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 " قطاع السياحة المصرى فيقياس أثر تحرير سعر الصرف  "
             منصور سعاد عمران      عياد  حمديتامر        يمان محمد مغاورى إ

 جامعة قناة السويس -والفنادق كمية السياحة 
 

 الممخص
منتجاتيا ومنتجات الدول  بين أسعار ةار المقارنيعقتصادية ومى دولة محور مبادالتيا االيعد سعر صرف العممة أل

لقاء الضوء إ إلىتيدف الدراسة  و  من بينيا قطاع السياحة. ةمختمف قطاعات الدول فيالتأثير  إلىره يويؤدى تغي ،اآلخرى
الفترة  فيقطاع السياحة المصرى وعمى حجم التدفقات السياحية  فيوأثره ، مفة لوتعمى سعر الصرف وتناول التطوارات المخ

 2016بعد قرار تحرير العممة فى نوفمبر  السياحيتجاىات الطمب اوذلك من خالل رصد وتحميل  2018إلى  2010من 
عتمد منيج البحث عمى يو  .المنيج التحميمى لمدراسة اً مستخدم ،ىداف السياحيةوالتعرف عمى مدى تحقيق سعر الصرف لأل

قياس الحركة السياحية قبل وبعد تحرير سعر العممة الدراسة النظرية من خالل تقارير البنك المركزى و وزارة السياحة ل
 المصرية.

حصائية بين تغيير سعر صرف الجنية المصرى والطمب السياحى الدولى إن ىناك عالقة ذات داللة أفترضت الدراسة او 
 .SPSSتم تحميل البيانات الواردة بإستخدام برنامج الحزم اإلحصائية لمعموم اإلجتماعية  ،مصر إلىالوافد 

 .تعويم العممة ،الطمب السياحى الدولى ،سعر الصرف الكممات الدالة:
-------------------------------------------------------------------------- 

 المقدمة
 ميم مصدر فيي، االقتصاديةثيرات أكالت ياحثيرات فى الدولة المستقبمة لمسأمتعدد الجوانب ومتنوع الت السياحة نشاطاً  تعتبر

 قتصادية.من مصادر الدخل القومى التى تعتمد عمييا الدول فى حل مشكالتيا اال
يحصل عمى أساسيا مبادلة النقد األجنبى بالنقد الوطنى أو ىو ما يدفع من وحدات النقد  التيالنسبة  وويعرف سعر الصرف بأن

 فيرف ىو األداة الرئيسية ذات التأثير المباشر ن سعر الصإ، لذا فاألجنبيالوطنى لمحصول عمى عدد معين من وحدات النقد 
مر تشجيع الصادرات كثر فاعمية عندما يقتضى األداة األوكثيرا ما يكون األ ،الخارجية واألسعارسعار المحمية العالقة بين األ
عندما يكون و ، سعر الصرف فييا دولة مضيفة بأسعار أي في ياحرتبط تواجد السيو  .(1999عمى، السيد (وتوفير الواردات
ن سعر الصرف ذو عالقة إلذا ف، بعد استبدالو ياحالدولة المضيفة مرتفعا يقل بذلك الدخل المتاح مع الس فيسعر الصرف 

الدولة السياحية كمما زادت  في مصر فكمما كان سعر الصرف منخفضاً  إلىوحركة السياحة الوافدة  السياحيبالنشاط عكسية 
نخفضت ا لياوبالت السياحينخفض الطمب أوالعكس كمما ارتفع سعر الصرف  السياحي،طمب يرادات السياحية وزيادة الاإل
 .(2008، )عبد السميعاألجنبيحصيمة النقد  تنخفضايرادات السياحية و اإل

 بحثمشكمة ال
ن وكا مصر. إلىحركة السياحة الوافدة  فيثرت أزمات مجموعة من األمن عانت السياحة المصرية فى الفترة االخيرة 

 سعر فيثر أ الذياألمر قامة والمشتريات من وسائل النقل واإل وبما في السياحيكمفة المنتج  فيلتحرير سعر الصرف تاثير 
مصر بعد  إلىقياس مدى تأثير سعر صرف العممة عمى التدفقات السياحية الوافدة  فىوتتمثل مشكمة الدراسة  .السياحيالمنتج 

