȠ  1981كانǨ سنة   22.88

Ɂستوƞ ل قوي مع باقي املتغرياتȮمرتبطة بش ǥاملتغري Ȼات أن هذȕ0.05معنوية يزيد عن  االرتبا.  
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  من اجملموع ةالوسيȖ اتتȖور النسǢ املǞوية لɎستهɎك )2-5 ( رقم شكلال
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  3-5و 2-5مرسومة انطالقا من بيانات الجدولين

  
  

   : تȖور النسبة املǞوية للقيمة املضافة من اجملموع : 3- 2
بƙ أقل  21.07تتغري يف مدPVA Ɂ اخلاȋ  افة يف القطاعȒلقيمة املالنسبة املǞوية ل أن 3- 5حȘ يف الشȮلنال

وكان متوسطȾا اƩساŸ  1992مسǲلة سنة  91.42وأعلى قيمة  1983مسǲلة سنة  70.36قيمة 
لقيمة ل وباملقابل فان النسبة املǞوية 8.78ومنه فان معامل اختالفȾا بلȠ  7.25واƲرافȾا املعياري  82.61

مسǲلة سنة  Ɂ8.58 ونفȄ االƲراȣ املعياري إال أن أقل قيمة هلا هلا نفȄ املد  EVAالعاȳ افة يف القطاعȒامل
ومنه فان معامل  17.39أما متوسطȾا اƩساŸ بلȠ  1983مسǲلة سنة  29.65وأن أعلى قيمة هلا  1992

 Ƞا بلȾل قوي مع باقي . 41.70اختالفȮمرتبطة بش ǥاملتغري Ȼات أن هذȕمصفوفة االرتبا ǰمن نتائ ƙكما يتب
  .ƞ0.05ستوɁ معنوية يزيد عن املتغريات 

  
  اجملموع تȖور النسǢ املǞوية  للقيمة املضافة من )3-5( رقمشكل ال
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  3-5و 2-5مرسومة انطالقا من بيانات الجدول
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 : من اجملموع تȖور النسبة املǞوية الستهȫɎ األصوȯ الǮابتة:  4- 2

يتغري يف مدɁ  القطاع اخلاȋول الǮابتة يف أن تطور النسب املǞوية الستȾالȫ األص 4-5يتبƙ من الشȮل  
وǽلȬ  1992سنة  70.79وأعلى قيمة وهي  1990سنة  24.00وقد عرȣ أدƆ قيمة له وهي  46.79

 Ȼقدر Ÿحسا Ȕتوسƞ42.43  Ȼمعياري قدر ȣراƲ11.71وا  Ƞبل ȣعامل اختالƞ وعلى 27.66أي ،
فمع احتفاșه   ECFFالعاȳ القطاعالǮابتة يف تȖور النسǢ املǞوية الستهȫɎ األصوȯ العȄȮ من ǽلȬ فان 

 Ǩاملعياري إال أن قيمته الدنيا كان ȣراƲاال Ȅونف Ɂاملد Ȅسنة  29.21بنف Ȭلǽأما قيمته  1992و
ومنه فان معامل اختالفه وصل  57.66وبلȠ متوسطه اƩساŸ  1990سǲلǨ سنة  76.00القصوɁ وهي 

باȕات أن هذȻ املتغريǥ مرتبطة بشȮل قوي مع باقي املتغريات كما يتبƙ من نتائǰ مصفوفة االرت. 20.32إىل 
  .ƞ0.05ستوɁ معنوية يزيد عن 

  
  ȫɎ األصوȯ الǮابتة  من اجملموعتتȖور النسǢ املǞوية اله )4-5( رقمشكل ال
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  3-5و 2-5مرسومة انطالقا من بيانات الجدول

  
   : من اجملموع تȖور النسبة املǞوية للدخل الداخلي:  5- 2
تتراوح   PRIالقطاع اخلاȋيف  للدخل الداخلي من اجملموع Ǟويةاملنسبة الأن  5-5حȘ من خالل الشȮلالن

وهي تتردد يف مدɁ يصل إىل  1999وأعلى قيمة حمققة سنة  1983حمققة سنة  73.79بƙ اقل قيمة 
20.85  Ƞبل Ÿحسا Ȕتوسƞ85.63  معياري ȣراƲ7.24وبا  Ȼقدر ȣعامل اختالƞ ما أ. 8.45أي

يف القطاع  للدخل الداخلي من اجملموعبالنسبة للقطاع العاȳ فيتبƙ من نفȄ الشȮل أعالȻ أن النسبة املǞوية 
 ȳالعاERI   قيمة هلا ƅأد Ǩوهي تتردد يف  1983سنة  26.21وأعلى قيمة هلا  1999سنة  5.36قد عرف

 Ÿحسا Ȕتوسƞ نȮاملعياري ول ȣراƲاال Ȅا وبنفȾمدي سابقت Ȅأي  14.37نف Ȼقدر ȣعامل اختالƞ
كما يتبƙ من نتائǰ مصفوفة االرتباȕات أن هذȻ املتغريǥ مرتبطة بشȮل قوي مع باقي املتغريات  .50.36

  .ƞ0.05ستوɁ معنوية يزيد عن 
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  تȖور  النسǢ املǞوية للدخل الداخلي من اجملموع )5-5( رقمشكل ال
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  3-5و 2-5 مرسومة انطالقا من بيانات الجدول

  
2 -6  :ǯنتاɋة باȖاملرتب Ǣوية للضرائǞور النسبة املȖمن اجملموع ت :   
  PILPلȒرائب املتعلقة باإلنتاج يف القطاع اخلاǞȋوية لاملنسبة الفيمȮن مالحȚة أن  6- 5الشȮل ا منمأ

وهي تتردد يف   1995 حمققة سنة 93.92وأعلى قيمة  1985حمققة سنة  58.57تتراوح بƙ اقل قيمة 
أي ƞعامل اختالȣ قدرȻ  13.12وباƲراȣ معياري  ƞ76.95توسȔ حساŸ بلȠ  35.34 مدɁ يصل إىل

من لȒرائب املتعلقة باإلنتاج لأما بالنسبة للقطاع العاȳ فيتبƙ من نفȄ الشȮل أعالȻ أن النسبة املǞوية . 17.05
وهي تتردد  1985سنة  41.43وأعلى قيمة هلا  1995سنة  6.08قد عرفǨ أدƅ قيمة هلا   EILPاجملموع

 Ÿحسا Ȕتوسƞ نȮاملعياري ول ȣراƲاال Ȅا وبنفȾمدي سابقت Ȅأي  23.05يف نف Ȼقدر ȣعامل اختالƞ
، مث 1985واىل غاية سنة  1974كما نالحȘ تدهور يف هذȻ النسبة يف القطاع اخلاȋ منذ سنة . 56.92

لعاȳ هلا سلوȫ معاكƢ Ȅاما، وȮƹن تبدأ يف التزايد بعد ǽلȬ، وعلى العȄȮ من هذا فان نȚريőا يف القطاع ا
والرقابة الȮƹ Ɣن  ،من ȾǱة اơذتاإلصالحات الǨƢ Ɣ يف السياسة اجلبائية الƔ اثر إرǱاع هذا السلوȫ إىل 

Ɂة أخرȾǱ الدولة على هذا القطاع من ǥزȾǱا أȾارسƢ أن . Ȼات أن هذȕمصفوفة االرتبا ǰمن نتائ ƙكما يتب
  .0.05مع باقي املتغريات ƞستوɁ معنوية يزيد عن املتغريǥ مرتبطة بشȮل قوي 

  
  تȖور  النسǢ املǞوية للضرائǢ املرتبȖة باɋنتاǯ من اجملموع)6-5(رقمشكلال
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  3-5و 2-5مرسومة انطالقا من بيانات الجدول
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2 -7  :ǒوية لتعويضات األجراǞور النسبة املȖمن اجملموع ت:  

تتغري  PRS  القطاع اخلاǞȋوية لتعويȒات اإلǱراء من اŎموع يف تطور النسب امل أن 7- 5يتبƙ من الشȮل
 Ɂقيمة له وهي  16.55يف مد Ɔأد ȣسنة  77.34وأعلى قيمة وهي  1983سنة  60.79وقد عر

1974  Ȼقدر Ÿحسا Ȕتوسƞ Ȭلǽ69.23و  Ȼمعياري قدر ȣراƲ5.91وا  Ƞبل ȣعامل اختالƞ 8.53أي ،
فمع   ERSالعاȳ  القطاعاملǞوية لتعويȒات اإلǱراء من اŎموع   يف  تطور النسبوعلى العȄȮ من ǽلȬ فان 

 Ǩا الدنيا كانȾاملعياري إال أن قيمت ȣراƲاال Ȅونف Ɂاملد Ȅا بنفȾșأما 1974حمققة سنة  22.66احتفا ،
ومنه فان معامل  30.77وبلȠ متوسطȾا اƩساŸ 1983سǲلǨ سنة  39.21قيمتȾا القصوɁ وهي 

كما يتبƙ من نتائǰ مصفوفة االرتباȕات أن هذȻ املتغريǥ مرتبطة بشȮل قوي مع . 19.19اختالفȾا وصل إىل 
  .0.05باقي املتغريات ƞستوɁ معنوية يزيد عن 

  
  تȖور  النسǢ املǞوية لتعويضات اɋجراǒ من اجملموع )7-5( رقمشكل ال
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  3-5و 2-5 مرسومة انطالقا من بيانات الجدول

 
  
2 -8  :Ǟور النسبة املȖتȯɎȢستɎالصايف ل Ȑمن اجملموع وية للفائ :   
تتغري  ȋ PENEافائȐ الصايف لالستغالل يف القطاع اخلللة Ǟوياملسبة النأن منحƖ  8- 5حȘ يف الشȮلالن

 Ɂالدنيا  12.79قيمه يف على مد ƙالقيمت ƙب Ȭلǽلة سنة  89.89وǲ1999مس  Ɂ102.68والقصو 
، كما نالحȘ أن منحƖ 3.94واƲرافȾا املعياري  97.32وسطȾا اƩساŸ هو ، وأن مت1983مسǲلة سنة 

 ȳا يف القطاع العاȾيلتǮمEENE  ل أقل قيمة لهǲسلوكا معاكسا حيث س Ȭوهي قيمة سالبة  – 2.68يسل
وبنفȄ مدɁ واƲراȣ معيار  ƞ2.68توسȔ حساŸ  1983سنة  10.11، وأعلى قيمة 1999وǽلȬ سنة 

وهو أعلى من أي معامل اختالȣ مسǲل  147.10لقطاع اخلاȋ ولȮن ƞعامل اختالȣ هذȻ املتغريǥ يف ا
طاع اخلاȋ قلاعلى مجع املتغريات املدروسة، ويتبƙ من الشȮل أيȒا، وقد يفسر هذا بالنسبة هلذȻ املتغريǥ أن 



  قطاع الفنادق يف اجلزائر  من منظور حساب اإلنتاج وحساب االستغالل:    اخلامس  الفـصل 
  
  

 165

االرتباȕات أن هذȻ  كما يتبƙ من نتائǰ مصفوفة .قطاع العاȳ يف هذا اŎالالرǥ على ȁيادǥ االدخار من قد Ǯرأك
  .0.05املتغريǥ مرتبطة بشȮل قوي مع باقي املتغريات ƞستوɁ معنوية يزيد عن 

  
  تȖور  النسǢ املǞوية للفائȐ الصايف الستȯɎȢ  من اجملموع )8-5( رقم شكلال

-20
0

20
40
60
80

100
120

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

PENE

EENE

  
  10-5و 9-5مرسومة انطالقا من بيانات الجدول

  
لمتغريات حمل الدراسة، فǚن هناȫ لعياري امل واالƲراȣدɁ املنستنتǰ من التحليل أعالȻ وباستǮناء قيمƔ : نتيǲة

 :حصاءات اإلتباين كبري مسǲل يف قيم 
   .بƙ القيم الدنيا للمتغريات  •
  .بƙ القيم العليا للمتغريات •
• ǥل متغريȮالقيمة الدنيا والقيمة العليا ل ƙب.  
  .بƙ قيم املتوسȔ اƩساŸ للمتغريات •
  .تغرياتبƙ قيم معامل االختالȣ للم •
  
  ة الفروȧ يف األداǒ بƙ القȖاعƙاختبار دالل: ǭالǮا

 
القطاع اخلاȋ والقطاع العاȳ، وما مدɁ داللة  فروق يف األداء بƙ نسعى يف هذȻ الفقرǥ إىل اختبار مدɁ وǱود

ƙمرتبط ƙهلذا الغرض اختبار فرضية حول متوسط ȳنستخد ȣوسو Ýأي قطاع ſولصا Ýȣ11هذا االختال ،
لبيانات املستخدمة يف هذا الفصل تعتƎ لنفȄ املتغري ș ǨƠرفƯ ƙتلفÜƙ أي هي ألȁواج متوافقة من ǽلȬ أن ا
بǖن الفرق بȁ ƙوج من البيانات ) فرضية العدƳ)ȳتƎ الفرضية االبتدائية :ويتخذ القرار بالشȮل التايل .اƩاالت

ȳ وهو لصاſ البيانات ǽات املتوسȔ األكÜƎ معدوȳ، ضد الفرضية البديلة بǖن هذا الفرق غري معدو)القياسات(

                                                 
  املرǱع يف Ơليل البيانات  SPSSإبراهيم اȮƩيم   13ل األول من هذȻ األȕروحةÜ تفصيل أكǮر انȚر الفصل انȚر الفص - 11
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PXفǽǚا كان
−يشري إىل متوسȔ املتغريǥ املدروسة يف حالة القطاع اخلاȋ، وأن −

EX ǥاملتغري Ȕيشري إىل متوس
  :  املدروسة يف حالة القطاع العاȳ يȮون

ȳفرض العد:  −

EX =PX
−

H0 : 
−  :الفرض البديل

EX ≠PX
−

H1 : 
  

عند tTالنȚرية  tاǂسوبة من اجلدول مع قيمة  tنقارن قيمة اإلحصاء  12أدناȻ نتائǰ املعاجلة 6-5 يبƙ اجلدول
وعندما Ʊد أن قيمة   tT(27,0.05)=2.0518، حيث df=27ية ودرǱات حر0.05مستوɁ داللة معطى وهو 

 ǥاإلحصاءt  من قيمة Ǝسوبة أكǂاt  خذ بالفرضية البديلةǖننا نǚرية، فȚالنH1 ȳخذ بفرضية العدǖ13خالفه ن.  
 ǥأن قيمة اإلحصاء Ȼمن اجلدول أدنا ƙيتبt من قيمة Ǝسوبة أكǂاtT(27,0.05)=2.0518  ƙواج، ويبȁل األȮل

 Paired أمøا العمøود املسøمى     .100%عمود األخري من نفȄ اجلدول أن داللة هذȻ الفروق تصل إىل ال

Differences  يف حالة سبع ȋالقطاع اخلا ſات الداللة اإلحصائية املرتفعة هي لصاǽ الفروق Ȼيشري إىل أن هذ
  : متغريات هي

  
- ȳيف جمموع اإلنتاج اخلا ȋمسامهة القطاع اخلاPPB .  
 . PCIلقطاع اخلاȋ يف جمموع االستȾالȫ الوسيȔمسامهة ا -
 . PVAمسامهة القطاع اخلاȋ يف جمموع القيمة املȒافة -
 . PRSمسامهة القطاع اخلاȋ يف جمموع تعويȒات األǱراء -
 . PILPمسامهة القطاع اخلاȋ يف جمموع الȒرائب املتعلقة باإلنتاج -
 . PRIمسامهة القطاع اخلاȋ يف جمموع الدخل الداخلي -
  . PENEة القطاع اخلاȋ يف جمموع الفائȐ اإلمجايل لالستغاللمسامه -
  

مسامهة القطاع العاȳ يف جمموع استȾالȫ  وأن هذا الفرق هو لصاſ القطاع العاȳ يف حالة متغريǥ واحدǥ هي
  . ECFFاألصول الǮابتة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . SPSS v 11.0حصلنا على هذȻ النتائǰ باستخداȳ الƎنامǰ اإلحصائي  - 12
  . Sig. (2-tailed)و مبƙ يف العمود  ن الƎامǰ اإلحصائية تعطي مستوɁ املعنوية ضمن املخرǱات كما هألهذا األسلوب Ɓ يعد معمول به  - 13
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 نتائǰ املقارنات الزوǱية بƙ املتغريات)6-5(اجلدول رقم
  Paired 

Differences S
td

. 
D

ev
ia

tio
n

 S
td

. 
E

rro
r 

M
ea

n
 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

 
t  df 

Sig. 
(2-

tailed)  Mean 
     Lower  Upper    

Pair 1 EPB - PPB -67,07 11,76 2,22 -71,63 -62,51 -30,18 27 ,000 
Pair 2 ECI - PCI -70,52 8,66  1,64 -73,88 -67,16 -43,10 27 ,000 
Pair 3 EVA - PVA -65,21 14,50 2,74 -70,84 -59,59 -23,79 27 ,000 
Pair 4 ECFF - PCFF 15,31 23,43 4,43 6,23 24,39 3,46 27 ,002 
Pair 5 ERI - PRI -71,27 14,47 2,73 -76,88 -65,65 -26,06 27 ,000 
Pair 6 EILP - PILP -53,90 26,24 4,96 -64,07 -43,72 -10,87 27 ,000 
Pair 7 ERS - PRS -38,46 11,81 2,23 -43,04 -33,88 -17,23 27 ,000 
Pair 8 EENE - PENE -94,65 7,88 1,49 -97,70 -91,59 -63,58 27 ,000 

  
نستنتǰ من هذا أن القطاع اخلاȋ مقارنة بالقطاع العاȳ يستخدȳ استȾالȫ وسيȔ أكƎ وƷقȨ إنتاج  : نتيجة
كذلȬ فǚن القطاع اخلاȋ يساهم يف ƠقيȨ دخل . قيمة مȒافة أعلى، وباستȾالȫ أقل يف األصول الǮابتةخاȳ و

داخلي أكƎ، وأن مسامهته يف الȒرائب املرتبطة باإلنتاج أعلى، وحǲم تعويȒاته لǱɊراء أعلى، ưا يدل على 
Ǯروǥ بشȮل يفوق ưا يساهم به حǲم العمالة املشغلة داخل هذا القطاع، وهو يف األخري يساهم يف خلȨ ال

ȳالقطاع العا .  
        

  :نتائǰ دراسة كل متȢرية ƞفردها  .1. 3
Ȯووي Ǩا كانǽإن الفرق معنوي إ ǥحصاءF-Fisher  معنوية Ɂدولة عند مستوŎمن ا Ǝسوبة أكǂاجلزئية ا

  : د الفرضية البديلةض  H0 : XA = XBفتȮون الفرضية . 0.05
 H1 : XA ≠ XB   دƱFt(0.05,20) = 4.35  
ǽكاا إǨالفرضية تي                    ن Ȑم رفH0 قبول وH1 يوي أ ȣد اختالǱƙبXA  و XB   
  .XB و  XAنه ال يوǱد اختالȣ بǚ ƙف             ا إǽا كان أم
  
1 - ƞ ا أنFt =4.35 < Fc = 38.33   فǚ الفرضية Ȑنه يتم رفH0 قبول  وH1 و دالله يوأن يأǽ د فرقǱ ة

Ȕن  إحصائية يف متوس ȳيف إمجايل اإلنتاج اخلا ȋوالقطاع اخلا ȳسب مشاركة القطاع العاSPB  وهذا الفرق
ȳالقطاع العا ſلصا.  

  
2  - ƞ ا أنFt = 4.35 < Fc = 90.24   فǚالفرضية Ȑنه يتم رف H0 قبول  وH1 و داللة ه يوأن يأǽ د فرقǱ

Ȕون  إحصائية يف متوس ȳيف إمجايل االسب مشاركة القطاع العا ȋالكات الوسيطة ستالقطاع اخلاȾSCI 
ȳالقطاع العا ſلصا.  

Fc > Ft 

Fc < Ft 
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3 - ƞا أن  Ft = 4.35 < Fc = 8.18 فǚ الفرضية Ȑنه يتم رفH0 قبول  وH1 ه يوأن يأȔد فرق يف متوسǱ 
  .لصاſ القطاع العاSVA ȳقيمة املȒافة لإمجايل ا يف سب مشاركة القطاع العاȳ والقطاع اخلاȋن

 
4 - ƞا أن  Ft = 4.35 < Fc = 431.65  فǚ الفرضية Ȑنه يتم رفH0 قبول  وH1 و داللة ه يوأن يأǽ د فرقǱ

Ȕيفن  إحصائية يف متوس ȋوالقطاع اخلا ȳابتة هإمجايل إ سب مشاركة القطاع العاǮاألصول ال ȫتالSCFF 
ȳالقطاع العا ſوهذا الفرق لصا.  

