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 السمخص

ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى محجدات الظمب عمى العسالة األجشبية في السسمكة العخبية 

(، ولتحقيق ىجؼ الجراسة  تؼ استخجاـ السشيج واألسمؾب 0100-0651الدعؾدية ، خالؿ الفتخة )

الؾصفي و اإلحرائي الؿياسي لجراسة الستغيخات ، وتؼ استخجاـ بيانات سمدمة زمشية لمستغيخات 

باعتساد  EVIEWS) في عسمية التقجيخ، بإستخجاـ مخخجات )  0100ـ إلى 0651ة مؽ لمفتخ 

طخيقة السخبعات الرغخى ، وبعج أجخاء عجة محاوالت خمرت الجراسة إلى نسؾذج ؾياسي ييجؼ 

إلى ؾياس أثخ كل مؽ )الشاتج السحمي، متؾسط أجؾر العسالة الؾافجة، متؾسط أجؾر العسالة 

مى العسالة األجشبية، وبعج معالجة السذكالت الؿياسية تؾصمت الجراسة الدعؾدية( في الظمب ع

طخدية بيؽ الظمب عمى العسالة األجشبية والشسؾ  ذات داللة إحرائيةالى اف ىشاؾ عالقة 

في السسمكة العخبية الدعؾدية  بأىسية ندبية   االقترادي في القظاع الغيخ نفظي

ائج  في ضؾء اإلصالحات الييكمية التي قامت بيا (، ويسكؽ تفديخ ىحه الشت1.246233قجرىا)

السسمكة والقؾانيؽ الججيجة ، ؼبدبب الشقص في فخص العسل، رأت الحكؾمة الدعؾدية الحاجة إلى 

تظبيق قؾانيؽ لدعؾدة الؾعائف مؽ أجل زيادة فخص العسل لمسؾاطشيؽ الدعؾدييؽ في القظاع 

وبخنامج الحج األدنى لؤلجؾر المحاف صجرا في  الخاص. وكاف الشغاماف الخئيدياف بخنامج نظاقات

لتحفيد سعؾدة الؾعائف، كسا قجمت الجراسة مجسؾعة مؽ التؾصيات  0100السسمكة في يؾنيو 

لمسسمكة مؽ خالؿ التؾسع في أنذظة القظاعات  0101أىسيا7 العسل عمى التأكيج عمى رؤية 
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لتؾطيؽ الؾعائف لمعسالة الدعؾدية،  الخاصة والتؾسع في االستثسار وتشؾيع القاعجة االقترادية

 وكحلػ العسل عمى مؤامة مخخجات التعميؼ مع سؾؽ العسل.

) الظمب عمي العسالة األجشبية ، القظاع الخاص , التذخيعات الججيجة ,  الكمسات السفتاحية :

 البظالة (

Abstract 

this study aimed at identifying the determinants of the demand for foreign labor in the 

Kingdom of Saudi Arabia during the period 1980-2021. In order to achieve the 

objective of the study, the standard methodology was used by measuring the effect of 

GDP, average wages of expatriate labor, The number of establishments registered in 

the social insurance system), in the demand for foreign labor, and the use of time 

series data for the variables from 1980 to 2021 in the estimation process, by adopting 

the method of lower squares, and after several attempts the study reached a standard 

model aimed at Measuring the effect of both The average wage of the expatriate 

labor, the average wage of Saudi labor) in the demand for foreign labor. 

Using the outputs of (EVIEWS, by adopting the method of least squares, and after 

making several attempts, the study concluded with a standard model that aims to 

measure the impact of each of (the domestic product, the average wages of expatriate 

workers, the average wages of Saudi workers) on the demand for foreign workers, and 

after addressing the standard problems The study concluded that there is a statistically 

significant relationship between the demand for foreign labor and economic growth in 

the non-oil sector in the Kingdom of Saudi Arabia, with a relative importance of 

(0.579566). These findings can be explained in the light of Saudi Arabia's structural 

reforms and new laws. Due to the lack of employment opportunities, the Saudi 

government saw the need to apply Saudization laws to increase employment 

opportunities for Saudi citizens in the private sector. The two main systems were the 

Scopes Program and the Minimum Wage Program, which were issued in the 
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Kingdom in June 2011 to stimulate job Saudization. The study also made a number of 

recommendations, the most important of which are: To emphasize the Vision 2030 of 

the Malqa through expanding private sector activities, expanding investment and 

diversifying the economic base For Saudi labor, as well as to educate Saudi labor and 

work to coordinate the outputs of education with the labor market. 

 

Keywords: (demand for foreign labor, private sector, new legislation, unemployment( 

. 

 

 

 السقػجمػػة

 

أدى عيؾر البتخوؿ إلى تغيخات شاممة في نغامشا العخبي السعاصخ أثخت عمى طبيعة العالقات 

الشغاـ العالسي وكاف الكائشة بيؽ مكؾناتو وكحلػ عمى عالقاتو بالشغؼ اإلقميسية السحيظة وحتى 

مؽ نتيجة ذلػ أف اتجيت دوؿ الخميج العخبي ومشيا السسمكة العخبية الدعؾدية اتجاىات واسعة 

نحؾ البشاء الحجيث والبجء في خظط تشسؾية طسؾحة, ومؽ الظبيعي أف تكؾف ىشاؾ عؿبات أماـ 

ؾادر البذخية عسمية البشاء التي شخعت فييا السسمكة كانخفاض عجد الدكاف وضعف تأىيل الك

