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المقدمة
يعتبر قطاع الحج أحد القطاعات المساىمة في تكوين الناتج المحمي اإلجمالي

لممممكة العربية السعودية ،وىو من عناصر الحفز في االقتصاد المحمي السعودي ،فزيادة
إنفاق الحجاج ستؤدي إلى زيادة الناتج المحمي اإلجمالي من خالل التأثير المباشر

لمضاعف إنفاق الحجاج .فالتطور التاريخي ليذا اإلنفاق يوضح ارتفاع معدالت إنفاق

الحجيج خالل سنوات الدراسة والذي قد يعود إلى تزايد أعداد الحجاج القادمين من الخارج

ومن جية أخرى إلى تزايد الرقم القياسي لممستيمك والذي يعكس ارتفاع المستويات العامة

ألسعار السمع والخدمات في المممكة العربية السعودية.

تيدف ىذه الدراسة إلى تقدير محددات الناتج المحمى اإلجمالي وباعتبار إنفاق

الحجيج كأحد المتغيرات المستقمة ،ومن جية أخرى تقدير دالة االستيالك الخاص باعتبار
إنفاق الحجيج أحد المتغيرات المستقمة إضافة إلى كل من الناتج المحمى والواردات وذلك
باالستعانة بسمسمة البيانات السنوية لممتغيرات محل الدراسة خالل األعوام

2005م.

1968م-

أظيرت البيانات بشكل عام تزايد إنفاق الحجيج خالل األعوام محل الدراسة وقد يعود

ذلك إلى عاممين أساسين ىما تزايد عدد الحجاج وتزايد المستوى العام لألسعار.

وباستخدام طريقة المربعات الصغرى تم تقدير دالة الناتج المحمى اإلجمالي مقابل اإلنفاق

الحكومي واالستيالك الخاص واالستثمار وصافي الصادرات إضافة إلى إنفاق الحجيج .وقد
أظيرت النتائج اإلحصائية لمنموذج المستخدم أىمية إنفاق الحجيج في التأثير عمى الناتج

المحمي اإلجمالي .بينما استخدم نموذج دالة االستيالك الحتساب أثر مضاعف إنفاق

الحجيج وأظيرت نتائج الدراسة ضعف قيمة ىذا المضاعف وعدم إمكانية الوثوق في
النتائج اإلحصائية لو .
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أىداف الدراسة:

 -1تسعى الدراسة إلى التعرف عمى تطور إنفاق الحجيج خالل السنوات محل .الدراسة
 -2التعرف عمى أثر تغير إنفاق الحجيج عمى الناتج المحمي اإلجمالي.
 -3التعرف عمى قيمة وأىمية مضاعف إنفاق الحجيج عمى االقتصاد السعودي.
 -4بيان أىمية أوجو إنفاق الحجيج ( التغذية ،اإلسكان ،المواصالت  ،اليدايا ،

الصحة ) في تحديد اإلنفاق االستيالكي الخاص في المممكة العربية السعودية .

نطاق الدراسة:

تشمل الدراسة النطاق المكاني في المممكة العربية السعودية أما النطاق الزمني

يشمل األعوام 1968م2005-م.

منيجية الدراسة:

 -1تعتمد ىذه الدراسة عمى تجميع البيانات التاريخية عن إنفاق الحجيج
والمتغيرات المستقمة المحددة لمناتج المحمى اإلجمالي خالل األعوام

2005-م.

1968م

 -2تجميع البيانات المكتبية من خالل الشبكة العنكبوتية وما يتم توفره من

بيانات إحصائية في الكتاب السنوي اإلحصائي لمفترة 1968م2005-م.

 -3تم استخدام طريقة المربعات الصغرى لتقدير النموذج المقترح لمحددات

الناتج المحمى اإلجمالي ،وطريقة األمكان األعظم لتقدير دالة االستيالك بغية

تحديد مضاعف إنفاق الحجيج.
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التأسيس النظري
تظير األىمية االقتصادية المباشرة لقطاع معين من خالل قياس المساىمة

المباشرة في الناتج المحمي اإلجمالي أو عن طريق األثر المباشر في العمالة.

ويعتبر قطاع الحج أحد القطاعات المساىمة في تكوين الناتج المحمي اإلجمالي في

المممكة العربية السعودية ،وتعتمد النظرية االقتصادية الكمية عمى اعتبار أن مكونات

الناتج المحمي اإلجمالي :االستيالك ،االستثمار ،اإلنفاق الحكومي ،صافي الواردات وفي
ىذه الدراسة يمكننا إضافة إنفاق الحجيج كأحد المكونات المستقمة لمدخل المحمي

السعودي.

إنفاق الحجاج كعامل حفز:

طبقاً لمنظرية االقتصادية الكمية فإن عناصر دورة الدخل النقدي تتكون من

االستيالك واالستثمار واالنفاق الحكومي وصافي الصادرات .ويمكن اعتبار إنفاق الحجيج
كأحد عناصر الحفز لدورة الدخل النقدي في المممكة العربية السعودية ،فيو يساىم بشكل
واضح في زيادة التدفقات الدائرية لمدخل الوطني والناتج المحمى اإلجمالي مما ينعكس

ايجاباً عمى زيادة مستوى التوظف والدخل الفردي لممقيمين في منطقة مكة المكرمة.

ولتوضيح مساىمة إنفاق الحجيج في الناتج المحمى اإلجمالي يتم استخدام معادلة

محددات الناتج المحمى اإلجمالي عمى أن يكون إنفاق الحجيج أحد المتغيرات المستقمة.

أي أن:

Yt = B1 Ct + B2 It +B3 Gt +B4 Mt + B5 HJt
ويالحظ أن قيمة المعامل  B5يمثل مساىمة إنفاق الحجيج في الناتج المحمى

اإلجمالي.
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مضاعف إنفاق الحجيج:

يمكننا التعبير عن الحالة العامة لممستوى التوازني لمدخل بالمعادلة التالية(:)1
Yt = Ct + It + Gt + Mt

حيث إن:

 = Ytالناتج المحمي اإلجمالي.

 = Ctاالستيالك المحمي بشقية الحكومي والخاص.
 = Gtاإلنفاق الحكومي.

 = Mtصافي الصادرات .

وفي حالة ما إذا أخذنا في اإلعتبار إنفاق الحجاج تصبح المعادلة كالتالي:
()1

Yt = Ct + It + Gt + Mt +HJt

وعند احتساب دالة االستيالك بصورتيا المبسطة:
()2

C = A + c .Y

حيث  :Aاالستيالك المستقل.

 : cالميل الحدي لالستيالك.