  
5 - ƞا أن  Ft = 4.35 < Fc = 52.74  فǚالفرضية نه يتم ر ȐفH0  وقبولH1 و داللة ه يوأن يأǽ د فرقǱ

Ȕيفن  إحصائية يف متوس ȋوالقطاع اخلا ȳراء   سب مشاركة القطاع العاǱات األȒإمجايل تعويSRS  وهذا
ȳالقطاع العا ſالفرق لصا.  

  
6 - ƞا أن  Ft = 4.35 < Fc = 403.75  فǚ الفرضية Ȑنه يتم رفH0 قبول  وH1 و ه يوأن يأǽ د فرقǱ داللة

 Ȕيفنإحصائية يف متوس ȋوالقطاع اخلا ȳرائب املرتبطة باإلنتاج  سب مشاركة القطاع العاȒإمجايل الSILP 
ȳالقطاع العا ſوهذا الفرق لصا.  

  
7 - ƞ ا أنFt = 4.35 > Fc = 0.01 فǚ فرضية الول قبنه يتمH0 رفو ȐH1 و داللة يو ه الأن يأǽ د فرقǱ

 Ȕيفسب مشاركة انإحصائية يف متوس ȋوالقطاع اخلا ȳدخل الداخلي لإمجايل ا لقطاع العاSRI.  
  
8 - ƞ ا أنFt = 4.35 < Fc = 92.96 فǚ الفرضية Ȑنه يتم رفH0 قبول  وH1 و داللة ه يوأن يأǽ د فرقǱ

 Ȕوالقطنإحصائية يف متوس ȳيفاسب مشاركة القطاع العا ȋالصايف لالستغالل لفاإمجايل ا ع اخلا ȐئSENE 
  .خلاȋلصاſ القطاع ا
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  تمييزدالة ال تقدير. 2. 3 
  : 14وهي كالتايل

  
Z=-3.43*PB+1.97*CI+2.54*VA-0.95*CFF+0.51*RS-0.63*ILP-1.04*RI+0.27*ENE  

  
حيث أن املتغريات يف هذȻ الدالة تعƎ عن نسب مǞوية وأŒا متغريات مركزǥ وƯتصرǥ، تستخدȳ هذȻ الدالة يف 

ǮƢل معامالت هذȻ املتغريات يف هذȻ  .دƟ ȳانȄ أداء القطاعƙ اخلاȋ والعاȳعملية التنبؤ  ƞدƟ ɁانȄ أو ع
هتالȫ إتتناسب عȮسيا مع كل من النسب املǞوية لɌنتاج اخلاȳ و Zالدالة املعامالت اƩدية، وƱد أن النتيǲة 

  . باقي املتغريات األصول الǮابتة والȒرائب املرتبطة باإلنتاج والدخل الداخلي يف حƙ أŒا تتناسب ȕرديا مع
Ȕا يف عملية التخطيȒالدالة أي Ȼهذ ȳن استخداȮƹ ومنه.  

  
فǚن نتائǰ املعاجلة ، يز القطاع اخلاȋ عن القطاع العاȳيمدɁ مسامهة متغريات الدراسة جمتمعة يف Ƣأمَّا 

  : كانǨ كالتايلاإلحصائية 
  
- ƙموعتŎبالنسبة ملركزي ثقل ا :  

   0.9993: على اǂور العاملي هي ) القطاع اخلاȋ(وىل فاصلة مركز ثقل اŎموعة األ
  - 0.9993: على اǂور العاملي هي ) القطاع العاȳ (فاصلة مركز ثقل اŎموعة الǮانية 

  
  ȳوȾفƞ ن املسافةǚ15ومنه فMAHALANOBIS هي :D = 1.9987   

 Ȥتصني ǥودǱ التحليل اإلحصائي ǰنتائ Ǩ100أعط % Ȼل أدناȮا الشȾيبين.  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .، ملحȨ الفصل السادس statitcfأنȚر ƯرǱات الƎنامǰ اإلحصائي  -  14
15 -  ȋ ȋ Ȩع السابǱاملر Ȅر نفȚالع أنȕكل من معامل التحديد  46،45ملزيد من اإل ƙا وبȾاملسافة والعالقة بين Ȼومعرفة كيفية حساب هذ
R2  ǥوإحصاءF-Fisher.  
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  تمثيل األفراد في مدرج تكراري) 9-5(الشكل رقم 
  

ATTENTION : Toute repr‚sentation plane est une image d‚form‚e et contract‚e 
du nuage des points repr‚sentant les observations. les contributions 
vous permettront d'en juger 
 
REPRESENTATION DES INDIVIDUS SUR UN HISTOGRAMME 
----------------------------------------------- 
 
G02                                                                                            G01 
029                                                                                            001 
031                                                                                            003 
032                                                                                            004 
033                                                                                            005 
034                                                                                            006 
035                                                                                            007 
039                                                                                            011 
040                                                                                            012 
041                                                                                            013 
042                                                                                            014 
043                                                                                            015 
044                                                                                            016 
045                                                                                            017 
047                                                                                            019 
048                                                                                            020 
049                                                                                            021 
050                                                                                            022 
051                                                                                            023 
052  030                                                                                  002  024 
053  036                                                                                  008  025 
054  037                                                                                  009  026 
055  038                                                                                  010  027 
056  046                                                                                  018  028 
**************************************************************************************************** 
 
EFFECTIFS    24    5    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    5   24 
 
BORNES    -1.074    -0.859    -0.645    -0.430    -0.215     0.000     0.215     0.430     0.645    0.859  
1.074 
-0.967    -0.752    -0.537    -0.322    -0.107     0.107     0.322     0.537     0.752     0.967 

  )3-6(و) 2- 6(اجلدولƙ رقم  انطالقا من بيانات ƯStatitcfرǱات 
 

 
  : االƟاه العام ملتȢريات الدراسةƠديد  .3. 3
  
  :التالية تƱد املعادال:  بالنسبة ملتوسȔ اɋنتاǯ اƪام - 1
  : بالنسبة للقȖاع اƪاȋ - أ

PBP = 1.057 * T + 38.308  R2= 74.80 % 
σ 0.205  1.387 
Tc 5.168  27.618 

  
ǡ -اع العامȖبالنسبة للق :  

PBE = -1.057 * T + 61.692  R2= 74.80 %  
σ 0.205  1.387 
Tc 5.168  44.478   

  
نويا س ƞ1.057قدار  دادتبƙ هذȻ املعادلة أن معدل الزيادǥ يف النسبة املǞوية لɌنتاج اخلاȳ يف القطاع اخلاȋ يز

 ȳيف القطاع العا ȳنتاج اخلاɌوية لǞبه النسبة امل Ȑاملعدل الذي تنخف Ȅوهو نف  
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  :التالية تƱد املعادال: ستهɎكات الوسيȖة بالنسبة ملتوسȔ اال - 2
  : بالنسبة للقȖاع اƪاȋ - أ

CIP = 1.473 * T + 30.516  R2= 86.46 %  
 σ 0.194  1.318 
 Tc 7.580  23.149   

 
ǡ - اع العامبالنسبة للقȖ :  

CIE = -1.473 * T + 69.484  R2= 86.46 %  
 σ 0.194  1.318 
 Tc 7.580  52.710   

 
ƞقدار  داديف القطاع اخلاȋ يزستȾالكات الوسيطة لالتبƙ هذȻ املعادلة أن معدل الزيادǥ يف النسبة املǞوية 

  .يف القطاع العاȳ ت الوسيطةستȾالكااللسنويا وهو نفȄ املعدل الذي تنخفȐ به النسبة املǞوية  1.473
  
3 -  Ȕد املعادال:  القيمة املضافةبالنسبة ملتوسƱالتالية ت:  
  : بالنسبة للقȖاع اƪاȋ - أ

 
VAP = 0.852 * T + 42.543  R2= 54.10 %  
 σ 0.261  1.775 
 Tc 3.257  23.972   

 
ǡ - اع العامȖبالنسبة للق :  

VAE = -0.852 * T + 42.543  R2= 54.10 %  
 σ 0.261  1.775 
 Tc -3.257  32.376   

  
 ƞ0.852قدار  داديف القطاع اخلاȋ يزللقيمة املȒافة تبƙ هذȻ املعادلة أن معدل الزيادǥ يف النسبة املǞوية 

  .يف القطاع العاȳ للقيمة املȒافةسنويا وهو نفȄ املعدل الذي تنخفȐ به النسبة املǞوية 
 
4 -  Ȕابتةإبالنسبة ملتوسǮال ȯاألصو ȫɎهتÛ د املعادالƱالتالية  ت:  
  : بالنسبة للقȖاع اƪاȋ - أ

 
CFFP = 0.460 * T + 20.824  R2= 6.53 %  
 σ 0.580  3.931 
 Tc 0.793  5.298   
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ǡ - اع العامȖبالنسبة للق :  
 

CFFE = -0.460 * T + 79.176  R2= 6.53 %  
 σ 0.580  3.931 
 Tc 0.793  20.143   

 
ƞقدار  داديف القطاع اخلاȋ يزهتالȫ األصول الǮابتة الالزيادǥ يف النسبة املǞوية  تبƙ هذȻ املعادلة أن معدل

  .يف القطاع العاȳ هتالȫ األصول الǮابتةالسنويا وهو نفȄ املعدل الذي تنخفȐ به النسبة املǞوية  0.460
  

5 -  Ȕالدخل الداخليبالنسبة ملتوسÛ د املعادالƱالتالية ت:  
  : بالنسبة للقȖاع اƪاȋ - أ

 
RIP = 0.912 * T + 44.431  R2= 47.81 %  
 σ 0.318  2.154 
 Tc 2.872  20.628   

  
ǡ - اع العامȖبالنسبة للق :  

 
RIE = -0.912 * T + 55.569  R2= 47.81 %  
 σ 0.318  2.154 
 Tc 2.872  25.872   

 
 ƞ0.912قدار  داداخلاȋ يزيف القطاع  لدخل الداخليلتبƙ هذȻ املعادلة أن معدل الزيادǥ يف النسبة املǞوية 

  .يف القطاع العاȳ لدخل الداخليلسنويا وهو نفȄ املعدل الذي تنخفȐ به النسبة املǞوية 
  
6 -  Ȕبالنسبة ملتوسǯنتاɋاملتعلقة با ǢالضرائÛ د املعادالƱالتالية  ت:  
  : بالنسبة للقȖاع اƪاȋ - أ

RILPP = 1.469 * T + 12.737  R2= 53.81 %  
 σ 0.454  4.141 
 Tc 3.238  20.628   

 
ǡ - اع العامȖبالنسبة للق :  

RILPE = -1.469 * T + 87.263  R2= 53.81 %  
 σ 0.454  3.076 
 Tc 3.238  28.368   
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ƞقدار  داديف القطاع اخلاȋ يز لȒرائب املتعلقة باإلنتاجلتبƙ هذȻ املعادلة أن معدل الزيادǥ يف النسبة املǞوية 
  .يف القطاع العاȳ لȒرائب املتعلقة باإلنتاجلعدل الذي تنخفȐ به النسبة املǞوية سنويا وهو نفȄ امل 1.469

  
7 -  Ȕبالنسبة ملتوسǒتعويضات األجراÛ د املعادالƱالتالية  ت:  
  :بالنسبة للقȖاع اƪاȋ- أ

RSP = 2.213 * T + 24.809 R2= 90.99 %  
 σ 0.232  1.574 
 Tc 9.533  15.758   

 
ǡ -اع العامȖبالنسبة للق:  

RSE = -2.213 * T + 75.190  R2= 90.99 %  
 σ 0.232  1.574 
 Tc 9.533  47.759   

  
 ƞ2.213قدار  داديف القطاع اخلاȋ يز تعويȒات األǱراءلتبƙ هذȻ املعادلة أن معدل الزيادǥ يف النسبة املǞوية 

  .ع العاȳيف القطاتعويȒات األǱراء لسنويا وهو نفȄ املعدل الذي تنخفȐ به النسبة املǞوية 
  

8 -  Ȕبالنسبة ملتوسɎالصايف ل ȐالفائȯɎȢستÛ د املعادالƱالتالية ت :  
  : بالنسبة للقȖاع اƪاȋ - أ

ENEP = -0.101 * T + 61.460  R2= 00.40 %  
 σ 0.530  3.592 
 Tc 0.192  17.110   

 
ǡ - اع العامȖبالنسبة للق :  

ENEE = 0.101 * T + 38.540  R2= 00.40 %  
 σ 0.530  3.592 
 Tc 0.192  10.729   

  
ƞقدار  داديز ȳاعيف القطاع ال لالستغالللفائȐ الصايف لتبƙ هذȻ املعادلة أن معدل الزيادǥ يف النسبة املǞوية 

  .يف القطاع العاȳ لالستغالللفائȐ الصايف لسنويا وهو نفȄ املعدل الذي تنخفȐ به النسبة املǞوية  0.101
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  خɎصة الفصل
  

  : نتائǰ املعاجلة السابقة  إىل ما يلي خالل من Ƴلص
  
، القيمة  )CI(االستȾالȫ الوسيȔ ،)PB(كل من اإلنتاج اخلاȳق معنوي ولصاſ القطاع العاȳ يف وهناȫ فر  - 1

كما أن هذȻ النسب  .)ILP(والȒرائب املرتبطة باإلنتاج  )CFF(استȾالȫ األصول الǮابتة ،)VA(املȒافة
آثار اإلصالحات  بعȐ ع العاȳ ويف تزايد يف القطاع اخلاȋ وهذا يعȄȮاملǞوية كانǨ يف تناقص يف القطا

القطاع العاȳ ( اقتصادياالوƗȕ حيث أن النشاط يف جممله Ⱦȉد ركودا  االقتصادالǨƢ Ɣ على قطاعات 
 ).بصفة خاصة

  
ا ، هذلالستغاللوهي الفائȐ الصايف  (ENE) القطاع اخلاȋ يف املتغريſ ǥهناȫ فرق معنوي ولصا أن  - 2

الوƗȕ أحسن من مشاركة القطاع  االدخارưا يبƙ أن مشاركة القطاع اخلاȋ يف  ق ǽو داللة إحصائيةرف
 ǥر كفاءǮأك ȋفرضية أن القطاع اخلا ǨبǮوهو ما ي ȳاالستغاللمن حيث (العا( ȳمن القطاع العا . 

  
3 -   ȳعدǱبالنسبة ملق ود فروو ȋوالقطاع اخلا ȳالقطاع العا ƙب ǥيدخل داخلالتغري)RI( .  
القطاع  نشاط العاȳ عن) HCR(الفنادق واملقاهي واملطاعم قطاعنشاط  سامهة هذȻ املتغريات يف Ƣييز  - 4

ȋ100 بنسبة اخلا %.   
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حاولنا يف هذȻ البحث التعرȣ على أداء قطاع السياحة والفندقة يف اجلزائر من خالل تتبع جمموعة من 

وتتȮون هذȻ اخلاƢة . املؤȉرات الدالة عليه باستخداȳ بعȐ أدوات القياس االقتصادي واإلحصاء متعدد األبعاد
جمموع االستنتاǱات الƔ توصلنا إليȾا، واإلǱابات اƩاصلة علøى األسǞøلة    من ثالثة أǱزاء، نتناول يف األول

املطروحة يف إȮȉالية هذا البحث Ü ويتȒمن اجلزء الǮاƆ بعȐ التوصيات حøول القطøاع حمøل البحøث     
ومؤسساتهÜ يف حƙ نȒمن يف اجلزء األخري بعȐ ما نراȻ إȮȉاالت Ǳديدǥ مستنتǲة من هذا البحث øȮƹن  

  .على أŒا آفاق Ɯث ǱديدǥالنȚر إليȾا 
  
  : النتائǰ: أوال

  
التحليøل  أدوات القيøاس االقتصøادي و   من بƙ كلƊ تȮاملǇ وǱودŇ ضرورǈǥهذا البحث تبيَّن من خالل   -1

التحليل املايل ƞفردȻ  استخداƟȳنب القصور الناتǰ عن التȮامل هو ا  ذه اهلدȣ منوالتحليل املايل، و العاملي
ȕرق التحليل العاملي يف تشخيص املؤسسات مøن   استخداȳن وأ الوقوع يف اإلفالسÜ يف جمال تشخيص خطر

أن و .ǖȉنه أن يȮشȤ املزيد من نقاط القوǥ والȒعȤ الƔ تعǲز أدوات التحليل الȮالسيȮية عøن كشøفȾا  
القيøاس  بناء øƴاǽج  يف انتقاء األنسب منȾا فل استخداȳ هذȻ األساليب يف معاجلة البيانات تتطلب مȾارǥ عالية

 املتعلقøة نطلȨ أساسا من مفȾوȳ املتغريǥ مث بناء السلسلة اإلحصائية، فǚنشاء øǱداول البيانøات   ن االقتصادي
التحليøل   ويعøدŊ  .عاŏ žاتيتم Ơديد األدوات الƔ س اول وبعد معاينتȾااجلد Ȼهذ منو Üاملتغريات املدروسة ب

داول الȮبريǥ من املعطيات حيث يعǲز اإلحصøاء  اجل العاملي ȕريقة لوصȤ وقراءǥ البيانات ȮƢن من معاجلة
املتغريات املستقلة الƔ تدخل يف  انتقاءالوصفي الȮالسيȮي عن تناوهلا كما أŒا تقنية Ǳد فعالة حيث ȮƢن من 

بالنȚرية الƔ يعمøل   ا تتطلب دراية واسعةŒوكغريها من األساليب الȮميه فǚ .االقتصاديةبناء النماǽج القياسية 
 ملختلȤ املخرøǱات، إƶاد التفسريات املالئمة  وǽلȬ للتمȮن من احث يف إȕارها، وما يرتبŏ Ȕا من علوȳالب

  .دورا هاما يف بعȐ املسائل ويف حدود معينة لȮميةتحليل اأخرɁ تؤدي أساليب الوبȮلمة 
  
اȕات االقتصøادية  ، أن السياحة تłعد نشاȕا اقتصاديا هاما كغريها من النشاألوليتǴȒَّ من سياق الفصل  -2

االقتصادية، كزيادǥ اإليرادات مøن النقøد األøǱنƑ     ةاألخرɁ، وǽلȬ ملا Ơققه من آثار اƶابية على الرفاهي
 .واملسامهة يف الدخل الوƗȕ وخلȨ فرȋ العمل وȁيادǥ اإليرادات للدولة

 
طلب السياحي وكذلȬ وتبعا للتحليل اإلحصائي لبيانات العرض السياحي و ال الǮاƆنستخلص من الفصل  -3

 ǰاميزان املدفوعات السياحي إىل مجلة من النتائȾأمه :  
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- Ȥدت فنادق الصنȾȉ6   ةøوها السنوي املرتفع مقارنƴ معدل Ȕتوسƞ ن تفسريهاȮƹ ǥديدȉ ة تقلبǱدر
ȣو فنادق األصناƴ توسطات معدالتƞ3،4،5    اøة، بينمȒا املنخفȾات تقلبǱمة مع درǲالسالبة واملنس

وȮƹن . متوسطة ưا انعȄȮ على متوسطي معدليȾما السنوي 1،2ت التقلب لفنادق الصنفƙكانǨ درǱا
إرǱاع هذا التقلب يف أعداد هذȻ الفنادق ƞختلȤ أصنافȾا إىل سياسة تصنيȤ الفنادق املتبعة، حيث يłرŁقَّى 

 øا، أو للخروج من اخلدمőخدما ǥا لرداءȾȒبع ȐفƸومية وǲات أعلى يف النǱا إىل درȾȒول  بعøة ودخ
كما تفيد املعادالت املقدرǥ لتتبع سلوȫ تطøور أعøداد هøذȻ الفنøادق بǖøن فنøادق       . أخرɁ للخدمة

ȣ1،5،6األصنا ȣخالفا لفنادق األصنا ǥمتزايد Ŗوƴ اتǱيزت بدرƢ2،3،4   Ŗوøƴ اتǱيزت بدرƢ Ɣال
ſالقريب لصا Ɂفاضا رتيبا يف أعدادها على املدƳعلنا نتوقع اƶ مَّاŇمتناقصة م Ȼا، إال أن جمموع هذőسابقا 

 . الفنادق برمته سيشȾد ƴوا متزايدا
  
ترتيبا على النتيǲة السابقة، فǚن عدد األĆسŇرŇǥَّ يف ƯتلȤ أصناȣ الفنادق عرȣ بدورȻ تباينا ȉديدا اسøتنادا   -

Ȥسوبة، وخاصة فنادق الصنǂات التقلب اǱ6إىل در Ǉالøسنوي ع Ŗوƴ معدل Ȕا متوسȒأي Ǩعرف Ɣال ،. 
  ƙنفøادق الصøن فنǖالفنادق ب Ȼيف هذ ŇǥَّرŇسĆتطور أعداد األ ȫلتتبع سلو ǥ4،6كما تفيد املعادالت املقدر  