األمخ الحي دفعيا مؽ أجل تحقيق آماليا الظسؾحة إلى االعتساد عمى العالؼ الخارجي إلشباع 

متظمبات التشسية وتحؾلت السسمكة إلى سؾؽ العسل تؾفخت لو كل عشاصخ الشجاح )الكاعؼ، 

0660 705.) 
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التي مؽ شأنيا أف  وأدى ذلػ إلى بجء السسمكة العخبية الدعؾدية في مذاريع التظؾيخ الخئيدية

تداعج عمى تظؾيخ السسمكة، ولتحقيق ذلػ، كانت السسمكة العخبية الدعؾدية، واستسخت عمى مخ 

العقؾد، في االعتساد عمى إمجادات وفيخة مؽ العسالة الؾافجة ذوي الجخل السشخفض مؽ جشؾب 

اؿ ال يعتبخوف شخؽ آسيا الحيؽ يجخمؾف إلى السسمكة كعساؿ متعاقجيؽ. وفي حيؽ أف ىؤالء العس

ألف في عاـ  511عادة مياجخيؽ نغخا لقؾانيؽ العسل في السسمكة، "ارتفعت معجالت اليجخة مؽ "

" تسثل "زيادة بشدبة 0111مميؾف في عاـ  3.0و  0660مميؾف في عاـ  1.0إلى  0641

 .(Al-Gabbani; 2009, p.8).٪ عمى التؾالي"20.0٪ و 51.2

 

لة األجشبية وتأثيخىا تيجؼ ىحه الجراسة الى ؾياس ومعخفة واقع العساو مؽ واقع معخفتشا بأىسية 

الظمب عمى العسالة األجشبية في عل التذخيعات الججيجة في السسمكة العخبية الدعؾدية خالؿ 

يتؼ تحميل البيانات    E-views( وبإستخجاـ البخنامج اإلحرائي  ٠١٠٠ – ٠٨٩١الفتخة )

 باعتساد طخيقة السخبعات الرغخى .

 

في الؾقت الحي طخحت الحكؾمة الدعؾدية بخنامج "نظاقات" لتقميص االعتساد عمى العسالة و 

الؾافجة في جسيع أنحاء السسمكة نجج عجـ اىتساـ السؾاطشيؽ الدعؾدييؽ في الغالب بالؾعائف 

الستجنية، ىشاؾ مخاوؼ متدايجة مؽ أف معغؼ أصحاب العسل لؽ يتسكشؾا مؽ إحالؿ الدعؾدييؽ 

ب وبالتالي لؽ يتسكشؾا مؽ االلتداـ بالذخوط السظمؾبة. ومع استعجاد العسالة الؾافجة محل األجان
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األجشبية لقبؾؿ شغل وعائف متجنية وبخواتب أقل، فإف ىشاؾ مخاوؼ مؽ أف غياب العسالة 

الؾافجة يسكؽ أف يجفع بالسؤسدات والذخكات التي تتجاوز ىحا السشاخ الرعب إلى تحسيل 

 سالة اإلضاؼية.عسالئيا تكاليف الع

 

 الدراسات الدابقة 

 

 وأما ألىؼ الجراسات التي ناقذو مؾضؾع الظمب عمى العسالة األجشبية فيي 7 

( تقجيخ الحاجة إلى العسالة األجشبية في قظاع البشاء 0104) Ismailتشاولت دراسة  .0

. ويدتشج التحميل عمى بيانات مدح لقظاع البشاء، 0101والتذييج في ماليديا بحمؾؿ عاـ 

التي قجمتيا بيانات دائخة اإلحراءات في ماليديا. وتبيؽ الشتائج أنو مؽ بيؽ إجسالي 

كاف تقميص العسالة السحمية عمى الشحؾ ، 0101الظمب عمى العسالة األجشبية في عاـ 

في السائة مؽ  05.3في السائة مؽ العامميؽ في القظاع العاـ، و  33.1التالي7 

في السائة مؽ العساؿ السيشييؽ. غيخ أف ندبة الديادة في  02.1السؾعفيؽ الفشييؽ، و 

التقشييؽ مؽ احتياجات العساؿ السيشييؽ األجانب كانت أعمى مؽ الشدبة السئؾية لمسؾعفيؽ 

 . 0101إلى عاـ  0101عاـ 
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( إلى التعخؼ عمى أسباب البظالة في السسمكة العخبية 0103) Farhanىجفت دراسة  .0

الدعؾدية، فعمى الخغؼ مؽ مؾاردىا االقترادية اليائمة، تؾاجو السسمكة العخبية الدعؾدية 

قجمت سمدمة  حالة بظالة مختفعة شيجت عمى مجى العقج الساضي أف الدمظات الدعؾدية

إلى  0666مؽ الدياسات والبخامج الخامية إلى معالجة الؾضع  بفحص البيانات مؽ عاـ 

، تغيخ الشتائج أنو في حيؽ تدتسخ مدتؾيات البظالة الدعؾدية في االرتفاع 0101عاـ 

كتجارة عامة، فإف معجؿ البظالة لمعساؿ األجانب، في حيؽ أنو أقل بكثيخ بكثيخ مؽ 

 .  السعجؿ الدعؾدي

( الى التعخؼ عمى دور االستثسار األجشبي السباشخ 0102) Albassamىجفت دراسة  .0

(،  حيث 0100-0666في الشسؾ االقترادي وفي تؾفيخ فخص العسل خالؿ الفتخة )