ة بالنسبة لمتدفقات ؤيلمر ومع تغيير سعر الصرف ىناك عدم وضوح  ،قتصاد القومىى اإلقرار تعويم العممة وتأثير ذلك عم
حدث طفرة كبيرة متوقعة فى لم تبالرغم من تحرير سعر الصرف ف الدخل القومى. فيومدى تأثيرىا  مصر إلىالسياحية الوافدة 

 مصر. إلىالتدفقات السياحية الوافدة 
 بحثالأهداف 
  مصر خالل الفترة  إلىالوافد  الدولي السياحيالطمب  فيعن تغيير سعر صرف الجنية المصرى الناجمة  اآلثارتقييم

 .لىاالحالوقت  إلى 2010من 
 ىداف السياحية.التعرف عمى مدى تحقيق تحرير سعر الصرف لأل 
  لياالميو  – ياحالوافد إلى مصر بمؤشراتو الثالث )أعداد الس الدولي السياحيتطور الطمب  اتجاىاترصد وتحميل 

لدراسة  تمييداً  بحث،لم الزمنيفق خالل األ المصري ويرادات السياحية( وكذلك أسعار صرف الجنيواإل -السياحية 
  العالقة. ىذهستنتاجات حول العالقة بينيما خالل فترة الدراسة ووضع مجموعة من اال
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 بحثال افرض
 :عمى اختبار صحة او عدم صحة الفروض التالية لبحثقوم ايسوف 

 مصر. إلىحصائية بين تغيير سعر صرف الجنية المصرى والطمب السياحى الدولى الوافد إىناك عالقة ذات داللة  •
 في السياحيسعار المنتج ىناك عالقة ذات داللة إحصائية بين األسعار النسبية )أسعار المنتج السياحى المصرى بالنسبة أل •
 من تمك الدول. الوافد الدولي( والطمب ياحول المرسمة لمسدال

 بحثالمنهج 
الخاصة بسعر صرف   االقتصاديةالمراجع الكتب و سيتم  التطرق لمتحميل النظرى المعتمد عمى  النظريالجانب  في

 التقارير السنوية لمبنك المركزى المصرى إلىضافة باإل ،العمالت والمراجع السياحية الخاصة بالطمب السياحى عمى مصر
 نترنت.حصاء والمعمومات المنشورة عمى شبكة اإلالمركزى لمتعبئة واإل زرة السياحة والجياوالتقارير السنوية لوزا

 الدراسات السابقة
فى المدى الطويل من خالل عرض مختمف ، شكالية صحة فرض التعديل الزائد لالقتصادإ التي  (2017، يمينة)دراسة   

ارتفاع سعر  إلىأن الزيادة فى المعروض النقدى يؤدى  إلىة الدراسات والتطبيقات التى عالجت الموضوع ، توصمت الدراس
 .دى القصير بالنسبة لدولة الجزائرالصرف فى الم

ظل  فيمصر  في االقتصاديالنمو  في السياحيثر النشاط عرض وتحميل ثم تقييم أل إلى تىدفوقد ( 2014، عميوةدراسة ) 
وقد غطت الدراسة الفترة الزمنية كمؤشر لمنمو االقتصادى.  اإلجماليمى ذلك القطاع فى الناتج المح إلسيامىمية المتزايدة األ

 في السياحيلدراسة أثر النشاط  الكمي،المستند إلى القياس  والتحميمي الوصفيواستخدمت المنيج  2009إلى  1983من 
 السياحيلتقييم أثر النشاط  ،مالةوحجم الع التجاريوالميزان  اإلجماليبعض المتغيرات االقتصادية الكمية مثل: الناتج المحمى 

وجود بعض المتغيرات  فيوذلك  لي،اجماإلالناتج المحمى  ويمثم والذي االقتصاديالنمو  فيالسياحية  اإليراداتمن خالل 
 .االقتصاديالنمو  في السياحيلمنشاط  ايجابيوجود أثر في تمثل ي الذيليتم اختبار فرض الدراسة  ،االقتصادية الكمية السابقة

تذاكر شركات  أسعار في المصريمدى تأثير قرار تحرير سعر صرف الجنية  بإبراز فاىتمت (2008، خميل) دراسةأما 
تحتل  والتيتعتمد عمييا صناعة السياحة  التي األساسيةالركائز ى أحد ىيالطيران المصرية باعتبار أن صناعة النقل الجوى 

 2003يناير  29 فيأصدر  والذي المصريفقرار تحرير سعر صرف الجنية ، يةبالنسبة لكمفة الرحمة السياح األولىالمرتبة 
 لشركات الطيران المصرية. لياالمأسعار تذاكر الطيران وعمى العائد  فيكان لو تأثيره 

 موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة
تمم  إذنب البيئة التى تم تطبيق الدراسة فييا، تختمف معيا من جاولكن  تشابيت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة 

 فمميىتمممام األمثممل تنمماول ىممذا الموضمموع مممن قبممل العديممد مممن البمماحثين فممى العديممد مممن الجامعممات العربيممة واألجنبيممة ولممم يمممق باال
احة قطممماع السمممي فممميقيممماس أثمممر تحريمممر سمممعر الصمممرف  دراسمممة إلمممىالمؤسسمممات السمممياحية والفندقيمممة. وتظيمممر ىنممما الحاجمممة الممحمممة 

 عينة البحث. سيناء إقميم إلىالقادمين  ياحسراء الآ. وذلك من خالل دراسة المصرى
 م وأنواع سياسات سعر الصرف فى مصريمفاه

 مفهوم الصرف
 التيفكل دولة ليا عممتيا الخاصة  ،الصرف ىو عبارة عن عممية تظير عندما يتم تبادل مختمف العمالت فيما بينيا

العمالت الخارجية عندما تقوم عالقات تجارية أو مالية بين  استعمال إلىوتظير الضرورة  .الداخميةتستعمل في عمميات الدفع 
عممة البمد المصدر لتسديد السمع  إلىشركات تعمل داخل الوطن مع شركات تعمل خارجو، وتحتاج الشركات المستوردة 

وفي الواقع ليست  .د المصدر كي تتم ىذه العمميةسوق الصرف لشراء عممة البم إلىالذىاب  إلىالمستوردة، وتضطر بذلك 
خارج البمد الذي يقيم فيو  إلىبل كل شخص يتنقل  الدوليةالشركات التي تقوم بالتجارة مع الخارج ىي فقط التي تحتاج العمالت 

 .(1999ى، عمالسيد (عمالت الدول التي يود الذىاب إلييا ويجد نفسو حينئذ مضطرا لمقيام بعمميات الصرف إلىيحتاج 
وتتم عمميات الصرف فيما يسمى بسوق الصرف وىو المكان الذي يتم فيو تبادل العمالت المختمفة، ولكن ىذا المكان ليس 
نما يقصد بو شبكة العالقات الموجودة بين وكالء الصرف في كل البنوك المنتشرة عبر مختمف أنحاء  محدود الحيز الجغرافي، وا 

، لطرش) لبورصةاءات الفعمية بين وكالء الصرف في غرفة خاصة بالصرف موجودة عمى مستوى المقا إلىباإلضافة  ،العالم
2005). 
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 مفهوم سوق الصرف
 :                      تناولت مفيوم سوق الصرف ومن أىميا ما يمىىناك تعريفات عديدة  

 ؛عممة الوطنية مقابل العمالت األخرى* ىو مكان تالقي عرض وطمب مختمف العمالت ومن خاللو يتم تحديد سعر صرف ال
إليو * ىو الوعاء الذي تتم فيو كل الصفقات العالمية سواء تعمقت بالتجارة الدولية أو بتدفق رؤوس األموال، وما تجدر اإلشارة 

ة لمبنوك أن سوق الصرف غير محدد المكان فيو يتوزع عمى كل المراكز المالية، عبر الشبكات المعموماتية والكوابل الياتفي
 .(2005، لطرش) والمؤسسات المالية

 مفهوم سعر الصرف
( أن 2016)محمد يرى . و دلة النقد األجنبي بالنقد الوطنييعرف سعر الصرف بأنو النسبة التي يحصل عمى أساسيا مبا

  .جنبيةألاعدد الوحدات من العممة الوطنية التى يمكن مبادلتيا بوحدة واحدة من العممة  ىوسعر الصرف 
 .أسعار الصرف الثابتة وأسعار الصرف الحرة مان من سعر الصرف وىاوفي الواقع ىناك نوع

الدولة  فيالرسمية  اإلدارةتحددىا  التيسس تتحدد أسعار الصرف الثابتة فى ضوء بعض األ :أسعار الصرف الثابتة  -5
 جدا. د ضعيفةحدو  فيال إلتحديد سعر الصرف الثابت وال تتغير ىذة  العالقة بين العممتين 