ȣا خالفا لفنادق األصناŏ ŇǥَّرŇسĆيف عدد األ ǥمتزايد Ŗوƴ اتǱيزت بدرƢ1،2،3،5  Ŗوƴ اتǱيزت بدرƢ Ɣال
ضا رتيبا يف عدد األسرŏ ǥا على املدɁ القريøب لصøاſ   متناقصة يف عدد األĆسŇرŏ Ňǥَّا ưَّا ƶعلنا نتوقع اƳفا

  . سابقتيȾا، إال أن العدد اإلمجايل لĆɊسŇرŇǥَّ يف ƯتلȤ أصناȣ الفنادق سيشȾد ƴوا متزايدا
 
اجلغرايف، فǖن املناȨȕ اȒƩرية واملناȨȕ البحرية اسøتحوǽت علøى    عبالنسبة للمنتǰ السياحي وتبعا للتوȁي -

األĆسŇرŇǥَّ ، وعرفǨ أعدادها خالل فترǥ الدراسة تقلبات اقل ومعدالت ƴوŖ اقل من النصيب األكƎ من عدد 
ورƞا نفسر هذȻ النتيǲة كون مجيع املرافȨ الƔ يشتدŊ عليøȾا الطلøب كاملستشøفيات ومراكøز     . غريها
Ȼ املنøاȨȕ  متواǱدǥ يف هذȻ املناȨȕ، يف حƙ أن معدالت ƴوها الȒعيفة تłفسَّر بعدȳ قدرǥ هذ...  التسوŊق

لالستǲابة للطلب املتزايد على خدمات الفنادق لǮȮري من األسباب أمهȾا اƲسار األماكن نتيǲة الǮȮافøة  
بينما حȚيǨ املناȨȕ املناخية بالنصيب األضعȤ من عدد األĆسŇرŇǥَّ ، بسبب العزوȣ عøن هøذȻ   . السȮانية

عادالت املقدرǥ لتتبع سلوȫ تطøور أعøداد   كما تفيد امل. املناȨȕ ملا عرفته هذȻ السنوات من مشاكل أمنية
  Ŗوøƴ اتǱيزت بدرƢ الصحراوية Ȩȕمامات املعدنية واملناƩاملناخية وا Ȩȕن املناǖب Ȩȕاملنا Ȼيف هذ ŇǥَّرŇسĆاأل
متناقصة يف عدد األĆسŇرŏ Ňǥَّا خالفا للمنطقتƙ الساحلية واȒƩرية حيث Ƣيزتا بدرǱات ƴوŖ متزايدǥ يف عدد 

ŇǥَّرŇسĆا، إال أن    األőابقاøاب سøالقريب على حس Ɂا على املدŏ ŇǥَّرŇسĆعلنا نتوقع ارتفاعا يف عدد األƶ َّاư اŏ
 .    العدد اإلمجايل لɊسرǥ يف اŎموع سيشȾد ƴوا متزايدا
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سǲل املقيمون اجلزائريون النسبة األعلى يف عدد الليايل السياحية يف الفنادق، وكان عددهم أكǮر انسǲاما  -
قارنة بغريهم كما يتبƙ من درǱة التقلب، مث يليȾم غري املقيمƙ مث املقيمƙ األǱانب بنسبة ضعيفة øǱدŋا  م

وتفيد املعادالت املقدَّرǥ لتتبع سلوȫ تطوŊر الطلøب علøى الليøايل    . وبدرǱة تقلب يف الطلب عالية Ǳدŋا
تناقصة ưا يسمǴ لنا بتوقع اƳفاض الطلب السياحية، بتميز غري املقيمƙ واملقيمƙ األǱانب بدرǱات ƴوŖ م

على الليايل السياحية هلذين الفǞتƙ من السائحƙ، وعلى العȄȮ فقد Ƣيزت فǞة املقيمƙ اجلزائريƙ بدرǱة 
ƴوŖ متزايدǥ وكذلȬ اƩال بالنسبة Ŏموع املقيمƙ وللمǲموع الȮلي، وعليه فسنتوقع ارتفاعا يف الطلøب  

 .من قبل هذȻ الفǞات يف العموȳعلى الليايل السياحية 
 
 ȣعلى النصيب األكƎ من املسافرين، ولȮن الȚرو 1995إىل سنة 1990استحوǽ النقل الƎي من سنة  -

بينما يبقøي النقøل   . األمنية ǱعلǨ هؤالء يفȒلون اضطرارا النقل اجلوي فيما بعد، رغم ارتفاع تȮلفته
شȮل خاǽ ،ȋلȬ أن اجلزائر ال تتمتع ŏذȻ امليøزǥ يف  البحري مقتصرا على املسافرين القادمƙ من أوربا ب

وتفيد املعادالت املقدرǥ لتتبع سلوȫ استخداȳ املسافرين ملختلȤ وسائȔ النقل بان درǱات øƴو  . الداخل
النقل اجلوōي والƎّيǌ والبحري كانǨ متزايدǥ إالَّ أن درǱة النمو بالنسبة للمǲموع كانǨ متناقصة، ونفسر 

ن اŎموع يتǖثر بالتذبذبات اƩادǥ يف مركباته، ومع ǽلȬ فǚننا نتوقع ارتفاعا يف الطلب علي هذȻ النتيǲة با
Ɨرا لتحسن الواقع األمȚي داخل البالد نƎالنقل وباألخص النقل ال Ȕوسائ ȤتلƯ   . 

 
إىل غاية بالنسبة للمسافرين الواصلƙ عند اƩدود فقد Ƣيزت أعدادهم ƞتوسطات معدالت ƴوǇ سنوية سالبة  -

 Ɣباخلارج 1996و 1995سن ƙاملقيم ƙناء اجلزائريǮباست ȳدالت يف    . يف العموøاملع Ȼذøدأت هøمثَّ ب
Ȭلǽ د  . االرتفاع بعدøدود اجلزائرية بتزايƩعند ا ƙاملسافرين الواصل ȫلتتبع سلو ǥوتفيد املعادالت املقدر

ة واجلزائريƙ املقيمƙ باخلارج وعلى العȄøȮ  أعداد املسافرين الواصلƙ عند اƩدود من األوربيƙ واألفارق
تناقص أعداد القادمƙ من بلدان املغرب العرŸ ودول أمريȮا وجمموع الواصلƙ مøن اسøتراليا واليابøان    

 .ونيوȁيلندا
 
دلǨَّ اإلحصاءات اǂسوبة لعدد الليايل السياحية املقȒات يف الفنادق اجلزائرية، على أن لɊوربيƙ اƩصøة   -

 ،Ǝسيويون، ويف األخري اجلزائريوناألكɇيون فاȮم األفارقة فاألمريȾلة  . مث يليǲøوكان ألعداد الليايل املس
   Ȥعيøنوي ضøو سƴ معدل Ȕمتوس ƙل على األوربيōǲłالدراسة، كما س ǥَّخالل مد ǥهلؤالء تباينات كبري

.  السياحية كان ضøعيفا مقارنة باألمريȮيƙ، ويف العموȳ فان متوسȔ معدل النمو السنوي Ŏموع الليايل
 ƙيȮيادته من قبل األفارقة واألمريȁ الطلب على الليايل السياحية بتوقع ȫلتتبع سلو ǥوتفيد املعادالت املقدر
واƳفاضه من قبل األوربيƙ وجمموع اɇسيويƙ واجلزائريƙ املقيمƙ باخلارج إال أن هذا الطلب سøيزيد يف  

 .جمموعه
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ناصر ميزان املدفوعات السياحي الȒعȤ الشديد سواء على مستوي اإليøرادات  بيَّن التحليل اإلحصائي لع -
السياحية أو اإلنفاق السياحي، وȮƹن إرǱاع هذȻ اƩالة غري املرغوبة إىل عوامل كǮريǥ بالدرøǱة األوىل  

 øختلƞ ذا القطاعŏ ايفȮال ȳاالهتما ȳعلى  عد Ȼبدور ȄȮدته اجلزائر والذي انعȾȉ الذي Ɨالواقع األم Ȥ
وتفيد املعادالت املقدَّرǥ بتوقع ȁيادǥ اإليرادات السياحية واسøتمرار االƳفøاض يف النفقøات    . مȮوناته

  . السياحية بدرǱات ƴو اقل وبالنتيǲة تقلص العǲز يف امليزان السياحي
  
  : التايل الǮالثنستنتǰ من التحليل الوارد يف الفصل  - 4
 
يدǥ التقلب و ǽلȬ بالنȚر إىل قيمة معامل االختالȣ اǂسوبة لȮل أن قيم ƯتلȤ املتغريات حمل الدراسة ȉد -

ǥرأس  . متغريøاملؤسسات مستخدمة ل Ȼو أن هذ، ȳيع الطبيعي يف العموȁالسالسل ال تتمتع بالتو Ȼو أن هذ
مال يفوق حǲم العمالة املشغل Ü وهذا بالنȚر إىل قيم نسبة رأس املال إىل العمøل، و بøالنȚر إىل قøيم    

 :رتباȕات فǚن املتغريات الƔ هلا ارتباȕات قوية ودالة إحصائيا هي مصفوفة اال
 

أن العمل يرتبȔ بشȮل موǱب و قوي بȮل من القيمة املȒافة و رقم األعمال و ارتباȕا سøالبا   -
 Ü  0.01بالنسبة رأس املال إيل العمل، وهذȻ االرتباȕات دالة إحصائيا عند مستوي معنوية 

  
- Ȯرأس املال بش Ȕكما يرتب   Ȼذøافة وهøȒرقم األعمال و القيمة امل ƙل من املتغريتȮب بǱل مو

أيȒا، إال أن ارتباط رأس املال مع العمل هو  0.01إحصائيا عند مستوي معنوية  االرتباȕات دالة
و عليه Ȯƹن القول أن حǲم العمالøة املسøتخدمة يف هøذȻ    .ارتباط ضعيȤ و غري دال إحصائيا

ȳم رأس مال املستخدǲاملؤسسات ال يتناسب مع ح. 
  
يدها و سȾولة استخداماőا خاصة مع توفر بشȾرǥ كبريǥ نȚرا لقلة تعق  Cobb-Douglasتتمتع دالة اإلنتاج  -

برامǰ املعاجلة اɇلية، وهلذا Ʊد هلا تطبيقات واسعة يف العديد من االقتصاديات ، على املستوɁ الȮلøى أو  
 .كما Ȯƹن تطبيقȾا يف القطاعات املختلفة ǽات الطابع اإلنتاǱي أو اخلدمي. ياجلزئ

بينما نعمل بالنمøاǽج  . تعبري عن املتغريǥ التابعة برقم األعمالنعمل بالنموƙǱǽ الǮالث و الرابع يف حالة ال -
 .السادس و الǮامن و التاسع يف حالة التعبري عن املتغريǥ التابعة بالقيمة املȒافة

  
 .بالنسبة لغلة اǲƩم فǚن هذا اجلزء من القطاع ƹر ƞرحلة تزايد غلة اǲƩم -
őا بالنسبة لرأس املال، سواء عƎنا عøن اإلنتøاج بøرقم    إن مرونة اإلنتاج بالنسبة للعمل تفوق كǮريا نȚري -

 . األعمال أو بالقيمة املȒافة
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-    ſاøون لصøȮيع الدخل يȁالنسبة يدل على أن تو Ȼللعمل، و ارتفاع هذ Ƒن النسȁا تفوق الوȒيَّن أيŁبŁت
 . األǱور و ليȄ لصاſ األرباح

  
نتاǱية اƩدية لرأس املال سواء كانǨ املتغريǥ التابعة تتميز اإلنتاǱية اƩدية للعمل بارتفاع واضǴ مقارنة باإل -

رقم األعمال أو القيمة املȒافة، و تعȄȮ هذȻ النتيǲة تدƆ كفاءǥ استغالل رأس املال بالنسبة للمؤسسات 
 .املدروسة

 
رغم التحفȚات املوضوعة على حǲم العينة حمل الدراسة من حيث عدد املؤسسات ŏا و القوائم املاليøة   -

ة ŏا كون هذȻ األخريǥ غري متساوية يف عددها لȮل مؤسسة، إضافة إىل التحفȚات على البيانøات  املرفق
نفسȾا،فǚن النتائǰ املتوصل إليȾا يف هذا الفصل تعتǽ Ǝات فائدǥ كبريǥ كمدخل لتشخيص Ǳزء من القطاع 

 .املدروس
  
  : الرابعنستنتǰ من الفصل   - 5
شديد وǽلȬ بالنȚر إىل معامالت االختالȣ اǂسوبة، وهذا داخل Ƣيزت قيم متغريات الدراسة بالتقلب ال -

  .كل جمموعة Ǳزئية وكذلȬ اƩال بالنسبة للمǲموعة الȮلية
  
إحøøدɁ مسøøلمات التحليøøل التمييøøزي أن املøøتغريات الȮميøøة تøøȮون موȁعøøة توȁيعøøا ȕبيعيøøا  -

إال أن هذȻ املتغريات ال . يلȮل جمموعة Ǳزئية حمددƞ ǥستويات املتغري التصنيف   Multinormalitéمتعددا
تتبع القانون الطبيعي يف توȁع قيمȾا وǽلȬ بالنȚر إىل معامالت التناșر والتفلطǴ اǂسوبة، وهذا داخøل  

ومع ǽلȬ فǚن التحليل التمييزي يعطي نتائǰ . كل جمموعة Ǳزئية وكذلȬ اƩال بالنسبة للمǲموعة الȮلية
  .نات ǽات حǲم متوسȔ أو كبريوعند استخداȳ عيصادقة نسبيا يف ضوء اخلطǖ من النوع األول 

 
املقدَّرǥ للتنبŊؤ Ɯالة صايف إمجايل اخلزينة، رأس املال العامل  Ü4-5  Ü4-9  1-4: تستخدȳ دوال التمييز -

رأس املال العامل على الترتيب عند املستويات املختلفة للمتغريات املركزǥ واملختصرǥ الواردǥ يف لواالحتياج 
املقدَّرǥ للتنبŊؤ Ɯالøة صøايف إمجøايل     Ü4-6  Ü4-10  2-4: بينما تستخدȳ دوال التمييز. لهذȻ الّدوŁا

رأس املال العامل على الترتيب عند املستويات املختلفة للمøتغريات  لاخلزينة، رأس املال العامل واالحتياج 
ملتغريات التابعøة املøذكورǥ   وتفيد هذȻ الدوال يف وضع السيناريوهات املستقبلية املختلفة Ɯالة ا. األصلية

  .واơاǽ ما يناسب من قرارات
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إن املتغريات الƢ Ɣيōز كل متغري تابع ƞفردȻ ليسǨ بالȒرورǥ املتغرياتŇ نŁفǐسŁȾŁا، على الرغم من كون املتغري  -
املøال   رأسلالتابع إمجايل صايف اخلزينة هو حاصل الفرق بƙ املتغريين التابعƙ رأس املال العامل واالحتياج 

  .العامل
  
تبيَّن أنه ليȄ بالȒرورǥ أن يȮون للمتغريات املستقلة متوسطات Ưتلفة داخل اŎموعات اجلزئية حƓ تȮون  -

ǥويستفاد من هذا اخلاصية األساسية التالية. ضمن جمموعة املتغريات املميز: 
  

سب هذȻ القدرǥ عندما تøȮون  Ȯƹن أن ال يȮون للمتغريǥ املستقلة ƞفردها القدرǥ على التمييز، ولȮن تȮت
Ɂى  . ضمن جمموعة من متغريات مستقلة أخرøعل ǥالقدر ȬلƢ ǥمنفرد ǥأن متغري Ɨعƞ ،Ǵصحي ȄȮوالع

Ɂموعة من متغريات مستقلة أخرǲƞ ادهاƠعند ا ǥالقدر Ȼن تفقد هذȮالتمييز ول .  
  
-   ȳوȾفƞ من حساب معامالت االرتباط ǥن االستفادȮƹPearson  أوSpearman م املتغريات لǲتقليص ح

املنّبǞة، فاألسلوب األول يǖخذ يف االعتبار قيم املتغريات يف حƙ األسلوب الǮاƆ يǖخذ يف االعتبار ترتيøب  
 . Multicolinéaritéوبالتايل Ɵاوȁ املشȮالت الناƟة عن تعدد اخلطية . هذȻ القيم وال يتǖثر بالقيم املتطرفة

  
ييزي إالَّ أننا نقبل بالنتائǰ املتوصل إليȾا يف انتȚار تŁحŃيǌينȾøا، وǽلȬø   رغم اختراق فرضيات التحليل التم  -

 .عندما تتوفر عينة واسعة من ميزانيات املؤسسات التابعة هلذا القطاع
 
ال ينبغي التعامل مع املؤسسات الفندقية ǽات الطابع العمومي بنفȄ األسلوب أثنøاء عرضȾøا لعمليøة     -

 .اخلوصصة املطلقة
  
واملتعلȨ بتحليل متغريات حساب اإلنتاج وحساب االسøتغالل ودور هøذȻ    اخلامȄن الفصل نستنتǰ م - 6

املتغريات يف تقييم Ƣّيز أداء مؤسسات قطاع الفنادق واملقاهي واملطاعم التابعة للقطاع العمومي عن مǮيالøőا  
 :التابعة للقطاع اخلاȋ، ما يلي

  
، ) PB(، اإلنتاج اخلøاȳ  الدراسةȳ يف أغلب متغريات إن هناȫ فروقات دالة إحصائيا لصاſ القطاع العا -

 Ȕالوسي ȫالȾاالست)CI ( افةȒالقيمة امل ،)VA (   ةøابتǮول الøاألص ȫالȾاست ،)CFF (  رائبøȒوال
كما أن هذȻ النسب املǞوية كانǨ يف تناقص يف القطاع العøاȳ ويف تزايøد يف    ،)ILP(املرتبطة باإلنتاج 
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الوƗȕ حيث أن النشøاط   االقتصادصالحات الǨƢ Ɣ على قطاعات القطاع اخلاȋ وهذا يعȄȮ آثار اإل
 .اقتصاديايف جممله Ⱦȉد ركودا 

  
، هøذا   (ENE) القطاع اخلاȋ يف الفائȐ الصايف لالسøتغالل  ſهناȫ فروقات دالة إحصائيا لصا نإ -

اركة القطاع الوƗȕ أحسن من مش االدخارưا يبƙ أن مشاركة القطاع اخلاȋ يف  ق له داللة إحصائيةرالف
 . من القطاع العاȳ االستغاللالعاȳ وهو ما يǮبǨ فرضية أن القطاع اخلاȋ أكǮر كفاءǥ من حيث 

  
القطاع اخلاȋ بالنسبة مǮيالőا يف القطاع العاȳ ومؤسسات ƙ عدȳ وǱود فروقات دالة إحصائيا ب   -ت -

  . (RI) دخل الداخليالتغريǥ مل
  
 املطاعم التابعة للقطاع العمومي عن مǮيالőا التابعة للقطاع اخلاƢȋيز مؤسسات قطاع الفنادق واملقاهي و -

 ȨقƠ ر إىل متغريات حساب اإلنتاج وحساب االستغالل جمتمعةȚبالنǥودƛ  Ȥب تقدرتصنيø 100 % .  
  