من المعادلة (  )2 ( ،)1وبالتعويض عن قيمة  Cيمكن أن نصل إلى قيمة الدخل

التوازني:
)(3

= Yt

1
) ( Ct + It + Gt + Mt + HJt
1- c
وبإجراء عممية التفاضل الجزئي لدالة الدخل الوطني بالنسبة إلنفاق الحجيج

نحصل عمى:

= Yt

1
1- c
وبالتالي فإن مضاعف إنفاق الحجاج يتوقف عمى الميل الحدي لالستيالك وىو

المضاعف المألوف في النظرية االقتصادية الكمية.

( )1محمد العقال وآخرون " ،إنفاق الكمي لمحجاج وأثره عمى اقتصاديات مكة المكرمة في موسم حج عام
 1422هـ ،معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج ،جامعة أم القرى ،عام 1423هـ.
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الدراسات التطبيقية
يعتبر إنفاق الحجاج أحد مدخالت الدخل المحمي لممممكة العربية السعودية .ويمكن

قياس أثر إنفاق الحجاج من خالل التعرف عمى قيمة مضاعف إنفاق الحج يج ،وتستخدم

النظرية االقتصاد ية الكمية فكرة المضاعف إليضاح األثر النيائي لمسياسات المالية

والنقدية حيث زيادة أحد مكونات الدخل المحمي تؤثر بشكل مضاعف عليو من خالل اآلثار

المضاعفة لذلك التغير .لذا فإننا نتعرض فيما يمي لبعض الدراسات التي تناولت المضاعف
وكيفية قياسو.

في عام  1411ىـ قام كال من نقادي وىاشم

السعودي باستخدام بيانات سمسميو لمفترة من

2

بتقدير دالة االستيالك لالقتصاد

1970م وحتى  1989م  ،وباستخدام

طريقة المربعات الصغرى تم تقدير دالة االستيالك السعودي لألمدين القصير والطويل ،

وقد أظيرت الدراسة أىمية الدخل في التأثير عمى االستيالك حيث تبين أن مرونة الدخل

في األمد القصير تساوي  1,3بينما في األمد الطويل تساوي

نظرية الدخل الدائم .

في عام 1419ىـ (1999م)

()3

 0.91وىو ما يتفق مع

قام الناقة بتقدير أثر إنفاق الحجاج عمى االنفاق

االستيالكي في المممكة العربية السعودية لمفترة

1968م – 1996م واعتمد في دراستو

عمى نموذج دورة الحياة في االستيالك .وباستخدام نموذج الفجوات الموزعة متعددة

الحدود تم إدخال المتغير المتباطئ إلنفاق الحجيج إضافة إلى الدخل الوطني ومن ثم
تقدير الميل الحدي لالستيالك لكل من إنفاق الحجاج والدخل الوطني .ولقد أظيرت

الدراسة أن قيمة مضاعف إنفاق الحجاج طويل اآلجل  0.9793وقد أشار الناقة إلى أن
ىذا المضاعف طويل اآلجل ىو في الواقع الميل الحدي لإلنفاق االستيالكي من إنفاق

الحجاج .كذلك أوضح أن الحد األدنى لإلنفاق االستيالكي المحفوز بإنفاق الحجاج كان
في حدود  1.836بميون لاير عام 1969م ولم يزد كثي ارً عن ذلك في عام

الحد األقصي لالستيالك المحفوز بإنفاق الحجاج

1970م ،وأن

 14.022بميون لاير لعام 1982م وأن

(  ) 2أحمذ حامذ نقادي و ولٍذ عرب هاشم " داىت االسخهالك فٍ االقخصاد اىسعىدٌ  :دراست قُاسُت -1970
ٍ . ً 1989جيت جاٍعت اىَيل عبد اىعزَز االقخصاد واإلدارة ٍجيد  1411 ، 4هـ ص . 67 -53
( )3أحمذ أبو الفتوح الناقة  " ،حقدَر األرر اىبحج وأرر اىخفاعو اىَشخرك إلنفاق اىحجاج عيً اإلنفاق
اإلسخهالمٍ فٍ اىََينت اىعربُت اىسعىدَت ،اىَجيت اىعيَُت ىيخجارة واىخَىَو  ،ميُت اىخجارة ،جاٍعت
طنطا ،اىعدد األوه .ً1999
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المتوسط العام لالنفاق االستيالكي المقدر خالل فترة الدراسة في حدود

وبانحراف معياري  3.3بميون لاير.

في عام 1999م قدم الحسني

()4

 7بميون لاير

دراسة بيدف تقدير أثر إنفاق الحجاج عمى سعر

صرف اللاير مقابل الدوالر مستخدما نموذج قياسي متغيراته المستقمة الدخل المحمي،

والعرض النقدي ،وانفاق الحجاج ،وأظيرت نتائج الدراسة أن تأثير كل من الدخل المحمي
مقابل

والعرض النقدي أكبر من تأثير إنفاق الحجاج عمى سعر صرف اللاير السعودي

الدوالر.

أتضح من الدراسة أن زيادة إنفاق الحجاج بوحدة واحدة يصاحبيا انخفاض سعر

الصرف بنسبة  0.1912عن متوسط سعر الصرف لمفترة

1969م1998-م بينما زيادة

الدخل المحمي بوحدة واحدة يخفض سعر الصرف بنسبة  5.32عن متوسط سعر الصرف

لنفس الفترة .أما زيادة العرض النقدي بوحدة واحدة يصاحبو ارتفاع سعر الصرف الفعمي
عن المتوسط بنسبة  0.1219خالل نفس الفترة.
في دراسة زايرن ) (Ziranعام 2001م

()5

أثار مشكمة تطبيق فكرة المضاعف عمى

تحميل السوق النقدي والحقيقي ) ،(IS-LMولقد قدم تحميالً ألثر المضاعف في ثالث

أجزاء رئيسة من االقتصاد وىي سوق السمع والخدمات ،والسوق النقدي ،توازن السوقين.

ولقد تعرض لوضع التوازن عند زيادة اإلنفاق الحكومي ولكن ىنالك بعض المشكالت التي
تتعمق بتأثير المضاعف في التحميل منيا حالة االقتصاد عندما يكون ىنالك كساد،

ومشكمة تجاوز التوازن لنموذج السوق النقدي والحقيقي.

أن تطبيق فكرة المضاعف عمى تحميل التوازن لمسوق النقدي والحقيقي فإن زيادة

اإلنفاق الحكومي ستؤثر عمى السوقين في نفس الوقت ولكن النتيجة النيائية تظل كما

ىي ،زيادات متالحقة في الدخل حتى نصل إلى وضع التوازن.

( )4أحمذ بن حسن الحسنً  ،حقدَر أرر إنفاق اىحجاج عيً سعر صرف اىرَاه اىسعىدٌ،
اىحرٍُن اىشرَفُن ألبحاد اىحج ،جاٍعت أً اىقريٍ ،نت اىَنرٍت1419 ،هـ.

