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املستخهص :

جعحمد دوى مجلع الحعاون الخلُجي بؼهل لبير على قطاع الىفط ,وهرا ٌؼهل عائقا اقحصادًا لبيرا
امام اقحصادًات هره الدوى لرا يهدف البدث الى قُاض اثس الاهحاج الىفطي بالىاثج اإلادلي الاحمالي في دوى مجلع
الحعاون الخلُجي باطحخدام اطلىب ثدلُل الاهدداز للبُاهات اإلاصدوحة ,وماهد فسضُة البدث ثحمثل بان هىاك
عالقه طسدًه ( مىحبه) بين لمُه الاهحاج الىفطي والىاثج اإلادلي الاحمالي في دوى مجلع الحعاون الخلُجي ,وقد
ثىصل البدث الى العدًد مً الىحائج منها ان هىاك ثأثير في اإلادي القصير  ,اي ان الاهحاج الىفطي ًىثس في الىاثج
اإلادلي الاحمالي في هره الدوى ,ولرلو اعحماد هره الدوى على الاهحاج الىفطي بؼهل لبير.
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Impact of Oil Production on the GDP in GCC States by Using Analysis of
Dual Data: 2009 – 2016
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Abstract :
The GCC states are highly reliant on the oil sector; it represents a big economic constraint on
these economies. This paper aims to measuring the effect of oil production on the GDP via using the
analysis of dual data. However, the hypothesis of this study assumes that there is a positive
relationship between the quantity of oil production and GDP in GCC states. The study found that the
oil production influences level of GDP in the short term due to its high reliance on the oil sector.
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املقذمت :

يعددد اقحصدداد دول مجلددس الحعدداون الخليجددي اقحصدداد ز عيددا ( احددادل الباهددا) ال اهددش يعحمددد ى د ل بي د عل د
قطدا الددىفوب وتالحدالي يعددو يعداوي مددا ا دحال وا د لددرا الابدد مددا الحىدو الاقحصددادل باملصدادز الا ددس ملعالبددش
هرا الا حاف .لعرا ثم ا حياز هرا البحث ملعسيش اثس الاهحاج الىفطي بالىاثج املحلي الاحمالي .

اٌميً انبحث -:ثبرش اهمُه البدث مً مىن دوى مجلع الحعااون الخلُجاي جعحماد بالدزحاة الاطاطاُة علاى لمُاة
الاهحاج الىفطي في ثدقُق الحىمُة الاقحصادًة .
ٌدذ انبحددث -:يهادف البداث الاى معسفاة مادي ثااأثير لمُاة الاهحااج الىفطاي بالىااثج اإلادلاي الاحماالي لادوى مجلااع
الحعاون الخلُجي للمدة 2017-2009
فرضيً انبحث -:يىطلق البحث ما يسضيش مفادها ان هىاك عالقة طسدًه بين لمُة الاهحاج الىفطي والىاثج
اإلادلي الاحمالي في دوى مجلع الحعاون الخلُجي اي ان هىاك ثأثيرا خالى اإلادي القصير.
مشكهً انبحث  -:ثحمثل م لة البحث في ان اقحصاد دول مجلس الحعاون الخليجي يعاوي ما ا حال
وا باعحماد الىاثج املحلي الاحمالي عل الاهحاج الىفطيب وتالحالي يان هرا الا حال في الاهحاج الىفطي يودل
ال ا حال في الىاثج املحلي الاحمالي لعره الدول مما يوثس سلبا في اقحصادات هره الدول .
عيىً انبحدث-:ان سدبا ا حيداز الباحدث لددول مجلاع الحعااون الخلُجاي هاى اماحالك هاره الادوى البار لمُاه ماً
الاهحاج الىفطي في دوى اإلاىطقة ولرلو اعحمادها على الىفط بالدزحة الاولى.
ال دددوال احص ددا ية -:اط ااحعماى الباخ ااث ال اادواى ؤلاخص ااائُة اإلاحمثل ااة باط ااحعماى اط االىب ثدلُ اال الاهد ااداز للبُاه ااات
اإلاصدوحااة إلاعسفااة ماادي ثااأثير محاياار لمُااه الاهحاااج الىفطااي فااي محاياار الىاااثج اإلادلااي الاحمااالي فااي دوى مجلااع الحعاااون
الخلُجي.
مددذي انبحددث -:ج ددمل مددده البحددث ثماااوي طااىىات لظلظاالة مااً  2016-2009وثمثاال اف اال ماادة مااً هاخُااة
ثدقُااق الااىفسة الاهحاحُااة فااي الااىفط واهحعاااغ اطااعاز الااىفط بعااد الاشمااه العاإلاُااة الج ا ثااأثست هااا بع ا دوى مجلااع
الحعاون الخلُجي.
حماور انبحث-:ثخىاول محاوز البحث الاجي-:
اوالا  -:إلادة جعسٍفُة عً الخؼاف الىفط في دوى مجلع الحعاون الخلُجي
ثاهيا -:واقع اهحاج الىفط في دوى مجلع الحعاون الخلُجي
ثالثا -:واقع الىاثج اإلادلي الاحمالي في دوى مجلع الحعاون الخلُجي
زاىعا  -:الاطاز الىظسي الطحخدام اطلىب الحدلُل لبُاهاتpanel Data
امسا  -:ثىصُف الىمىذج القُاس
سادسا  -:ثقدًس الىمىذج القُاس باطحعماى اطلىب الحدلُل لبُاهاتpanel Data
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اوال -:حملت تعريفيت عه اكتشا

انىفط يف دول جمهس انتعاون اخلهيدي-:

ٌعااىد ثااازٍت الخؼاااف الااىفط فااي دوى مجلااع الحعاااون الخلُجااي الااى القااسن اإلاام ا بمبااادزة مااً الؼااسمات البرًطاهُااة
آهااراك ,فقااد اطااحطاعد هااره الؼااسمات مااً ثىقُااع عاادد مااً عقااىد الامحُاااش بااين دوى الخلااُج ,اذ ػااادت هااره الاادوى
اوى اثفاقُااات مااع ال اهااي البرًطاااوي فااي مجاااى الخؼاااف الااىفط فااي الثالثِىااات مااً القااسن اإلاىصااسم ,ام ماهااد مملنااة
البدااسًٍ اوى دولااة خلُجُااة ثمااىذ عقااد امحُاااش هفطااي فااي طااىة  ,1932ثاام ثلاهااا اإلاملنااة الظااعىدًة فااي طااىة 1932ومااً
بعدها دولة الهىٍد في طىة ,1934ولرلو دولة قطس في طاىة  ,1935واخيارا دولاة الاماازات العس ُاة اإلاحدادة وطالطىة
عمان في طىة 1936و 1937علاى الحاىالي( . )1وهارا الاثفاا بالحألُاد حاان ماً احال ثدظاين الىضاع الاقحصاادي لااره
الدوى مً خالى ثىمُة وثيؼُط القطاعات الاقحصادًة فيها .
ففااي طااىة  1937قامااد ػااسلة هفااط الع اسا )ٌ )IPCعقااد اثفااا مااع الظاالطان طااعُد بااً ثُمااىز لخؼاااف اإلاىاااطق
الؼاامالُة وال ىى ُااة فااي طاالطىه عمااان وقااد ثاام جؼاانُل ػااسلة جظ ا ػااسلة الحىمُااة الىفطُااة فااي الدولااة (.)2امااا فااي
طىة  1934فقد قام الؼُت اخمد حابس الصباح بعقد اثفا هفطي للهىٍاد ماً قبال ػاسلة هفاط الهىٍاد اإلاداددة,
ومان اوى الخؼاف في طىة .)3(1938
وفااي طااىة 1939ثاام الخؼاااف الااىفط فااي مىطقااة دخااان فااي الظاااخل الاسفااي مااً دولااة قطااس ,ففااي طااىة  1952خصاالد
ػسلة ػل (فسع قطس ) على امحُاش الحىقُي (. )4
اما باليظبة الى دولة الامازات العس ُة اإلاحددة فقد قامد بعقد امحُاش في امازة ابى ظبا طاىة  1936ماً قبال الجااج
عبد هللا ولُا مظىن ولرلو الجاى باليظبة الى مملنة البدسًٍ ومملنة الظعىدًة (.)5
وأخيا ارا ًمنا ااً القا ااىى ان ها اارا الالخؼا اااف ادي الا ااى اهحعا اااغ الاقحصا اااد فا ااي ها ااره الا اادوى و الحا ااالي ثطا ااىٍس القطاعا ااات
الاقحصاادًة مافاة فااي مال دولاة ماً دوى مجلاع الحعااون الخلُجااي فلاىال هاارا القطااع الجُاىي إلااا ثدقاق هارا الحطااىز
الري جؼاده هره الدوى .
ثاويا  -:واقع اوتاج انىفط يف دول جمهس انتعاون اخلهيدي -:

ٌعااد اهحاااج الااىفط مااً اإلاصااادز الال اار اهمُااة فااي دوى مجلااع الحعاااون الخلُجااي إلاالااة مااً مصاًااا اًجابُااة فااي اوعاااغ
القطاعااات الاقحصااادًة لاااره الاادوى ,اذ لااىخة خااالى هااره الفباارة اهحمااام هااره الاادوى هاارا القطاااع الجُااىي فقااد
وضااعد لااه اولىٍااات مااً خُااث ثطااىٍسه وشٍااادة الطاقااة الاهحاحُااة لااارا القطاااع اإلاااام هااه ٌعااد الااسلً الاطاس ا فااي
ثدقُق الحىمُة الاقحصادًة .
الاهحااج الىفطاي لااه دوز مايثس فاي شٍااادة الىااثج اإلادلااي الاحماالي لااره الاادوى  ,ال ادوى (ً )1ىضا اهحاااج الاىفط فااي دوى
مجلاع الحعااون الخلُجاي للمادة  ,2016-2009اذ جؼاير البُاهاات الااى ان هاره الادوى خققاد ازثفاعاا فاي احماالي اهحاااج
الااىفط الخااام ,اذ ازثفعااد لمُااة الاهحاااج مااً ( )14310الااف بسمُاال ً/ااىم عااام  2009الااى ( )18138الااف بسمُاال ً/ااىم
عام  2016اي بمعدى همى طىىي مقدازه ( )%26,75مقازهه بعام .2009
لما لىخة ماً ال ادوى أن اإلاملناة العس ُاة الظاعىدًة خققاد اعلاى اهحااج فاي دوى مجلاع الحعااون الخلُجاي ,اذ بلا
خااىالي ( )10460الااف بسمُاال ً/ااىم فااي عااام  2016بعااد ان مااان ()8180الااف بسمُاال ً/ااىم فااي عااام  ,2009اي خققااد
معدى همى مقدازه ()%27,88مقازهه بعام .2009
لاارلو جؼااير بُاهااات ال اادوى اي ان باااعي دوى مجلااع الحعاااون الخلُجااي أً ااا خققااد ازثفاعااا فااي اهحاااج الااىفط ,اذ
خققااد دولااة الهىٍااد ومملنااة البدااسًٍ وطاالطىة عمااان ودولااة الامااازات ازثفاعااا فااي لمُااة الاهحاااج مااً (،182 ،2261
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) 2242 ،712الف بسمُل ً/ىم في عام  2009على الحىالي الى ( )3088 ،908 ،202 ،2898الاف بسمُالً /اىم فاي عاام
 ,2016اي بمعاادى همااى طااىىي مقاادازه( %28,14و  %10,99و  %27,50و )%37,75علااى الحااىالي مقازهااه بعااام 2009
وَعىد طبي ذلو الى شٍادة الطلي على الاهحاج الىفطي في ثلو اإلادة .
اما باليظبة الى دولة قطس فقد خققد اهخفاضا فاي لمُاة الاهحااج اذ اهخف اد لمُاة الاهحااج ماً ()733الاف بسمُال
ً/ااىم عااام  2009الااى ( )582الااف بسمُاال ً/ااىم عااام  , 2016اي ان وظاابة الاهخفاااغ بلاااد خااىالي ()%20,60مقازهااه
بعاام  ,2009وَعاىد طابي هارا الاهخفااغ الاى الظُاطاة ؤلاهحاحُاة الجا اعحماد ها دولاة قطاس فاي ثخفاُ خصااها ماً
الاهحاج الىفطي في دوى مجلع الحعاون الخلُجي .
حدوى ()1
احمالي اهحاج الىفط في دوى مجلع الحعاون الخلُجي للمدة (2016 – 2009الف بسمُلً /ىم)
الظىىات
الدوى

2009

الهىٍد ()1
معدى الىمى()2
البدسًٍ ()3
معدى الىمى()4
عمان ()5
معدى الىمى()6
قطس ()7
معدى الىمى()8
الظعىدًة ()9
معدى الىمى )10
الامازات ()11
معدى الىمى()12
الاحمالي