  التوصيات -ǭانيا 
  

  : املتوصل إليȾا يف هذا البحث، Ȯƹن إبداء التوصيات التالية النتائǰترتيبا على 
  
 -خاصة بعد توفر برامǰ املعاجلة اɇلية للبيانات-ألخذ يف االعتبار باألساليب الȮمية اƩديǮة ضرورǥ ا -1

لالستفادǥ منȾا يف تشخيص املؤسسات أيŋا كان القطاع الذي تنتمي إليه وتقييمȾا وإǱراء املقارنات بينȾا، وهذا 
 .سيوفر نتائǰ ليȄ من السȾل إدراكȾا بغريها من األساليب

  
اǱتذاب عدد أكƎ من السائحƙ من الدول الƔ ترتفع فيȾا املرونة للطلب السياحي مøǮل   العمل على -2

بعȐ الدول األوربية وأمريȮا الشمالية نȚرا ملا يتمتع به ȉرائǴ كǮريǥ من مواƗȕ هذȻ الدول من ǽوق سياحي 
 . ودخول مرتفعة

 
3-  ƙلفة اإلقامة مناسبة للسائحȮون أسعار تȮالبلدان، وأن العمل املستمر على أن ت ȤتلƯ من ƙالقادم 

   Ȭøياحية لتلøمع أسعار اخلدمات الس Ȅون يف تنافȮاإلقامة واملوسم السياحي، وأن ت ǥيراعى يف إقرارها مد
 .املعمول ŏا يف دول اجلوار على األقل وسيمȮن هذا اإلǱراء الدولة من ƠقيȨ إيرادات سياحية عالية
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وبة وǽلȬ بتفعيل دور امللحقات الǮقافية والسøفارات يف ƯتلȮƹ   Ȥøن ƠقيȨ الǮȮري من النتائǰ املرغ -4
 .البلدان، وأن تساهم هذȻ املؤسسات يف تقدƇ الصورǥ اإلƶابية لبالدنا وما تتمتع به من خريات

 
وينبغي على املعنøيƙ  .العمل على توفري اخلدمات السياحية ƛميع أنواعȾا مع مراعاǥ مستوياőا املختلفة - 5

الهتماȳ بالعمل على وضع سياسة تروƶية واعية ومتميزǥ باجلدية ومتعددǥ التوȾǱات لداخل البالد ŏذا القطاع ا
Ǵالشرائ Ȥا وملختلȾǱوين املتواصل . كما خلارȮوالعمل على الرفع من أداء املؤسسات السياحية من خالل الت

 .للمنتسبƙ للقطاع وفتǴ اŎال للمنافسة العادلة
  
ات املرتبطة بقطاع السياحة وتشǲيع رǱال األعمال املȾتمŏ ƙذا القطøاع  العمل على تنمية الصناع - 6

   ƙائحøن السøلب املزيد مǱ ا يؤدي إىلư Ɨمار وتوفري االستقرار السياسي واألمǮاملالئم لالست Ƿاد املناƶǚب
لسøياحة مøǮل   األǱانب املتمتعƙ بالقدرǥ على اإلنفاق وƠفيز السياحة الداخلية بتخفيȐ الȒرائب املرتبطة با

 . رسوǱ ȳواȁات السفر
  
يف كل مدينة وقرية وأن ȒƠي هøذȻ   -على غرار املناȨȕ الصناعية–العمل على إƶاد مناȨȕ سياحية  - 7

  . املناȨȕ باالهتماȳ والعناية ƞا يتماȉي مع قيم جمتمعنا
     

  Ǔفاȧ البǭ- ǬǶالǮا 
ǖن تȮون آفاق Ɯث ǱديدƁ ،ǥ يȮن يف وسعنا نقدȳ يف ختاȳ هذا البحث جمموعة من النقاط الƔ نراها Ǳديرǥ ب

معاجلتȾا لǮȮري من األسباب لعل أمهȾا نوع البيانات وحǲمȾا الذي ال يتماȉي مع ما تتطلبه األساليب  الȮمية 
  .املتقدمة للمعاجلة والتشخيص اإلحصائي

ن فروع إǱراء دراسة قياسية اقتصادية على متغريات حساب اإلنتاج وحساب االستغالل لȮل فرع م -1
وعندها نستطيع اȮƩم  . ، ǽات الطابع العمومي واخلاȋ اجلزائرية(HCR)قطاع الفنادق واملقاهي واملطاعم 

 .على مسامهة كل فرع من هذȻ الفروع يف تشȮيل املتغريات
  
التقدير اإلحصائي لدوال العرض السياحي والطلب السياحي يف اجلزائر انطالقا من بيانøات فصøلية    -2

 : وأن تǖخذ يف االعتبار جمموعة املتغريات اخلارǱية املؤثرǥ يف هذا العرض والطلب منȾاوليسǨ سنوية، 
 
  .متوسȔ نصيب الفرد من الدخل الوƗȕ املتاح لɌنفاق يف البلدان املصدرǥ للسائحƙ إىل اجلزائر -
 .متوسȔ تȮلفة إقامة السائǴ يف الليلة يف اجلزائر -
 .متوسȔ تȮلفة السفر إىل اجلزائر -
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 .السياحي املوسم -
-    Ǵنøراءات مǱǚøات الصلة بالقطاع، كǽ ا مؤسسات الدولةȾتقدم Ɣيالت الȾلة يف التسǮư عوامل أخري

 .التȉǖريǥ، وبعȐ اإلعفاءات الȒريبية واالعتمادات املخصصة للتنشيȔ السياحي وغريها
  .التقدير اإلحصائي لدوال اإلنتاج ودوال التȮاليȤ للمؤسسات الفندقية العمومية واخلاصة -
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 Ǘوƈ:  ربيةƴة الƸǂبال Ʋالمراج  
  
1 .ƒƗية الكƴائل الجامƨوالر  

01 Üإبراهيم الحكيم  SPSSƖيل البياناǂحƗ Ǐƺ Ʋسوريةالمرج Üشعاع للنشر و العلوم Üالطبعة األولى Ü- Üحلب
2004.  

02Üأحمد محمد المصريƼالفناد ƔدارƋسسة شباب الجامعة اƌم Ü 1998إلسكندرية.  
03Üجي ǉة أسعد حماد أبورمان و أبي سعيد الديوøميǂƴال Ƨƨيم و األǉالمفا Ǐو الفندق Ǐياحƨال ƼويƨƗال Ü

 Üاألردن Üعمان Üالحامد للنشر و التوزيع Ü2000الطبعة األولى.  
لجامعيùةÜ  Üديùوان المطبوعùات ا  المحاƨبة الوƯنيةÜترجمة عبد المجيد قدي وقادة أقاسم -أقاسم قادة  04

  .1994الجزائر
  .1979 -مطبعة زيد بن ثابÜ ƚ دمشقÜالرياǏƮاǕحصاÜƅ أنيس كنجو 05
-الƗنưيم المǂƴوماǏƗ لǂمبيƴاƖ ونمƤجǊƗا Û حالة الشركة الوƯنية لƸǂاƦاƖ الصøناƳية  "Ü بختي إبراهيم 06

  .1994-رالجزائ ƹير منشورةÜ جامعة القياسيÜ االقتصادرسالة ماجستير في Ü " وحدƔ ورقǂة
07 Üة بوخدوني وهيبةƨوصصة دراƢية الǂمƳ ارƯƋ Ǐƺ Ǐياحƨال ƱاƯƾǂمومية لƴال ƖاƨƨƊصول المƈ ييمƾƗ

  1998-جامعة الجزائر ƹ Üير منشروةÜرسالة ماجستير في التسيير Ɔ(Üليƨ ǏƗابƾا(حالة ƺندƼ الƨفير 
08  Üبوعقلين بديعةƴال ǏǂƳ اǊƗاƨكاƴائر و انƦالج Ǐƺ ياحيةƨال Ɩاƨياƨة  الøƨدرا Ǐياحƨال ƒǂƯو ال ƭر

ƔƦيباƗ يةǗحالة وÜ رسالة ماجستير في التخطيطÜير منشورةƹ Ü 1996 -جامعة الجزائر.  
09  ÜƠتومي صالǅماريƗ ة وǂƙمƉمة بƳرية مدưة نƨدرا ǎصادƗقǗا Ƨياƾرية الưل لنƢمدÛ  زء األولùالجÜ 

   .Ü 1999 الجزائرÜديوان المطبوعات الجامعية
10 Ơتومي صال ÜلƢمدǅماريƗ ة وǂƙمƉمة بƳرية مدưة نƨدرا ǎصادƗقǗا Ƨياƾرية الưلنÛ  Üانيùالجزء الث 

  .Ü 1999 الجزائرÜديوان المطبوعات الجامعية
Ü الطبعة األولùىÜ الجùزء األولÜ دار   "ƾƗنياƖ صنƲ الƾرارƯƗ ÛبيƾاƖ حاƨوبية":خالد بن سعد الجضعي 11

 Üالرياض Ü2005األصحاب.  
Ü الطبعة األولى Ü الجزء الثùانيÜ دار  "ƾƗنياƖ صنƲ الƾرارƯƗ ÛبيƾاƖ حاƨوبية":خالد بن سعد الجضعي 12

 Üالرياض Ü2005األصحاب.  
13 Üخالد مقابلةƘالحدي Ǐالفندق ƛرويƗالÛ Üاألردن Üدار وائل للطباعة و النشر Ü1999الطبعة األولى  .  
14 Üخالد مقابلةǏالفندق ƼويƨƗال Üاألردن Üعمان Üدار زهران Ü1998.  
والنƨبية لمøƨƨƊاƖ   اǗقƗصاديةحالة الكفاÛ Ɣƅدراƨة Ɨحǂيǂية لø الكفاǏƺ Ɣƅ الƨƗيير"Ü داوي الشيƣال 15

ƾƗنيøاƖ   باƴƗøƨمال  Ǐƺ1988-1993 الجƦائر ǘƢل الفøƗرCOTOTEX   ƔالصناƳية النƨيجية والƯƾنية 
LAU-YOUTOPOLOS J.MFARRELL "Û  االقتصاديةعلوم الفي  ماجستيررسالةÜ Üير منشورةƹ  رùالجزائ Ü

1995.  
16  Üƣائرالداوي الشيƦالج Ǐƺ ƖمنƨǗا ƖاƨƨƊلم Ɣƅال بالكفاƴƺ ǏيجƗراƗƨيير اƨƗ نحوÛ  ǉأطروحة دكتورا

 Üجامعة الجزائر Üير منشورةƹ Ü1999دولة في التسيير.  
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 ƯSotragoريƼø الøƗدƾƺاƖ دراøƨة حالøة     باƴƗƨماللǂمƨƨƊةƗحǂيل الǂƨوƿ المالÜ"Ǐ رفاع شريفة 17
  .Ü 1996المدرسة العليا للتجارةÜ الجزائر ƹير منشورةÜ في علوم التسييرÜ ماجستيررسالة Ü "بورقǂة

 ƹÜير منشورة Üرسالة ماجستيرÜالƴوامل المƙƊرǏƺ Ɣ الǏǂƳ ƒǂƯ الƨياحة Ǐƺ الƴراÜƼرمزي بدر عاتي 18
  .Ü 1984جامعة بغداد

19  Üƫيةريان درويǂبƾƗƨالم ƼاƺǑة و اǂالحصي ǅاألرد Ǐƺ ياحيةƨال ƖماراƙƗƨǗاÛ     يùتير فùرسالة ماجس
  .Ü1997 جامعة الجزائرƹ Üير منشورةÜ التخطيط

Ɨحǂيøل ومناقشøة   -ƨƈاƨياƖ الƗحǂيل المالǏøƺ Ǐ المنشƖƇø الƗجاريøة والصøناƳية     "Ü زياد رمضان 20
ƖانياƦالمي" Üاألردن Ü الطبعة الثانيةÜ 1984.  

Ü نشرة منتدǎ البحوƚ االقتصادية للدول العربيùة  ƾƗدير األƙر اǗقƗصادǎ لƨǂياحةÜسحر تهامي وƈخرون21
  .……العدد الثاني أوت Üوإيران وتركياÜ المجلد السادس

22 Üة سعيد محمد المصريøياحية و الفندقيƨال ƖƇيم المنشưنƗ و ƔدارƋ    Üكندريةùاإلس Üةùدار الجامعيùال Ü
2001.  

الطبعùة  الرابعùة Ü  دار   Ü "واǗجƗماƳية اǕحصاǏƺ ƅ البحوƘ النفيƨة والƗربوية"Üسيد محمد خيريال 23
  .Ü 1970النهضة العربية Ü القاهرة

  .Ü1975 الجزء الثالÜ ƚ جامعة دمشقÜ دمشقÜ"الرياƮياƖ اǕكƗوارية"ÜصباƟ الدين البقجة جي 24
Ü "الƯرƼ الǘمǂƴميøة  واǗجƗماƳيةلبحوƘ الƗربوية والنفƨية الƗحǂيل اǕحصائǏƺ Ǐ ا"Üعبد الجبار توفيق 25

  .Ü1985 الطبعة الثانيةÜ الكويت
الطبعة األولىÜ جامعة الملùك سùعودÜ الريùاضÜ    Ü"مبادƍ الƗنبƊ اǕدارǎ":عبد الرحمان األحمد العبيد 26

2003.  
  .Ü1979 بيروت دار النهضة العربية ÜÜ"مبادƍ األƨاليƒ اǕحصائية"Üهيكل العزيزعبد  27
  .Ü 1997اإلسكندرية ÜاǗقƗصاد الƾياǏƨ بيǅ النưرية و الƯƗبيÜƼعبد القادر محمد عبد القادر عطية 28
 Üالطبعة األولى Ü)المحاƨبة الوƯنية( مبادƍ الحƨاباƖ اǗقƗصادية الƾومية Üعبد القادر محمود رضوان29

  .Ü 1990الجزائر Üديوان المطبوعات الجامعية
مƦكرة ماجسùتير   -دراسة مقارنة بين الجزائر Üتونس والمغرب-اǓثار التنموية للسياحة"صليحةÜ عشي  29

 Üجامعة باتنةÜ ير منشورةƹ Ü 2004في العلوم االقتصادية.  
 الطبعة الثالثùةÜ دار الفكùر العربùيǂƳ" Ü   Üم النفƧ اǕحصائǏ وقياƧ الƾƴل البشرÜ"ǎفƌاد البهي السيد 30

  .Ü 1979القاهرة
31  Üخالد ƫائركواƦحالة الج ǎصادƗقǗا Ưالنشا Ǐƺ Ǐياحƨال ƱاƯƾمية الǉƈ ي  مكانة وùرسالة ماجستير ف Ü

 Üجامعة الجزائر Üير منشورةƹ Ü1997التخطيط.  
 Üرسùالة ماجسùتير   ÜالنماƚƤ اǕحصائية لƾƗدير الǍǂƳ ƒǂƯ الƨياحة Ǐƺ مصرÜماجي أحمد محمد خليل 32

  .1992اهرةÜ Ü القكلية التجارة Üجامعة عين شمس
 Ü األردنÜدار وائل للنشر Üالطبعة األولى ƋÛدارƔ الفنادƼ و رƲƺ كفاǊƗƅا اǕنƗاجيةÜمحمد أمين السيد علي 33

1998.  
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الطبعة الرابعùةÜ مكتبùة الخùانجيÜ    Ü "والƗربوǎواǗجƗماǏƳاǕحصاƅ النفǏƨ":محمود السيد أبو النيل34
  .Ü1984 القاهرة

35  Üياحةمحمود كاملƨاالƾبيƯƗ ما وǂƳ ةƙالحدي Üمصر Üالهيئة العلمية المصرية للكتاب Ü1975.  
36  Üولةمولود حشمانǂة محǂƙمƉمة بƳة مدƨدرا ǌصير المدƾال ƊنبƗال ƖنياƾƗ و ƚƤنما Û ديوان المطبوعات

  .Ü1998 الجزائرÜ الجامعية
مƾدمøة  Ü د القادر عطيةعبد القادر محمد عبوهاري كلجيان واالس أوتس ترجمة المرسي السيد حجازي 37

ƖاƾبيƯƗو ال ƍالمباد Ǐƨياƾصاد الƗقǗا ǏƺÜ الترجمة العربية للطبعة الثالثةÜ 2001 .جامعة الملك سعود.  
38 Üمحمد Ǌمحمد محمود عبد رب Üهاشم أحمد     Ǐøƺ ƹاليøكƗبة الøƨام محاøưو ن Ǐالمال Ǐبƨام المحاưالن

  .2000دريةÜ Ü الدار الجامعيةÜ اإلسكن"الفنادƼ"المنشƖƇ الƢدمية 
  .Ü1982 ديوان المطبوعات الجامعيةÜ الجزائرÜالطبعة الثانيةÜ"الجبر الǏƯƢ المبƯƨ": هوارد أنطون 39
اǕحصاƅ الƯƗبيǏƾ باƢƗƨدام الحاƒƨ اǑلƯƗ ǏøبيøƾاƳ Ɩمǂيøة باƢƗøƨدام برنøامÜ      ƛياسر الموسوي 40

EXCEL Üدارالطبعة األولى Ü الرضا للنشر ÜدمشقÜ  Ü2003سورية.  
41 Üيس عباس الكحلىƼبة الفنادƨمحا Üعمان Üدار زهران للنشر Ü1996. 
  
2 .Ɩوالنشريا Ɩالدوريا  
  

Ü نشرة منتدǎ البحوƚ االقتصاديةƾƗ Üدير األƙر اǗقƗصادǎ لƨǂياحةÜأدريان سونيسك ودانيال ستاينس42
  .Ü04 ص 1999سبتمبر /للدول العربية وإيران وتركياÜ المجلد السادسÜ العدد الثانيÜ أƹسطس

43  ÜÞÞÞÞÞ Ǐياحøƨائد الƴيم الưƴƗ ƖمكانياƋ صادية وƗقǗية اǉاƺالر ƼيƾحƗ Ǐƺ ياحةƨمة الǉاƨمÜ   ةùجامع
حلوانÜ كلية التجارة وإدارة األعمالÜ المجلة العلمية للبحوƚ والدراسات التجاريةÜ ملحق السنة السادسùة  

 Ü1992العدد الثاني.  
Ü المجلùة  احǏƺ Ǐ مصر و انƴكاƨاǊƗا ǍøǂƳ اǗقƗصøاد الøƾومǏ   اقƗصادياƖ الƯƾاƱ الƨيÜ إجالل راتب44

Ü صادرة عùن معهùد التخطùيط     1999المصرية للتنمية و التخطيط المجلد السابعÜ العدد األولÜ يونيو 
  .القومي

45 Üائربن ناصر عيسىƦالج Ǐƺ ǏǂيكǊديل الƴƗو ال ƹكييƗال ƛية لبرنامƳماƗجǗصادية و اƗقǗار اƙǑمجلة  ا
  .2002الجتماعية و اإلنسانيةÜ جامعة باتنةÜ الجزائر العدد السابع Ü ديسمبر العلوم ا

Ü المجلùة  )Ǐƺ وƲƮ مƾارǅ باألداƅ الƨياحǏ الøدولǏ (األداƅ الƨياحǏƺ Ǐ مصرÜمحمد إبراهيم عراقي46
  .1998العلمية لالقتصاد والتجارةÜ جامعة عين شمسÜ مصرÜ العدد األولÜ يناير 

47 Üرافƹ محمد فدريƖياحية بدولة الكويƨال ƖاƳلشركة المشرو Ɩوماǂƴالم ƖشراƊمÛ   ةùالمجلة العربي
  .Ü1999 العدد الثالÜƚ سبتمبر  6للعلوم اإلدارية مجلد 

48 Üشبايكي Ʋمليكة حفي  ǎرøائƦاد الجøصƗقǗا Ǐƺ ياحةƨال ƲموقÛ     ددùع Üانيةùوم اإلنسùة العلù16مجل 
  .Ü2001 جامعة منتوري ÜقسنطينةÜ الجزائرÜ 2001ديسمبر
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49 Üربيةناجي التونيƴار الƯاألق ƖصادياƗاق Ǐƺ Ǐياحƨال ƱاƯƾال ƼاƺƆايو  دور وùم Ü2001.www.arab-
api.org/wps0105.pdf 

50 ÛƔالندو ƫاƢ ريرƾƗ:ياحةƨالÛ المجلد Üاالقتصادية للدول العربية و إيران و تركيا ƚالبحو ǎنشرة منتد
  .1999سبتمبر /Ü أƹسطسÜ2عدد  6

الƨياحة وƙƈرǉا Ǐƺ الƗنمية اǗقƗصادية الƴالمية حالة اǗقƗصøاد  اجÜ محمد سليمان جرداتÜهواري معر 51
ǎائرƦالعدد الج ƚمجلة الباح Ü3/2005الجزائر Üجامعة ورقلة Ü.  