ٍعهد خادً

(5) Li Ziran. An Inquiry into the Multiplier Process in IS-LM Model. Economic Working Paper
Archive at Wustel Number 0111003 25 Nov 2001 .
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كما أن األثر التمقائي لممضاعف الحركي لمميكانيكية االنتقالية لمسياسة المالية

والنقدية لنموذج التوازن النقدي والحقيقي سيؤدي إلى التوصل إلى وضع التوازن عندما

يكون االقتصاد دون مستوى العمالة الكاممة .وقدم من خالل الميكانيكية االنتقالية لمسياسة

المالية وتحميل مشاكل نظرية المضاعف حالة عامة لمميكانيكية االنتقالية لمسياسة النقدية

حيث تتبع أثر الطمب واإلنتاج التي تؤدي إلى ازدياد النشاط االقتصادي وتوصل نظريا إلى

أن التوازن سيصل إليو االقتصاد إتباعا لتحرك منحنى التوازن النقدي.
قدم لنا فيوريتو)(Fiorito

()6

في عام 2001م دراسة عن إسيام جون مرس كالرك

في المضاعف حيث تعرض لفكرة المضاعف والتي تعني أن زيادة بسيطة في أحد مكونات

اإلنفاق ستؤدي إلى زيادات كبيرة في اإلنفاق الكمي وأن فكر كالرك ركز عمى إيجاد تفكير
مؤسسي ديناميكي في محاولة لتفسير ديناميكية المضاعف.

كما ركزت الدراسة عمى محاولة كالرك في التوفيق بين النموذج التقميدي لكينز

وأسموب سرعة التداول من خالل فكرة اآلثار الالحقة حيث ال تظير بشكل مباشر وانما

ىنالك فترة من الوقت ال بد ليا من أن تمر حتى تظير اآلثار المترتبة عمى زيادة اإلنفاق

الحكومي عمى سرعة التداول.
كما قدم لنا اوستو

رىفن ) ) Osterhaven

()7

في عام 2002م دراسة عن

المضاعف الكمي ومقارنتو بالمضاعف الصافي  .ولقياس حجم األثر المباشر ألي من رأس

المال أو العمل قام أوستور بضرب قيمة المضاعف في التغير في

أرس المال أو العمل

لمحصول عمى األثر الكمي عمى االقتصاد والستبعاد أثر تكرار الحساب استخدم فكرة صافي

المضاعف .تعتبر فكرة كل من المضاعف الكمي وصافي المضاعف أفكار استاتيكية وعند
استخداميا في الحالة الديناميكية يبرز تساؤل حول مفيوم االستقرار .أن استقرار

المضاعفات الكمية في حالة نموذج المدخالت والمخرجات يعتمد استقرارىا عمى استقرار

معامالت المدخالت .كما أن استقرار صافي المضاعف يعتمد عمى الزيادة في نسبة الطمب
إلى االنتاج والتي ىي بالطبع غير مستقرة .ففي حالة االقتصاد المفتوح البد من استخدام

(6) Luca Fiorito. John Maurice Clark Contribution to the Genesis of the Multiplier Analysis.
Quaderni, Dipartmento Di Economia Politica, Universita Delgi Studi Di Siena, n 332 Maggio
2001.
(7) Jan Oosterhaven. On the Dynamics of Net Versus Gross Multipliers. European Regional
Science Association, Ers Conference Paper No ersa02p005, Au, 2002.
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منتجات تحل محل الواردات والصادرات ،وتوصل أوستور ىفن إلى أن حجم إحالل

الصادرات مقابل الواردات يؤثر على قيمة صافي المضاعف بينما يتزايد المضاعف الكمي

يتزايد عندما ينم و االقتصاد الوطني .ولقد أوضحت الدراسة أن استخدام صافي المضاعف

أكثر صحة من استخدام المضاعف الكمي ليس في الحالة األستاتيكية وانما أيضا في

الحالة الديناميكية.

في عام 2002م قام جمسر وآخرون )(Glaeser and Others

()8

بدراسة تداخل

المتغيرات االجتماعية وتأثيرىا عمى بعض األفراد مما يعطي انطباع بوجود مضاعف

اجتماعي .فالعالقات الجماعية تنعكس من خالل مرونات أفراد المجتمع ولكن وجود تداخل

في اآلثار أو العالقات التكاممية يعزز فكرة وجود مضاعف اجتماعي يمكننا من قياس تأثير

أحد المتغيرات المستقمة ،وتتالشي في ظل مثل ىذا النموذج اآلثار الفردية وتطغي اآلثار

الكمية .وقدم لنا نماذج مبسطة والتي توضح كيف يتم تفاعل المتغيرات االجتماعية

المتقاطع ( .)Interactionsوتم تقدير ىذه النماذج باستخدام تقدير المربعات الصغرى.
وتم تقدير المضاعف االجتماعي في ثالث مستويات تجميعية ،وباستخدام إحصائيات

المقيمين في سكن جامعة دار تموث ،وأتضح أن مضاعف التعميم لألجور ،و المضاعف

الجغرافي لمجريمة ،ومضاعف االنتماء إلى جامعة دار تموث كبير في كل الحاالت الثالث.
مما يوحي بأن البحث العممي في مجال العموم االجتماعية ينبغي عميو األخذ في االعتبار

المضاعف
.
العمميات التجميعية عند احتساب

قدم لنا كورشن  (Corchan)9في عام 2003م دراسة عن مضاعف كينز في األمد

الطويل وذلك من خالل دراسة كل آثار االستثمار عمى التوظف  .ففي األمد القصير وطبقا
لمضاعف كينز العام فإن زيادة االستثمار تؤدي إلى زيادة نسبة التوظف عمى الرغم من

أن الزيادة في االستثمار تؤدي إلى الزيادة في مخزون رأس المال .واذا كان العمل ورأس

المال ذي عالقة تبادلية فإن زيادة االستثمار ستؤدي إلى انخفاض التوظف.

أن التغيرات طويمة األمد في التوظف يمكن التنبؤ بيا بواسطة النماذج الكينزية

المبسطة حيث التأثير طويل األمد لالستثمار عل ى التوظف سيكون أقل (أكبر) من القيمة
(8) Edward Glaeser, L. Bruce, I. Sacerdote and Jose A. Scheinkman. The Social Multiplier.
Harvard Institute of Economic Research Discussion Paper No 1968, Aug 2002.
(9) Luis Corchan . The Long Run Keynesian Multiplier. Economic Bulletin Vol 5 No 16 PP1-11,2003.
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المتوقعة لممضاعف حيث إن زيادة االستثمار في رأس المال ستقمل (تزيد) الطمب عمى

العمالة .والحتساب مضاعف الطويل اآلجل فإننا نحتاج إلى معمومات حول التقنية حتى

نستطيع وضع االفتراضات السميمة التي توصمنا إلى النتائج الحقيقة .مما يعني نياية أن
لإلنتاج
.
أثر المضاعف طويل األمد يتوقف عمى نوعية التقنية المستخدمة

وإليضاح وجية نظره قام الكاتب بتطوير نموذج لقياس األثر الكمي لالستثمار عمى

التوظف مستخدما دالة كوب دوجالس لإلنتاج حيث يعظم المنتج أرباحو ويتم استخدام
العمالة حتى تتساوى اإلنتاجية الحدية لمعمل مع األجر ويمكن تطبيق ذلك عمى بقية

األسواق.