جسعت البيانات الستعمقة بتجفق االستثسار األجشبي السباشخ إلى السسمكة العخبية الدعؾدية 

لي والييئة العامة لالستثسار في السسمكة العخبية الدعؾدية، مؽ قاعجة بيانات البشػ الجو 

في حيؽ أف الشاتج السحمي اإلجسالي لمفخد )الشسؾ االقترادي( استخجـ بيانات مؽ قاعجة 

بيانات البشػ الجولي فقط. استخجمت الجراسة مشيجية تحميل الدالسل الدمشية لجراسة 

لشسؾ االقترادي والعسالة في السسمكة تأثيخ تجفق االستثسار األجشبي السباشخ عمى ا

العخبية الدعؾدية، وعمى الخغؼ مؽ أف الجراسة وججت أف تجفقات االستثسار األجشبي 

السباشخ تداىؼ في الجيؾد الحكؾمية الخامية إلى خفض معجؿ البظالة السختفع أو الديظخة 

سار األجشبي عميو عمى األقل، إال أف الجراسة لؼ تجج أي عالقة بيؽ تجفقات االستث
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السباشخ والشسؾ االقترادي في السسمكة العخبية الدعؾدية. ومع ذلػ، يجب أف نكؾف 

ححريؽ في تفديخ نتيجة التأثيخ اإليجابي لالستثسارات األجشبية السباشخة عمى التؾعيف 

 حيث أف ما يقخب مؽ نرف القؾى العاممة الدعؾدية يعسل في القظاع العاـ

إلى دراسة محجدات الظمب عمى العسالة في الذخكات  Godart (0100) ىجفت دراسة .1

الستعجدة الجشديات العاممة في السسمكة الستحجة ،  وباستخجاـ معمؾمات عؽ مجسؾعة مؽ 

إلى  0663الذخكات الستعجدة الجشديات العاممة في السسمكة الستحجة في الفتخة مؽ 

تعجدة الجشديات أقل تأثخا ، نجج أف الظمب عمى العسالة في الذخكات السحمية الس0112

 لمتغيخات في تكاليف العسالة مقارنة بالذخكات األجشبية الستعجدة الجشديات. 

( إلى دراسة وتحميل واقع العسل في القظاع الخاص لتقجيخ 0100ىجفت دراسة مذعل ) .2

في السسمكة العخبية الدعؾدية، وقج  الظمب عمى العسالة الؾافجة في القظاع الخاص

استخجمت الجراسة أساليب التحميل الؾصفي والكسي مؽ خالؿ بيانات الدالسل الدمشية 

وقج تؾصمت نتائجيا إلى أف الظمب عمى العسالة الؾافجة في القظاع الخاص يختبط طخديا 

عجد بكل مؽ الشاتج السحمي الحؿيقي غيخ الشفظي، ومتؾسط اجخ العامل الدعؾدي و 

السشذآت السدجمة في ناعؼ التأميشات االجتساعية ، كسا يختبط عكديا بستؾسط اجخ 

 العامل الؾافج.   

 Albassam ( تختمف ىحه الجراسة مع دراسة كال مؽ دراسة التعميق عمى الدراسات الدابقة :

( ، في مجتسع وعيشة البحث وكحلػ في االساليب Godart 2013  ( ( ، و  دراسة2015
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حرائية السدتخجمة، حيث تعتسج الجراسة الحالية عمى اسمؾب االنحجار الستعجد بظخيقة اال

 السخبعات الرغخى بيشسا اعتسجت ىحه الجراسات عمى اسمؾب التكامل السذتخؾ.

تتفق ىحه الجراسة مع دراسة فخحاف ودراسة مذعل في مجتسع البحث الحي تسثل في السسمكة 

ع دراسة مذعل في تشاوليا لمظمب عمى العسالة الؾافجة في السسمكة العخبية الدعؾدية، كسا تتفق م

العخبية الدعؾدية ، وتتفق مع غالبية الجراسات في السشيج الستبع حيث تتبع الجراسة الحالية 

السشيج الؾصفي التحميمي، كسا تتذابو ىحه الجراسة في استخجاـ الدالسل الدمشية واالختبارات 

اسات،  وتتفق ىحه الجراسة مع غالبية الجراسات الدابقة في محجدات الؿياسية مع غالبية الجر 

 الظمب عمى العسالة األجشبية.

 مفههم العسالة الهافدة :

 في دائسا   استقخارا   ويدتقخوف  أخخى  مؽ بمجاف يقجمؾف  الحيؽ إلى يذيخ الؾافجة العسالة مرظمح أف

الستعاقجة  لمعسالة وشسؾلو السياجخة العسالة مفيـؾ في التؾسع حؿيقة األمخ في يسكؽ وال .ما بمج

 الجائؼ العامل التفخقة بيؽ معيار عمى القزاء شأنو مؽ السفيـؾ ىحا في التؾسع ألف السؤقتة،

 مؽ الشؾعيؽ ىحيؽ بيؽ الحساية وىؾ اختالؼ أساسي، لدبب قبؾلو يسكؽ ال أمخ وىؾ والسؤقت،

 إلقاء شأنو مؽ الستعاقجة العسالة عمى السياجخة العسالة بيا التي تتستع الحساية إضفاء فإف العسالة،

السجمذ )قزايا الدياسات االجتساعية الخميجية  دوؿ في السؾجؾد الؾاقع تخالف التدامات قانؾنية