  
 قوانيǅ ومراƨيم.3

  
مƌرƢ في  Ü2000 -46 مرسوم تنفيƦي رقم 2000سنة 10الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 52

  .يعرف المƌسسات الفندقية و يحدد تنƲيمها و سيرها وكƦا كيفيات استغاللها  2000ارس م 01
ينùاير   06مƌرƢ فùي   Ü99-01 قانون رقم 1999سنة02الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 53

  يحدد القواعد المتعلقة بالفندقة 1999
Ü وزارة السùياحةÜ الùديوان الùوطني    14رقùم  90المجموعة اإلحصائية السنوية للجزائùرÜ نشùرة 54
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  : الǮالǬملȨǶ  الفصل 
  

        LS // Dependent Variable is LCA                                 جǽ11النمو:  

    Date: 8-04-2005 / Time: 21:39 
    SMPL range: 1  -    30 
    Number of observations: 30 
    ======================================================================== 
          VARIABLE      COEFFICIENT   STD. ERROR      T-STAT.   2-TAIL SIG. 
    ======================================================================== 
             C           2.0142867     1.4571143     1.3823807     0.1778    
             LL          0.9147706     0.1556605     5.8767014     0.0000    
    ======================================================================== 
    R-squared                 0.552255    Mean of dependent var     10.56754 
    Adjusted R-squared        0.536264    S.D. of dependent var     0.559874 
    S.E. of regression        0.381264    Sum of squared resid      4.070140 
    Log likelihood           -12.60535    F-statistic               34.53562 
    Durbin-Watson stat        0.814771    Prob(F-statistic)         0.000003 
    ======================================================================== 
 
 

    LS // Dependent Variable is LCA                                  جǽ12النمو:  

    Date: 8-04-2005 / Time: 21:39 
    SMPL range: 1  -    30 
    Number of observations: 30 
    ======================================================================== 
          VARIABLE      COEFFICIENT   STD. ERROR      T-STAT.   2-TAIL SIG. 
    ======================================================================== 
             C           3.9467527     1.9546106     2.0192016     0.0531    
             LK          0.5524057     0.1629193     3.3906704     0.0021    
    ======================================================================== 
    R-squared                 0.291079    Mean of dependent var     10.56754 
    Adjusted R-squared        0.265760    S.D. of dependent var     0.559874 
    S.E. of regression        0.479744    Sum of squared resid      6.444312 
    Log likelihood           -19.49816    F-statistic               11.49665 
    Durbin-Watson stat        0.556485    Prob(F-statistic)         0.002092 
    ======================================================================== 
 
    LS // Dependent Variable is LCA                                 جǽ13النمو:  

    Date: 8-04-2005 / Time: 21:41 
    SMPL range: 1  -    30 
    Number of observations: 30 
    ======================================================================== 
          VARIABLE      COEFFICIENT   STD. ERROR      T-STAT.   2-TAIL SIG. 
    ======================================================================== 
             LL          0.7149766     0.1056487     6.7674883     0.0000    
             LK          0.3241417     0.0824312     3.9322692     0.0005    
    ======================================================================== 
    R-squared                 0.691863    Mean of dependent var     10.56754 
    Adjusted R-squared        0.680858    S.D. of dependent var     0.559874 
    S.E. of regression        0.316288    Sum of squared resid      2.801062 
    Log likelihood           -7.000177    F-statistic               62.86863 
    Durbin-Watson stat        0.794943    Prob(F-statistic)         0.000000 
    ======================================================================== 
 

  
 

    LS // Dependent Variable is LCA                                 جǽ14النمو:   

    Date: 8-04-2005 / Time: 21:41 
    SMPL range: 1  -    30 
    Number of observations: 30 
    ======================================================================== 
          VARIABLE      COEFFICIENT   STD. ERROR      T-STAT.   2-TAIL SIG. 
    ======================================================================== 
             LL          1.1297070     0.0075521     149.58897     0.0000    
    ======================================================================== 
    R-squared                 0.521697    Mean of dependent var     10.56754 
    Adjusted R-squared        0.521697    S.D. of dependent var     0.559874 
    S.E. of regression        0.387206    Sum of squared resid      4.347923 
    Log likelihood           -13.59567    Durbin-Watson stat        0.723732 
    ======================================================================== 
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    LS // Dependent Variable is LCA                                 جǽ15النمو:  

    Date: 8-04-2005 / Time: 21:41 
    SMPL range: 1  -    30 
    Number of observations: 30 
    ======================================================================== 
          VARIABLE      COEFFICIENT   STD. ERROR      T-STAT.   2-TAIL SIG. 
    ======================================================================== 
             LK          0.8810421     0.0076782     114.74577     0.0000    
    ======================================================================== 
    R-squared                 0.187851    Mean of dependent var     10.56754 
    Adjusted R-squared        0.187851    S.D. of dependent var     0.559874 
    S.E. of regression        0.504555    Sum of squared resid      7.382690 
    Log likelihood           -21.53727    Durbin-Watson stat        0.459176 
    ======================================================================== 
 
 

    LS // Dependent Variable is LCA                                  جǽ16النمو:  

    Date: 8-04-2005 / Time: 21:42 
    SMPL range: 1  -    30 
    Number of observations: 30 
    ======================================================================== 
          VARIABLE      COEFFICIENT   STD. ERROR      T-STAT.   2-TAIL SIG. 
    ======================================================================== 
             LL          0.8257936     0.1187619     6.9533560     0.0000    
             LK          0.2256941     0.0965937     2.3365293     0.0274    
             DB         -0.0076032     0.0392523    -0.1936999     0.8479    
             DE          0.0896266     0.1651130     0.5428202     0.5919    
    ======================================================================== 
    R-squared                 0.728426    Mean of dependent var     10.56754 
    Adjusted R-squared        0.697091    S.D. of dependent var     0.559874 
    S.E. of regression        0.308139    Sum of squared resid      2.468689 
    Log likelihood           -5.105506    F-statistic               23.24609 
    Durbin-Watson stat        1.029615    Prob(F-statistic)         0.000000 
    ======================================================================== 
 
 

    LS // Dependent Variable is LCA                                 جǽ17النمو:  

    Date: 8-04-2005 / Time: 21:42 
    SMPL range: 1  -    30 
    Number of observations: 30 
    ======================================================================== 
          VARIABLE      COEFFICIENT   STD. ERROR      T-STAT.   2-TAIL SIG. 
    ======================================================================== 
             LL          0.8156801     0.1157491     7.0469656     0.0000    
             LK          0.2284748     0.0951895     2.4002093     0.0235    
             DB          0.0133177     0.0073402     1.8143491     0.0808    
    ======================================================================== 
    R-squared                 0.725349    Mean of dependent var     10.56754 
    Adjusted R-squared        0.705004    S.D. of dependent var     0.559874 
    S.E. of regression        0.304087    Sum of squared resid      2.496667 
    Log likelihood           -5.274543    F-statistic               35.65321 
    Durbin-Watson stat        0.957519    Prob(F-statistic)         0.000000 
    ======================================================================== 
 

    LS // Dependent Variable is LCA                                  جǽ18النمو:   

    Date: 8-04-2005 / Time: 21:42 
    SMPL range: 1  -    30 
    Number of observations: 30 
    ======================================================================== 
          VARIABLE      COEFFICIENT   STD. ERROR      T-STAT.   2-TAIL SIG. 
    ======================================================================== 
             LL          0.8243145     0.1163846     7.0826789     0.0000    
             LK          0.2247072     0.0947244     2.3722208     0.0251    
             DE          0.0582237     0.0307250     1.8949962     0.0688    
    ======================================================================== 
    R-squared                 0.728034    Mean of dependent var     10.56754 
    Adjusted R-squared        0.707889    S.D. of dependent var     0.559874 
    S.E. of regression        0.302597    Sum of squared resid      2.472252 
    Log likelihood           -5.127137    F-statistic               36.13863 
    Durbin-Watson stat        1.004800    Prob(F-statistic)         0.000000 
    ======================================================================== 
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        LS // Dependent Variable is LCA1                                 جǽ19النمو:  

    Date: 8-04-2005 / Time: 21:46 
    SMPL range: 1  -    30 
    Number of observations: 30 
    ======================================================================== 
          VARIABLE      COEFFICIENT   STD. ERROR      T-STAT.   2-TAIL SIG. 
    ======================================================================== 
             C           0.4359165     0.2911139     1.4974088     0.1463    
            LK1          0.2410957     0.1054833     2.2856288     0.0307    
             DB         -0.0024654     0.0407635    -0.0604803     0.9522    
             DE          0.0628426     0.1704336     0.3687218     0.7153    
    ======================================================================== 
    R-squared                 0.370394    Mean of dependent var     1.217378 
    Adjusted R-squared        0.297747    S.D. of dependent var     0.376633 
    S.E. of regression        0.315620    Sum of squared resid      2.590021 
    Log likelihood           -5.825183    F-statistic               5.098555 
    Durbin-Watson stat        0.964581    Prob(F-statistic)         0.006580 
    ======================================================================== 
 

    LS // Dependent Variable is LCA1                                 جǽ20النمو:  

    Date: 8-04-2005 / Time: 21:46 
    SMPL range: 1  -    30 
    Number of observations: 30 
    ======================================================================== 
          VARIABLE      COEFFICIENT   STD. ERROR      T-STAT.   2-TAIL SIG. 
    ======================================================================== 
             C           0.3810364     0.2461528     1.5479671     0.1333    
            LK1          0.2450068     0.1032557     2.3728153     0.0250    
             DB          0.0123031     0.0074540     1.6505305     0.1104    
    ======================================================================== 
    R-squared                 0.367102    Mean of dependent var     1.217378 
    Adjusted R-squared        0.320220    S.D. of dependent var     0.376633 
    S.E. of regression        0.310529    Sum of squared resid      2.603564 
    Log likelihood           -5.903414    F-statistic               7.830441 
    Durbin-Watson stat        0.923411    Prob(F-statistic)         0.002080 
    ======================================================================== 
 

    LS // Dependent Variable is LCA1                                جǽ21النمو:   

    Date: 8-04-2005 / Time: 21:46 
    SMPL range: 1  -    30 
    Number of observations: 30 
    ======================================================================== 
          VARIABLE      COEFFICIENT   STD. ERROR      T-STAT.   2-TAIL SIG. 
    ======================================================================== 
             C           0.4272353     0.2485504     1.7189085     0.0971    
            LK1          0.2411630     0.1035130     2.3297840     0.0275    
             DE          0.0527143     0.0310866     1.6957234     0.1014    
    ======================================================================== 
    R-squared                 0.370305    Mean of dependent var     1.217378 
    Adjusted R-squared        0.323661    S.D. of dependent var     0.376633 
    S.E. of regression        0.309742    Sum of squared resid      2.590385 
    Log likelihood           -5.827293    F-statistic               7.938963 
    Durbin-Watson stat        0.958050    Prob(F-statistic)         0.001942 
    ======================================================================== 
 

    LS // Dependent Variable is LCA1                               جǽ22النمو:  

    Date: 8-04-2005 / Time: 21:46 
    SMPL range: 1  -    30 
    Number of observations: 30 
    ======================================================================== 
          VARIABLE      COEFFICIENT   STD. ERROR      T-STAT.   2-TAIL SIG. 
    ======================================================================== 
            LK1          0.4547482     0.0219347     20.731894     0.0000    
    ======================================================================== 
    R-squared                 0.253666    Mean of dependent var     1.217378 
    Adjusted R-squared        0.253666    S.D. of dependent var     0.376633 
    S.E. of regression        0.325375    Sum of squared resid      3.070207 
    Log likelihood           -8.376368    Durbin-Watson stat        0.713743 
    ======================================================================== 
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    LS // Dependent Variable is LCA1                                جǽ23النمو:   

    Date: 8-04-2005 / Time: 21:47 
    SMPL range: 1  -    30 
    Number of observations: 30 
    ======================================================================== 
          VARIABLE      COEFFICIENT   STD. ERROR      T-STAT.   2-TAIL SIG. 
    ======================================================================== 
            LK1          0.3682541     0.0639972     5.7542200     0.0000    
             DB          0.0276310     0.0362706     0.7618002     0.4528    
             DE         -0.0676389     0.1498054    -0.4515119     0.6552    
    ======================================================================== 
    R-squared                 0.316097    Mean of dependent var     1.217378 
    Adjusted R-squared        0.265437    S.D. of dependent var     0.376633 
    S.E. of regression        0.322799    Sum of squared resid      2.813383 
    Log likelihood           -7.066012    F-statistic               6.239638 
    Durbin-Watson stat        0.778782    Prob(F-statistic)         0.005921 
    ======================================================================== 
 
 

    LS // Dependent Variable is LCA1                               جǽ24النمو:  

    Date: 8-04-2005 / Time: 21:47 
    SMPL range: 1  -    30 
    Number of observations: 30 
    ======================================================================== 
          VARIABLE      COEFFICIENT   STD. ERROR      T-STAT.   2-TAIL SIG. 
    ======================================================================== 
            LK1          0.3858834     0.0499803     7.7207151     0.0000    
             DB          0.0116311     0.0076247     1.5254612     0.1384    
    ======================================================================== 
    R-squared                 0.310933    Mean of dependent var     1.217378 
    Adjusted R-squared        0.286324    S.D. of dependent var     0.376633 
    S.E. of regression        0.318177    Sum of squared resid      2.834626 
    Log likelihood           -7.178844    F-statistic               12.63466 
    Durbin-Watson stat        0.779951    Prob(F-statistic)         0.001368 
    ======================================================================== 

  
    LS // Dependent Variable is LCA1                                جǽ25النمو:  

    Date: 8-04-2005 / Time: 21:48 
    SMPL range: 1  -    30 
    Number of observations: 30 
    ======================================================================== 
          VARIABLE      COEFFICIENT   STD. ERROR      T-STAT.   2-TAIL SIG. 
    ======================================================================== 
            LK1          0.4047552     0.0421056     9.6128505     0.0000    
             DE          0.0438573     0.0317086     1.3831351     0.1776    
    ======================================================================== 
    R-squared                 0.301397    Mean of dependent var     1.217378 
    Adjusted R-squared        0.276447    S.D. of dependent var     0.376633 
    S.E. of regression        0.320371    Sum of squared resid      2.873854 
    Log likelihood           -7.385007    F-statistic               12.07999 
    Durbin-Watson stat        0.780079    Prob(F-statistic)         0.001680 
    ======================================================================== 
 

    LS // Dependent Variable is LVA                                جǽ26النمو:  

    Date: 8-04-2005 / Time: 21:43 
    SMPL range: 1  -    30 
    Number of observations: 30 
    ======================================================================== 
          VARIABLE      COEFFICIENT   STD. ERROR      T-STAT.   2-TAIL SIG. 
    ======================================================================== 
             C           0.4092652     1.3805133     0.2964587     0.7691    
             LL          1.0170538     0.1474774     6.8963359     0.0000    
    ======================================================================== 
    R-squared                 0.629431    Mean of dependent var     9.918879 
    Adjusted R-squared        0.616196    S.D. of dependent var     0.583066 
    S.E. of regression        0.361221    Sum of squared resid      3.653451 
    Log likelihood           -10.98528    F-statistic               47.55945 
    Durbin-Watson stat        0.744804    Prob(F-statistic)         0.000000 
    ======================================================================== 
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    LS // Dependent Variable is LVA                                 جǽ27النمو:       

    Date: 8-04-2005 / Time: 21:43 
    SMPL range: 1  -    30 
    Number of observations: 30 
    ======================================================================== 
          VARIABLE      COEFFICIENT   STD. ERROR      T-STAT.   2-TAIL SIG. 
    ======================================================================== 
             C           2.8277133     2.0113226     1.4058974     0.1708    
             LK          0.5916521     0.1676463     3.5291682     0.0015    
    ======================================================================== 
    R-squared                 0.307873    Mean of dependent var     9.918879 
    Adjusted R-squared        0.283155    S.D. of dependent var     0.583066 
    S.E. of regression        0.493663    Sum of squared resid      6.823694 
    Log likelihood           -20.35621    F-statistic               12.45503 
    Durbin-Watson stat        0.527841    Prob(F-statistic)         0.001461 
    ======================================================================== 
 
 

    LS // Dependent Variable is LVA                                 جǽ28النمو:    

    Date: 8-04-2005 / Time: 21:44 
    SMPL range: 1  -    30 
    Number of observations: 30 
    ======================================================================== 
          VARIABLE      COEFFICIENT   STD. ERROR      T-STAT.   2-TAIL SIG. 
    ======================================================================== 
             LL          0.7220119     0.1024332     7.0486154     0.0000    
             LK          0.2647286     0.0799223     3.3123248     0.0026    
    ======================================================================== 
    R-squared                 0.732920    Mean of dependent var     9.918879 
    Adjusted R-squared        0.723381    S.D. of dependent var     0.583066 
    S.E. of regression        0.306661    Sum of squared resid      2.633148 
    Log likelihood           -6.072896    F-statistic               76.83753 
    Durbin-Watson stat        0.815522    Prob(F-statistic)         0.000000 
    ======================================================================== 

    LS // Dependent Variable is LVA                                 جǽ29النمو:   

    Date: 8-04-2005 / Time: 21:44 
    SMPL range: 1  -    30 
    Number of observations: 30 
    ======================================================================== 
          VARIABLE      COEFFICIENT   STD. ERROR      T-STAT.   2-TAIL SIG. 
    ======================================================================== 
             LL          1.0607249     0.0069336     152.98374     0.0000    
    ======================================================================== 
    R-squared                 0.628268    Mean of dependent var     9.918879 
    Adjusted R-squared        0.628268    S.D. of dependent var     0.583066 
    S.E. of regression        0.355495    Sum of squared resid      3.664918 
    Log likelihood           -11.03229    Durbin-Watson stat        0.732341 
    ======================================================================== 
 
 

  
  
  

    LS // Dependent Variable is LVA                                 جǽ30النمو:   

    Date: 8-04-2005 / Time: 21:44 
    SMPL range: 1  -    30 
    Number of observations: 30 
    ======================================================================== 
          VARIABLE      COEFFICIENT   STD. ERROR      T-STAT.   2-TAIL SIG. 
    ======================================================================== 
             LK          0.8271089     0.0076379     108.29002     0.0000    
    ======================================================================== 
    R-squared                 0.259016    Mean of dependent var     9.918879 
    Adjusted R-squared        0.259016    S.D. of dependent var     0.583066 
    S.E. of regression        0.501906    Sum of squared resid      7.305385 
    Log likelihood           -21.37937    Durbin-Watson stat        0.494193 
    ======================================================================== 
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    LS // Dependent Variable is LVA                                  جǽ31النمو:   

    Date: 8-04-2005 / Time: 21:44 
    SMPL range: 1  -    30 
    Number of observations: 30 
    ======================================================================== 
          VARIABLE      COEFFICIENT   STD. ERROR      T-STAT.   2-TAIL SIG. 
    ======================================================================== 
             LL          0.8310246     0.1148999     7.2325994     0.0000    
             LK          0.1696567     0.0934526     1.8154308     0.0810    
             DB         -0.0132595     0.0379759    -0.3491568     0.7298    
             DE          0.1114420     0.1597436     0.6976302     0.4916    
    ======================================================================== 
    R-squared                 0.765622    Mean of dependent var     9.918879 
    Adjusted R-squared        0.738578    S.D. of dependent var     0.583066 
    S.E. of regression        0.298119    Sum of squared resid      2.310741 
    Log likelihood           -4.113721    F-statistic               28.31060 
    Durbin-Watson stat        0.958033    Prob(F-statistic)         0.000000 
    ======================================================================== 
 

    LS // Dependent Variable is LVA                                  جǽ32النمو:   

    Date: 8-04-2005 / Time: 21:45 
    SMPL range: 1  -    30 
    Number of observations: 30 
    ======================================================================== 
          VARIABLE      COEFFICIENT   STD. ERROR      T-STAT.   2-TAIL SIG. 
    ======================================================================== 
             LL          0.8184495     0.1123933     7.2820159     0.0000    
             LK          0.1731143     0.0924297     1.8729284     0.0719    
             DB          0.0127536     0.0071274     1.7893687     0.0848    
    ======================================================================== 
    R-squared                 0.761234    Mean of dependent var     9.918879 
    Adjusted R-squared        0.743548    S.D. of dependent var     0.583066 
    S.E. of regression        0.295271    Sum of squared resid      2.353996 
    Log likelihood           -4.391906    F-statistic               43.04083 
    Durbin-Watson stat        0.960561    Prob(F-statistic)         0.000000 
    ======================================================================== 
 
 

    LS // Dependent Variable is LVA                                   جǽ33النمو:  

    Date: 8-04-2005 / Time: 21:45 
    SMPL range: 1  -    30 
    Number of observations: 30 
    ======================================================================== 
          VARIABLE      COEFFICIENT   STD. ERROR      T-STAT.   2-TAIL SIG. 
    ======================================================================== 
             LL          0.8284451     0.1127822     7.3455323     0.0000    
             LK          0.1679357     0.0917924     1.8295151     0.0784    
             DE          0.0566769     0.0297740     1.9035734     0.0677    
    ======================================================================== 
    R-squared                 0.764523    Mean of dependent var     9.918879 
    Adjusted R-squared        0.747080    S.D. of dependent var     0.583066 
    S.E. of regression        0.293231    Sum of squared resid      2.321576 
    Log likelihood           -4.183889    F-statistic               43.83039 
    Durbin-Watson stat        0.959523    Prob(F-statistic)         0.000000 
    ======================================================================== 

  
    LS // Dependent Variable is LVA1                                جǽ34النمو:         

    Date: 8-04-2005 / Time: 21:48 
    SMPL range: 1  -    30 
    Number of observations: 30 
    ======================================================================== 
          VARIABLE      COEFFICIENT   STD. ERROR      T-STAT.   2-TAIL SIG. 
    ======================================================================== 
             C          -0.1487083     0.2734237    -0.5438747     0.5912    
            LK1          0.2149219     0.0990734     2.1693207     0.0394    
             DB         -0.0025263     0.0382864    -0.0659831     0.9479    
             DE          0.0648487     0.1600768     0.4051097     0.6887    
    ======================================================================== 
    R-squared                 0.374915    Mean of dependent var     0.568721 
    Adjusted R-squared        0.302790    S.D. of dependent var     0.355023 
    S.E. of regression        0.296441    Sum of squared resid      2.284808 
    Log likelihood           -3.944425    F-statistic               5.198123 
    Durbin-Watson stat        0.934264    Prob(F-statistic)         0.006022 
    ======================================================================== 
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    LS // Dependent Variable is LVA1                                جǽ35النمو:   