في عام 1423ىـ ( 2003م)

()10

قام العقال وأخرون بدراسة حول االنفاق الكمي

لمحجاج وأثره عمى اقتصاديات مكة المكرمة في موسم حج عام 1423ىـ ،وما يترتب عمى
ىذا االنفاق من زيادة في إيرادات ودخول لمسعوديين من مختمف األنشطة سواء كانت

سمعية أو خدمية وذلك باستخدام عينة عشوائية طبقية تتكون من  850مفردة .وقد قام

الباحثون بتوزيع االستبيانات لمعرفة أوجة إنفاق الحجيج عمى النشاط السمعي (اليدايا ،
خدمات اإلسكان ،خدمات المطاعم والتغذية ،خدمات االتصاالت ،خدمات المواصالت،

الخدمات الصحية وخدمات المياه والكيرباء) .ولقد أظيرت نتائج الدراسة أن إجمالي إيرادات

السعوديين من النشاط السمعي يساوي  3585.6مميون لاير ،في حين أن إجمالي إيرادات

خدمات اإلسكان وخدمات المطاعم تساوي  2343.6و  1158.7مميون لاير عمى التوالي.

أما خدمات االتصاالت فقد بمغت  471.2مميون لاير بينما إيرادات خدمات المواصالت تساوي

 250.893مميون لاير .وأخي ارً بمغ إجمالي إيرادات الخدمات الصحية وخدمات المياه

والكيرباء  8.4و  2.13مميون لاير عمى التوالي ،عميو فإن إجمالي اإلنفاق الكمي لمحجاج
في موسم عام 1422ىـ في مكة المكرمة يساوي إيرادات السعوديين في األنشطة المشار

إليو أعاله وتساوي  11406.123مميون لاير.

( )9محمذ أحمذ العقال ،أحمذ فرٌذ مصطفً ،ومحمذ إبراهٍم البنجابً  ،اإلنفاق اىنيٍ ىيحجاج وأرره عيً
اقخصادَاث ٍنت اىَنرٍت فٍ ٍىسٌ حج عاً  1422هـٍ ،عهد خادً اىحرٍُن اىشرَفُن ألبحاد اىحج ،
جاٍعت أً اىقريٍ ،نت اىَنرٍت1423 ،هـ .
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التطور التاريخي إلنفاق الحجيج

ستتناول في ىذا الجزء تطور أعداد الحجاج خالل العشر سنوات األخيرة كما

ستتناول أيضاً تطور إنفاق حجاج الخارج خالل فترة الدراسة .وفيما يمي تفصيل ذلك:

أوال :تطور أعداد الحجاج:

يالحظ بصفة عامة من الجدول رقم (  )1انخفاض أعداد الحجاج من داخل مكة

خالل الفترة 1420-1416ىـ ،باستثناء عام 1419ىـ بينما أخذ في التزايد منذ عام

1421ىـ وحتى 1425ىـ حيث بمغ  124240حاج .أما حجاج الداخل لممممكة فقد انخفض
من  658030حاج لعام 1416ىـ إلى  573147حاج في عام 1426ىـ .يالحظ أن أعداد

حجاج الداخل غير مستقرة ،وال يوجد ىنالك اتجاه واضح في معدل تغير أعداد الحجاج من

الداخل خالل تمك السنوات.

جدول رقم ()1
العام
1416ىـ
1417ىـ
1418ىـ
1419ىـ
1420ىـ
1421ىـ
1422ىـ
1423ىـ
1424ىـ
1425ىـ
1426ىـ

تطور أعداد الحجاج خالل العشر سنوات األخيرة

من داخل مكة من داخل المممكة من الخارج
1080465
658030
126739
1168591
652744
121516
1132344
585842
113928
1056730
648122
127146
1267555
466230
105369
1363992
440808
108463
1354184
479984
110592
1431012
493230
116887
1419706
473004
119364
1534769
505470
124240
1557447
573147
-

االجمالي
1865234
1942851
1832114
1831998
1839154
1913263
1944760
2041129
2012074
2164469
2130594

المصدر :إحصائيات معيد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة.

أما فيما يخص أعداد حجاج الخارج فيالحظ أنو قد ارتفع بين عامي

1416ىـ

و1418ىـ من  1080465حاج ليصل  1132344حاج ،ومن ثم ارتفع من عام 1420ىـ

إلى عام 1423ىـ ليصل إلى  1419706حاج .ومن ثم تزايد حتي بمغ عام
 1557447حاج .وبصفة عامة يمكننا القول أن أعداد الحجاج في تزايد.
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1426ىـ

ثانيا :تطور إنفاق الحجاج:

يوضح الشكل رقم (  )1تطور إنفاق حجاج الخارج خالل سنوات الدراسة ،ويالحظ

ارتفاع إنفاق الحجيج من  605مميون لاير لعام 1968م حتى بمغ  9225مميون لاير في

عام 2005م وخالل تمك الفترة ارتفع إنفاق الحجيج من  1039.7مميون لاير إلى 2292.9
مميون لاير خالل عامي 1971م و 1975م .ولقد استمر ىذا االنفاق في االرتفاع حتى

وصل في 1983م إلى  5282.9مميون لاير ثم بدأ في االنخفاض التدريجي حتى وصل إلى

 3912.6مميون لاير في عام 1990م .ثم بدأ في االرتفاع حتي وصل إلى  7117.2مميون
لاير في عام 1996م .لقد شيد عامي 1997م و1998م انخفاض إنفاق الحجيج ثم عاود
االرتفاع مرة أخرى حتى وصل إلى  9225مميون لاير في عام 2005م.
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ويالحظ بصفة عامة أن ارتفاع معدالت إنفاق الحجيج خالل سنوات الدراسة قد يعود

إلى تزايد أعداد الحجاج القادمين من الخارج ومن جية أخرى إلى تزايد الرقم القياسي

لممستيمك والذي يعكس ارتفاع المستويات العامة ألسعار السمع والخدمات في المممكة

العربية السعودية.
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النموذج االقتصادي
توضح النظرية االقتصادية الكمية أن زيادة اإلنفاق الكمي لو أثار إيجابية مضاعفة

عمى االقتصاد الوطني لمدولة .ذلك أن زيادة االنفاق تؤدي إلى زيادة الطمب الكمي

(االستيالك واالستثمار) مما يترتب عميو زيادة الناتج الوطني اإلجمالي بمقادير مضاعفة.
ويعتبر قطاع الحج أحد القطاعات المساىمة في تكوين الناتج المحمي اإلجمالي لممممكة

العربية السعودية ،وىو من عناصر الحفز في االقتصاد المحمي السعودي ،فزيادة إنفاق
الحجاج ستؤدي إلى زيادة الناتج المحمي اإلجمالي من خالل التأثير المباشر لمضاعف

إنفاق الحجاج.