2261
---182
--712
---733
--8180
--2242
--14310

2010
2312
2.23
182
--758
6.44
733
---8170
 0.122324
3.66
14479

2011

2012

2013

2014

2015

2016

الاحمالي

2658
14.99
190
4.40
781
2.98
734
0.14
9310
1039.6
2564
10.33
16237

2870
7.95
173
 8.95813
4.14
736
0.27
9763
4.86
2652
3.45
17007

2708
 5.64197
13.87
844
3.77
724
 1.639637
 1.292797
5.45
16907

2692
 0.59202
2.48
856
1.45
709
 2.079712
0.78
2794
 0.1116965

2883
7.10
202
-----885
3.36
649
 8.4610192
4.94
2988
6.98
17799

2898
0.52
202
---908
2.65
582
 10.3210460
2.63
3088
3.33
18138

21282
1530
6557
5600
75424
21449
131842

املصدز :مىظمة ألاقطاز العس ُة اإلاصدزة للببروى ( أو و) ،ثقسٍس ؤلاخصائي الظىىي لظىة .2016 -2014ص 28
الصفىف (  )12 ،10 ،8 ،6 ،4 ،2مً إعداد الباخث باالعحماد على اإلاعادلة الحالُة
n–p
* 100
=R
p
 :Rمعدى الىمى البظُط
 : nطىة اإلاقازهااة
 : pطىة ألاطاض
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الؼهل (ً )1ىض مظاز مىحاى الاهحااج الىفطاي فاي دوى مجلاع الحعااون الخلُجاي للمادة  ,2016-2009اذ ًالخاة ماً
الؼااهل أن مىد ا الاهحاااج الىفطااي فااي بداًااة الامااس فااي خالااة ثصاًااد مظااحمس ثاام اهخف ا فااي عااام  2013وفعاادها عاااود
الازثفاع مً حدًد وَعىد طبي هرا الاهخفاغ الى الظاسوف الجا ماست هاا دوى مجلاع الحعااون الخلُجاي ف اال عاً
الى ثفاقم الاهحاج الىفطي مما ادي الى اثباع طُاطة الحخفُف مً الاهحاج.
الؼهل ()1
الاهحاج الىفطي في دوى مجلع الحعاون الخلُجي للمدة 2016 – 2009
الخليجي للمدة 2016 – 2009
االنتاج النفطي في دول مجلس التعاون
جاتنالا
18000

15000

14000
2016

2015

2014

2013

2011

2012

2010

2009

year

y

16000

الاهح ا اااج الىفط ا ااي ال ا ااف بسمُ ا اال/
ًىم

17000

املصدز  :مً اعداد الباخث باالعحماد على بسهامج الالظل 2007
ثانثا -:واقع انىاتح احملهي االمجايل فيذول جمهس انتعاون اخلهيدي-:

ٌعسف الىاثج اإلادلي الاحمالي في معظم الدزاطات على اهه احمالي لمُاة الاهحااج لبلاد ماا  .وهاى ًمثال القُماة الىقدًاة
للظلع والخدمات اإلاىحجة ضمً الجدود ال اسافُة للبلد خالى مدة شمىُة معُىة(.)6
وَعد ميػس الىاثج اإلادلي الاحمالي مً اهم اإلايػسات في اي بلد إلاا له مً اثاز اًجابُة فاي ثدظاين مظاحىي البلاد فااى
مً اإلايػسات الج جظحخدم في قُاض ثقدم البلد.
ًالخاة ممااا ثقادم اهفااا أن هىااك عالقااة قىٍاة بااين الىااثج اإلادلااي الاحماالي والاطااخثماز الاحىبا اإلاباػااس فاي هااره الاادوى,
اي ان شٍا ااادة الاهحا اااج الىفطا ااي ط ا ااىف ًا اايدي الا ااى شٍا ااادة الى ا اااثج اإلادلا ااي الاحما ااالي و الحا ااالي ً ا اايدي الا ااى زفا ااع اإلاظ ا ااحىي
الاقحصادي لاره الدوى ,فاى ٌعد ميػسا اطاطُا لاره الدوى .
اذ ًالخة مً ال دوى ( )2أن احمالي الىاثج اإلادلي في دوى مجلع الحعاون الخلُجي قد ازثفع ماً ()869314ملُاىن
دوالز فااي طااىة 2009الااى ()1373839ملُااىن دوالز طااىة ,2016اي بمعاادى همااى طااىىي مقاادازه()%58,04مقازهااة بعااام
.2009
لماا جؼااير البُاهاات فااي ال اادوى الاجاي الااى أن اإلاملنااة العس ُاة الظااعىدًة ثدحاال اإلاسثباة الاولااى فااي احماالي الىاااثج اإلادلااي,
اذ خقق ااد ازثفاع ااا م ااً()369178ملُ ااىن دوالز ط ااىة 2009ال ااى ()646438ملُ ااىن دوالز ط ااىة  2016اي بمع اادى هم ااى
طااىىي مقاادازه ( )%57,10مقازهااة بعااام .2009بِىمااا دولااة الامااازات العس ُااة اإلاحداادة ثدحاال اإلاسثبااة الثاهُااة ومااً ثاام
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دولااة الهىٍااد وقطااس وطاالطىة عمااان واخي ارآ مملنااة البدااسًٍ اذ خققااد ازثفاااع مااً ( ،98313 ،109482 ،225631
 )20595 ،46115ملُ ااىن دوالز ف ااي ط ااىة  2009ال ااى ( )31858 ،66293 ،152469 ،110899 ،365882ملُ ااىن دوالز
طىة  2016على الحىالي.
اي بمع اادالت هم ااى ط ااىىٍة مق اادازها ( )%54,69 ،%43,76 ،%55,09 ،%1,29 ،%62,16مقازه ااة بع ااام .2009وَع ااىد
طاابي هاارا الازثفاااع الااى الصٍااادة الج ا ثدققااد فااي حمُااع القطاعااات الاقحصااادًة و ااا خ الصٍااادة الج ا خصاالد ف ااي
قطاع الىفط اذ ٌعد اإلاصدز الال ر مظاهمة في احمالي الىاثج اإلادلي.
حدوى ()2
إحمالي الىاثج اإلادلي في دوى مجلع الحعاون الخلُجي للمدة (2016-2009ألاطعاز ال ازٍة) ملُىن دوالز
اإلاصدز :الحقسٍس الاقحصادي العسفي اإلاىخد للظىىات . 2017 -2010ص 283
الظىىات
2009
الدوى
الهىٍد ()1
معدى الىمى()2
البدسًٍ()3
معدى الىمى()4
عمان ()5
معدى الىمى()6
قطس ()7
معدى الىمى()8
الظعىدًة ()9
معدى الىمى )10
الامازات ()11
معدى الىمى()12
الاحمالي