   .(7٢٠ 010٣السفاـيؼ والسجاالت واالشكاليات،
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 أسباب نذأة وانتذار العسالة الهافدة في السسمكة العربية الدعهدية :

7 فعسمية اكتذاؼ البتخوؿ واستخخاجو والتعامل مع متظمباتو وأجيدتو في  اكتذاف البترول -أوال 

في  –البجاية كاف بحاجة إلى عسالة ماىخة وإلى مؾعفيؽ وفشييؽ و أبشاء السسمكة العخبية الدعؾدية 

يؾجج لجييؼ  لؼ يكؾنؾا مدتعجيؽ لمؿياـ بكل ىحه الؾعائف واألعساؿ إضافة إلى أنو ال-ذلػ الؾقت 

السيارات الزخورية والجؾيقة لجل الؾعائف السيشية ، لحلػ لجأت الحكؾمة والذخكات والسؤسدات 

 . إلى االستعانة بالعسالة الؾافجة

وىحا الدبب كسا   رخص أجرة العامل غير الدعهدي مقابل ارتفاع دخل الهطن والسهاطن: -ثانيا

اسؼ في استقجاـ العسالة فمؾ كانت أجؾرىؼ ( الدبب الخئيذ والعشرخ الح 0656يخى مخسي 

غالية أو ضخائب الجولة تجاىيؼ مختفعة لتخدد الكثيخ في استقجاميؼ وبخاصة في السيؽ التي 

يسكؽ أف نظمق عمييا الكساليات مثل الخجـ والدائقيؽ والسخبيات وال اقترخ االستقجاـ عمى السيؽ 

 . مؽ يذغميا مؽ أبشاء السسمكة العخبية الدعؾديةوالحخؼ الجؾيقة التي تحتاجيا السسمكة وال يؾجج 

فالسؾاطؽ الدعؾدي في  ضعف إقبال السهاطشين عمى العسل اليدوي وعدم تقديرهم له : -ثالثا 

الدابق كاف مثاال لميسة والشذاط وكاف يعسل في جسيع السيؽ بجوف استثشاء وكانت لجيو القجرة 

عمى التحسل والربخ بل والتغخب لظمب رزقو ،و السؾاطشة الدعؾدية كانت قائسة بكل شؤوف 

لبتخوؿ وارتفاع السشدؿ بل تعجاه إلى العسل في االحتظاب والخعي والدراعة لكؽ مع اكتذاؼ ا

االقتراد وارتفاع دخل الفخد وؾياـ الجولة باإلعانات في كثيخ مؽ الدمع بجأ الفخد في االبتعاد عؽ 
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األعساؿ اليجوية وبجأت السخأة في البحث عؽ الخاحة والجعة مسا  .تختب عميو استقجاـ أعجاد كبيخة 

 (.0656مؽ العسالة والخجـ )مخسي ، 

إلى انتذار  ىػ ( إلى األسباب التي تؤدي 0110يزيف )عديخي 7 التدتر التجاري -رابعا  

العسالة الؾافجة 7 عيؾر العجيج مؽ السؤسدات الؾىسية والتي تتاجخ باستقجاـ العامميؽ وإطالقيؼ 

لمعسل في البالد نغيخ مبالغ معيشة يجفعؾنيا مقابل كفالتيؼ وىحا جاء نتيجة لػياب التشغيؼ الجيج 

 . إلى السسمكة ، وقرؾر في الخقابة عمى تمػ السؤسدات ممةفي انتقاؿ األيجي العا

7 فقج تختب عمى تعميؼ السخأة والتغيخات االقترادية التي أصابت عسل السرأة الدعهدية -خامدا  

السسمكة أف وجج ىشاؾ حاجة لعسميا سؾا في السجارس أو السدتذؽيات أو مجاالت األمؽ مسا زاد 

فخاغ الحي يحجث بدبب عسل السخأة حيث يتؾلى الدائق مياـ مؽ الحاجة إلى السخبية لدج ال

 . إيراؿ السخأة إلى العسل وإرجاعيا، والسخبية تتؾلى تخبية األبشاء حتى رجؾعيا إلى السشدؿ

الذروط الستعددة والسعقدة التي يزعها أصحاب األعسال في القطاع الخاص والتي ال  -سادسا 

ىػ (. إضافة إلى 0110،) عديخي ، اطشين الدعهديينتتهافر كمها في طالب العسل من السه 

 اشتخاط الخبخة كعشرخ أساسي لقبؾؿ طمب طالب العسل. اتجاه أغمب السؤسدات والذخكات إلى

 الشعرية االقترادية لمطمب عمى العسل :

الظمب عمى العسل ىؾ طمب مذتق مؽ الظمب عمى الدمع والخجمات، أي أنو يشبثق مؽ الظمب 

إنتاجيا باستخجاـ العسل. وقمسا تؾجج سمعة أو خجمة يسكؽ إنتاجيا السراد لخجمات عمى الدمع وا

متظؾرا وحجيثا ، أو حتى لؾ  -اآلالت السدتخجمة -بجوف عسل ميسا كاف مدتؾى رأس الساؿ 
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الظمب عمى العسل السالئؼ ازداد الظمب عمى الدمع والخجمات، ازداد كانت تعسل ذاتيا . فكمسا 

 إلنتاجيا، والعكذ صحيح 

( وبعزيا Labor Intensiveإال أف ىشاؾ بعض الدمع والخجمات تحتاج إلى كثافة في العسل )