ويتم من خالل النموذج المقترح بيان أثر أىمية إنفاق الحجيج كأحد العناصر

المحددة لمناتج المحمي اإلجمالي لممممكة العربية السعودية .وذلك بتقدير معامل ىذا

المتغير – باإلضافة إلى متغيرات أخرى

– وبيان أىميتو من خالل البيانات التي تم

تجميعيا لمفترة من 2005-1968م .وفي خطوة أخرى يتم تحديد قيمة مضاعف إنفاق

الحجيج من خالل النموذج المقترح لدالة االستيالك الخاص .فيما يمي نتناول فرضيات
وصياغة وتوصيف النموذج:

أوال :فرضيات النموذج:
يقوم النموذج المقترح عمى عدة فرضيات تتمخص فيما يمي:
 -1أن دالتي الناتج المحمي اإلجمالي واإلنفاق االستيالكي الخاص دوال متصمة،
األمر الذي يدل عمى إمكانية إيجاد مشتقاتيا الجزئية ،وكذلك افتراض أن ىذه

متصمة
.
المشتقات ىي أيضاً

 -2يتأثر الناتج المحمي اإلجمالي بكل من االنفاق الحكومي واالنفاق االستيالكي
الخاص واالنفاق االستثماري وصافي الصادرات باإلضافة إلى إنفاق الحجيج.
في حين يتأثر االنفاق االستيالكي الخاص بكل من الناتج المحمى غير

النفطي والواردات و إنفاق الحجيج ( أو مكوناتو عند استخدام النموذج

المتواتر كما سيتضح الحقاً ).
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 -3تدل قيم المعامالت عمى إسيامات ىذه المتغيرات في الناتج المحمي اإلجمالي
واإلنفاق االستيالكي الخاص.

 -4تدل إشارات المعامالت عمى اتجاىات ىذه المتغيرات في التأثير عمى الناتج

المحمي اإلجمالي حيث نتوقع وجود عالقة طردية بين الناتج المحمى اإلجمالي

وكال من ىذه المتغيرات.

 -5كما نتوقع وجود عالقة طردية بين االنفاق االستيالكي الخاص وكل من

الناتج المحمي غير النفطي ،وانفاق الحجيج وعالقة عكسية مع الواردات .

ثانيا :صياغة النموذج
لبيان أىمية إنفاق الحجيج يتم تقدير محددات الناتج المحمى اإلجمالي من خالل

المعادلة التالية:

) GDP = f ( G, I , C , NE , HJ

حيث إن:

 = GDPالناتج المحمي اإلجمالي.
 = Gاالنفاق الحكومي

 = Iاالنفاق االستثماري

 = Cاالنفاق االستيالكي الخاص
 = NEصافي الصادرات

 = HJإنفاق الحجيج.

عمما بأن المتغيرات أعاله مقاسة باألسعار الثابتة لعام 1999م.
أما فيما يخص مضاعف إنفاق الحجيج يتم تقديره وفقا لنموذج االستيالك التالي:
) C= f( NOGDP, HJ , M
حيث إن = NOGDP :الناتج المحمي غير النفطي.
 = Mقيمة الواردات .

جميع ىذه المتغيرات مقاسة باألسعار الجارية.
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وحتى يكون كل نموذج في شكل إحتمالي تم إضافة المتغير العشوائي لكل منيما.

وبافتراض أن األخطاء العشوائية في تقدير محددات الناتج الوطني اإلجمالي واالستيالك

الخاص مسئولة عن انحرافات ىذا التقدير لممتغير المستقل بقيمة متوقعة تساوي الصفر

وبتباين ثابت فإن المعادلتين أعاله يمكن إعادة كتابتيما عمى النحو التالي:

)GDP = Bo + B1 . G + B2 .I+ B3 .C+ B4 .NE+ B5 .HJ + ξ ...(1
)(2
حيث إن:

C = Bo + B1 .NOGDP + B2 .M + B3 .HJ + ξ

 = ξالمتغير العشوائي.

ىذا ويمكن تقدير قيم المعامالت الواردة في المعادالت رقم (  )2 ،1مباشرة باستخدام

طريقة المربعات الصغرى.

ولبيان أثر مكونات إنفاق الحجيج عمى كل من الناتج المحمي اإلجمالي واإلنفاق

االستيالكي الخاص في المممكة  ،يتم استخدام النموذج المتواتر ( ) Induced Model

 ،حيث يتم استبدال متغير إنفاق الحجيج بمكوناتو األساسية  :التغذية  ،اإلسكان ،

المواصالت  ،اليدايا  ،الصحة كما يمي:
GDP = Bo + B1 . G + B2 .I+ B3 .C+ B4 .NE+
B3 Hf + B4 Hh + B5Hc + B6 Hg + B7 Hl + ξ
()3

)(4

C = Bo + B1 .NOGDP + B2 .M +
B3 Hf + B4 Hh + B5Hc + B6 Hg + B7 Hl + ξ

حيث أن :

 = Hfإنفاق الحجيج عمى التغذية

 = Hhإنفاق الحجيج عمى االسكان

 = Hcإنفاق الحجيج عمى المواصالت

 = Hgإنفاق الحجيج عمى اليدايا

 = Hlإنفاق الحجيج عمى الصحة
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ثالثاً :توصيف النموذج

لتقدير كل من دالتي محددات الناتج المحمى اإلجمالي ودالتي االستيالك الخاص

لمممكة العربية السعودية ،المعادالت رقم (  )1و (  )2و (  )3و (  )4تم تجميع بيانات
المتغيرات أعاله من البيانات المنشورة في مصمحة اإلحصاءات العامة بوزارة التخطيط.
أما متغير إنفاق الحجيج فقد تم احتسابو اعتماداً عمى الدراسة التي قام بيا

د.الحسني في عام 1419ىـ والتي حسب فييا إنفاق الحجيج عمى النحو التالي:
 - 1تقدير متوسط إنفاق الحاج بمبمغ  6050لاير لمعام 1418ىـ.

- 2احتساب متوسط إنفاق الحاج لكل سنة من سنوات الدراسة بضرب
.CPI

× 6050

- 3احتساب إجمالي إنفاق الحجيج لكل سنة من سنوات الدراسة بضرب متوسط

إنفاق الحاج لمسنة × أعداد الحجاج لنفس السنة .عمماً بأن أعداد الحجاج تم
الحصول عمييا من إحصاءات معيد خادم الحرمين الشريفين.