109482
----20595
-----46115
----98313
-----369178
-----225631
-----869314

2010
115337
5.35
25713
24.85
58641
27.16
125122
27.27
528207
43.08
286185
26.84
1139205

2011
154062
33.58
28777
11.92
67937
15.85
167775
34.09
671239
27.08
348526
21.78
1438316

2013

2012
173932
12.90
30749
6.85
76689
12.88
186834
11.36
735975
9.64
373432
7.15
1577611

173713
 0.1332540
5.82
78939
2.93
198728
6.37
746647
1.45
388599
4.06
1619166

2015 2014
164154
 5.5033388
2.61
81034
2.65
206225
3.77
756350
1.30
401958
3.44
1643109

114534
 30.2331126
 6.7769832
 13.82164641
 20.16654270
 13.50370296
 7.881404699

2016
110899
 3.1731858
2.35
66293
 5.07152469
 7.39646438
 1.20365882
 1.191373839

الاحمالي
1116113
234746
545480
1300107
5108304
2760509
11065259

والؼااهل (ً )2ىض ا مظاااز مىد ا الىاااثج اإلادل ااي الاحمااالي فااي دوى مجلااع الحعاااون الخلُجااي للم اادة  2016-2009اذ
ًالخة مً الؼهل أن الىاثج اإلادلي الاحمالي في اإلاسخلة الاولى في خالة ثصاًد مظحمس ومً ثم ًصل الاى اعلاى قُماة لاه
في طىة 2014ومً ثم ٌعاود الاهخفاغ مسة اخسي وٍسحاع طابي الاهخفااغ الاى اهخفااغ اهحاحُاة حمُاع القطاعاات
و ا خ قطاع الىفط.
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.
الؼهل ()2
1700000
1600000
1500000
1400000
1300000
y

1200000

الىاثج اإلادلي الاحمالي  /ملُىن دوالز

2016 – 2009
الخليجي للمدة
يلحملا التعاون
الناتج المحلي االجمالي في دول مجلس
يلامجا
جتانلا

1100000
1000000
900000
800000
2016

2015

2014

2012

2013

2011

2010

2009

year

املصدز  :مً اعداد الباخث باالعحماد على بسهامج الالظل 2007
رابعا -:االطار انىظري الستخذاو اسهوب انتحهيم نهبياواث panalDatal

اإلايػاسات الجا جظاحخدم اطالىب الحدلُال بُاهاات  panal Data lوثحمثال هاره

طىف هحطس في هارا ال اصن الاى بعا
اإلايػسات باالجي -:
 .1البُاهات اإلاصدوحة -:
ه ااي عب ااازة ع ااً بُاه ااات اخص ااائُة إلاؼ اااهدات ظ اااهسة معُى ااة ثح ااىافس فيه ااا امهاهُ ااة الحعام اال م ااع ه ااره البُاه ااات عى ااد
الحدلُ اال بؼ ااهل بُاه ااات مقطعُ ااة وفؼ ااهل بُاه ااات طلظ االة شمىُ ااة  .فف ااي الجُ اااة العملُ ااة ثىح ااد مث اال ه ااره البُاه ااات
لعدًد مً الظاىاهس طاىان ماهاد اححماعُاة ام طبُاة ام اقحصاادًة ومثااى علاى ذلاو دزاطاة ظااهسة الاهحااج فاي ميؼاأة
معُىااة ثح اامً عاادة عىاماال ,فالدزاطااة علااى مظااحىي اإلايؼااأة الصااىاعُة لهاال طااىة ثمثاال بُاهااات مقطعُااة فااي خااين
الدزاطة على مظحىي مل ميؼأة صىاعُة مً هره اإلايؼأت خالى مدة شمىُة معُىة ثمثل بُاهات طلظلة شمىُة (.)7
 -2الىمىذج القُاس للبُاهات اإلاصدوحة (-:)8
هىاااك العدًااد مااً الظااىاهس فااي الىاقااع العملااي ثحطلااي دزاطاااها اطااحخدام بُاهااات طلظاالة شمىُااة لعاادد مااً اإلاقاااطع
العسضُة وهرا ٌظحىحي ثددًد هماىذج قُاسا ٌظامذ بحاُيار الظااهسة خاالى وخادات اإلاقااطع العسضاُة عىاد هقطاة
معُىااة مااً الااصمً ف ااال عااً الحاي ارات الج ا ثط اسا علااى الظاااهسة خااالى الااصمً لىخاادات مقطااع عسم ا معااين ,وعىااد
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ثىفير مثل هره البُاهات الاخصائُة اإلاصدوحة عىدئار ٌعبار عاً الىماىذج القُاسا لااا بىماىذج الاهداداز الخطاي العاام
(-:)GLM
)…… (1

+

Lit .

∑ yit = oit +

i= 1, 2, 3, …… Nخُث انها ثمثل عدد اإلاقاطع العسضُة
t= 1, 2, 3, ……Tثمثل عدد طىىات او آلاػاس او الاًام  ....الظلظلة الصمىُة
= ًمثل الخطأ العؼىائي
)N( 0 , INT
{= )

(E

ً :Yitمثل مؼاهدات اإلاحاير اإلاعحمد (الحابع)في اإلاقطع العسم ) (iوالفبرة الصمىُة ((t
ً :مثل مؼاهدات اإلاحاير اإلاظحقل (الحىضُحي)Lفي اإلاقطع العسم )(iوالفبرة الصمىُة t
L = 1,2, 3, …… K
ثمثاال الج اادود الثابح ااة (اإلاقط ااع الص ااادي) والج ا ًفب اارغ ه ااا ان ثحاي اار خ ااالى اإلاق اااطع العسض ااُة فق ااط او خ ااالى
اإلاقاطع العسضُة والصمً.
 :ثمثل معامالت الاهدداز والج ًفبرغ ها ان ثهىن ثابحة خالى اإلاقاطع العسضُة والصمً ،اي ان
=وفي ظل هرا الفسغ ثصبذ اإلاعادلة ( )1ما جي :
L.