ية تجاه  العممة االخرى بناء عمى العالقة بين العرض والطمب عمى نلعممة الوطاتتغير أمسعار : ر الصرف الحرةاأسع  -8
 (.1999عمى، السيد (ىذا التغير بشكل حر فى أسعار الصرف الحرة  حدثوي األجنبيالعممة فى سوق الصرف 

 أسباب تحرير أسعار الصرف في مصر
أعمن رئيس مجمس الوزراء تحرير الجنيو المصري  نحي 2003تحرير لسعر الصرف في عام مة المصرية أول تبنت الحكو 

ىميا أحداث جنوب شرق آسيا التي تسببت في انخفاض قيمة عمالت عدد من تمك أمن  أسبابوذلك لعدة  2003في يناير 
ثم  .الطمب عمى الدوالر محميا ومن ثم ازداد ،تمك الدول المستوردين المصريين لمتوسع في االستيراد منوقع  الذياألمر الدول 

 كضربة قاصمة لمموارد الدوالرية من السياحة. 1997جاء حادث مقتل السياح األجانب بمدينة األقصر المصرية في نوفمبر 
لعام المالي مميون دوالر في ا 248وواكب ذلك خروج جانب من االستثمارات األجنبية من البورصة المصرية بمغت قيمتيا 

تحول سوق الصرف األجنبي من تحقيق  إلىوتسببت كل تمك العوامل في تزايد الطمب عمى الدوالر؛ ما أدى   .97/1998
 ، واستمر ىذا العجز حتى اآلن. 97/1998عجز خالل عام  إلى 1991فائض منذ عام 

دبير احتياجات العمالء من الدوالر وبدأ سعر الصرف يتحرك في شركات الصرافة، وبدأت البنوك في وضع قيود عمى ت
ثم فاجأت الحكومة السوق باإلعالن عن ترك الحرية لمبنوك لتحديد سعر الدوالر في التاسع والعشرين  .لتمويل عمميات االستيراد

 تبنت مصر التحرير الثاني ثم .(2003 ،لياالو )، وربطت أسعار التعامل في شركات الصرافة بأسعار البنوك2003من يناير 
لعدة أىداف في السياسة الخارجية المصرية من أىمياخفض عجز الموازنة والدين العام، حيث  2016لسعر الصرف لعام 

% في السنة المالية السابقة، كما 11.5 مقابل%، 12.2نحو  2016-2015سجمت نسبة العجز في الحساب الختامي لموازنة 
 يرة خالل الفترات الماضية.تستيدف أيضًا خفض الدين العام الذي ارتفع بنسب كب

الثاني من تحرير سعر الصرف فيتمثل في استكمال إصالح منظومة الدعم وترشيد اإلنفاق الحكومي، وتنفيذ أحد  سببأما ال
أىم اشتراطات صندوق النقد الدولي، حتى يتسنى لمحكومة المصرية الحصول عمى ثقة الصندوق وموافقتو عمى القرض الذي 

الثالث في خفض الواردات ووقف االستيراد العشوائي، حيث تشير األرقام  يتمثل السببو  مميار دوالر. 12بقيمة أعمن عنو أخيرًا 
عمى احتياطي  مسببة ضغطامميار دوالر سنويًا،  80و 70أن فاتورة االستيراد بمصر تتراوح ما بين  إلىوالبيانات المتاحة 

ويم عممة الجنيو فيتمثل في زيادة الصادرات وتشجيع االستثمار المحمي واألجنبي، تعلالرابع  سببأما ال البالد من النقد األجنبي.
خاصة أنو ال يمكن عودة االستثمارات األجنبية في ظل وجود سعرين لمدوالر في السوق، ووصول الفجوة بين السعر الرسمي 

 % خالل األيام الماضية.100أكثر من  إلىلمدوالر وسعره في السوق السوداء 
تحقيق التوازن المطموب بين اإلجراءات الترشيدية واالحتواء الكامل آلثارىا عمى محدودي  إلىتسعى الحكومة المصرية كما 

الدخل، من خالل زيادة حصيمتيا الدوالرية، وتمكنيا من توفير الدعم لمحدودي الدخل فقط، وربما يتبع إجراء تحرير سعر 
 لمحدودي الدخل. الدعم النقدي إلىالصرف إجراء آخر يتمثل في التحول من الدعم العيني 

