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امللخص:
إن صناعة السياحة في الجزائر تكتس ي أهمية كبيرة ،خاصة بعدما بدأت عائدات قطاع املحروقات في التراجع ،الش يء الذي يجعل التخطيط
السياحي هو املنفذ الوحيد الذي يستطيع يكون مصدر من مصادر التنويع االقتصادي .في هذه الدراسة تم التطرق إلى التنبؤ بعدد السياح االجانب
الوافدين إلى الجزائر خالل املدة ( ،)2030-1995حيث تم في البداية دراسة البيانات قيد الدراسة دراسة وصفية مستخدمين في ذلك مقايس النزعة
املركزية ومقياس التشتت ،بعد ذلك تم دراسة االستقرارية وباالعتماد على اختبار  ADFتبين أن السلسلة قيد الدراسة مستقرة من الدرجة األول ى ،وبعد
الفحص واالختبار واملفاضلة وفق نماذج  ARIMAأكدت نتائج الدراسة أن أفضل نموذج للتنبؤ بعدد السياح االجانب الوافدين إلى الجزائر خالل الفترة
 2020إلى  2030هو نموذج ) ،ARIMA(3,1,0باإلضافة إلى ذلك نالحظ أن هناك تدفق متزايد للطلب على السياحة في الجزائر خالل فترة الدراسة ،لهذا
يجب على السلطات املعنية االهتمام أكثر بصناعة السياحة في الجزائر.
الكلمات املفتاحية :السياح الوافدين؛ الجزائر؛ نماذج ARIMA؛ التنويع االقتصادي.

املقدمة:
تعتبر السياحة من بين أهم مستلزمات الحضارة الحديثة وهذا راجع ملا ينتج عنها من أثار ايجابية وكذا الدور املميز في دعم االقتصاد الوطني
ويقلل نسبة البطالة وتنشيط الحركة التجارية بين البلدان (سالم ،2007 ،صفحة  ،)63إضافة ملا لها من تأثير كبير على القيمة االقتصادية
واالجتماعية في أي بلد وليس في زيادة االستثمار ولكن أيضا في خلق فرص العمل ) ،(Ismail, 2019, p. 1حيث اعتبرت من بين الصناعات الرئيسية في
االقتصاد العاملي من خالل االستفادة من وسائل النقل واإلقامة واملطاعم والترفيه والتجزئة والتوظيف والعديد من القطاعات األخرى (،2017 ،Dev
ً
ً
صفحة  ،)1ومن اجل ما سبق أولت السياسات التنموية للدول
سواء املتقدمة أو النامية بالغا لقطاع السياحة حيث أصبح يحتل أولويات أجندة
حكوماتها في سبيل االستحواذ على حصص سوقية والعمل على تحقيق أكبر املكاسب من عائدات هذه الصناعة (عائشة ،2015-2014 ،صفحة ا)،
وهذا بعدما بدأت عائدات قطاع املحروقات في التراجع والتي كانت تسيطر على اقتصاديات الدول املنتجة لها ،بعدما كانت تتشكل منها ثروات الدول
واعتماد االقتصاديات عليها (لخضر ،2019 ،صفحة .)32
ً
ولهذا يعد الطلب على السياحية نشاطا ذو أهمية كبيرة في كل املجاالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية مما دفع بي الكثير من االكاديميين
ً
ً
واملمارسين باالهتمام بها من خالل نمدجة الطلب على السياحية والتنبؤ بها ) ،(Song, 2008, p. 1فيعتبر التنبؤ بالطلب السياحي دورا حاسما في
التخطيط السياحي ويسهل عملية اتخاذ القرارات ) ،(Karanci, 2011, p. 1078حيث يساعد املمارسين في كل القطاعين العام والخاص بعدد من
ً
ً
الطرق أوال يعتمد نجاح العديد من شركات السياحية مثل شركات الطيران ،الفنادق ،وكذلك منظمي الرحالت السياحية ،وثانيا يتطلب االستثمار
السياحي السيما البنية التحتية ).(Li, 2009, p. 2
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ومن هنا يمكن تصنيف دراسات التنبؤ بالطلب السياحي بشكل عام إلى مقاربات نوعية وكمية ،إال أن النهج النوعي مثل طرقة دلفي وغيرها من
الطرق النوعية تعتبر أساليب فنية بطبيعتها وقدرتها على التعميم ضعيفة ولهذا يعمل الباحثون على النهج الكمي الذي يقدر العالقات الكمية بين
املالحظات املختلفة في بيانات السياحية ) .(Law, 2019, p. 411وتعتبر نماذج  ARIMAمن بين أكثر نماذج التنبؤ املتقدمة والتي تم تطبيقها في العديد
من التطبيقات العملية ).(Singh, 2013, p. 242) ، (Chu, 2008, p. 741
تعد الجزائر من بين الدول التي سعت إلى البحث عن مصادر للدخل خارج املحروقات وهذا من خالل تفعيل القطاعات األخرى لتنويع اقتصادها،
وتأتي السياحة من االهتمامات التي تندرج ضمن هذه االستراتيجية (جمال ،2019 ،صفحة  ،)16كونها تزخر بإمكانيات كبيرة على مستوى قطاع
السياحة )السياحة الصحراوية  ،السياحة الشاطئية ،السياحة الحموية والسياحة الثقافية والترفيهية ،باإلضافة إلى إمكانية إنشاء السياحة الرياضية
وسياحة املؤثرات( مما دفعها إلى عصرنة قطاعها السياحي من اجل استقطاب أكبر عدد ممكن من السياح الجانب واملحليين (بوعكريف،2012-2011 ،
صفحة ب) .ومن خالل مقالنا هذا سوف نتطرق إلى معالجة اإلشكالية التالية :ما مدى إمكانية تطبيق نماذج  ARIMAفي التنبؤ بعدد السياح االجانب
الو افدين إلى الجزائرخالل الفترة  1995إلى 2030؟