(، وحدب نغخية العسل التي. يؤيجىا Capital Intensiveقميل العسل وكثيف رأس الساؿ )

مؽ الحاالت، وفي بعض الحاالت يعتبخاف -الؾاقع، فإف ىحيؽ السؾرديؽ. يعتبخاف بجيميؽ في كثيخ

 ىػ(.0102مكسميؽ أحجىسا لآلخخ. )عخب والتؾيجخي وآخخوف، 

وبسا أف العسل ىؾ أحج عشاصخ. اإلنتاج األساسية، لحا يعتسج الظمب عمى العسل أساغا عمى 

إنتاجية العامل وأجخه، فحجؼ العسل السظمؾب إلنتاج قجر معيؽ مؽ سمعة آو خجمة، يعتسج عمى 

لعالقة الغشية التي تخبط بيؽ عشاصخ اإلنتاج )وعمى رأسيا العسل ورأس الساؿ( واإلنتاج. وىحا ما ا

 ( والتي يعبخ عشيا كسا يميProduction Function7يدسى بجالة اإلنتاج )

           
( ورأس L( يعتسج عمى حجؼ كل مؽ العسل )Qوتقتخض السعادلة الدابقة أف حجؼ اإلنتاج )

(، بافتخاض أف عشاصخ اإلنتاج األخخى ثابتة. ومؽ ىحه العالقة الغشية يسكؽ الحرؾؿ Kالساؿ)

عمى اإلنتاجية الحجية لمعسل واإلنتاجية الحجية لخأس الساؿ ومعجؿ اإلحالؿ الفشي بيشيسا. وبسا أف 

 Profitاليجؼ مؽ اإلنتاج وخاصة في القظاع األىمي)الخاص( ىؾ تعغيؼ الخبح)

Maximizationبيؽ األسعار الشدبية لمعسل ورأس  ج مؽ إدخاؿ العالقات االقترادية تخبط( فالب

ومؽ اإليخادات عمى الحرؾؿ ومؽ ثؼ التكاليف( مع سعخ السشتج الشيائي، عمى الساؿ )لمحرؾؿ 

 الخيح.ثؼ عمى 
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مؽ تكاليف اإلنتاج، فإف سعخ أىؼ جدء كل مشيا تذكل وحجؼ أسعار عشاصخ اإلنتاج أف وبسا 

ائي مزخوبا في حجؼ اإلنتاج يذكل اإليخادات، والغخؽ بيشيسا ىؾ الخبح. فمكي يكؾف السشتج الشي

الخبح عشج أقرى ؾيسة لو البج أف يكؾف الغخؽ بيؽ التكاليف واإليخادات عشج أقرى ؾيسة أيزا . 

 mimiMiM)ويحجث ذلػ في عل السشافدة الكاممة عشجما تكؾف التكاليف عشج أدنى حج ليا

tsoCيتحقق الذخط7 ( وذلػ عشجما 

p = MC 

سعخ وحجة أف (، أي MC( يداوي تكمفتيا الحجية )Pسعخ الؾحجة )أف وتعشي ىحه السعادلة 

وحجة أنتجت مشو، أما في سؾؽ عشاصخ اإلنتاج ؼيسكؽ القؾؿ أيزا بأف  آخخاإلنتاج يداوي تكمفة 

ة إنتاجيتو يداوي ؾيسأف ( عشج حجؼ اإلنتاج الحي يعغؼ ربح السشذأة يجب Wأجخ العامل )

الحجية، أي الؾحجة التي يتحقق عشجىا أقرى فخؽ بيؽ التكاليف الكمية واإليخادات الكمية مزخوبة 

( يجب Wأجخ العامل )ا ف  في سعخىا، وىؾما يدسى باإليخاد الحجي. والسعادلة التالية تذيخ إلى 

 ( .PmVيداوي ؾيسة إنتاجيتو )أف 

w = VMP 

عمى إنتاجيتو. الحجية7 مقدؾما ( Wالعامل)أجخ ( يداوي Pالخجمة )أو الدمعة فإف سعخ وعميو، 

. 

   
 

   
 

 السعادلة التالية7عمى ( نتحرل mVVوبزخب طخفي السعادلة الدابقة في الشاتج الحجي)
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وحجة مؽ وحجات اإلنتاج ىؾ بسثابة كل ( عشج PmVججوؿ ؾيسة اإليخاد الحجي)فإن وعميو، 

سج سمعة  مشذأةمشحشى الظمب عمى العسل بالشدبة لمسشذأة. ومجسؾع طمبات العسل بالشدبة لكل 

معيشة، ىؾ مشحشى طمب الرشاعة عمى العسل؛ لحلػ تدسى نغخية الظمب عمى العسل بشغخية 

(. ومجسؾع ٠٨٥٨)مارشاؿمؽ االقترادييؽ كارتخ، و  كلاإلنتاجية الحجية لمعسل، والتي وضعيا 

ذلػ الخجمات في القظاعات اإلنتاجية، وجسيع الخجمات، بسا ثم طمبات الرشاعات السختمفة ومؽ 

 الحكؾمية، تداوي الظمب الكمي عمى العسل.