    Date: 8-04-2005 / Time: 21:48 
    SMPL range: 1  -    30 
    Number of observations: 30 
    ======================================================================== 
          VARIABLE      COEFFICIENT   STD. ERROR      T-STAT.   2-TAIL SIG. 
    ======================================================================== 
             C          -0.2053403     0.2313193    -0.8876921     0.3825    
            LK1          0.2189579     0.0970334     2.2565209     0.0323    
             DB          0.0127137     0.0070048     1.8149859     0.0807    
    ======================================================================== 
    R-squared                 0.370970    Mean of dependent var     0.568721 
    Adjusted R-squared        0.324375    S.D. of dependent var     0.355023 
    S.E. of regression        0.291816    Sum of squared resid      2.299230 
    Log likelihood           -4.038808    F-statistic               7.961610 
    Durbin-Watson stat        0.945254    Prob(F-statistic)         0.001915 
    ======================================================================== 
 

    LS // Dependent Variable is LVA1                                 جǽ36النمو:   

    Date: 8-04-2005 / Time: 21:48 
    SMPL range: 1  -    30 
    Number of observations: 30 
    ======================================================================== 
          VARIABLE      COEFFICIENT   STD. ERROR      T-STAT.   2-TAIL SIG. 
    ======================================================================== 
             C          -0.1576038     0.2334498    -0.6751078     0.5053    
            LK1          0.2149909     0.0972241     2.2112916     0.0357    
             DE          0.0544704     0.0291980     1.8655533     0.0730    
    ======================================================================== 
    R-squared                 0.374811    Mean of dependent var     0.568721 
    Adjusted R-squared        0.328500    S.D. of dependent var     0.355023 
    S.E. of regression        0.290924    Sum of squared resid      2.285191 
    Log likelihood           -3.946937    F-statistic               8.093461 
    Durbin-Watson stat        0.935983    Prob(F-statistic)         0.001763 
    ======================================================================== 
 
 

    LS // Dependent Variable is LVA1                                 جǽ37النمو:  

    Date: 8-04-2005 / Time: 21:49 
    SMPL range: 1  -    30 
    Number of observations: 30 
    ======================================================================== 
          VARIABLE      COEFFICIENT   STD. ERROR      T-STAT.   2-TAIL SIG. 
    ======================================================================== 
            LK1          0.2204582     0.0204325     10.789592     0.0000    
    ======================================================================== 
    R-squared                 0.271155    Mean of dependent var     0.568721 
    Adjusted R-squared        0.271155    S.D. of dependent var     0.355023 
    S.E. of regression        0.303092    Sum of squared resid      2.664072 
    Log likelihood           -6.248033    Durbin-Watson stat        0.818839 
    ======================================================================== 
 
 
 

     LS // Dependent Variable is LVA1                                              :                          38النموǽج 
    Date: 8-04-2005 / Time: 21:49 
    SMPL range: 1  -    30 
    Number of observations: 30 
    ======================================================================== 
          VARIABLE      COEFFICIENT   STD. ERROR      T-STAT.   2-TAIL SIG. 
    ======================================================================== 
            LK1          0.1715432     0.0580000     2.9576412     0.0064    
             DB         -0.0127933     0.0328717    -0.3891892     0.7002    
             DE          0.1093610     0.1357670     0.8055053     0.4276    
    ======================================================================== 
    R-squared                 0.367804    Mean of dependent var     0.568721 
    Adjusted R-squared        0.320975    S.D. of dependent var     0.355023 
    S.E. of regression        0.292550    Sum of squared resid      2.310802 
    Log likelihood           -4.114115    F-statistic               7.854133 
    Durbin-Watson stat        0.956418    Prob(F-statistic)         0.002049 
    ======================================================================== 
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     LS // Dependent Variable is LVA1                                 جǽ39النمو:         
    Date: 8-04-2005 / Time: 21:49 
    SMPL range: 1  -    30 
    Number of observations: 30 
    ======================================================================== 
          VARIABLE      COEFFICIENT   STD. ERROR      T-STAT.   2-TAIL SIG. 
    ======================================================================== 
            LK1          0.1430395     0.0456655     3.1323300     0.0040    
             DB          0.0130758     0.0069664     1.8769772     0.0710    
    ======================================================================== 
    R-squared                 0.352612    Mean of dependent var     0.568721 
    Adjusted R-squared        0.329491    S.D. of dependent var     0.355023 
    S.E. of regression        0.290709    Sum of squared resid      2.366333 
    Log likelihood           -4.470318    F-statistic               15.25069 
    Durbin-Watson stat        0.976653    Prob(F-statistic)         0.000541 
    ======================================================================== 
 
 

    LS // Dependent Variable is LVA1                                جǽ40النمو:  

    Date: 8-04-2005 / Time: 21:49 
    SMPL range: 1  -    30 
    Number of observations: 30 
    ======================================================================== 
          VARIABLE      COEFFICIENT   STD. ERROR      T-STAT.   2-TAIL SIG. 
    ======================================================================== 
            LK1          0.1546430     0.0378620     4.0843795     0.0003    
             DE          0.0577376     0.0285129     2.0249676     0.0525    
    ======================================================================== 
    R-squared                 0.364257    Mean of dependent var     0.568721 
    Adjusted R-squared        0.341552    S.D. of dependent var     0.355023 
    S.E. of regression        0.288083    Sum of squared resid      2.323766 
    Log likelihood           -4.198029    F-statistic               16.04297 
    Durbin-Watson stat        0.968783    Prob(F-statistic)         0.000414 
    ======================================================================== 
 
 

 
 
 
                 ***** PARAMETRES STATISTIQUES ***** 
 
 
 
 
VARIABLE ANALYSEE:     L 
 
NB OBSERV.SELECTIONNEES, N =  30       - SOMME DES CARRES     = 5.724141E+09    
No PREMIERE OBSERVATION    =  1        - S.C.E.               = 9.185058E+08    
No DERNIERE OBSERVATION    =  30       - VAR. ECHANT.(DDL=N-1)= 3.167261E+07    
VALEUR MINIMUM             =  4343     - VAR. SERIE  (DDL=N)  = 3.061686E+07    
VALEUR MAXIMUM             =  26835    - VAR. DE LA MOYENNE   = 1055754         
SOMME                      =  379696   - MOMENT D ' ORDRE 1        =  0         
MOYENNE ARITHMETIQUE       =  12656.53 - MOMENT D ' ORDRE 2   = 3.061686E+07    
EC.TYPE ECHAN.(DDL=N-1)    =  5627.843 - MOMENT D ' ORDRE 3   = 1.470486E+11    
EC.TYPE SERIE (DDL=N)      =  5533.25  - MOMENT D ' ORDRE 4   = 3.104122E+15    
EC.TYPE DE LA MOYENNE      =  1027.499 - COEFF. SYMETRIE      = .7534245        
COEFF. DE VARIATION        =  43.71853 - COEFF. APLATISSEMENT      =  3.311444  
   
 
 
 
VARIABLE ANALYSEE:    VA 
 
NB OBSERV.SELECTIONNEES, N =  30       - SOMME DES CARRES     = 2.263412E+10    
No PREMIERE OBSERVATION    =  1        - S.C.E.               = 5.551224E+09    
No DERNIERE OBSERVATION    =  30       - VAR. ECHANT.(DDL=N-1)= 1.914215E+08    
VALEUR MINIMUM             =  8036     - VAR. SERIE  (DDL=N)  = 1.850408E+08    
VALEUR MAXIMUM             =  57917    - VAR. DE LA MOYENNE   = 6380718         
SOMME                      =  715882   - MOMENT D ' ORDRE 1        =  0         
MOYENNE ARITHMETIQUE       =  23862.73 - MOMENT D ' ORDRE 2   = 1.850408E+08    
EC.TYPE ECHAN.(DDL=N-1)    =  13835.52 - MOMENT D ' ORDRE 3   = 2.221999E+12    
EC.TYPE SERIE (DDL=N)      =  13602.97 - MOMENT D ' ORDRE 4   = 1.035146E+17    
EC.TYPE DE LA MOYENNE      =  2526.008 - COEFF. SYMETRIE      = .779265         
COEFF. DE VARIATION        =  57.00508 - COEFF. APLATISSEMENT      =  3.023198  
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VARIABLE ANALYSEE:    CA 
 
NB OBSERV.SELECTIONNEES, N =  30       - SOMME DES CARRES     = 7.808569E+10    
No PREMIERE OBSERVATION    =  1        - S.C.E.               = 1.724349E+10    
No DERNIERE OBSERVATION    =  30       - VAR. ECHANT.(DDL=N-1)= 5.946032E+08    
VALEUR MINIMUM             =  17255    - VAR. SERIE  (DDL=N)  = 5.747831E+08    
VALEUR MAXIMUM             =  95451    - VAR. DE LA MOYENNE   = 1.982011E+07    
SOMME                  = 1351024       - MOMENT D ' ORDRE 1        =  0         
MOYENNE ARITHMETIQUE       =  45034.13 - MOMENT D ' ORDRE 2   = 5.747831E+08    
EC.TYPE ECHAN.(DDL=N-1)    =  24384.49 - MOMENT D ' ORDRE 3   = 7.405357E+12    
EC.TYPE SERIE (DDL=N)      =  23974.63 - MOMENT D ' ORDRE 4   = 6.473979E+17    
EC.TYPE DE LA MOYENNE      =  4451.978 - COEFF. SYMETRIE      = .2887886        
COEFF. DE VARIATION        =  53.23658 - COEFF. APLATISSEMENT      =  1.959581  
   
 
 
 
VARIABLE ANALYSEE:     K 
 
NB OBSERV.SELECTIONNEES, N =  30       - SOMME DES CARRES     = 1.371798E+12    
No PREMIERE OBSERVATION    =  1        - S.C.E.               = 3.342565E+11    
No DERNIERE OBSERVATION    =  30       - VAR. ECHANT.(DDL=N-1)= 1.152609E+10    
VALEUR MINIMUM             =  68771    - VAR. SERIE  (DDL=N)  = 1.114188E+10    
VALEUR MAXIMUM             =  440097   - VAR. DE LA MOYENNE   = 3.842028E+08    
SOMME                  = 5579091       - MOMENT D ' ORDRE 1        =  0         
MOYENNE ARITHMETIQUE       =  185969.7 - MOMENT D ' ORDRE 2   = 1.114188E+10    
EC.TYPE ECHAN.(DDL=N-1)    =  107359.6 - MOMENT D ' ORDRE 3   = 1.196903E+15    
EC.TYPE SERIE (DDL=N)      =  105555.1 - MOMENT D ' ORDRE 4   = 3.641591E+20    
EC.TYPE DE LA MOYENNE      =  19601.09 - COEFF. SYMETRIE           =  1.035719  
COEFF. DE VARIATION        =  56.75931 - COEFF. APLATISSEMENT      =  2.933418  
   
 
 
VARIABLE ANALYSEE:  CA/K 
 
NB OBSERV.SELECTIONNEES, N =  30       - SOMME DES CARRES          =  2.7876    
No PREMIERE OBSERVATION    =  1        - S.C.E.               = .5243466        
No DERNIERE OBSERVATION    =  30       - VAR. ECHANT.(DDL=N-1)= 1.808092E-02    
VALEUR MINIMUM         = .11           - VAR. SERIE  (DDL=N)  = 1.747822E-02    
VALEUR MAXIMUM         = .54           - VAR. DE LA MOYENNE   = 6.026973E-04    
SOMME                      =  8.24     - MOMENT D ' ORDRE 1        =  0         
MOYENNE ARITHMETIQUE   = .2746667      - MOMENT D ' ORDRE 2   = 1.747822E-02    
EC.TYPE ECHAN.(DDL=N-1)= .1344653      - MOMENT D ' ORDRE 3   = 5.3427E-04      
EC.TYPE SERIE (DDL=N)  = .1322052      - MOMENT D ' ORDRE 4   = 4.976566E-04    
EC.TYPE DE LA MOYENNE  = 2.454989E-02  - COEFF. SYMETRIE      = .0534601        
COEFF. DE VARIATION        =  48.13297 - COEFF. APLATISSEMENT      =  1.629053  
   
 
 
VARIABLE ANALYSEE:  CA/L 
 
NB OBSERV.SELECTIONNEES, N =  30       - SOMME DES CARRES          =  446.3689  
No PREMIERE OBSERVATION    =  1        - S.C.E.                    =  53.88823  
No DERNIERE OBSERVATION    =  30       - VAR. ECHANT.(DDL=N-1)     =  1.858215  
VALEUR MINIMUM             =  1.96     - VAR. SERIE  (DDL=N)       =  1.796274  
VALEUR MAXIMUM             =  6.86     - VAR. DE LA MOYENNE   = 6.194049E-02    
SOMME                      =  108.51   - MOMENT D ' ORDRE 1        =  0         
MOYENNE ARITHMETIQUE       =  3.617    - MOMENT D ' ORDRE 2        =  1.796274  
EC.TYPE ECHAN.(DDL=N-1)    =  1.363164 - MOMENT D ' ORDRE 3        =  1.444619  
EC.TYPE SERIE (DDL=N)      =  1.340252 - MOMENT D ' ORDRE 4        =  8.156702  
EC.TYPE DE LA MOYENNE  = .2488785      - COEFF. SYMETRIE      = .3600715        
COEFF. DE VARIATION        =  37.05423 - COEFF. APLATISSEMENT      =  2.527955  
   
 
 
VARIABLE ANALYSEE:  VA/K 
 
NB OBSERV.SELECTIONNEES, N =  30       - SOMME DES CARRES     = .7876           
No PREMIERE OBSERVATION    =  1        - S.C.E.               = .1597467        
No DERNIERE OBSERVATION    =  30       - VAR. ECHANT.(DDL=N-1)= 5.508506E-03    
VALEUR MINIMUM         = .06           - VAR. SERIE  (DDL=N)  = 5.324889E-03    
VALEUR MAXIMUM         = .3=           - VAR. DE LA MOYENNE   = 1.836169E-04    
SOMME                      =  4.34     - MOMENT D ' ORDRE 1        =  0         
MOYENNE ARITHMETIQUE   = .1446667      - MOMENT D ' ORDRE 2   = 5.324889E-03    
EC.TYPE ECHAN.(DDL=N-1)= 7.421931E-02  - MOMENT D ' ORDRE 3   = 1.508166E-04    
EC.TYPE SERIE (DDL=N)  = 7.297184E-02  - MOMENT D ' ORDRE 4   = 4.952317E-05    
EC.TYPE DE LA MOYENNE  = 1.355053E-02  - COEFF. SYMETRIE      = .1506493        
COEFF. DE VARIATION        =  50.44136 - COEFF. APLATISSEMENT      =  1.746576  
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VARIABLE ANALYSEE:  VA/L 
 
NB OBSERV.SELECTIONNEES, N =  30       - SOMME DES CARRES          =  115.9765  
No PREMIERE OBSERVATION    =  1        - S.C.E.                    =  11.1069   
No DERNIERE OBSERVATION    =  30       - VAR. ECHANT.(DDL=N-1)= .3829964        
VALEUR MINIMUM         = .72           - VAR. SERIE  (DDL=N)  = .3702299        
VALEUR MAXIMUM             =  3.08     - VAR. DE LA MOYENNE   = 1.276655E-02    
SOMME                      =  56.09    - MOMENT D ' ORDRE 1        =  0         
MOYENNE ARITHMETIQUE       =  1.869667 - MOMENT D ' ORDRE 2   = .3702299        
EC.TYPE ECHAN.(DDL=N-1)= .618867       - MOMENT D ' ORDRE 3   = 4.624117E-02    
EC.TYPE SERIE (DDL=N)  = .6084652      - MOMENT D ' ORDRE 4   = .3055384        
EC.TYPE DE LA MOYENNE  = .1129891      - COEFF. SYMETRIE      = 4.213503E-02    
COEFF. DE VARIATION        =  32.54404 - COEFF. APLATISSEMENT      =  2.229065  
   
 
 
VARIABLE ANALYSEE:   L/K 
 
NB OBSERV.SELECTIONNEES, N =  30       - SOMME DES CARRES     = .2791616        
No PREMIERE OBSERVATION    =  1        - S.C.E.               = .0608493        
No DERNIERE OBSERVATION    =  30       - VAR. ECHANT.(DDL=N-1)= 2.098252E-03    
VALEUR MINIMUM         = .0246956      - VAR. SERIE  (DDL=N)  = 2.02831E-03     
VALEUR MAXIMUM         = .1673909      - VAR. DE LA MOYENNE   = 6.994173E-05    
SOMME                      =  2.559173 - MOMENT D ' ORDRE 1        =  0         
MOYENNE ARITHMETIQUE   = 8.530578E-02  - MOMENT D ' ORDRE 2   = 2.02831E-03     
EC.TYPE ECHAN.(DDL=N-1)= 4.580668E-02  - MOMENT D ' ORDRE 3   = 1.050283E-05    
EC.TYPE SERIE (DDL=N)  = 4.503677E-02  - MOMENT D ' ORDRE 4   = 6.863932E-06    
EC.TYPE DE LA MOYENNE  = 8.363117E-03  - COEFF. SYMETRIE      = 1.321933E-02    
COEFF. DE VARIATION        =  52.79451 - COEFF. APLATISSEMENT      =  1.668416  
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 :الرابȜ ملȨǶ الفصل 
 
 
 

DTNG DFR DBFR الميزانيات FR BFR TNG 
a1 1  2  2  -1899807 -11203153 9303346 
a0 1  2  2  -4770310 -14890191 10119881 
a9 1  2  2  -1358949 -19917065 18558116 
a8 1  1  2  2612562 -8566384 11178947 
a7 1  1  2  318623 -7328502 7647125 
b1 2  1  1  441644 5018972 -4577328 
b0 2  2  1  -1770051 8955230 -10725280 
b9 1  1  1  11639736 5305605 6334130 
b8 2  1  1  2241493 5214158 -2972665 
b7 1  1  1  9039677 235262 8804415 
c1 1  1  2  2140820 -1744345 3885165 
c0 1  1  2  3902489 -1265225 5167714 
c9 1  1  2  3248643 -5699695 8948339 
c8 1  1  2  8171741 -5504972 13676713 
d1 2  2  2  -348939 -22969 -325971 
d0 1  1  2  3110868 -717539 3828408 
g1 1  1  1  42501272 13898630 28602642 
g0 1  1  1  71039023 4322746 66716277 
g9 1  1  1  34298068 4991833 29306235 
g8 1  1  1  20547728 5173960 15373769 
g7 2  2  1  -4729462 6631819 -11361281 
h1 1  1  1  7464813 1303233 6161581 
h0 1  1  1  8848461 2191905 6656555 
h9 1  1  1  10709821 6238912 4470909 
h8 1  1  1  6849808 5716079 1133729 
h7 2  2  1  -204712 3537395 -3742107 
t1 1  1  1  11528477 6855946 4672531 
t0 2  2  1  -55131782 6391433 -61523215 
t9 1  1  1  13189748 8178026 5011721 
t8 2  2  1  -1148910 831265 -1980175 
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الرابعملحق الفصل   
 جدول قيم النسب المالية المستخدمة في الدراسة