∑ yit = oit +

+
)…… (2
 -3اساليا ثقديس معالم هموذج الاهحداز الخطي العام للبياهات املزدوحة (-:)9
ًمث اال هم ااىذج الاهد ااداز الخط ااي الع ااام البُاه ااات اإلاصدوح ااة اإلاعسف ااة باإلاعادل ااة زق اام( )2ق ااد حم ااع ب ااين بُاه ااات
الظالط اال الصمىُ ااة واإلاق اااطع العسض ااُة اي باالمه ااان ثق اادًس مع ااالم ه ااره الىم ااىذج عى اادما ثح ااىافس بُاه ااات لع اادد م ااً
اإلاقاااطع العسضااُة خااالى ماادة شمىُااة والااري بمىحبااة البااد مااً الاهخباااه الااى الحاي ارات الج ا ثط اسا علااى الجاادود الثابحااة
خالى اإلاقاطع العسضُة فقط وخالى اإلاقاطع العسضُة والصمىُة  ,ومً ثم ًىحد همىذحان لحقدًسهما -:
هماذج املحغي ات الصماء (هماذج الحأثي الثابد)
هماذج املحغي ات الع وا ية (هماذج الخطأ املس ا)
وهى ااا ط ااِحم اعحم اااد هم ااىذج اإلاحاي ارات الص اامان فق ااط ف ااي ثدلُ اال بُاه ااات البد ااث عل ااى اط اااض ان هم ااىذج اإلاحايا ارات
الص اامان للبُاه ااات اإلاصدوح ااة ًفب اارغ ان مُ اال ثابحا ا عبر اإلاق اااطع العسض ااُة ول اارلو اإلا اادة الصمىُ ااة ف ااي خ ااين ال ااد
) محاي ارآ عباار اإلاقاااطع العسضااُة اإلاخحلفااة لنىااة ثابااد للمقطااع العسم ا الىاخااد ( )iومااسثبط بمحايراثااه
الثابااد(
الحىضُدُة لارا فأن طسٍقة الحقدًس (ً )OLSمنً ان جعطي ثقدًسات مخظقه ولفىنه.
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.
و الح ااالي ف ااأن معال ااة هم ااىذج الاهد ااداز الخط ااي الع ااام عملُ ا ث ااحم م ااً خ ااالى ث اامين اإلاحاي اارات الىهمُ ااة (الص اامان)
لاُه اال البُاه ااات م ااً خ ااالى اعط ااان ع اادد واخ ااد للمقط ااع العسم ا ( )iوص اافس لبقُ ااة اإلاق اااطع العسض ااُة ( )N-1وعلُ ااه
ًصبذ همىذج الاهدداز الخطي العام بالؼهل الحالي
)…… (3

+

L.

∑ * Djt +

∑= yit
{ = Dit

امااا فُمااا ًخا قبااىى ثقاادًسات همااىذج اإلاحايارات الصاامان فُعحمااد علااى ثدقُااق فسضااُة الحجاااوع الاُنلااي
للىمىذج لهل وذلو بان ثهىن الجدود الثابحة مخظاوٍة ل مُع اإلاقاطع العسضُة
H0 : 01= 02= 03= . . . . . . . . . .= 0n
H1 : 01≠ 02≠ 03≠ . . . . . . . . . .≠ 0n
اذ ًحم اخحباز الفسضُة اإلارمىزة اهفا باالطحعاهة باالخحباز ؤلاخصائي )(Fو الصُاة الاثُة .
)………. (4

=F

*ًe*eمثل مجمىع مسفعات البىاعي الجاصل عليها مً الىمىذج اإلاقُد بالجد الثابد
ً e'eمث اال مجم ااىع مسفع ااات الب ااىاعي الجاص اال عليه ااا م ااً الىم ااىذج ي اار اإلاقُ ااد اي ف ااي خال ااة جاي اار الج ااد الثاب ااد خ ااالى
اإلاقاطع العسضُة اإلاحمثلة باإلاعادلة) 3(...
خامسا -:توصيف انىمورج انقياسي -:

ثمثاال اإلاحايارات الاقحصااادًة الصااُاة الاولُااة الجا جظااخىد اليهااا لبىااان الىمااىذج الاقحصااادي ,اذ ثااسثبط هااره اإلاحايارات
بمجمىعااة م ااً العالق ااات اإلاباػااسة و ي اار اإلاباػ ااسة ,ل اارا فااأن عملُ ااة ثىص ااُف الىم ااىذج القُاس ا ًحد اادد بؼ ااهل اول ااي
بالعالقة الدالُة بين اإلاحاير اإلاظحقل و ين اإلاحاير الحابع.
لا اارا ف ااأن ه اارا البد ااث ً اساد مى ااه ثىص ااُف همىذح ااه القُاس ا ال ااري ًق ااىم عل ااى اط اااض معسف ااه اث ااس الاهح اااج الىفط ااي
بالىاااثج اإلادلااي الاحمااالي خااالى اإلااادة( ,)2016-2009و الحااالي فااأن الباخااث ًااسي أن عملُااة الصااُا ة الاُهلُااة إلاعااالم
الىمااىذج القُاس ا ًحطلااي ثددًااد الؼااهل الاولااي الثجاااه العالقااة ,وهاارا ٌع ا ان ميػااس الاهحاااج الىفطااي هااى اإلاحاي اار
اإلاظااحقل(اإلايثس ) وميػااس الىاااثج اإلادلااي الاحمااالي اإلاحاياار اإلاعحمااد (اإلاحااأثس) ,اي ان الىمااىذج القُاس ا ًحىض ا بالعالقااة
الدالُة الحالُة-:
Yit= + 1Xit+Ut
خُث ان -:
ً =Yitمثل الىاثج اإلادلي الاحمالي( ) GDP
ً=Xitمثل الاهحاج الىفطي ( ) PO
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ً = Utمثل خد الخطأ
ً = oمثل اإلاقطع الصاديً = 1مثل معلمة اإلاُل وٍمثل مقداز الحاير في الىاثج اإلادلي الاحمالي
عىد شٍادة الاهحاج الىفطي بمقداز وخدة واخدة و الحالي قام البدث باخحُاز الىمىذج مً خالى الاجي
اوالا -:اسحقسازية الساسل الزمىية -:
قااام الباخااث بحدااسي اطااحقسازٍة الظالطاال الصمىُااة للمحاياار اإلاعحمااد( .الىاااثج اإلادلااي الاحمااالي  )GDPومحاياار اإلاظااحقل
لمُة الاهحاج الىفطي ()Poولما ًلي -:
-1اطحقسازٍة اإلاحاير اإلاعحمد الىاثج اإلادلي الاحمالي (-:)GDP
لق ااد ق ااام الباخ ااث بأخحب اااز اط ااحقسازٍة اإلاحاي اار اإلاعحم ااد ( )GDPباالعحم اااد عل ااى اخحب اااز ح اارز الىخ اادة ولم ااا مىضا ا
بال دوى ()3
حدوى ()3
اخحباز اطحقسازٍة اإلاحاير اإلاعحمد (الىاثج اإلادلي الاحمالي )GDP