تحرير سعر الصرف في تمكين البنك المركزي المصري من االلتزام بتوفير الدوالر لسد الفجوات لس ماخال سببويتمثل ال
االستيرادية في السمع األساسية واالستراتيجية، خاصة أنو مع قرار رفع الفائدة عمى السندات والشيادات الدوالرية ارتفعت حصيمة 

 ، وفقًا لما أعمنو رؤساء أكبر بنوك مصر.اضعف 8في الساعات األولى من صدور قرارات التعويم بنحو البنوك المصرية 
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عممية التعويم فيتمثل في القضاء عمى ظاىرة الدولرة والمضاربة عمى الدوالر في السوق السوداء، التي يوجد ل السبب السادسأما 
مميار دوالر  19.5مية، بينما ال تمتمك خزانة البنك المركزي المصري سوى مميار دوالر وفقًا لتقديرات غير رس 40بيا أكثر من 

عممية تحرير العممة، حيث ل سبب السابعوربما كان القمق والحذر والتخبط الذي يسيطر عمى سوق الصرف بمصر ىو ال فقط.
، بعكس الصورة الوىمية التي من المتوقع أن تسيم القرارات الجديدة في كشف حجم العرض والطمب الحقيقيين عمى الدوالر

 اجنيي 18.5يحاول تجار العممة والمضاربون عمى الدوالر تصديرىا لمتمكن من رفع سعر صرف الدوالر الذي المس مستويات 
في استيداف  سبب الثامنخالل األيام الماضية، بسبب المضاربات العنيفة، وليس بسبب الطمب الحقيقي عمى الدوالر.ويتمثل ال

تضخم التي المست مستويات صعبة خالل األيام الماضية، وكان من المتوقع ومع عدم تدخل البنك المركزي معدالت ال
المصري، أن تسجل مستويات جديدة لتصبح حقيقة يصعب التعامل معيا عمى المدى القصير، لكن من المتوقع وعقب 

دالتيا الطبيعية، بما ينعكس إيجابًا عمى معدالت مع إلىاستيعاب السوق لصدمة تحرير العممة أن تبدأ األسعار في العودة 
واألخير في تحريك المياه بالبورصة المصرية  سبب التاسعويتمثل ال التضخم التي سوف تيبط عمى المدى المتوسط والبعيد.

أحجام التي شيدت خروج جزء كبير من السيولة خالل الفترات الماضية لممضاربة عمى الدوالر، ما انعكس بشكل سمبي عمى 
وقيم التداول وىروب المستثمرين العرب واألجانب من السوق المصرية، خاصة أنيا شيدت حالة من عدم االستقرار والخسائر 

 .(2016، )حسنى الحادة طيمة الفترات الماضية
 نجازات السياحية بعد قرار تحرير العممةال 

 :8153ممة لعام بعد تحرير سعر الع مجال السياحة فيقت قحتنجازات التى أهم ال 
نالتو بعض العناصر السياحية من جوائز وشيادات  ماىو فى السياحة  بعد تحرير الجنية  2017الحصاد السياحى لعام 

يعد مؤشًرا إيجابًيا عمى استعادة مصر لمكانتيا المتميزة وعمى أن السياحة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو استعادة  الذياألمر 
وفيما يمي العالم،  سياحعودة المقصد السياحى المصرى لمكانتو كوجية مفضمة لمختمف  إلىا يؤدى معدالتيا الطبيعية بم

   :أبرزها
حصل المقصد السياحي المصري بالسوق الصينية عمي جائزة كواحد من افضل عشرة مقاصد سياحية بالسوق  -1

 ؛السياحية الصينية من ناحية الجودة العالية
 ؛نجميزيةياحة الغوص فى المعرض الدولى لسياحة الغوص بمدينة برمنجيام اإلمنح مصر جائزة أفضل مقصد لس -2
فضل مقصد منح مصر جائزة أفضل وجية سياحية فاخرة لمسفر فى العالم خالل بورصة برلين وتم تكريميا بجائزة "أ -3

 ؛2010 لمسفر الفاخر لعام
 ؛مصينييناحية الرئيسية لأن مصر من أكثر الوجيات السيبشيادة مصمحة الدولة الصينية لمسياحة  -4
دولة في تأمين المطارات وفقا لمتدقيق الذي قامت بو منظمة "اإليكاو" عمى سمطة  20تصنيف مصر ضمن أفضل  -5

 ؛الطيران المدني في مجال السالمة الجوية
عن قارة إفريقيا ألفضل إجراءات لتحسين  2017حصول مطار القاىرة الدولي عمى جائزة السالمة الجوية لعام  -6