أدبيات الدراسة:
التنبؤ السياحي:
إن التنبؤ السياحي هو تقدير من جانب إدارة القطاع السياحي تقتض ي ما سوف تكون عليه حالة الطلب السياحي املستقبلي خالل فترة زمنية
معنية ،إذ يعتبر نقطة االنطالق في التخطيط السياحي من خالل تحفيز واضعي السياسات ومتخذي القرار في رسم السياسات املناسبة للصناعة
السياحي ة في الجزائر سواء في القطاع العام أو الخام ،من خالل تجنب النقص أو الفائض في السلع والخدمات ،وحساب مساهمة السياحة في الناتج
املحلي االجمالي ودراسة تأثيرها على املوارد ).(Cerović, 2017, pp. 750-763
أما فيما يتعلق بطرق التنبؤ السياحي ،يمكن استخدام مجموعتين أساسيتين من األساليب للتنبؤ ،نماذج السالسل الزمنية وطرق االقتصاد
القياس ي السببية .تستخدم طرق السالسل الزمنية أنماط البيانات من املاض ي للتنبؤ بالقيم املستقبلية لظاهرة معينة .وتتضمن كل من طريقة املتوسط
ً
رياضيا ارتباط السبب
املتحرك وطريقة التلميس األس ي ونماذج االنحدار الذاتي واملتوسطات املتحرك .من ناحية أخرى ،تحاكي األساليب السببية
والنتيجة بين املتغيرات باستخدام مجموعة من املتغيرات التفسيرية التي تؤثر على الطلب السياحي .تشمل الطرق السببية تحليل االنحدار ونماذج
االقتصاد القياس ي الهيكلية.
حيث تعتبر معظم الدارسات السابقة املتعلقة بالتنبؤ السياحي أن نماذج تحليل السالسل الزمنية أدق وأفضل من نماذج االنحدار ،حيث يلجأ
إلى هذا االسلوب في حالة غياب العالقات السبية بين املتغيرات أو عدم توفر معطيات الكافية حول املتغيرات املستقلة ،وفي حالة رفض نموذج القياس
ً
ً
ً
االقتصادي اقتصاديا ،إحصائيا وتنبؤيا باستخدام الوسائل االحصائية املناسبة (حشمان ،2010 ،صفحة .)20