اإلاصدز :مً اعداد الباخث باالعحماد على مخسحات بسهامج 9Eviews
هالخااة م ااً ال اادوى ( )3ع اادم اط ااحقسازٍة الظلظ االة الصمىُ ااة وذل ااو الن قُم ااة ( )Pله اال الاخحب ااازات ي اار معىىٍ ااة اي
ًىحد حرز الىخدة ,اي الظلظلة الصمىُة ير مظاحقسة و الحاالي فاأن قُماة ( )Pالبار ماً  0.05وفعاد اخار الفاس الاوى
ثم الجصىى على الىحائج اإلاىضجة بال دوى .
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حدوى ()4
اخحباز اطحقسازٍة اإلاحاير اإلاعحمد الىاثج اإلادلي الاحمالي  GDPبعد اخر الفس الاوى

اإلاصدز :مً اعداد الباخث باالعحماد على مخسحات بسهامج 9Eviews
هالخ اة مااً ال اادوى ( )4اطااحقسازٍة اإلاحاياار اإلاعحمااد الىاااثج اإلادلااي الاحمااالي ( )GDPبعااد اخاار الفااس الاوى الن قُمااة
( )Pلهل الاخحبازات اقل مً ()0.05
 -3اطحقسازٍة اإلاحاير اإلاظحقل لمُة الاهحاج الىفطي (-:) Po
لق ااد ث اام اح اسان اخحب اااز الاط ااحقسازٍة للمحاي اار اإلاظ ااحقل (لمُ ااة الاهح اااج الىفط ااي ( ))Poماه ااد الىح ااائج لم ااا مىض ااجة ف ااي
ال دوى ()5
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حدوى ()5
اخحباز اطحقسازٍة اإلاحاير اإلاظحقل لمُة الاهحاج الىفطي ()Po

اإلاصدز :مً اعداد الباخث باالعحماد على مخسحات بسهامج 9Eviews
هالخة مً ال دوى ( )5عدم اطحقسازٍة الظلظلة الصمىُة وذلو الن قُمة ()Pلهل الاخحباازات يار معىىٍاة اي ًىحاد
حاارز الىخاادة وهاارا ٌع ا ان الظلظاالة ياار مظااحقسة و الحااالي فااأن قُمااة ()Pالباار مااً  0.05وفعااد اخاار الفااس الاوى ثاام
الجصىى على الىحائج اإلاىضجة في ال دوى (.)6
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حدوى ()6
اخحباز اطحقسازٍة اإلاحاير اإلاظحقل لمُة الاهحاج الىفطي ( )Poبعد اخر الفس الاوى .

اإلاصدز :مً اعداد الباخث باالعحماد على مخسحات بسهامج Eviews 9
هالخااة مااً ال اادوى ( )6اطااحقسازٍة اإلاحاياار اإلاظااحقل لمُااة الاهحاااج الىفطااي ()Poبعااد اخاار الفااس الاوى الن قُمااة ()p
لهل الاخحبازات اقل مً .0.05
ثاهُا  -:الحهامل اإلاؼبرك حىهاوع للمحايرًً GDPو-: Po
لق ااد ث اام احا اسان اخحب اااز حىه اااوع لحهام اال اإلاؼ اابرك إلاحايا ارات البد ااث وق ااد ث اام الجص ااىى عل ااى الىح ااائج اإلاىض ااجة ف ااي
ال دوى (.)7
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حدوى ()7
اخحباز حىهاوع للحهامل اإلاؼبرك بين اإلاحايرًًGDPوPo

اإلاصدز :مً اعداد الباخث باالعحماد على مخسحات بسهامج Eviews 9
هالخة مً ال دوى أن حمُع الاخحبازات الاخصائُة ير معىىٍة اي ثقبل فسضُة العدم الج ثى على عادم وحاىد
ثهاماال مؼاابرك ووظااحيحج مااً ذلااو بأهااه ال ًىحااد ثااأثير فااي اإلااادي الطىٍاال ,امااا فُمااا ًخ ا اإلااادي القصااير فقااد قااام
الباخااث بحقاادًس همااىذج الاهدااداز البظااُط فااي خالااه اطااحقسازٍه اإلاحاياار اإلاعحمااد  GDPواإلاحاياار اإلاظااحقل POباطااحخدام
همىذج البُاهات اإلاصدوحة الثالثة -:
 -5هحا ج ثقديس هموذج الاهحداز الحجميعي ( -: )PRM
هالخ ااة م ااً ال اادوى ( )8أن قُم ااة الج ااد الثاب ااد Cللىم ااىذج ي اار معىىٍ ااة ثد ااد مظ ااحىي معىىٍ ااة  0.05وذل ااو له ااىن
القُمااة الاخحمالُااة الخحباااز tلجااد الثابااد والبالاااة 0.3834الباار مااً مظااحىي اإلاعىىٍااة 0.05اي ثقباال فسضااُه العاادم
الجا ثااى علاى عاادم معىىٍااة الجاد الثابااد وثاسف الفسضااُة البدًلااة ,لارلو وظااحيحج معىىٍاة معاماال اإلاحاياار )D(Po
ثدااد مظااحىي معىىٍااة 0.05وذلااو لهااىن القُمااة الاخحمالُااة الخحباااز ( )tإلاعاماال)D(Poالبالاااة 0.0346اقاال مااً 0.05
لرا هسف العدم وهقبل الفسضُة البدًلة الج ثى على وحىد اثس معىىي إلاحاير لمُة الاهحااج الىفطاي علاى احماالي
الىاااثج اإلادلااي وهاارا مااا ًحفااق مااع الفسضااُة الاولااى الج ا علااى وحااىد عالقااة اثااس اخصااائي ذات دالااة معىىٍااة بااين لمُااة
الاهحاج الىفطي والىاثج اإلادلي الاحمالي ,لرلو هالخة ان اػازة اإلاعلماة اإلاىحباة ثحفاق ماع الىظسٍاة الاقحصاادًة الجا
ثى على اهه ملما شادت لمُة الاهحاج الىفطي شاد الىاثج اإلادلاي الاحماالي لارلو هالخاة معىىٍاة قاُم ( ) Fاإلادخظابة
ثدد مظحىي معىىٍة  0.05وذلو لهىن القُمة الاخحمالُة لاا قد بلاد 0.0345وهي اقال ماً  0.05وهارا ًادى علاى
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ان الىمااىذج اإلاقاادز لهاال معىااىي لمااا ان قُمااة معاماال الحددًااد  Rبلاااد  0.25وهاارا ٌع ا ان الىمااىذج اإلاقاادز ًفظااس
( )0.11مً اإلاحايرات الجاصلة في الىاثج اإلادلي الاحمالي ,اما اليظبة اإلاحبقُة والبالاة (  )0.89فه جعاىد الاى عىامال
مىحااىدة ضاامً الخطااأ العؼااىائي فااي خااين هالخااة اهااه ًىحااد ازثبااا ذاجااي لألخطااان اذ هالخااة ان قُمااة  D.Wجظاااوي
. 2.27
حدوى ()8
هحائج ثقدًس همىذج الاهدداز الحجمُعي ()PRM