  ؛" ACIمستويات السالمة من المجمس الدولي لممطارات " 
سنوات بأغمبية  ٤الشرق األوسط لمدة  إلقميمفوز مصر بعضوية المجمس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية  -7

، في مدينة تشنغدو بالصين ضمن فعاليات 2017لمجنة المنظمة فى سبتمبر 43األصوات، و ذلك خالل االجتماع الم
السياحة وأىداف التنمية المستدامة، وخالل “لمجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية تحت عنوان  22مالدورة ال

، كما تم االتفاق عمى ٨١٠٢لمجنة بيا خالل الربع الثاني من  44االجتماع تم اختيار مصر، لعقد االجتماع الم
 ؛نيائي لالتفاقية الخاصة بآداب السياحةمشاركة كل من مصر والسعودية في المجنة المخصصة إلعداد المشروع ال

، والذى أقيم عمى ىامش بورصة دعائى ترويجى لحممة "ىى دى مصر" فوز مصر بالجائزة الذىبية، عن أفضل فيمم -8
      ؛فى برلين 2017السياحة الدولية في مارس 

، متقدمة بذلك Gf K تصدرت مصر قائمة أفضل الدول العربية عمى مستوى السمعة فى العالم، حسب دراسة معيد -9
، الييئة العامة لمتعبئة واالحصاء)مصرو وقطر والسعودية عمى الدول العربية األربع التى شمميا التقييم، وىى اإلمارات 

2017). 
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 (8154-8151حصائية لمسياحة خالل الفترة ما بين )ال البيانات
الصادرات  جانب  إلىاألجنبى لدى البنك المركزى، مصادر رئيسية  لدعم االحتياطى من النقد  خمسةحد أتعد السياحة، 

 .ستثمارات، وتحويالت المصريين فى الخارج وعائدات قناة السويسواإل
لمؤشرات األداء الرئيسية والقطاعات المدرة لمعممة الصعبة بعد نوفمبر  التدريجي التعافيحالة من  المصرييشيد االقتصاد و 

وفى الجدول ، يرادات السياحيةالسياحية  واإل لياالميلمصر وعدد  وارأعداد الز  فيمتمثال تحسن قطاع السياحة  إذ، 2017
 .2010/2018من  فترة اللحركة السياحية الوافدة خالل االبيانات الثانوية وحساب مؤشرات  لياالت

 ( 8154-8151الفترة ) فيمصر  إلىالوافدين  ياحعدد السأ( 5) جدول
 السنوات

 
النصف  االول  8153 8152 8151 8150 8152 8158 8155 8151

8154 
 5.1 8.3 5.4 9.3 9.9 9.5 11.5 9.8 14.7 سائح مميون

 السياحية المياليعدد 
 .2010/2018الفترة من  فيالسياحية  الميالي( تطور أعداد 2يوضح جدول )

 (8154-8151الفترة) فيمصر  في ياحقضاها الس التيالسياحية  المياليعدد أتطور ( 8)جدول 
 السنوات

 
النصف   8153 8152 8151 8150 8152 8158 8155 8151

 8154 األول
 لياالميعدد 
 بالمميون السياحية

147.3 114.2 137.8 94.4 97.3 84 33 4.850 50 

 السياحية اليرادات
  2010/2018( تطور اإليرادات من السياحة خالل 3يوضح جدول )

 (8154-8151) فى الفترةإيرادات مصر من قطاع السياحة ( 2) جدول 
 السنوات

 
النصف   8153 8152 8151 8150 8152 8158 8155 8151

 8154االول 
 لياالميعدد 

 السياحية بالمميون
12.5 8.9 10 5.9 7.5 6.1 3.4 3.5 12.5 

 
 ( التوزيع الطبيعى لمتغير سعر الصرف4شكل )

 
 السياحية اإليراداتلمتغير  الطبيعي( التوزيع 5)شكل 

 



 " قطاع السياحة المصرى فيقياس أثر تحرير سعر الصرف " 
 منصور سعاد عمران      عياد  حمديتامر        يمان محمد مغاورى إ
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لىو  2010يرادات السياحية في الفترة من عام نتائج قياس عالقة االنحدار بين سعر الصرف واإل (4جدول )ضح يو  عام  ا 
 .المربعات الصغرى ةيقر باستخدام ط 2018