نماذج :ARIMA
يعتبر نماذج  ARIMAمن بين تحليل السالسل الزمنية ذات متغير واحد ،والتي تمتاز بمرونتها ودقتها في التنبؤ في املدى القصير ،حيث تم
استخدامها على نطاق واسع في العديد من التطبيقات منها االقتصادية واالجتماعية والصحية ،إلخ .إن نماذج  ARIMAهي عبارة عن مزج بين ثالث
عمليات ( )1عملية االنحدار الذاتي )2( ،عملية الفروق )3( ،عملية املتوسطات املتحركة ).(Abonazel, 2019, p. 142
 . 1نموذج االنحدارالذاتي ):AR(p
في هذا النموذج يكون لكل القيم السابقة للمتغير 𝑡𝑌 تأثير على قيمة الحالية لنفس املتغير ،لهذا تمس ى أيضا بنماذج الذاكرة الطويلة .حيث يمكن
التعبير عن النموذج من الرتبة  pبالصيغة التالية:
𝑝

)(1

𝑡𝜀 𝑌𝑡 = 𝜙0 + ∑ 𝜙𝑖 𝑌𝑡−𝑖 +
𝑖=1

حيث يعني يعبر الخطأ 𝑡𝜀 في املعادلة السابقة عن التشويش االبيض والذي يتبع توزيع طبيعي وسطه حسابي يساوي الصفر وانحرافه املعياري 𝜎.
 . 2نموذج املتوسطات املتحركة ):MA(Q
يمكن التعبير عن هذا النموذج بواسطة االخطاء السابقة من الرتبة 𝑞 والتي تعتبر بمثابة متغيرات تفسيرية ،لهذا سمية بنماذج الذاكرة القصيرة،
أما الشكل الرياض ي لها فيعطى بالصيغة التالية:
𝑞

)(2

𝑗𝑌𝑡 = 𝜀𝑡 − ∑ 𝜃𝑗 𝜀𝑡−
𝑗=1
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 .3نموذج االنحدارالذاتي واملتوسطات املتحركة ):ARMA(P,Q
إن نماذج االنحدار الذاتي واملتوسطات املتحركة هي عبارة عن مزيج من املتوسطات املتحركة وسيرورة االنحدار الذاتي ،ومن خصائص هذه

النماذج أنها سيرورة سببية ومستقرة وقابلة لالنعكاس ،حيث تعطى بالصيغة الرياضية التالية ):(Hosseinipoor, 2016, p. 27
𝑞

)(3

𝑝

𝑗𝑌𝑡 = 𝜙0 + ∑ 𝜙𝑖 𝑌𝑡−𝑖 + 𝜀𝑡 − ∑ 𝜃𝑗 𝜀𝑡−
𝑗=1

𝑖=1

 .4نموذج االنحدارالذاتي املتكامل واملتوسطات املتحركة ):ARIMA(P, D, Q
يمكن تعريف نماذج  ARIMAعلى أنها عبارة عن نماذج  ARMAيضاف إليها عنصر الفروق ) (dوالذي يعبر عن العملية التي تتم فيها تحويل
السلسلة غير مستقرة إلى سلسلة مستقرة .لنفرض أن السلسلة غير مستقرة لهذا يتم تحويلها سلسلة مستقرة عن طريق الفروق في السلسلة الزمنية
االصلية ،مثل  Yt − Yt−1عند الفروق األول ى ) ،(d=1و  ΔYt − ΔYt−1عند الفروق الثانية ) (d=2وهكذا حتى نحصل على سلسلة زمنية مستقرة.
أما في حالة الحصول على رتبة االنحدار الذاتي واملتوسطات املتحركات من الشكل ) ARIMA(0,1,0فإن النموذج التالي يدعى بنموذج السير
العشوائي والذي يعطى بالعالقة التالية:
𝑌𝑡 = 𝜇 + 𝑌𝑡−1