وفيما يخص مكونات إنفاق الحجيج فقد تم اعتماد نسب مكونات ىذا اإلنفاق طبقا

لمدراسة التي قام بيا العقال وأخرون عام

 1423ىـ  ،ومن ثم تم احتساب قيمة تمك

المكونات من حاصل ضرب تمك النسب في القيم اإلجمالية ألنفاق الحجيج السنوي طبقا

لمفقرة الموضحة في ( )3أعاله .

متغيرات النموذج:

المتغير التابع لنموذج الناتج المحمى االجمالي  :الناتج المحمى اإلجمالي مقاساً

باألسعار الثابتة لعام 1999م بالمميون لاير.
المتغيرات المستقمة تشمل:

- 1االنفاق الحكومي باألسعار الثابتة :تم الحصول عمى االنفاق الحكومي الجاري
ومن ثم قسمتو عمى الرقم القياسي ألسعار المستيمك باعتبار سنة األساس

1999م.
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- 2اإلنفاق االستيالكي باألسعار الثابتة :تم حسابو عمى أساس االنفاق

االستيالكي الخاص الجاري مقسوماً عمى الرقم القياسي ألسعار المستيمك
باعتبارعام 1999م سنة األساس.

- 3اإلنفاق االستثماري باألسعار الثابتة :يمثل ىذا المتغير إجمالي تكوين رأس

المال الثابت الجاري مقسوماً عمى الرقم القياسي ألسعارالمستيمك باعتبار عام

1999م ىو سنة األساس.

- 4صافي الصادرات باألسعار الثابتة :وىو عبارة عن قيمة الصادرات مطروحا
منيا قيمة الواردات ،ومن ثم قسمة الناتج عمى الرقم القياسي ألسعار

المستيمك باعتبار عام 1999م ىو سنة األساس.
- 5إنفاق الحجيج :وتم احتسابو وفقا لما ورد أعاله.

المتغير التابع لدالة االستيالك :اإلنفاق االستيالكي الخاص باألسعارالجارية
بالمميون لاير.
المتغيرات المستقمة:
- 1الناتج المحمي غير النفطي :تم الحصول عميو من إحصائيات مصمحة
االحصاءات العامة مقاساً بالمميون لاير.

- 2قيمة الواردات  :تم الحصول عميو من إحصائيات مصمحة االحصاءات العامة
مقاساً بالمميون لاير.

- 3إنفاق الحجيج :تم احتسابو وفقا لما ورد أعاله.
وفيما يخص تقدير دالة االستيالك باستخدام النموذج المتواتر تم احتساب مكونات

إنفاق الحجيج وفقا لما ورد أعاله في توصيف النموذج.

ىذا وتم استخدام الدالة الخطية في تقدير المعادالت الواردة أعاله لما أظيرتو من

حسن أداء

()11

ومطابقة البيانات لمواقع.

( )10تم استخدام الدالة الموغاريتمية والدالة شبة الموغاريتيمة لمنموذجين وباستخدام متغيرات متعددة تمثل
متغيرات النموذج تم استخدامها في دراسات أخرى ،ولكن لم تعطي نتائج يمكن االعتماد عميها في

تفسير مكونات الناتج أو محددات االستهالك الخاص.
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التحميل اإلحصائي لمنموذج
بعد تفريغ البيانات التي تم تجميعيا ،تم استخدام طريقة المربعات الصغرى )(OLS

لتقدير دالة الناتج المحمى اإلجمالي بينما تم استخدام طريقة األمكان األعظم

)(MLE

لتقدير دالتي االستيالك الخاص محل الدراسة المعادالت رقم ( )1و( )2و()3و (. )4
توضح الجداول رقم (  )2و (  )3و (  )4و (  )5النتائج اإلحصائية لمحددات الناتج

المحمي اإلجمالي واإلنفاق االستيالكي الخاص عمى التوالي لمفترة

وفيما يمي نستعرض أىم ىذه النتائج:

1968م2005 -م.

أوال :محددات الناتج المحمي اإلجمالي:
نتناول في ىذا الجزء األداء العام لمنموذج من خالل قيم كل من معامل التحديد ( R2

) وقيم المعيار اإلحصائي (  ) Fعمى النحو التالي:

-1األداء العام لمنموذج:

يتضح من الجدول رقم ( )2أن األداء العام لنموذج محددات الناتج المحمى اإلجمالي

( معادلة رقم ( ) )1كان جيداً في تفسير التانج المحمى اإلجمالي ،فقد كان معامل التحديد

 %98.8ومعامل التحديد المعدل  .%98.6مما يدل عمى أن المتغيرات المستقمة الواردة
بالنموذج فسرت الناتج المحمي اإلجمالي بما نسبتو .%98.8

ويتبين من الجدول نفسو أن قيمة اختبار المعنوية اإلحصائية

))532.45 ( (F

مرتفعة مما يؤيد رفض فرض العدم القائل بعدم وجود عالقة بين الناتج المحمى اإلجمالي

والمتغيرات المستقمة الداخمة في تكوين النموذج.

مما سبق يتضح أن قيم كال من معامل التحديد

) (R2وقيم اختبار المعنوية

اإلحصائية ) (Fالمشار إلييما أعاله تدل عمى حسن مطابقة الدالة المستخدمة لمبيانات

المستخدمة.
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- 4اختبار المعنوية اإلحصائية ): (t

بالنظر إلى قيم واشارة كل معامل من معامالت المتغيرات المستقمة الواردة بنموذج

محددات الناتج المحمى اإلجمالي نجد أنيا تحمل اإلشارة المتوقعة وتجتاز اختبار المعنوية

اإلحصائية (  ،) tوتفصيل ذلك كما يمي:

جدول رقم ()2

محددات الناتج المحمى اإلجمالي
المتغيرات المستقمة

قيمة المعامل قيمة ) (tتحت فرض العدم

الثابت

1.210

0.01

االنفاق الحكومي

0.747

2.29

االنفاق االستثمار

0.885

3.174

االنفاق االستيالكي

0.685

2.748

صافي الصادرات

1.069

12.855

إنفاق الحجيج

0.184

2.470

معامل التحديد )(R2
المعيار اإلحصائي )(F

0.988
532.452

يبين الجدول رقم (  )2أن قيمة معامل االنفاق الحكومي موجبة وتساوي 0.747

مما يدل عمى أن زيادة االنفاق الحكومي بمقدار

 1000لاير سيؤدي إلى زيادة الناتج

المحمى اإلجمالي بمقدار  747لاير بافتراض بقاء العوامل األخرى عمى حاليا .في حين نجد
أن قيمة معاممى االنفاق االستثماري واالستيالكي تساوي  0.885و  0.685عمى التوالي

مما يعني أن زيادة االنفاق االستثماري أو االنفاق االستيالكي الخاص بمقدار  1000لاير

سيؤدي إلى زيادة الناتج المحمى بمقدار  885أو  685لاير عمى التوالي.
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كذلك يتضح من الجدول نفسو أن قيمة معامل صافي الصادرات  1.069مما يعني

أن زيادة صافي الصادرات بمقدار  1000لاير سيؤدي إلى زيادة الناتج المحمى اإلجمالي
بمقدار  1069لاير مما يعكس أىمية الصادرات المتمثمة أساساً في النفط.
أما فيما يخص إنفاق الحجيج فإن قيمة معامل المتغير تساوي

 0.184مما يدل

عمى أن زيادة إنفاق الحجيج بمقدار  1000لاير سيؤدي إلى زيادة الناتج المحمي اإلجمالي
بمقدار  184لاير بافتراض ثبات العوامل األخرى .ويالحظ انخفاض تأثير إنفاق الحجيج
عمى الناتج المحمى اإلجمالي مقارنة بالمتغيرات األخرى محل الدراسة عمى الرغم من

اجتيازه الختبار المعنوية اإلحصائية عند المستوى  %95عمى األقل.