 
 نتائج قياس عالقة االنحدار بين سعر الصرف وااليرادات السياحية (4جدول )

Method: Least Squares 
Date: 12/17/18   Time: 21:50 

Sample: 2010 2018 

Included observations: 9 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 11.40067 1.373247 8.301983 0.0001 

EX -0.427980 0.116651 -3.668886 0.0080 

R-squared 0.657881 Mean dependent var 6.944444 

Adjusted R-squared 0.609007 S.D. dependent var 3.074130 

S.E. of regression 1.922236 Akaike info criterion 4.337986 

Sum squared reside 25.86495 Schwarz criterion 4.381813 

Log likelihood -17.52093 Hannan-Quinn criter. 4.243406 

F-statistic 13.46073 Durbin-Watson stat 1.442035 

Prob(F-statistic) 0.007976    

 Spss: باالعتماد عمى برنامج المصدر
 النتائج:
 2010لفترة من عام يرادات السياحية في مصر خالل ايبين الجدول السابق نتائج قياس العالقة بين سعر الصرف واإل .1

 .2018عام  إلى
، في حين بمغت القدرة التفسيرية % 42من متوسطة بمغت  أقلمتغيرين وجود عالقة سالبة بين ال إلىتشير النتائج  .2

 .يرادات في القطاع السياحى المصرى% من تطور اإل 65لمتغير سعر الصرف ما نسبتو 
بمغت القيمة االحتمالية  إذالسياحية  اإليرادات فيمتغير سعر الصرف لو تأثير  أن إلىتشير نتائج مستوى المعنوىة  .3

 .% 5من مستوى المعنوية عند  أقلة نسب
في  إليوطمئنان در ويمكن اإللى جودة النموذج المقإشارة إ ى% وى5من  أقللمنموذج ككل قيمة  وى المعنويةبمغ مست .4

 .القياس
% من تحقيق  65 ، ويفسريرادات السياحية متوسط القوةاإل فيمما سبق يتبين وجود اثر لمتغير سعر الصرف  .5

، بمعنى كمما زاد سعر الصرف كمما ى سعر الصرفدات السياحي يعتمد عم% من االيرا 65، اى ان نسبة االيرادات
 .وىى عالقة منطقية مصر إلىالسياحية الوافدة  اإليراداتنخفضت ا
 :التوصيات

  مثل انخفاض ياره أحد محددات الحركة السياحية لجميورية مصر العربية ، حيث بسعر الصرف باعت استخداميمكن
لجميورية مصر العربية لكل  التنافسي الماليدعائم المركز  ىرتفاع سعر الصرف المباشر( أحداالعممة المحمية )

 ؛مقاصد الساحية الدولية خاصة فى مجال السياحة الشاطئية
  سوف تمحق بالنشاط السياحى عند  التي التأثيراتاالعتبار  في ذاصدار القرارات المالية أخإعمى الجيات المختصة

 ؛القرارات  ىذهصدار مثل إ
 ين بوجود طرق صرف عادلة داخل المقصد السياحى مما يحثيم عمى تحويل عممتيم الصعبة فى الوافد ياحالس أعالم

 ؛وطنيممصر وليس فى م
  النشاط  معاونةخرى الجالبة لمعممة الصعبة مثل زيادة التصدير لألاأنشطتيا االقتصادية عمى الدولة أن تقوم بتكثيف

 ؛جنبيةوالعمالت األ العممة الصعبة بينحداث نوع من التوازن إ في السياحي
  قانونية مما الضرورة قيام الجيات الرقابية والتنفيذية بتكثيف جيودىا لمحد من عمميات تغيير العممة فى المصارف غير

 ؛العممة المحمية فييؤثر بالسمب 
  ياحنفاق السإيؤثر عمى  ما البلمنتجات السياحية اة بالرقابة عمى الجيات المختص قيامضرورة . 
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Abstract 
The aim of this study was to measure the effect of the exchange rate on tourists' incoming tourism to Egypt in the 
period 2010-2018. The study problem was able to measure the effect of the exchange rate on the inflows of tourists 
to Egypt after the decision of floating the currency and thereby on the national economy. The study is based on 
reports of the Central Bank and the Ministry of Tourism to measure the movement of tourists before and after the 
liberalization of the Egyptian currency exchange rate. The data were analyzed using the SPSS program appropriate 
recommendations based on the results are given 
Keywords: Exchange rate, International tourist demand, Floating currency. 