 .5منهجية :BOX-JENKINS
تعد  ARIMAواحدة من بين النماذج في عملية نمذجة بوكس جينكنز ،حيث تتضمن هذه املنهجية أربع خطوات تكرارية ،منها التعرف على النموذج
وتقدير النموذج والفحص والتنبؤ .قبل التطرق إلى مرحلة التعرف يتم أوال تحويل البيانات إلى سلسلة مستقرة ،إذ تعتبر عملية االستقرارية شرطا
ضروريا في بناء نموذج  ARIMAالن معظم السالسل إما أن يكون بها اتجاه عام أو تغيرات موسمية لهذا يتم االعتماد على بعض اختبار الكشف عن
استقرارية السلسلة من عدمها مثل اختبار  ADFواختبار  PPواختبار  ،KPSSلهذا يجب تثبيت التباين وازالة االتجاه قبل تطبيق نموذج  ARIMAفي
منهجية بوكس جينكز.
ومن أجل التعرف على النموذج يتم استخدام كل من دالة االرتباط الذاتي ) (ACFودالة االرتباط الذاتي الجزئية ) (PACFمن تحديد الرتبة )(p,q
لنموذج السلسلة الزمنية ،أما في مرحلة التقدير معلمات النموذج يتم استخدام طريق االمكان األكبر والتي تعتبر من الطرق االكثر دقة في تقدير
املعلمات .أما في مرحلة الفحص والتشخيص فيتم اختبار النموذج املقبول إحصائيا بحيث يكون احتمال املعلمات ذات داللة احصائية وكذلك البواقي
يجب أن تكون تتبع التوزيع الطبيعي وهذا باالعتماد على اختبار  ،JBوأن ال تحتوي على معلومات مفيدة أي أنها تشويش أبيض ،حتى نتمكن من املرور إلى
مرحلة استخدام النموذج في مرحلة التنبؤ ).(Yaziz, 2013, pp. 1201-1207