 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 الميزانيات
A1 18,88 -5,79 -54,81 -49,02 7,20 -12,25 -27,56 45,37 35,43 13,04 9,06 19,97 34,23 75,46 0,84 20,74 88,19 
A0 7,87 -22,21 -39,64 -17,43 3,78 -32,17 -48,22 48,57 36,74 14,85 10,61 21,84 39,76 81,86 1,03 29,74 66,64 
A9 -23,14 -57,94 -62,25 -4,30 -10,77 -9,72 -66,32 35,13 36,59 19,78 15,79 44,97 48,74 138,77 6,18 46,13 59,93 
A8 -5,07 -20,74 -26,49 -5,76 -5,78 8,27 -30,92 44,40 63,21 29,25 12,58 28,34 45,17 101,74 0,05 40,23 41,97 
A7 13,64 -2,67 -6,87 -4,20 13,43 0,94 -21,18 46,16 41,56 21,23 13,54 29,33 31,39 68,00 0,04 34,80 50,32 
B1 38,21 29,74 12,48 -17,26 27,87 0,63 5,26 60,68 13,10 22,44 6,25 10,30 28,11 46,33 0,06 10,19 109,94 
B0 35,51 25,29 22,42 -2,87 32,05 -2,27 10,38 64,28 14,39 19,15 4,63 7,20 28,28 44,00 0,02 14,36 94,78 
B9 27,38 21,19 11,28 -9,91 26,73 14,84 6,60 57,53 16,64 20,10 4,19 7,28 25,96 45,12 0,10 10,50 75,25 
B8 19,22 12,46 7,97 -4,48 19,91 2,57 6,18 49,18 15,50 21,58 4,93 10,02 25,64 52,13 0,05 14,24 82,18 
B7 13,59 -0,11 -6,42 -6,31 16,28 10,17 0,32 49,01 9,97 27,88 13,02 26,56 29,50 60,20 0,03 33,49 72,25 
C1 6,90 3,41 -3,45 -6,86 17,18 2,78 -5,65 75,57 7,77 18,28 6,46 8,55 49,47 65,46 0,04 11,49 36,20 
C0 6,62 2,59 -3,95 -6,55 20,67 5,09 -5,15 75,01 10,01 14,73 5,74 7,66 45,71 60,94 0,06 16,77 28,84 
C9 2,78 -2,06 -7,67 -5,61 10,23 4,21 -27,18 69,97 11,46 18,22 9,37 13,39 51,06 72,97 0,11 25,47 23,11 
C8 0,16 -8,35 -13,33 -4,98 0,64 9,67 -25,67 59,72 13,23 22,24 9,64 16,15 50,06 83,83 0,15 56,16 22,25 
D1 18,82 5,92 5,51 -0,40 14,46 -1,95 -0,10 61,75 3,95 12,57 5,33 8,64 41,18 66,68 0,02 16,05 112,72 
D0 2,66 -11,82 -16,13 -4,30 2,70 16,81 -3,94 59,77 3,36 13,44 5,90 9,87 50,50 84,49 0,04 24,65 84,90 
G1 7,79 5,73 3,12 -2,61 27,84 15,90 18,59 49,50 24,47 20,70 6,17 12,46 19,71 39,83 0,09 14,84 22,65 
G0 8,49 6,29 4,41 -1,88 29,30 32,76 6,88 48,18 30,06 17,61 8,15 16,92 16,82 34,90 0,20 15,73 19,28 
G9 10,36 8,78 1,57 -7,21 42,84 16,09 9,69 54,68 39,90 15,94 3,93 7,18 18,13 33,15 10,60 11,89 19,13 
G8 7,99 6,63 6,24 -0,39 31,28 9,38 9,24 51,64 27,32 16,52 5,67 10,98 16,74 32,42 0,02 10,33 21,08 
G7 6,33 5,01 7,71 2,70 19,79 -2,09 9,17 37,33 28,38 15,28 7,27 19,48 14,59 39,07 0,03 11,10 28,78 
H1 0,69 -2,26 -4,17 -1,92 3,13 9,36 7,46 46,48 15,86 22,34 2,62 5,63 42,24 90,87 0,03 28,90 20,23 
H0 5,28 2,67 1,09 -1,58 18,94 10,83 9,63 48,06 15,94 22,88 5,21 10,83 25,17 52,38 0,02 19,49 24,37 
H9 2,44 0,18 -1,44 -1,61 12,06 12,55 36,16 46,57 53,78 16,90 4,12 8,85 30,09 64,61 0,03 23,99 18,34 
H8 4,92 2,96 1,76 -1,20 24,02 7,81 31,83 52,46 48,56 18,40 7,65 14,58 24,18 46,10 0,03 18,27 18,82 
H7 4,97 3,53 8,07 4,54 17,25 -0,24 14,33 39,26 26,24 13,97 2,04 5,21 19,21 48,94 0,02 12,76 26,54 
T1 22,43 13,84 5,21 -8,63 23,73 21,23 13,35 54,71 21,78 33,21 2,21 4,03 26,90 49,16 0,02 16,62 74,66 
T0 9,60 6,40 6,86 0,47 23,27 -45,67 12,84 52,65 22,33 35,87 1,02 1,94 26,15 49,68 0,02 14,72 71,56 
T9 24,12 18,66 12,65 -6,02 27,55 23,35 16,53 55,55 31,19 33,05 1,69 3,05 24,00 43,20 0,09 11,23 63,15 
T8 36,90 32,16 23,24 -8,92 31,74 -2,26 1,41 54,73 14,16 31,35 1,84 3,36 21,18 38,70 0,08 7,44 84,12 
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الرابعملحق الفصل    32-4الجدول  

DTNG  N Minimum Maximum Coefficient 
de variation Moyenne Ecart type Asymétrie Kurtosis

1 

R1 22 -23,14 27,38 140,729 7,5801 10,66740 -,634 2,492

R2 22 -57,94 21,19 881,91 -1,8649 16,44671 -1,941 5,834

R3 22 -62,25 12,65 220,34 -9,0592 19,96083 -1,625 2,086

R4 22 -49,02 -,39 139,78 -7,1943 10,05615 -3,755 15,614

R5 22 -10,77 42,84 85,409 15,5901 13,31536 -,112 -,386

R6 22 -32,17 32,76 165,361 8,0848 13,36909 -1,249 3,213

R7 22 -66,32 36,16 583,48 -4,3424 25,33702 -,732 ,356

R8 22 35,13 75,57 18,661 53,3648 9,95843 ,924 ,859

R9 22 3,36 63,21 59,759 27,0373 16,15732 ,538 -,419

 R10 22 13,04 33,21 28,321 20,4816 5,80063 1,011 ,371

 

R11 22 1,69 15,79 52,575 7,4234 3,90286 ,530 -,495

R12 22 3,05 44,97 68,023 14,9282 10,15460 1,437 2,282

R13 22 16,74 51,06 35,977 33,8880 12,19189 ,130 -1,515

R14 22 32,42 138,77 39,783 64,7942 25,77701 1,090 1,764

R15 22 ,02 10,60 281,623 ,8996 2,53348 3,386 11,388

R16 22 10,33 56,16 52,152 23,7051 12,36265 1,120 ,884

R17 22 18,34 88,19 57,873 43,2525 25,03149 ,533 -1,383
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DTNG  N Minimum Maximum Coefficient 

de variation Moyenne Ecart type Asymétrie Kurtosis

2 

R1 8 4,97 38,21 65,986 21,1959 13,98630 ,181 -2,007

R2 8 3,53 32,16 79,827 15,0628 12,02423 ,575 -1,891

R3 8 5,51 23,24 60,293 11,7847 7,10536 1,151 -,481

R4 8 -17,26 4,54 215,12 -3,2781 7,05199 -1,165 1,269

R5 8 14,46 32,05 28,460 23,2918 6,62884 ,248 -1,499

R6 8 -45,67 2,57 248,91 -6,4107 15,95685 -2,761 7,723

R7 8 -,10 14,33 69,679 7,4336 5,17964 -,195 -1,204

R8 8 37,33 64,28 19,224 52,4835 10,08962 -,524 -1,106

R9 8 3,95 28,38 46,230 17,2554 7,97723 -,096 -,301

 R10 8 12,57 35,87 38,666 21,5268 8,32345 ,823 -,409

 

R11 8 1,02 7,27 54,431 4,1644 2,26673 -,196 -1,502

R12 8 1,94 19,48 65,878 8,2671 5,44616 1,203 2,147

R13 8 14,59 41,18 30,971 25,5434 7,91092 ,849 1,773

R14 8 38,70 66,68 18,467 48,1909 8,89930 1,268 2,341

R15 8 ,02 ,08 61,111 ,0360 ,02200 1,145 ,343

R16 8 7,44 16,05 22,620 12,6061 2,85144 -,785 -,078

R17 8 26,54 112,72 43,316 76,3275 33,06229 -,727 -,766
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DTNG  N Minimum Maximum Coefficient 

de variation Moyenne Ecart type Asymétrie Kurtosis

Total 

R1 30 -23.143 38.215 115.313 11.21096 12.927661 .168 1.145

R2 30 -57.945 32.164 641.434 2.64913 16.992422 -1.397 4.803

R3 30 -62.246 23.243 -563.091 -3.50085 19.712957 -1.655 2.869

R4 30 -49.022 4.543 -152.825 -6.14999 9.398711 -3.495 15.341

R5 30 -10.775 42.840 69.644 17.64390 12.287996 -.421 -.053

R6 30 -45.669 32.755 362.076 4.21935 15.277257 -1.425 3.698

R7 30 -66.323 36.157 -1858.957 -1.20214 22.347267 -1.143 1.549

R8 30 35.125 75.570 18.494 53.12976 9.825607 .572 .368

R9 30 3.363 63.208 61.234 24.42880 14.958619 .814 .211

R10 30 12.571 35.870 30.959 20.76029 6.427208 .944 .072

R11 30 1.020 15.795 57.935 6.55433 3.797266 .723 -.001

R12 30 1.937 44.968 72.455 13.15187 9.529199 1.598 3.063

R13 30 14.586 51.055 36.944 31.66281 11.697438 .413 -1.184

R14 30 32.423 138.773 39.062 60.36668 23.580520 1.447 2.844

R15 30 .015 10.605 327.308 .66929 2.190639 4.015 16.323

R16 30 7.438 56.162 56.535 20.74537 11.728470 1.458 1.861

R17 30 18.344 112.719 58.843 52.07251 30.641287 .423 -1.198
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Corrélations  
 
  R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 

R1 
Corrélation de 
Pearson 1 ,868(**) ,611(**) -,287 ,653(**) ,032 ,393(*) ,338 -,337 ,241 -

,474(**)
-

,533(**) -,424(*) -
,636(**)

-
,264

-
,609(**) ,618(**) 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,124 ,000 ,867 ,031 ,067 ,068 ,199 ,008 ,002 ,020 ,000 ,158 ,000 ,000 

R2 
Corrélation de 
Pearson ,868(**) 1 ,879(**) ,036 ,824(**) ,233 ,718(**) ,391(*) -,348 ,239 -

,700(**)
-

,768(**)
-

,567(**)
-

,853(**)
-

,312
-

,749(**) ,235 

Sig. (bilatérale) ,000  ,000 ,850 ,000 ,215 ,000 ,033 ,059 ,203 ,000 ,000 ,001 ,000 ,093 ,000 ,211 

R3 
Corrélation de 
Pearson ,611(**) ,879(**) 1 ,508(**) ,775(**) ,303 ,798(**) ,318 -,337 ,260 -

,696(**)
-

,734(**)
-

,565(**)
-

,812(**)
-

,306
-

,659(**) ,012 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000  ,004 ,000 ,104 ,000 ,087 ,069 ,165 ,000 ,000 ,001 ,000 ,100 ,000 ,948 

R4 
Corrélation de 
Pearson -,287 ,036 ,508(**) 1 ,136 ,213 ,375(*) -,041 -,076 ,113 -,194 -,151 -,160 -,159 -

,077 -,029 -,399(*) 

Sig. (bilatérale) ,124 ,850 ,004  ,475 ,258 ,041 ,830 ,689 ,554 ,304 ,426 ,399 ,400 ,688 ,881 ,029 

R5 
Corrélation de 
Pearson ,653(**) ,824(**) ,775(**) ,136 1 ,244 ,692(**) ,265 -,152 ,120 -

,590(**)
-

,607(**)
-

,762(**)
-

,938(**) ,090 -
,807(**) ,010 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,475  ,194 ,000 ,157 ,421 ,528 ,001 ,000 ,000 ,000 ,635 ,000 ,957 

R6 
Corrélation de 
Pearson ,032 ,233 ,303 ,213 ,244 1 ,377(*) ,107 -,018 -

,038 -,093 -,138 -,161 -,248 -
,002 -,077 -,328 

Sig. (bilatérale) ,867 ,215 ,104 ,258 ,194  ,040 ,574 ,923 ,844 ,626 ,466 ,396 ,186 ,992 ,688 ,076 

R7 
Corrélation de 
Pearson ,393(*) ,718(**) ,798(**) ,375(*) ,692(**) ,377(*) 1 ,089 -,067 ,127 -

,733(**)
-

,718(**)
-

,642(**)
-

,769(**)
-

,251
-

,654(**) -,157 

Sig. (bilatérale) ,031 ,000 ,000 ,041 ,000 ,040  ,640 ,725 ,502 ,000 ,000 ,000 ,000 ,181 ,000 ,409 

R8 
Corrélation de 
Pearson ,338 ,391(*) ,318 -,041 ,265 ,107 ,089 1 -

,577(**) 
-

,051 -,240 -
,479(**) ,397(*) -,183 -

,165 -,236 ,149 

Sig. (bilatérale) ,067 ,033 ,087 ,830 ,157 ,574 ,640  ,001 ,789 ,201 ,007 ,030 ,333 ,385 ,209 ,431 

R9 
Corrélation de 
Pearson -,337 -,348 -,337 -,076 -,152 -,018 -,067 -

,577(**) 1 ,034 ,295 ,410(*) -,217 ,144 ,271 ,225 -,358 

Sig. (bilatérale) ,068 ,059 ,069 ,689 ,421 ,923 ,725 ,001  ,857 ,113 ,025 ,250 ,447 ,147 ,232 ,052 
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  R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 

R10 
Corrélation de 
Pearson ,241 ,239 ,260 ,113 ,120 -

,038 ,127 -,051 ,034 1 -,203 -,144 -,147 -,084 -
,168 ,041 ,182 

Sig. (bilatérale) ,199 ,203 ,165 ,554 ,528 ,844 ,502 ,789 ,857  ,283 ,446 ,437 ,658 ,374 ,831 ,335 

R11 
Corrélation de 
Pearson 

-
,474(**) 

-
,700(**)

-
,696(**) -,194 -

,590(**)
-

,093
-

,733(**) -,240 ,295 -
,203 1 ,950(**) ,421(*) ,608(**) ,148 ,716(**) -

,061 

Sig. (bilatérale) ,008 ,000 ,000 ,304 ,001 ,626 ,000 ,201 ,113 ,283  ,000 ,021 ,000 ,435 ,000 ,750 

R12 
Corrélation de 
Pearson 

-
,533(**) 

-
,768(**)

-
,734(**) -,151 -

,607(**)
-

,138
-

,718(**)
-

,479(**) ,410(*) -
,144 ,950(**) 1 ,295 ,642(**) ,243 ,687(**) -

,053 

Sig. (bilatérale) ,002 ,000 ,000 ,426 ,000 ,466 ,000 ,007 ,025 ,446 ,000  ,113 ,000 ,196 ,000 ,781 

R13 
Corrélation de 
Pearson -,424(*) -

,567(**)
-

,565(**) -,160 -
,762(**)

-
,161

-
,642(**) ,397(*) -,217 -

,147 ,421(*) ,295 1 ,813(**) -
,037 ,629(**) ,091 

Sig. (bilatérale) ,020 ,001 ,001 ,399 ,000 ,396 ,000 ,030 ,250 ,437 ,021 ,113  ,000 ,847 ,000 ,631 

R14 
Corrélation de 
Pearson 

-
,636(**) 

-
,853(**)

-
,812(**) -,159 -

,938(**)
-

,248
-

,769(**) -,183 ,144 -
,084 ,608(**) ,642(**) ,813(**) 1 ,150 ,799(**) ,056 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,400 ,000 ,186 ,000 ,333 ,447 ,658 ,000 ,000 ,000  ,428 ,000 ,770 

R15 
Corrélation de 
Pearson -,264 -,312 -,306 -,077 ,090 -

,002 -,251 -,165 ,271 -
,168 ,148 ,243 -,037 ,150 1 ,099 -

,136 

Sig. (bilatérale) ,158 ,093 ,100 ,688 ,635 ,992 ,181 ,385 ,147 ,374 ,435 ,196 ,847 ,428  ,604 ,474 

R16 
Corrélation de 
Pearson 

-
,609(**) 

-
,749(**)

-
,659(**) -,029 -

,807(**)
-

,077
-

,654(**) -,236 ,225 ,041 ,716(**) ,687(**) ,629(**) ,799(**) ,099 1 -
,161 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,881 ,000 ,688 ,000 ,209 ,232 ,831 ,000 ,000 ,000 ,000 ,604  ,396 

R17 
Corrélation de 
Pearson ,618(**) ,235 ,012 -

,399(*) ,010 -
,328 -,157 ,149 -,358 ,182 -,061 -,053 ,091 ,056 -

,136 -,161 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,211 ,948 ,029 ,957 ,076 ,409 ,431 ,052 ,335 ,750 ,781 ,631 ,770 ,474 ,396  

** La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

* La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
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Corrélations non paramétriques  
 
   R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 

Rho de 
Spearman 

R1 

Coefficient 
de 
corrélation

1,000 ,766(**) ,645(**) -
,401(*) ,665(**) -,090 ,175 ,342 -,181 ,211 -,355 -,362(*) -,393(*) -

,543(**) ,003 -
,616(**) ,622(**) 

Sig. 
(bilatérale) . ,000 ,000 ,028 ,000 ,638 ,355 ,064 ,338 ,263 ,054 ,050 ,032 ,002 ,986 ,000 ,000 

R2 

Coefficient 
de 
corrélation

,766(**) 1,000 ,937(**) -,033 ,891(**) ,122 ,577(**) ,402(*) -,183 ,273 -
,669(**)

-
,646(**)

-
,643(**)

-
,824(**) -,208 -

,876(**) ,248 

Sig. 
(bilatérale) ,000 . ,000 ,864 ,000 ,520 ,001 ,028 ,333 ,144 ,000 ,000 ,000 ,000 ,270 ,000 ,187 

R3 

Coefficient 
de 
corrélation

,645(**) ,937(**) 1,000 ,188 ,797(**) ,019 ,639(**) ,270 -,152 ,238 -
,695(**)

-
,639(**)

-
,681(**)

-
,789(**) -,357 -

,860(**) ,218 

Sig. 
(bilatérale) ,000 ,000 . ,319 ,000 ,919 ,000 ,149 ,423 ,206 ,000 ,000 ,000 ,000 ,053 ,000 ,248 

R4 

Coefficient 
de 
corrélation

-,401(*) -,033 ,188 1,000 ,000 -,031 ,466(**) -,321 ,130 -
,144 -,151 -,016 -,313 -,152 -

,630(**) ,002 -,410(*) 

Sig. 
(bilatérale) ,028 ,864 ,319 . ,999 ,869 ,009 ,083 ,495 ,448 ,426 ,934 ,093 ,421 ,000 ,992 ,024 

R5 

Coefficient 
de 
corrélation

,665(**) ,891(**) ,797(**) ,000 1,000 ,199 ,609(**) ,332 -,010 ,151 -
,511(**)

-
,480(**)

-
,754(**)

-
,941(**) -,106 -

,806(**) ,001 

Sig. 
(bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,999 . ,291 ,000 ,073 ,958 ,427 ,004 ,007 ,000 ,000 ,577 ,000 ,995 

R6 

Coefficient 
de 
corrélation

-,090 ,122 ,019 -,031 ,199 1,000 ,379(*) ,137 ,012 ,161 -,160 -,137 -,181 -,243 ,072 -,001 -,412(*) 

Sig. 
(bilatérale) ,638 ,520 ,919 ,869 ,291 . ,039 ,471 ,951 ,395 ,397 ,471 ,338 ,195 ,706 ,995 ,024 
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   R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 

 

R7 

Coefficient 
de 
corrélation

,175 ,577(**) ,639(**) ,466(**) ,609(**) ,379(*) 1,000 -,018 ,203 ,176 -
,687(**)

-
,557(**)

-
,683(**)

-
,665(**)

-
,498(**)

-
,475(**) -,325 

Sig. 
(bilatérale) ,355 ,001 ,000 ,009 ,000 ,039 . ,925 ,283 ,351 ,000 ,001 ,000 ,000 ,005 ,008 ,080 

R8 

Coefficient 
de 
corrélation

,342 ,402(*) ,270 -,321 ,332 ,137 -,018 1,000 -
,681(**) -,001 -,228 -,458(*) ,281 -,139 ,039 -,312 ,280 

Sig. 
(bilatérale) ,064 ,028 ,149 ,083 ,073 ,471 ,925 . ,000 ,997 ,225 ,011 ,133 ,462 ,838 ,094 ,134 

R9 

Coefficient 
de 
corrélation

-,181 -,183 -,152 ,130 -,010 ,012 ,203 -
,681(**) 1,000 ,002 ,119 ,300 -,359 -,102 ,190 ,149 -

,431(*) 

Sig. 
(bilatérale) ,338 ,333 ,423 ,495 ,958 ,951 ,283 ,000 . ,993 ,529 ,108 ,051 ,591 ,315 ,431 ,017 

R10 

Coefficient 
de 
corrélation

,211 ,273 ,238 -,144 ,151 ,161 ,176 -,001 ,002 1,000 -,199 -,191 -,087 -,068 -,156 -,002 ,097 

Sig. 
(bilatérale) ,263 ,144 ,206 ,448 ,427 ,395 ,351 ,997 ,993 . ,291 ,312 ,649 ,722 ,409 ,990 ,609 

R11 

Coefficient 
de 
corrélation

-,355 -
,669(**) 

-
,695(**) -,151 -

,511(**) -,160 -
,687(**) -,228 ,119 -,199 1,000 ,947(**) ,421(*) ,464(**) ,407(*) ,604(**) -,063 

Sig. 
(bilatérale) ,054 ,000 ,000 ,426 ,004 ,397 ,000 ,225 ,529 ,291 . ,000 ,021 ,010 ,025 ,000 ,743 

R12 

Coefficient 
de 
corrélation

-
,362(*) 

-
,646(**) 

-
,639(**) -,016 -

,480(**) -,137 -
,557(**) -,458(*) ,300 -,191 ,947(**) 1,000 ,226 ,375(*) ,340 ,576(**) -,129 

Sig. 
(bilatérale) ,050 ,000 ,000 ,934 ,007 ,471 ,001 ,011 ,108 ,312 ,000 . ,230 ,041 ,066 ,001 ,496 
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 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 

 

R13 

Coefficient 
de 
corrélation

-,393(*) -
,643(**) 

-
,681(**) -,313 -

,754(**) -,181 -
,683(**) ,281 -,359 -

,087 ,421(*) ,226 1,000 ,891(**) ,196 ,667(**) ,218 

Sig. 
(bilatérale) ,032 ,000 ,000 ,093 ,000 ,338 ,000 ,133 ,051 ,649 ,021 ,230 . ,000 ,298 ,000 ,248 

R14 

Coefficient 
de 
corrélation

-
,543(**) 

-
,824(**) 

-
,789(**) -,152 -

,941(**) -,243 -
,665(**) -,139 -,102 -

,068 ,464(**) ,375(*) ,891(**) 1,000 ,122 ,812(**) ,138 

Sig. 
(bilatérale) ,002 ,000 ,000 ,421 ,000 ,195 ,000 ,462 ,591 ,722 ,010 ,041 ,000 . ,520 ,000 ,468 

R15 

Coefficient 
de 
corrélation

,003 -,208 -,357 -
,630(**) -,106 ,072 -

,498(**) ,039 ,190 -
,156 ,407(*) ,340 ,196 ,122 1,000 ,152 -,040 

Sig. 
(bilatérale) ,986 ,270 ,053 ,000 ,577 ,706 ,005 ,838 ,315 ,409 ,025 ,066 ,298 ,520 . ,421 ,835 

R16 

Coefficient 
de 
corrélation

-
,616(**) 

-
,876(**) 

-
,860(**) ,002 -

,806(**) -,001 -
,475(**) -,312 ,149 -

,002 ,604(**) ,576(**) ,667(**) ,812(**) ,152 1,000 -,175 

Sig. 
(bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,992 ,000 ,995 ,008 ,094 ,431 ,990 ,000 ,001 ,000 ,000 ,421 . ,356 

R17 

Coefficient 
de 
corrélation

,622(**) ,248 ,218 -,410(*) ,001 -
,412(*) -,325 ,280 -

,431(*) ,097 -,063 -,129 ,218 ,138 -,040 -,175 1,000 

Sig. 
(bilatérale) ,000 ,187 ,248 ,024 ,995 ,024 ,080 ,134 ,017 ,609 ,743 ,496 ,248 ,468 ,835 ,356 . 