  :العهامل السؤثرة في الطمب عمى العسالة  

بأقل تكمفة مسكشة  أف السشذآت تظمب العسل بالقجر الحي يحقق ليا الخبح األعغؼ، أي أنيا تشتج

وتبيع مشتجاتيا بأعمى سعخ مسكؽ، وتكمفة العسل ىي دائسا األكبخ مؽ بيؽ جسمة تكاليف 

% مؽ إجسالي تكاليف التذغيل، اعتسادا عمى نؾعية 41إلى % 22التذغيل، إذ تتخاوح عادة بيؽ 

ا واضحا في وطبيعة اإلنتاج، وىل ىؾ كثيف العسل أـ كثيف رأس الساؿ؟ وبسا أف لخأس الساؿ أثخ 

قؾتو، وميارتو، وخبخاتو فحدب، وإنسا تعتسج ايزا عمى إنتاجية العسل، فإف إنتاجيتو ال تعتسج 

رأس الساؿ الستاح لو، فكمسا تدايج حجؼ العسل وعل را س الساؿ ثابتا انخفزت إنتاجية  عمى

ػ أيزا العامل اإلضافي )أي اإلنتاجية الحجية لمعسل( حدب قانؾف تشاقص الغمة. ويشظبق ذل

عمى مدتؾى التقشية السدتخجمة في اإلنتاج التي تخفع إنتاجية العسل كسا ىؾ الحاؿ بالشدبة لخأس 

الساؿ. ويؤثخ ذلػ تأثيخا مباشخا عمى سمؾؾ السشذآت في سؾؽ العسل التي تظمب السديج مؽ العسل 
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مشحشى عشجما يشخفض أجخه مقارنة بدعخ رأس الساؿ والتقشية، والعكذ صحيح، ولحلػ يعبخ 

 (.701 0100الظمب عمى العسل عؽ العالقة العكدية بيؽ األجخ الحؿيقي وحجؼ العسل )مذعل، 

 السشهـجـيـة

تؼ االعتساد في ىحا الفرل عمى السشيج الؾصفي  الؿياسي حيث تدتشج دالة الجراسة لؿياس 

الظمب عمى العسالة األجشبية في السسمكة العخبية الدعؾدية، وذلػ مؽ خالؿ ؾياس أثخ كل مؽ 

)الشاتج السحمي، متؾسط أجؾر العسالة الؾافجة، متؾسط أجؾر العسالة الدعؾدية، عجد السشذآت 

ة  في نغاـ التأميشات االجتساعية( في الظمب عمى العسالة األجشبية، وتؼ استخجاـ بيانات السدجم

في عسمية التقجيخ حيث تؼ الحرؾؿ عمى  0100ـ إلى 0651سمدمة زمشية لمستغيخات لمفتخة مؽ 

بيانات الدالسل الدمشية الخاصة بالشاتج السحمي مؽ البشػ السخكدي الدعؾدي والبيانات الستعمقة 

عجاد الؾافجيؽ ومتؾسط األجؾر وعجد السشذأت السدجمة في التأميشات االجتساعية مؽ مؾقع بأ

السؤسدة العامة لمتأميشات االجتساعية  وذلػ باعتساد طخيقة السخبعات الرغخى  لجراسة العالقة 

بيؽ الستغيخات والتعخؼ عمى أىؼ الخرائص اإلحرائية،  مؽ خالؿ بيانات الدمدة الدمشية 

ات تقجيخ عجة نساذج ؾياسية بريغة االنحجار الستعجد والريغة المؾغاريتسية واستخجاـ لمستغيخ 

بعض االختبارات اإلحرائية لتحميل نتائج التقجيخ )اختبار معشؾية السعمسات ، اختبار معشؾية 

لمكذف عؽ Glejser لمكذف عؽ مذكمة االرتباط الحاتي، واختبار  D.W، اختبار   (F)الشسؾذج

 لمكذف عؽ مذكمة االرتباط الستعجد(.   VIFثبات التبايؽ ، اختبار  مذكمة عجـ

 : تقدير الشسهذج القياسي
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 تؼ تقجيخ دالة بالريغة الخظية حيث أف طخيقة السخبعات الرغخى تذتخط أف تكؾف الجالة خظية، 

 : الشسهذج القياسي

 وتست صياغة ىحا الشسؾذج كتالي7 

                          
 :تهصيف الشسهذج

إف الظمب عمى العسالة األجشبية يتحجد مؽ خالؿ عجة عؾامل ومؤشخات يسكؽ مؽ خالليا دراسة 

محجدات الظمب عمى العسالة األجشبية، حيث يسثل الستغيخ التابع في الشسؾذج العسالة األجشبية 

 السدجمة في التأميشات االجتساعية لمقظاع الخاص. 

 غيخات السدتقمة والتي سيتؼ دراسة مجى تأثيخىا عمى الستغيخ التابع فيي7 أما ؼيسا يتعمق بالست

 مداهسة الشاتج السحمي في الطمب عمى العسالة األجشبية:  -1

يدداد الظمب عمى العسالة األجشبية في القظاع الخاص بديادة الشاتج السحمي اإلجسالي غيخ 

أف ىشاؾ عالقة ذات داللة إحرائية مؾجبة بيؽ الظمب عمى العسالة األجشبية  الشفظي،  حيث

والشسؾ االقترادي حيث أف زيادة  الشسؾ االقترادي يؤثخ بذكل إيجابي عمى الظمب عمى 

 .العسالة األجشبية 

 مداهسة أجهر العسالة األجشبية في الطمب عمى العسالة األجشبية:  -2

يؤدي إلى انخفاض الظمب عمييا واستبجاليا بالعسالة الدعؾدية زيادة أجؾر العسالة الؾافجة س

والتي تعتبخ في ىحه الحالة اقل تكمفة، ىشاؾ عالقة ذات داللة إحرائية سالبة بيؽ الظمب 