الدراسات السابقة:
• دراسة ) (Chu F. L.سنة  1998طلب التنبؤ بالسياحة في الدول اآلسيوية املطلة على املحيط الهادئ ،هدف هذه الدراسة هو البحث في القضايا
املتعلقة بالتنبؤ بوصول السائحين الدوليين .مجال االهتمام هو دول آسيا واملحيط الهادئ حيث يتم فحص ست تقنيات للتنبؤ ،أظهرت النتائج إلى
أن دقة التوقعات تختلف اعتمادا على الدولة التي يتم التنبؤ بها  ،ولكن يعتبر نموذج  ARIMAاملوسمي -غير املوسمي الطريقة األكثر دقة للتنبؤ
بالسياح الوافدين الدوليين بشكل عام.
• دراسة ( )Chenسنة  2007بعنوان  Support Vector Regressionباستخدام الخوارزميات الجينية في التنبؤ بالطلب السياحي ،تهدف هده
الدراسة إلى اقتراح نهج جديد يعرف باستخدام الخوارزمية الجينية  SVR-GAوالدي يبحث عن املعلمات املثلى لـ  SVRباستخدام  GAذات القيمة
الحقيقية ،ومقارنتها بالشبكات العصبية ذات االنتشار الخلفي )  ( BPNNونموذج )  ( ARIMAللتنبؤ بالطلب السياحي في الصين ،تم استخدام
الفترة الزمنية من  1985ال ، 2001أظهرت النتائج التجريبية أن  SVRيتفوق على  BPNNونموذج  ARIMAوهدا ً
بناء على متوسط مربع الخطأ )
 ( MSEومتوسط الخطأ املطلق) . ( MAPE
• دراسة ( )Chuسنة  2009بعنوان التنبؤ بالطلب السياحي باستخدام الطرق املعتمدة على  ،ARMAهدفت هذه الدراسة إلى تطبيق ثالث نماذج
أحادية املتغير تعتمد على  ARMAللتنبؤ على الطلب السياحي لتسعة دول وجهات سياحية رئيسية في منطقة آسيا واملحيط الهادي ،اطهرت النتائج
أن النماذج املستندة إلى  ARMAتعطي أداء جيد.
• دراسة ( )Atsalakisسنة  2014بعنوان التنبؤ بالطلب على السياحة باالعتماد على نموذج ، Neuro-Fazzyهدف هده الدراسة التنبؤ بالطلب
على السياحة في اليونان وهذا باستخدام نظام االستدالل العصبي الضبابي التكيفي )  ( ANFISومقارنته مع نموذج االنحدار الذاتي  ARو،ARIMA
أظهرت النتائج أن النماذج التقليدية أعطت نتائج مرضية ولكن نموذج  ANFISكان أكثر دقة مقارنة معها.
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• دراسة ( )Haviluddinسنة  2015بعنوان مقرنة بين  ARIMAو RBFNNللتنبؤ على املدى القصير ،هدفت هده الدراسة إلى التنبؤ بوصول
السائحين إلى اندونيسيا وهذ ا للفترة املمتدة من  1974إلى  40) 2013عينة( وتم االعتماد على معيار  MSEللمقارنة ،بينت النتائج أن نموذج RBFNN
أعطى أقل قيمة ملعيار  MSEومنه يعتبر األفضل مقارنة مع نموذج .ARIMA
ً
• دراسة ( )Liangسنة  2016بعنوان استخدام النموذج املركب للتنبؤ بالطلب على السياحة،الهدف من هده الدراسة هو تطبيق نموذجا يجمع
بين  ACFوالشبكات العصبية والخوارزميات الجينية للتنبؤ بالطلب السياحي في تايوان ،أظهرت النتائج أن النموذج املقترح أعطى أداء أفضل من
نموذج الشبكات العصبية ونموذج  SARIMAبالتنبؤ بالطلب السياحي في تايوان من  2001إلى .2009
• دراسة (  )Petrevskaسنة  2017بعنوان التنبؤ بالطلب السياحي باستخدام نماذج  ،ARIMAهدفت هذه الدراسة إلى تقدير الطلب على السياحة
الدولية على املدى القصير ،دراسة حالة يوغوسالفيا )مقدونيا( ،ثم استخدام منهجية  Box-Jenkinsللفترة الزمنية املمتدة من  1956إلى ،2013
أظهرت النتائج بناء على املؤشرات القياسية لالختبار الدقة ،إن النموذج املتحصل عليه )  (1،1،1يعد األنسب للتنبؤ.
• دراسة ( )Hamzahسنة  2018بعنوان التنبؤ بالطلب على السياحة املاليزية باستخدام مقاربة  ،Box-Jinkinsركزت هده الدراسة على التنبؤ
بالطلب السياحي من خالل تطبيق منهجية بوكس وجنكينز على بيانات وصول السياح إلى ماليزيا من سنة  1998إلى  2017ومن اجل الحصول على
قيم دقيقة تم االعتماد على قياس خطأ التنبؤ لكل نموذج من منهجية  Box-Jenkinsومقارنتها باستخدام معيار)  Akaike ( AICومتوسط االنحراف
املطلق )  ( MADومتوسط مربع الخطأ)  ( MSEومتوسط الخطأ النسبية املئوية املطلقة)  ،( MAPEتم اقتراح العديد من النماذج املرشحة للتحليل،
بينت النتائج أن النموذج )  SARIMA (1،1، 4) ( 1،1،1هو األفضل للتنبؤ .

مناقشة النتائج:
 .1تحليل البيانات:
إن الركيزة االساسية هي الحصول على البيانات التي تتناسب مع الجانب التطبيقي من الدارسة ،وهذا من أجل الوصول إلى النتائج التي يمكن
االعتماد عليها في أي بحث علمي ،ولذلك تم في هذه الدراسة االعتماد على متغير تابع واحد ممثل في البيانات املتعلقة بعدد السياح الوافدين إلى الجزائر
في الفترة  1995إلى  ،2019والتي تم الحصول عليها من موقع البنك الدولي ومؤشرات التنمية العاملية .ومن خالل الشكل  1نالحظ أن هناك تطور في
حركة تدفق السياح االجانب إلى الجزائر ولكن وبثيرة متباطئة ،حيث يمثل متوسط عدد السياح بـ  1628120سائح وبأعلى قيمة تقدر بـ 2863000
سائح وبانحراف معياري يقدر ب 760440ـ مما يدل على أن السلسلة قيد الدراسة غير متجانسة (أنظر الجدول.)1
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جدول( :)1نتائج التحليل الوصفي
TOURISM
1628120.