اإلاصدز :مً اعداد الباخث باالعحماد على مخسحات بسهامجEviews 9
 -0هحا ج ثقديس هموذج الحأثي ات الثابحة (:)FEM
ال دوى ()9
هحائج ثقدًس همىذج الحأثيرات الثابحة ()FEM
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ًخبااين مااً الىمااىذج اإلاقاادز فااي أعاااله بااان قُمااة الجااد الثابااد  cللىمااىذج ياار معىىٍااة ثدااد مظااحىي معىىٍااة ()0.05
وذلو لهىن القُمة الاخحمالُة الخحبااز  tللجاد الثاباد والبالااة ( )0.3038البار ماً مظاحىي اإلاعىىٍاة( )0.05اي هقبال
فسضااُة العاادم الجا ثااى علااى عاادم معىىٍااة الجااد الثابااد وهااسف الفسضااُة البدًلااة  ,لاارلو وظااحيحج عاادم معىىٍااة
معاما اال اإلاحايا اار ())D(POثدا ااد مظا ااحىي معىىٍا ااة  0.05وذلا ااو لها ااىن القُما ااة الاخحمالُا ااة الخحبا اااز  tإلاعاما اال )D(PO
والبالاااة ( )0.2165الباار مااً  0.05لاارا هقباال فسضااُة العاادم الج ا ثااى علااى عاادم وحااىد اثااس معىااىي إلاحاياار الاهحاااج
الىفطي بالىاثج اإلادلي الاحمالي ,وهرا ما ال ًحفق مع الفسضُة الج ثى على وحىد عالقاة أثاس اخصاائُة ذات داللاة
معىىٍ ااة ب ااين محاي اار الاهح اااج الىفط ااي والى اااثج اإلادل ااي الاحم ااالي ل اارلو هالخ ااة ع اادم معىىٍ ااة قُم ااة Fاإلادخظ اابة ثد ااد
مظااحىي معىىٍااة( )0.05وذلااو لهااىن القُمااة الاخحمالُااة لاااا قااد بلاااد( )0.429793وهااي الباار مااً ( )0.05وهاارا ٌع ا
إن الىم ااىذج اإلاقا اادز له اال يا اار معىا ااىي ,لم ااا ان قُما ااة معام اال الحددًا ااد( (R2بلاا ااد ( )0.15وه اارا ٌع ا ا إن اإلاحايا اار
اإلاظ ااحقل (الاهحا اااج الىفطي)ًفظا ااس( ) 15%ما ااً الحايا ارات الجاصا االة ف ااي الىا اااثج اإلادا اال الاحما ااالي إما ااا اليظا اابة اإلاحبقُا ااة
والبالاااة ( )% 85فه ا جعااىد إل ااى عىام اال مىحااىدة ض اامً الخط ااأ العؼااىائي ,ف ااي خااين هالخ ااة اه ااه ًىحااد ازثب ااا ذاج ااي
لألخطان هالخة ان قُمة (.)D.W=0.976
– 3ثقديس هحا ج هموذج الحأثي ات الع وا ية (:)REM
ال دوى( )10هحائج ثقدًس همىذج الحأثيرات العؼىائُة ()REM

اإلاصدز :مً اعداد الباخث باالعحماد على مخسحات بسهامج Eviews 9
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ًخبااين م ااً الىمااىذج اإلاق اادز فااي أع اااله ان قُمااة الج ااد الثابااد  cللىم ااىذج ياار معىىٍ ااة ثدااد مظ ااحىي معىىٍ ااة ()0.05
وذلو لهىن القُمة الاخحمالُة الخحبااز  tللجاد الثاباد والبالااة ( )0.4035البار ماً مظاحىي اإلاعىىٍاة( )0.05اي هقبال
فسضُة العدم الج ثى على عادم معىىٍاة الجاد الثاباد وهاسف الفسضاُة البدًلاة ,لارلو وظاحيحج معىىٍاة معامال
اإلاحايا اار ())D(POثدا ااد مظا ااحىي معىىٍا ااة  0.05وذلا ااو لها ااىن القُما ااة الاخحمالُا ااة الخحبا اااز  tإلاعاما اال ) D(POوالبالاا ااة
( )0.0425اقل مً  0.05لرا هسف فسضُة العدم وهقبل الفسضُة البدًلة الج ثاى علاى وحاىد اثاس معىاىي إلاحايار
الاهحاج الىفطي بالىاثج اإلادلي الاحمالي ،وهرا ما ًحفق مع الفسضُة الجا ثاى علاى وحاىد عالقاة أثاس اخصاائُة ذات
دالل ااة معىىٍ ااة ب ااين محاي اار الاهح اااج الىفط ااي والى اااثج اإلادل ااي الاحم ااالي ل اارلو هالخ ااة معىىٍ ااة قُم ااة Fاإلادخظ اابة ثد ااد
مظااحىي معىىٍااة( )0.05وذلااو لهااىن القُمااة الاخحمالُااة لاااا قااد بلاااد( )0.034592وهااي اقاال مااً ( )0.05وهاارا ٌع ا
إن الىمااىذج اإلاقاادز لهاال معىااىي ,لمااا ان قُمااة معاماال الحددًااد( (R2بلاااد ( )0.11وهاارا ٌع ا إن اإلاحاياار اإلاظااحقل
(الاهحاج الىفطي)ًفظس( )11%مً الحايرات الجاصلة في الىاثج اإلادلي الاحمالي إماا اليظابة اإلاحبقُاة والبالااة ()%89
فها جعااىد إلااى عىاماال مىحااىدة ضاامً الخطااأ العؼااىائي ,فااي خااين هالخااة اهااه ًىحااد ازثبااا ذاجااي لألخطااان هالخااة ان
قُمة (.)D.W=1.034
ا حياز الىموذج املا م :
ولحددًد الىمىذج ألال ر مالنمة ثجسي اخحبازات اخصائُة جشخُصُة على مسخلحين ،اإلاسخلاة ألاولاى ثحمثال
فاي الحف ااُل بااين الىماىذج الحجمُعااي وهمااىذج الحاأثيرات الثابحااة ،فاااذا أػاازت الىحااائج الااى اف الُة ومالنمااة الىمااىذج
الحجمُعاي للبُاهاات هحىقاف عىاد هاره اإلاسخلاة وجعاد الىماىذج الحجمُعاي هاى ألال ار مالنماة ،بِىماا اذا أػاازت الىحااائج
ف االُة ومالنم ااة هم ااىذج الح ااأثيرات الثابح ااة عل ااى الىم ااىذج الحجمُع ااي هيحق اال للمسخل ااة الثاهُ ااة وه ااي الحف ااُل ب ااين
هم ااىذج الح ااأثيرات الثابح ااة وهم ااىذج الحا ااأثيرات العؼ ااىائُة  ,وٍ ااحم ثطبُ ااق اإلاسخل ااة ألاولا ااى م ااً الحقُ ااُم ب ااين الىما اااذج
باطحخدام اخحباز Fاإلاقُد الري ًأخر الصُاة السٍاضُة اإلاىضجة فُما ًلي( :)10