يوضح الجدول رقم (  )3نتائج النموذج المتواتر لمناتج الوطني ( معادلة رقم ( ))2

وذلك بعد إحالل إنفاق الحجيج بمكوناتو المتمثمة في التغذية  ،اإلسكان  ،المواصالت ،

الصحة  ،اليدايا  .فقد كان معامل التحديد  .%99.7مما يدل عمى أن المتغيرات المستقمة
الواردة بالنموذج تفسر الناتج المحمي اإلجمالي بما نسبتو .%99.7

ويتبين من الجدول نفسو أن قيمة اختبار المعنوية اإلحصائية

))467.52 ( (F

مرتفعة مما يؤيد رفض فرض العدم القائل بعدم وجود عالقة بين الناتج المحمى اإلجمالي

والمتغيرات المستقمة الداخمة في تكوين النموذج.

يبين الجدول رقم (  )3أن قيمة معامل اإلنفاق الحكومي موجبة وتساوي 0.165

إال أن انخفاض قيمة المعامل اإلحصائي (ت) تجعمنا غير قادرين عمى الوثوق بيذه القيمة

إحصائياً اما قيمة معامالت كل من اإلنفاق االستثماري واالستيالكي وصافي الصادرات

تساوي  2.29و 0.61و 1.01عمى التوالي وتجتاز اختبار المعنوية اإلحصائية (ت) بدرجة
ثقة قدرىا  %99عمى األقل .

اما مكونات إنفاق الحجيج فيالحظ أن كل من اإلنفاق عمى اإلسكان واليدايا

يجتازان اختبار المعنوية اإلحصائية (ت) عند مستوي معنوية قدره  % 95عمى األقل  ،في
حين ال تجتاز متغيرات اإلنفاق عمى التغذية والنقل والصحة اختبار المعنوية اإلحصائية

بدرجة مقبولة .
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كما يالحظ أن كل من معاممى اإلنفاق عمى اإلسكان واليدايا يحمالن إشارة سالبة

( عمى غير المتوقع ) وقد يعود ذلك إلى أن اإلنفاق عمى اإلسكان يتم من قبل بعثات
الحج  ،اما فيما يخص اليدايا فإن أغمب تمك السمع مستوردة .

جدول رقم ()3

محددات الناتج المحمى اإلجمالي
قيمة المعامل

قيمة ) (tتحت فرض العدم

المتغيرات المستقمة
الثابت

416.34

1.8

االنفاق الحكومي

0.165

0.53

االنفاق االستثمار

2.29

5.96

االنفاق االستيالكي

0.61

2.66

صافي الصادرات

1.01

13.77

التغذية

0.0001

1.16

اإلسكان

0.00007-

2.19 -

النقل

0.00005

1.56

الصحة

0.016

0.72

اليدايا

0.00005-

1.75-

معامل التحديد )(R2
المعيار اإلحصائي )(F

0.997
467.52
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ثانيا :محددات اإلنفاق االستيالكي الخاص:
تم استخدام طريقة االمكان األعظم لتقدير محددات االنفاق االستيالكي
الخاص لتصحيح مشكمة االرتباط الذاتي لممتغيرات الداخمة في النموذج .ويوضح
الجدول رقم ( )3النتائج اإلحصائية لمنموذج محل الدراسة ،يتضح من الجدول رقم ()3
إشارة معامالت المتغيرات المستقمة وقيمة كل معامل وكذلك مدى اجتياز كل متغير الختبار

المعنوية اإلحصائية ( .)tىذه المتغيرات سيتم مناقشتيا عمى النحو التالي:
جدول رقم ()3

محددات االنفاق االستيالكي الخاص
المتغيرات المستقمة

قيمة المعامل

نسبة )(t

الثابت

9927

0.434

الناتج المحمى غير النفطي

0.830

7.013

إنفاق الحجيج

0.139

0.040

أن قيمة معامل الناتج المحمى غير النفطي تساوي

 0.830مما يعني أن زيادة

الناتج المحمى غير النفطي بمقدار  1000لاير يؤدي إلى زيادة االنفاق االستيالكي الخاص
بمقدار  830لاير بافتراض ثبات العوامل األخرى عمى حاليا ،كذلك فإن زيادة إنفاق الحجيج

بـ  1000لاير سيؤدي إلى زيادة االنفاق االستيالكي الخاص بمقدار

 139لاير .ويالحظ

اجتياز معامل الناتج المحمى غير النفطي الختبار المعنوية اإلحصائية بدرجة ثقة قدرىا

 %99عمى األقل في حين عدم اجتياز إنفاق الحجيج الختبار المعنوية اإلحصائية مما يدل
عمى عدم امكانية الوثوق في ىذا المتغير إحصائياً.

يوضح الجدول رقم (  )4قيم محددات اإلنفاق االستيالكي الخاص بعد إضافة

الواردات كمتغير مستقل لمنموذج وباستخدام طريقة اإلمكان األعظم لتقدير الدالة محل

الدراسة ,كما ىو واضح عدم أىمية الواردات وانفاق الحجيج في تحديد اإلنفاق
االستيالكي الخاص .
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جدول رقم ()4

محددات اإلنفاق االستيالكي الخاص
المتغيرات المستقمة

قيمة المعامل

نسبة )(t

الثابت

6486

0.30

الناتج المحمى غير النفطي

0.89

5.76

إنفاق الحجيج

0.0000004

0.01

الواردات

0.06-

0.53-

يظير الجدول رقم ( )5النتائج اإلحصائية لدالة االستيالك الخاص باستخدام

النموذج المتواتر لمكونات إنفاق الحجيج باستخدام طريقة اإلمكان األعظم  ،حيث يتضح

أن المتغير األوحد الذي يؤثر ايجابياً وبدرجة عالية من الثقة في ا إلنفاق االستيالكي
الخاص ىو الناتج المحمى غير النفطي لممممكة العربية السعودية .اما بقية المتغيرات

األخرى فيي غير معنوية ( أقل من  ) %90وبالتالي ال يمكن الوثوق بيا إحصائياً .
جدول رقم ()5

محددات اإلنفاق االستيالكي الخاص
المتغيرات المستقمة

قيمة المعامل

نسبة )(t

الثابت

937.34

0.45

الناتج المحمى غير النفطي

0.92

5.97

الواردات

0.10-

0.90-

التغذية

0.00006

0.8

اإلسكان

0.00003-

1.65 -

النقل

0.00002-

1.02-

الصحة

0.0065

0.48
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اليدايا

0.65

0.000014

من خالل النتائج السابقة لمنموذجين يتضح أىمية إنفاق الحجيج في تحديد الناتج

المحمى اإلجمالي لممممكة العربية السعودية ،إال أنو غير ميم في تحديد اإلنفاق

االستيالكي الخاص نظ ار ألن إنفاق الحجيج يتم خالل فترة زمانية ومكانية محدودة في

حين أن اإلنفاق االستيالكي الخاص لممممكة العربية السعودية ككل وخالل العام.