 
 

1699 

 

عمى العسالة األجشبية ومتؾسط أجؾر العسالة األجشبية. حيث أف نقص أجؾر العسالة األجشبية 

 عسالة األجشبية، حيث يعبخ عؽ السخونة الدعخية.يؤثخ بذكل إيجابي عمى الظمب عمى ال

 مداهسة أجهر العسالة الدعهدية في الطمب عمى العسالة األجشبية:  -3

تؤدي الديادة في أجؾر العسالة الدعؾدية إلى زيادة الظمب عمى العسالة األجشبية التي تعتبخ 

ة مؾجبة أرخص وأوفخ عمى أصحاب السشذآت، حيث أف ىشاؾ عالقة ذات داللة إحرائي

 . بيؽ الظمب عمى العسالة األجشبية ومتؾسط أجؾر العسالة الدعؾدية

مداهسة عدد السشذآت السدجمة في التأميشات االجتساعية في الطمب عمى العسالة 

 األجشبية: 

تؤدي زيادة عجد السشذآت في القظاع الخاص إلى زيادة الظمب عمى العسالة الؾافجة، حيث  

االقترادية السشتجة لمدمع والخجمات سيؤدي إلى زيادة الظمب أف أي نسؾ في القظاعات 

عمى العسالة األجشبية لمعسل لجييا، وىحا يفدخ استحؾاذ القظاع الخاص عمى الشدبة األكبخ 

مؽ العسالة الؾافجة في السسمكة، حيث تؾجج عالقة ذات داللة إحرائية مؾجبة بيؽ الظمب 

دجمة في التأميشات االجتساعية. حيث يعج ىحا عمى العسالة األجشبية وعجد السشذآت الس

 الستغيخ مخونة الظمب عمى الدمعة.

 الشتـائـج

 نساذج الدراسة         
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بعجة محاوالت لتقجيخ الشاتج السحمي اإلجسالي كجالة في الستغيخات التي تؼ  ووقج قامت الباحث

 ذكخىا سابقا  ويؾضح الججوؿ أدناه نتائج ىحه السحاوالت7

 ( نتائج القياس لمشساذج األربعة.١)جدول 

 (1) نسهذج (2) نسهذج (3) نسهذج (4) نسهذج
  الشسهذج

 الستغيرات                                  

 0.396441- 

0.148782)-( 

1.677299 

(0.500029) 

1.617866 

(0.472058) 

2447.230 

(2.955378) 

c 

t 
 االنحدار ثابت

 0.579566 

(7.776261) 

0.545719  

(5.852930) 

0.601005 

(1.423817) 

0.013521 

(2.880916) 

1β 

t 
 اإلجسالي السحمي الشاتج

 0.212147

(0.729421) 

0.004035- 

-( 

0.011057) 

 0.033685-

-(

0.078241) 

0.303647- 

-( 

0.929713) 

2β 

t 

  الهافدة العسالة أجهر متهسط

0.006768- 

 -(

0.072934) 

0.009855- 

-( 

0.084187) 

0.016320- 

-(

0.127512) 

0.080454- 

-( 

0.719048) 

3β 

t 

  الدعهدية العسالة أجهر متهسط

- - 

0.030226- 

-(

0.134384) 

 0.004892- 

1.043295)-( 

4β 

t 

 نعام في السدجمة السشذآت عدد

  االجتساعية التأميشات

0.743951 0.570842 0.571052 0.858824 - 2R 
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26.14954 16.84852 12.31437 56.27119 - F* 

1.300434 2.038375 2.039481 1.102561 - D.W 

  ذاتي ارتباط -  يؾجج  يؾجج  يؾجج  يؾجج ال

  التباين ثبات عدم -  يؾجج  يؾجج ال يؾجج ال  يؾجج ال

 متعدد ارتباط - يؾجج  يؾجج  يؾجج ال  يؾجج ال

 

 السردر: باالعتساد عمى بيانات برنامج ايفيهز.       

 

( ، كأفزل الشساذج وذلػ لعجة 1وبشاء  عمى الشتائج في الججوؿ الدابق تؼ اختيار الشسؾذج )

 أسباب ىي7 

 الشسؾذج معشؾي أي يسكؽ الؾثؾؽ بتقجيخاتيا.  .0

خمؾ الشسؾذج مؽ مذكمة االرتباط الحاتي واالرتباط الخظي الستعجد وكحلػ عجـ ثبات  .0

 التبايؽ .

 (: 4)نتائج تقدير الشسهذج 

في ىحا الشسؾذج تؼ اعتساد ثالثة متغيخات مدتقمة تسثال في )الشاتج السحمي اإلجسالي، متؾسط 

عيف لجراسة تأثيخىا عمى طمب أجؾر العسالة الؾافجة، متؾسط أجؾر العسالة الدعؾدية( في التؾ 
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العسالة األجشبية، وذلػ عؽ طخيق  ححؼ متغيخ عجد السشذآت السدجمة  في نغاـ التأميشات 

نغخا ألنو سبب رئيدي في مذكمة االرتباط الستعجد، وكحلػ إضافة البؾاقي والستغيخ التابع 

 متباطئ لفتخة واحجة لسعالجة مذكمة  االرتباط الحاتي ومذكمة التبايؽ.