Mean

1710000.

Median

2863000.

Maximum

520000.0

Minimum

760440.1

Std. Dev.

0.061051

Skewness

1.672715

Kurtosis

1.850620

Jarque-Bera

0.396409

Probability

40703000

Sum

1.39E+13

Sum Sq. Dev.

25

Observations

املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على البرنامج EViews 10

 .2دراسة االستقرارية:
فمن خالل النتائج املتحصل عليها من الجدول  2نالحظ بأن القيمة املطلقة لـ  Tستودنت الختبار  ADFأقل من القيمة الجدولية وأن القيمة
االحتمالية لها أكبر  %5بالنسبة للسلسلة االصلية إذن نقبل الفرضية العدمية والتي تنص على وجود جذور وحدية والتالي فإن السلسلة غير مستقرة من
أجل ذلك نقوم بتحول السلسلة االصلية إلى سلسلة من الفروق األول ى ،حيث يظهر اختبار  ADFبأن سلسلة الفروق مستقرة من الدرجة األول ى.
جدول( :)2نتائج اختبار االستقرارية
القرار
غير مستقرة
مستقرة

القيمة االحتمالية

 Tستودنت

0.856

-0.580

0.0025

-4.390

النماذج
سلسلة االصلية
سلسلة الفروق األول ى
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 .3مرحلة التعرف والتقدير:
من خالل الشكل  2والذي يمثل دالة االرتباط الذاتي ودالة االرتباط الذاتي الجزئية نالحظ أنه يمكن أن نتعرف على مجموعة من النماذج منها:
) ،ARIMA(2,1,0) ،ARIMA(0,1,3) ،ARIMA(3,1,2) ،ARIMA(3,1,0) ،ARIMA(2,1,3) ،ARIMA(2,1,0) ،ARIMA(0,1,2ومن أجل املفاضلة بين
هذه النماذج تم االعتماد على كل من معاير املعلومات لـ  AKAIKEومعامل التحديد ودرجة معنوية الحصائية للمعلومات املقدرة للنموذج ،إذ تم اختبار
النموذج ) ARIMA(3,1,0كأفضل نموذج من خالل حصوله على قيمة معيار املعلومات لـ  AKAIKEتساوي ( 27.32انظر الجدول .)3
جدول( :)3نتائج تقدير النموذج )ARIMA(3,1,0
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 .4مرحلة الفحص والتشخيص:
ومن خالل ما تقدم يتبين أن النموذج ) ARIMA(3,1,0هو املالئم للتنبؤ بالبيانات املتعلقة بعدد السياح الوافدين إلى الجزائر ،وذلك لقبول
الفرضية البديلة الختبار معنوية املعلمات املقدرة ،فضال على أن جميع معلمات االرتباط الذاتي والجزئية للسلسلة البواقي تقع داخل الحدود ،أي قبول
الفرضية العدمية والتي تنص على أنه ال يجود ارتباط ذاتي في سلسلة البواقي (أنظر الشكل  ،)3زيادة على ذلك تم فقد تم استخدام اختبار ARCH
للسلسلة البواقي  ،ومن خالل الجدول  4نالحظ أن القيمة االحتمالية لقية فيشر تساوي  0.054وهي أكبر من القيمة  ،%5إذن نقبل الفرضية العدمية
والتي تنص على تباين البواقي متجانس وثابت .حيث تتفق هذه النتائج مع جل الدارسات السابقة في مجال التنبؤ السياحي والتي تقوم على أن نماذج
تحليل السالسل الزمنية تعطي نتائج أدق وأفضل في مجال التنبؤ السياحي.