** La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 

* La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral). 
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Test-t  
 

Statistiques de groupe 
 
 
 
 

  
DTNG N Moyenne Ecart-type

Erreur  
standard
moyenne

R1 
1 22 7,5801 10,6674 2,2743
2 8 21,1959 13,9863 4,9449

R2 
1 22 -1,8649 16,4467 3,5064
2 8 15,0628 12,0242 4,2512

R3 
1 22 -9,0592 19,9608 4,2556
2 8 11,7847 7,10536 2,5121

R4 
1 22 -7,1943 10,05615 2,1439
2 8 -3,2781 7,0519 2,4932

R5 
1 22 15,5901 13,3153 2,8388
2 8 23,2918 6,6288 2,3436

R6 
1 22 8,0848 13,369 2,8503
2 8 -6,4107 15,9568 5,6416

R7 
1 22 -4,3424 25,337 5,4018
2 8 7,4336 5,17964 1,8312

R8 
1 22 53,3647 9,9584 2,1231
2 8 52,4834 10,0896 3,5672

 

 

  
DTNG N Moyenne Ecart-type

Erreur  
standard
moyenne

R9 
1 22 27,0373 16,1573 3,4447
2 8 17,2554 7,9772 2,8203

R10 
1 22 20,4815 5,8006 1,2366
2 8 21,5268 8,3234 2,9427

R11 
1 22 7,4234 3,9028 0,832
2 8 4,1643 2,2667 0,8014

R12 
1 22 14,9281 10,1546 2,1649
2 8 8,267 5,4461 1,9255

R13 
1 22 33,888 12,1918 2,5993
2 8 25,5434 7,9109 2,7969

R14 
1 22 64,7942 25,777 5,4956
2 8 48,1909 8,8993 3,1463

R15 
1 22 0,8995 2,5334 0,5401
2 8 0,0359 0,022 0,0077

R16 
1 22 23,7051 12,3626 2,6357
2 8 12,6061 2,8514 1,0081

R17 
1 22 43,2525 25,0314 5,3367
2 8 76,3275 33,0622 11,6892
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  :  اƪامȄملȨǶ  الفصل 
 
***** ANALYSE  FACTORIELLE  DISCRIMINANTE ***** 
 
  1.  PPB /  2.  PCI /  3.  PVA /  4. PCFF /  5.  PRI /  6. PILP /  7.  PRS /  
8. PENE /  9.    d / 
 
NOMBRE DE VARIABLES QUANTITATIVES :    8 
                NOMBRE DE GROUPES :    2 
 
          GROUPE No    1  (    1)  28  OBSERVATION(S) 
          GROUPE No    2  (    2)  28  OBSERVATION(S) 
 
 
NOMBRE D'AXES DEMANDES  :    1  
 
   STATISTIQUES ELEMENTAIRES 
   ========================= 
  
POPULATION TOTALE 
----------------- 
   EFFECTIF TOTAL : 56  
  
  VARIABLES        MOYENNES                ECARTS-TYPES 
                                            DES SERIES 
      PPB           50.000                   34.026  
      PCI           50.000                   35.515  
      PVA           50.000                   33.376  
     PCFF           50.000                   13.817  
      PRI           50.000                   36.335  
     PILP           50.000                   29.871  
      PRS           50.000                   20.088  
     PENE           50.000                   47.480  
  
   CORRELATIONS TOTALES 
  
         PPB    PCI    PVA   PCFF    PRI   PILP    PRS   PENE  
  PPB  1.000 
  PCI  0.994  1.000 
  PVA  0.999  0.988  1.000 
 PCFF -0.447 -0.493 -0.420  1.000 
  PRI  0.999  0.988  0.999 -0.445  1.000 
 PILP  0.956  0.926  0.967 -0.282  0.964  1.000 
  PRS  0.981  0.966  0.984 -0.441  0.985  0.949  1.000 
 PENE  0.994  0.994  0.989 -0.525  0.992  0.925  0.973  1.000 
  
  
ETUDE PAR GROUPE 
---------------- 
  
   GROUPE      EFFECTIF    VARIABLES   MOYENNES            ECARTS-TYPES 
                                                            DES SERIES 
 
  1 (   1)        28         PPB       83.533                5.775  
                             PCI       85.260                4.251  
                             PVA       82.607                7.122  
                            PCFF       42.344               11.502  
                             PRI       85.633                7.106  
                            PILP       76.949               12.884  
                             PRS       69.232                5.800  
                            PENE       97.322                3.869  
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  2 (   2)        28         PPB       16.467                5.774  
                             PCI       14.740                4.250  
                             PVA       17.392                7.122  
                            PCFF       57.656               11.502  
                             PRI       14.367                7.106  
                            PILP       23.051               12.884  
                             PRS       30.767                5.800  
                            PENE        2.678                3.868  
                      
 
 
 
    DIAGONALISATION 
    --------------- 
 
1re Colonne : Num‚ro des axes discriminants 
2e  Colonne : Valeur propre (variance sur l'axe discriminant) 
3e  Colonne : Contribution … l'inertie (pourcentage expliqu‚ par l'axe 
discriminant) 
4e  Colonne : Pseudo F 
5e  Colonne : Statistique de WILKS 
6e  Colonne : d.d.l. 
7e  Colonne : Probabilit‚ ( en % ) 
8e  Colonne : Corr‚lation  
 
       
 
Axe Valeur  propre Inertie Pseudo F WILKS ddl Proba% Corr‚l 
1 9997.3408 100.0% 539856.44 460.51 8 0.00 0.9999 
 
 
VECTEURS PROPRES 
 (COEFFICIENTS DES VARIABLES CENTREES REDUITES DANS L'EQUATION LINEAIRE DES AXES 
DISCRIMINANTS) 
 

VARIABLES AXE 1 
PPB 2.8716 
PCI -0.6279
PVA -0.6899
PCFF -0.0279
PRI -2.6317
PILP 0.3037 
PRS 0.0422 
PENE 1.7237 

 
    
 ETUDE DES VARIABLES 
 ------------------- 
 
  Pour chaque AXE : 
1RE COLONNE : CORRELATIONS INTER-CLASSES ENTRE LES VARIABLES ET LES AXES 
DISCRIMINANTS 
2E  COLONNE : CORRELATIONS CARRES 
 
VARIABLES                AXES DISCRIMINANTS   
                 AXE   1            
 
      PPB **  0.9878  0.9757 * 
      PCI **  0.9878  0.9757 * 
      PVA **  0.9878  0.9757 * 
     PCFF ** -0.9878  0.9757 * 
      PRI **  0.9878  0.9757 * 
     PILP **  0.9878  0.9757 * 



 216 

      PRS **  0.9878  0.9757 * 
     PENE **  0.9878  0.9757 * 
 
ATTENTION : Toute repr‚sentation plane est une image d‚form‚e et contract‚e du 
            nuage des points repr‚sentant les observations. les contributions 
            vous permettront d'en juger 
 
     ETUDE DES CENTRES DE GRAVITE DES GROUPES 
     ----------------------------------------- 
 
  Pour chaque AXE :  
1RE COLONNE : COORDONNEES DES INDIVIDUS SUR LES AXES DISCRIMINANTS 
2E  COLONNE : COSINUS CARRES (QUALITE DE LA REPRESENTATION) 
 
GROUPE          AXE   1            
 
  1(1)    *  0.9995  0.9761 * 
  2(2)    * -0.9995  0.9758 * 
 
DISTANCES (D) de MAHALANOBIS ENTRE LES GROUPES 
---------------------------------------------- 
 
  GROUPE 
    No         1         2 
      1    0.0000 
      2    1.9990    0.0000 
 
 
     ETUDE DES INDIVIDUS 
     ------------------- 
 
  LES 2 CHIFFRES de la COLONNE GROUPES SONT : 
1) LE NO DU GROUPE AUQUEL APPARTIENT L'INDIVIDU 
2) LE NO DU GROUPE AUQUEL IL EST AFFECTE PAR L'ANALYSE 
   (1 INDIVIDU EST AFFECTE AU GROUPE DONT LE CENTRE DE GRAVITE EST LE PLUS 
PROCHE) 
 
  Pour chaque AXE :  
1RE COLONNE : COORDONNEES DES INDIVIDUS SUR LES AXES DISCRIMINANTS 
2E  COLONNE : COSINUS CARRES (QUALITE DE LA REPRESENTATION) 
 
INDIV.  GROUPES        AXE   1            
  No       No 
001 ** 1(1)  1    *  1.0009  0.0892 * 
002 ** 1(1)  1    *  0.9509  0.2219 * 
003 ** 1(1)  1    *  1.0009  0.2246 * 
004 ** 1(1)  1    *  1.0385  0.0771 * 
005 ** 1(1)  1    *  1.0743  0.1183 * 
006 ** 1(1)  1    *  1.0105  0.1850 * 
007 ** 1(1)  1    *  0.9833  0.3238 * 
008 ** 1(1)  1    *  0.9564  0.2127 * 
009 ** 1(1)  1    *  0.9315  0.2228 * 
010 ** 1(1)  1    *  0.9498  0.1596 * 
011 ** 1(1)  1    *  1.0149  0.1594 * 
012 ** 1(1)  1    *  0.9895  0.0867 * 
013 ** 1(1)  1    *  0.9848  0.0867 * 
014 ** 1(1)  1    *  0.9994  0.1153 * 
015 ** 1(1)  1    *  0.9925  0.0747 * 
016 ** 1(1)  1    *  1.0304  0.1519 * 
017 ** 1(1)  1    *  1.0328  0.0545 * 
018 ** 1(1)  1    *  0.9591  0.1184 * 
019 ** 1(1)  1    *  1.0412  0.0531 * 
020 ** 1(1)  1    *  1.0378  0.1945 * 
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021 ** 1(1)  1    *  1.0238  0.3845 * 
022 ** 1(1)  1    *  1.0209  0.1245 * 
023 ** 1(1)  1    *  1.0111  0.2153 * 
024 ** 1(1)  1    *  0.9922  0.1427 * 
025 ** 1(1)  1    *  0.9828  0.2321 * 
026 ** 1(1)  1    *  0.9876  0.1359 * 
027 ** 1(1)  1    *  0.9929  0.1375 * 
028 ** 1(1)  1    *  0.9955  0.1367 * 
029 ** 2(2)  2    * -1.0009  0.0892 * 
030 ** 2(2)  2    * -0.9509  0.2218 * 
031 ** 2(2)  2    * -1.0009  0.2246 * 
032 ** 2(2)  2    * -1.0385  0.0771 * 
033 ** 2(2)  2    * -1.0743  0.1183 * 
034 ** 2(2)  2    * -1.0105  0.1850 * 
035 ** 2(2)  2    * -0.9833  0.3238 * 
036 ** 2(2)  2    * -0.9564  0.2128 * 
037 ** 2(2)  2    * -0.9315  0.2229 * 
038 ** 2(2)  2    * -0.9498  0.1596 * 
039 ** 2(2)  2    * -1.0149  0.1594 * 
040 ** 2(2)  2    * -0.9895  0.0867 * 
041 ** 2(2)  2    * -0.9848  0.0867 * 
042 ** 2(2)  2    * -0.9994  0.1153 * 
043 ** 2(2)  2    * -0.9924  0.0747 * 
044 ** 2(2)  2    * -1.0304  0.1519 * 
045 ** 2(2)  2    * -1.0328  0.0545 * 
046 ** 2(2)  2    * -0.9591  0.1183 * 
047 ** 2(2)  2    * -1.0412  0.0531 * 
048 ** 2(2)  2    * -1.0378  0.1944 * 
049 ** 2(2)  2    * -1.0238  0.3845 * 
050 ** 2(2)  2    * -1.0209  0.1245 * 
051 ** 2(2)  2    * -1.0111  0.2152 * 
052 ** 2(2)  2    * -0.9922  0.1427 * 
053 ** 2(2)  2    * -0.9828  0.2321 * 
054 ** 2(2)  2    * -0.9876  0.1358 * 
055 ** 2(2)  2    * -0.9929  0.1375 * 
056 ** 2(2)  2    * -0.9955  0.1367 * 
 
TABLEAU D'APPARTENANCE 
---------------------- 
   EN LIGNE   : GROUPE D'APPARTENANCE 
   EN COLONNE : GROUPE D'AFFECTATION 
 
 GROUPES      1(1)      2(2)    
   No 
  1(1)          28 *         * 
  2(2)             *      28 * 
 
POURCENTAGE DE BIEN CLASSES :  100.0 
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 وحساب االستغالل لقطاع الفنادق والمقاهي والمطاعم الخاصة نتاجاإلحساب ) 1(الجدول رقم 
 PB CI VA CFF RI ILP RS ENE السنة
1974 861,5 335,9 525,6 17,8 507,8 40,0 185,3 282,5

75 1082,1 418,8 663,3 22,4 640,9 50,1 215,3 375,5
76 1178,5 456,2 722,3 24,4 697,9 55,2 264,3 378,4
77 1281,6 486,2 795,4 26,6 768,8 61,0 316,9 390,9
78 1818,7 834,4 984,3 37,7 946,6 83,9 367,9 494,8
79 1930,0 768,0 1162,0 40,0 1122,0 90,0 419,3 612,7
80 2219,3 845,4 1373,9 47,3 1326,6 106,4 495,8 724,4
81 2414,1 955,1 1459,0 50,2 1408,8 113,0 526,5 769,3
82 2580,5 1045,5 1535,0 52,8 1482,2 118,9 553,9 809,4
83 2865,3 1140,2 1725,1 59,3 1665,8 133,6 622,5 909,7
84 3151,8 1254,2 1897,6 65,2 1832,4 146,9 684,7 1000,8
85 3909,3 1333,1 2576,2 70,6 2505,6 242,2 740,8 1522,6
86 4457,2 1346,1 3111,1 80,5 3030,6 289,7 743,0 1997,9
87 4991,4 1437,5 3553,9 85,0 3468,9 423,5 819,6 2225,8
88 5728,9 1623,4 4105,5 98,3 4007,2 559,1 952,5 2495,6
89 6636,5 1851,8 4784,7 114,7 4670,0 642,7 1196,0 2831,3
90 9531,3 2929,2 6602,1 85,6 6516,5 762,5 1508,0 4246,0
91 12083,1 2857,3 9225,8 337,7 8888,1 966,6 1668,5 6253,0
92 17025,8 3939,0 13086,8 471,9 12614,9 1362,1 1637,6 9615,2
93 20853,3 6119,5 14733,8 605,9 14127,9 1668,3 2269,5 10190,1
94 26389,2 7697,8 18691,4 753,5 17937,9 2111,4 3600,9 12225,6
95 34606,4 10553,1 24053,3 1258,0 22795,3 2669,2 4392,0 15734,1
96 41352,7 12482,7 28870,0 1335,0 27535,0 3171,3 5053,7 19310,0
97 47065,0 14395,5 32669,5 1790,6 30878,9 3568,3 6050,9 21259,7
98 49447,4 14964,2 34483,2 1701,8 32781,4 3828,2 6528,1 22425,1
99 52695,9 14795,5 37900,4 1259,6 36640,8 4108,8 7140,8 25391,2

2000 55246,0 14978,7 40267,3 1319,1 38948,2 4307,6 7571,0 27069,6
01 59392,6 15844,4 43548,2 1417,4 42130,8 4630,9 8180,4 29319,5

 
 

Rétrospective des comptes économiques de 1963 a 2001, Série E: Statistiques Economiques; O.N.S; 
N° 111/2003; Algérie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 219 

 
 

    وحساب االستغالل لقطاع الفنادق والمقاهي والمطاعم العمومية اإلنتاجحساب ) 2(الجدول رقم 
 PB CI VA CFF RI ILP RS ENE السنة
1974 141,8 55,9 85,9 16,6 69,3 16,0 54,3 -1,0

75 205,5 75,8 129,7 29,3 100,4 17,4 72,4 10,6
76 235,4 86,9 148,5 36,9 111,6 20,4 87,9 3,3
77 380,8 137,8 243,0 59,9 183,1 34,0 147,7 1,4
78 452,0 173,1 278,9 73,8 205,1 53,9 154,2 -3,0
79 589,0 171,3 417,7 82,4 335,3 48,5 238,8 48,0
80 683,8 203,5 480,3 94,7 385,6 55,8 274,6 55,2
81 823,6 283,4 540,2 106,5 433,7 67,2 308,8 57,7
82 917,2 298,7 618,5 115,0 503,5 74,8 341,6 87,1
83 1025,0 298,1 726,9 135,2 591,7 87,9 401,5 102,3
84 1034,2 303,8 730,4 133,9 596,5 84,4 425,1 87,0
85 1052,5 178,7 873,8 132,8 741,0 171,3 459,8 109,9
86 1000,5 177,1 823,4 116,5 706,9 164,0 452,8 90,1
87 1150,2 193,0 957,2 127,0 830,2 194,5 509,0 126,5
88 1385,7 280,7 1105,0 146,6 958,4 156,5 587,6 214,3
89 1016,9 176,2 840,7 152,0 688,7 164,2 443,4 81,1
90 1342,0 278,3 1063,7 271,0 792,7 196,7 536,4 59,6
91 1643,4 408,8 1234,6 185,3 1049,3 237,3 670,4 141,6
92 1760,0 532,0 1228,0 194,7 1033,3 158,8 898,9 -24,4
93 2441,1 752,0 1689,1 628,5 1060,6 135,5 1040,8 -115,7
94 2933,1 952,0 1981,1 767,8 1213,3 192,7 1159,9 -139,3
95 3752,6 1007,9 2744,7 897,0 1847,7 172,9 1500,2 174,6
96 4455,5 1437,3 3018,2 1229,3 1788,9 222,7 1708,4 -142,2
97 5186,1 1639,5 3546,6 1121,5 2425,1 303,1 1908,0 214,0
98 6502,1 2189,8 4312,3 1418,0 2894,3 317,2 2279,2 297,9
99 7097,3 2894,3 4203,0 2126,2 2076,8 321,4 2417,5 -662,1

2000 7440,7 2930,1 4510,6 2281,7 2228,9 337,0 2594,5 -702,6
01 7999,3 3099,5 4899,8 2478,6 2421,2 362,3 2818,3 -759,4

Rétrospective des comptes économiques de 1963 a 2001, Série E: Statistiques Economiques; O.N.S; 
N° 111/2003; Algérie.  
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