ثالثاً :المضاعف

بالرجوع إلى المعادلة المقدرة لإلنفاق االستيالكي الخاص ،يمكن إيجاد مضاعف

الناتج المحمي غير النفطي ومضاعف إنفاق الحجيج (  ) Miمن خالل المعادلة التالية:

. Xi

1
1-Bi

= Mi

حيث أن  Xiترمز لممتغير المستقل في دالة االستيالك الخاص.

حيث  Biىي قيمة معامل المتغير المستقل في دالة االستيالك المقدرة.

 -1مضاعف الناتج المحمى غير النفطي:

بالتعويض عن قيمة معامل الناتج المحمى غير النفطي والتي تساوي

معادلة المضاعف أعاله يتضح أن قيمة المضاعف تساوي

 0.83في

 5.88مما يعني أن زيادة

الناتج المحمىغير النفطي بمقدار لاير واحد ستؤدي إلى زيادة في االستيالك الخاص بمقدار

 5.88لاير أي حوالي ستة أضعاف الزيادة األساسية ،عمماً باجتياز ىذا المتغير الختبار
المعنوية اإلحصائية بدرجة عالية من الثقة (.)%99

 -2مضاعف إنفاق الحجيج:

بالتعويض عن قيمة معامل إنفاق الحجيج والتي تساوي

المضاعف أعاله يتضح أن قيمة المضاعف تساوي

 0.14في معادلة

 1.16مما يعني أن زيادة إنفاق

الحجيج بمقدار لاير واحد ستؤدي إلى زيادة في االستيالك الخاص بمقدار

 1.16لاير إال

أن عدم اجتياز ىذا المتغير الختبار المعنوية اإلحصائية يجعمنا غير قادرين عمى الوثوق

بو إحصائياً.
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الخاتمة والتوصٍات
تعتبر فترة الحج من الفترات الميمة اقتصاديا لما يترتب عمى قدوم الحجاج من

تزايد في الطمب الكمي ،وبالتالي تزايد النشاط االقتصادي في مناطق توافد الحجاج ،فضال

عن اآلثار االقتصادية الكمية والجزئية لمحج .ولعل من أىم اآلثار االقتصادية الكمية أثر
مضاعف إنفاق الحجاج والذي يعتمد بصورة كبيرة من جية عمى أعداد الحجاج والقدرة

الشرائية لمحجيج والتي تتأثر بالمستويات العامة ألسعار السمع والخدمات.

وبناء عمى نتائج اإلحصائية لمنموذج المستخدم خالل الفترة محل الدراسة
ً
(1968م2005 -م) يمكن الخروج ببعض التوصيات أىميا:
- 1ضرورة العمل عمى إيجاد آلية لتأسيس قاعدة بيانات اقتصادية تمكن

الباحثين من قياس اآلثار االقتصادية لمحج عمى االقتصاد السعودي من
منظور كمي وذلك من خالل توفير المعمومات اإلحصائية عمى المستوى

الوطني واإلقميمي وعمى مستوى المناطق والمحافظات.

- 2أىمية إنفاق الحجيج في تحديد الناتج المحمى اإلجمالي كأحد عوامل الحفز
في اقتصاد المممكة العربية السعودية.

- 3عدم فاعمية إنفاق الحجيج في التأثير عمى االنفاق االستيالكي الخاص،

ولعل ذلك يعود إلى أن إنفاق الحجيج يكون عادة بشكل أساسي في منطقة

المشاعر المقدسة (مكة المكرمة والمدينة المنورة) وبالتالي ينحصر آثاره
االقتصادية عمى تمك المناطق .

ولكي يعطي المضاعف أثاره البد من تطوير وتحسين بيئة اآلثار

اإلسالمية في منطقة مكة المكرمة وعمل برامج توعوية تثقيفية عن تاريخ

اإلسالم والحضارة اإلسالمية األولى في المنطقة.

 -4العمل عمى زيادة دعم القطاع االنتاجي غير النفطي لتوسيع مصادر الدخل
ولما لو من آثار إيجابية عمى الناتج المحمى اإلجمالي وبالتبعية مستوى

التوظف.

28

المراجع العربية:

قائمة المراجع

-الحسني ،أحمد بن حسن " ،تقدير أثر إنفاق الحجاج عمى سعر

صرف اللاير

السعودي"  ،معيد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج  ،جامعة أم القرى ،مكة

المكرمة1419 ،ىـ.

العقال ،محمد ،وأحمد فريد مصطفي ،ومحمد إبراىيم البنجابي" ،اإلنفاق الكمي لمحجاجوأثره عمى اقتصاديات مكة المكرمة في موسم حج عام1422ىـ ،معيد خادم الحرمين

الشريفين ألبحاث الحج ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة1423،ىـ.

 -الناقة ،أحمد أبو الفتوح" ،تقدير األثر البحت وأثر التفاعل المشترك إلنفاق الحجاج

عمى اإلنفاق االستيالكي في المممكة العربية السعودية" ،المجمة العممية لمتجارة

والتمويل ،كمية التجارة ،جامعة طنطا ،العدد األول 1999م.

 " ، ____-تقدير أثر إنفاق الحجاج عمى اإلنفاق االستيالكي في المممكة العربية

السعودية" ،معيد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج  ،جامعة أم القرى ،مكة
المكرمة1421 ،ىـ.

 نقادي  ،أحمد حامد ،و وليد عرب ىاشم " دالة االستيالك في االقتصاد السعودي :دراسة قياسية  1989-1970م  .مجمة جامعة الممك عبد العزيز االقتصاد
واإلدارة مجمد  1411 ، 4ىـ

معيد خادم الحرمين الشريفين ،إحصائيات الحج األساسية ،جامعة أم القرى ،مكةالمكرمة1426 ،ىـ.

 وزارة التخطيط ،إحصائيات مصمحة اإلحصاءات العامة ،الرياض ،المممكة العربيةالسعودية1426 ،ىـ.
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