شكل( :)3رسم دالة االرتباط الذاتي للسلسلة البواقي
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جدول( :)4نتائج اختبارARCH
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 .5مرحلة التنبؤ النهائي:
من الشكل  4نالحظ بأن قيم التنبؤات تحاكي نفس سلوك قيم السلسلة االصلية نفسها ،أما فيما يخص الجدول  5فيبين قيم التنبؤات لعدد
السياح االجانب الوافدين إلى الجزائر من سنة  2020إلى سنة  ، 2030إذ نالحظ أن هناك إقبال متزايد لعدد السياح االجانب الوافدين إلى الجزائر،
وبالتالي يجب على السلطات املحلية االهتمام بهذا القطاع وذلك للخروج من التبعية البترولية.
جدول( :)5نتائج التنبؤ بعدد السياح االجانب الو افدين إلى الجزائر
عدد السياح

السنة

2736914

2020

2828623

2021

2920364

2022

3012236

2023

3104172

2024

3196092

2025

3287952

2026

3379780

2027

3471616

2028

3563481

2029

3655361

2030
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شكل( :)4مقارنة بين قيم التنيؤ والقيم الحقيقية
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الخاتمة:

ً
تلعب السياحة في الجزائر دورها هاما في تعزيز االقتصاد والسيما في توفير مناصب العمل وزيادة الطلب على العلمة املحلية .اظهرت البيانات أن
السياح االجانب الوافدين إلى الجزائر في ارتفاع مستمر خالل السنوات القليلة املاضية ،وهذا راجع إلى الدعم الحكومي من خالل الترويج السياحي
وزيادة الوعي باألثار االيجابية للسياحة واالعالنات .وبالتالي فإن التنبؤ بعدد السياح االجانب أصبح ضروري من تحسين الظروف املواتية للبلد وتوفير
جميع متطلبات صناعة السياحة في الجزائر .اكدت نتائج اختبار االستقرارية أن متغير عدد السياح االجانب مستقر من الدرجة األول ى ،وأن النموذج
االفضل واملالئم للتنبؤ بهذا املتغير هو نموذج ) ،ARIMA(3,1,0حيث تتفق هذه النتائج مع معظم الدارسات السابقة في مجال التنبؤ السياحي والتي
تؤيد نماذج تحليل السالسل الزمنية في التنبؤ السياحي .أضف إلى ذلك ،يتوقع هذا البحث زيادة مستمر في الطلب السياحي الدولي على الجزائر خالل
الفترة  2020إلى  .2030عالوة على ذلك ،البد أن نشير إلى دور الذي يلعبه متخذ القرار في توظيف هذه النتائج من أجل تحفيز وزيادة االستثمار في
القطاع السياحي من خالل االهتمام القطاع الصحي واألمني ،واملنشآت السياحية والتي تعتبر من العوامل االساسية الزدهار وتنمية االقتصاد من خالل
جلب العملة الصعبة وتحفيز العملة املحلية وزيادة الثروة والعمالة التي تستوعبها واملناطق التي تنميها ،باإلضافة إلى االنعاش الذي ينتقل إلى باقي
القطاعات املرتبطة بالنشاط السياحي.
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Abstract: The tourism industry in Algeria is of great importance, especially after the revenues of the hydrocarbons
sector have begun to decline, which makes tourism planning the only outlet that can be a source of economic
diversification. In this study, the prediction of the number of foreign tourists arriving in Algeria during the period
(1995-2030) was discussed. The data under study were initially studied descriptively using the central tendency
measures and the Measures of dispersion, then stationary was studied and relying on the ADF test showed the
series under study is stationary from the first degree, and the results of the analysis showed that the ARIMA model
(3,1,0) is the best and appropriate model for predicting the number of foreign tourists arriving in Algeria for the
period (2020-2030), as we note that there is an increasing flow of demand for tourism in Algeria, For this the
relevant authorities must More interest in the tourism industry in Algeria.
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