اذ ان :
 : Nعدد اإلاقاطع وهىا عدد البىىك
 : Tطىى اإلادة الصمىُة
 :Kعدد اإلاحايرات اإلاظحقلة
 :معامل الحددًد للىمىذج ير اإلاقُد(همىذج)FEM
 :معامل الحددًد للىمىذج اإلاقُد(همىذج )PEM
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فعىااد مقازهااة قُمااةFاإلادخظاابة مااع قُمااة Fال دولُااة بمظااحىي معىىٍااة ( )0.05ودزحااة خسٍااة البظااط واإلاقااام
فاااذا ماهااد Fاإلادخظاابة الباار مااً Fال دولُااة هااسف فسضااُة العاادم وهقباال الفسضااُة البدًلااة
اي ان الىمىذج الاف ل هى همىذج الحأثيرات الثابحة (.)FEM
وفعاد خظااب قُماةFاإلادخظاابة هالخاة انهاا ثبلا ()0.33وعىااد مقازهاهاا ماع قُماةFال دولُااة البالااة( )2.06هالخاة انهااا
اقلمنها اي ان الىمىذج الحجمُعي هى الاف ل او الال ر مالنمة في الحقدًس .
واخيرآ وظحيحج مً ذلو ثىحد عالقاة ثاأثير قىٍاة فاي اإلاادي القصاير وال ثىحاد عالقاة فاي اإلاادي الطىٍال ,اي بمع ا اخاس
ان هىاك ثأثيرا فاي اإلاادي القصاير اي ان جايار لمُاة الاهحااج الىفطاي طاحيدي الاى جايار بالىااثج اإلادلاي الاحماالي وهارا ماا
ًدى على صجة الفسضُة .
سابعا -:االستىتاخاث وانتوصياث
أ -االستىتاخاث -:

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

اعحماد دوى مجلع الحعاون الخلُجي على الاهحاج الىفطي بالدزحة الاولى .
ال ًىحد ثىىَع بمصادز الىاثج اإلادلي الاحمالي لدوى مجلع الحعاون الخلُجي .
ثدحل اإلاملنة العس ُة الظعىدًة اإلاسثبة الاولى في لمُة اهحاج الىفط في دوى مجلع الحعاون الخلُجي.
جعد دوى مجلع الحعاون الخلُجي البر الدوى اإلاىحجة للىفط في دوى اإلاىطقة .
ًحأثس الىفط بعدة عىامل على اإلادي الطىٍل منها ثقلبات الاطعاز ولمُه الاهحاج الىفطي و يرها .
الخااة الباخااث ان شٍااادة الاهحاااج الىفطااي بمقااداز وخاادة واخاادة طااىف ًاايدي الااى شٍااادة الىاااثج اإلادلااي بمقااداز
). )0.07
الخ ااة الباخ ااث ف ااي ال اه ااي العمل ااي ان الظلظ االة الصمىُ ااة للمحاي اار اإلاعحم ااد (  )GDPواإلاحاي اار اإلاظ ااحقل ()PO
ماهد ير مظحقسة وقد اطحقست بعد اخر الفس الاوى .
الخة الباخث ان اف ل همىذج بالحقدًس هى الىمىذج الحجمُعي وَعد الال ر مالنمة في الحقدًس.

ثاويا  -:انتوصياث -:

 -1ثقلُل الاعحماد ػبه الهامل القحصاد دوى مجلع الحعاون الخلُجي على طلعه واخادة وهاى الاىفط ووضاع
خطااة للحىىَااع فااي مصااادز الاادخل القااىمي لاااره الاادوى وذلااو إلاىاحاااة خطااس ه ااىب الااىفط ,او قلااة الطلااي
علُة و الحالي اهخفاغ اطعازه .
 -2ثأط ااِع مؼ ااسوعات هفطُ ااه مؼ اابرلة ب ااين دوى مجل ااع الحع اااون الخلُج ااي ولحىط ااُع ه ااره الفن ااسة لا ااسغ
ثدقُق الىمى الاقحصادي في الىاثج اإلادلي الاحمالي .
 -3ضااسوزة وضااع الُ ااه حدًااده مؼاابرله ب ااين دوى مجلااع الحعاااون الخلُج ااي مااً احاال مىاحا ااة الحاي ارات الج ا
ثدصل في لمُه الاهحاج واطعازه .
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 -4ضاسوزة وحااىد جعاااون مؼابرك بااين دوى مجلااع الحعاااون الخلُجاي مااً احاال الحىقُاي وثأهُاال الاباااز الىفطُااة
اإلاحأملة  ,مً احل اإلادافظة على الاهحاج الىفطي لارا الدوى .
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