 االسـتـشـتـاجــات

وبعج أجخاء عجة محاوالت خمرت الجراسة إلى نسؾذج ؾياسي ييجؼ إلى ؾياس أثخ كل 

في الظمب  (الشاتج السحمي، متؾسط أجؾر العسالة الؾافجة، متؾسط أجؾر العسالة الدعؾدية) مؽ

التؾصل إلى عمى العسالة األجشبية، وبشاء عمى ىحا الشسؾذج وبعج معالجة السذكالت الؿياسية تؼ 

7الشتائج التالية  

 أف ثابت االنحجار غيخ معشؾي أي أف الجالة ليذ  ليا مقظع. -

معمسة مداىسة الشاتج السحمي اإلجسالي في الظمب عمى العسالة األجشبية معشؾية عشج  -

% و بإشارة مؾجبة وقج بمغت اىسية الظمب عمى العسالة الؾافجة في القظاع 0مدتؾى 

الخاص في األجل الظؾيل بالشدبة لمشاتج السحمي اإلجسالي غيخ الشفظي نحؾ  

1.246233 

%، مسا يجؿ عمى 2الة الؾافجة غيخ معشؾية  عشج مدتؾى جاءت معمسة متؾسط أجؾر العس -

 عجـ وجؾد عالقة بيؽ أجؾر العسالة الؾافجة وبيؽ الظمب عمييا، 
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وقج جاءت معمسة متؾسط أجؾر العسالة الدعؾدية غيخ معشؾية عشج مدتؾى مسا يجؿ   -

 .عمى عجـ وجؾد عالقة  بيؽ زيادة متؾسط أجؾر العسالة الدعؾدية وبيؽ الظمب عمييا

كسا يتزح أف ىشاؾ عالقة ارتباطية بيؽ الستغيخ التابع والستغيخات السدتقمة ترل إلى  -

%،  وىي تجؿ عمى ندبة ما 40.2كسا يتزح أف ؾيسة معامل التحجيج  % ،41.0

تداىؼ بو الستغيخات السدتقمة في تفديخ التغيخات الحادثة في الستغيخ التابع أما الشدبة 

 F=26.14954% تعؾد ألسباب أخخى. ويتزح مؽ ارتفاع ؾيسة 05.2الستبؿية وىي 

 أف الشسؾذج معشؾي أي يسكؽ الؾثؾؽ بتقجيخاتو. 

عميو يتزح اف اىؼ العؾامل التي تؤثخ في الظمب عمى العسالة الؾافجة ىؾ الشاتج السحمي 

 (.1.246233اإلجسالي  بأىسية ندبية قجرىا)

عالقة طخدية بيؽ الظمب عمى العسالة األجشبية والشسؾ االقترادي في  كؼ أعيخت الشتائج وجؾد 7

القظاع الغيخ نفظي وعجـ وجؾد عالقة بيؽ الظمب عمى العسالة األجشبية وبيؽ متؾسط أجؾر 

العسالة األجشبية، و عجـ  وجؾد عالقة بيؽ الظمب عمى العسالة األجشبية وبيؽ متؾسط أجؾر 

 العسالة الدعؾدية .

ضؾء اإلصالحات الييكمية التي قامت بيا السسمكة والقؾانيؽ  في الشتائج  ديخ ىحهويسكؽ تف 

الججيجة حيث تؼ إجبار السؤسدات عمى دخؾؿ العسالة الدعؾدية عمى الخغؼ مؽ ارتفاع أجؾرىا 

بدبب الشقص في فخص العسل، رأت الحكؾمة الدعؾدية  . واالستغشاء عؽ العسالة األجشبية

قؾانيؽ لدعؾدة الؾعائف مؽ أجل زيادة فخص العسل لمسؾاطشيؽ الدعؾدييؽ في الحاجة إلى تظبيق 
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وكاف الشغاماف الخئيدياف بخنامج نظاقات وبخنامج الحج األدنى لؤلجؾر المحاف  .القظاع الخاص

  .لتحفيد سعؾدة الؾعائف 0100 يؾنيو صجرا في السسمكة في

التـهصيـات   

ارتفاع الشاتج السحمي مسا  محجدات الظمب عمى العسالة ىياتزح مؽ خالؿ الشتائج اف اىؼ  -٠

أدى الى زيادة عجد العسالة الؾافجة، ولخفع تكمفة العاممة الؾافجة قامت السسمكة بعجة خظؾات مشيا 

رياؿ  011 مؽ رفع الخسـؾ التي يتؼ تحريميا نغيخ تججيج بظاقة العسل حيث تؼ رفعيا 

ػ، تؼ تظبيق رسؾـ عمى السخافقيؽ، كسا تؼ وضع قؾانيؽ ى0105 رياؿ، وفي نياية عاـ 0211 الى

تمـد جسيع الذخكات والسؤسدات بخفع االجؾر الذيخية لكل مؤسدة شيخيا واف تتؼ مخاجعتو 

الي يتقزاه العامل الؾافج، وتعج ىحه خظؾات جادة في سبيل تقميص  األدنى لمتعخؼ عمى الحج

.العسالة الؾافجة  

لخواتب العسالة الدعؾدية  ادنى ـد الذخكات بحجوضعت الجولة قانؾف يم قج -٠

عشو شيخيا، واف كاف مؽ غيخ السسكؽ مظالبة البعض بتقاضي رواتب اقل  باإلفراح والداميؼ

اقل  مسا يحرل عمييا اال انو يسكؽ التجرج الؾعيفي بحيث يكؾف الخاتب في بجاية العسل بتكمفة

ييؽ بذكل صحيح، إلى جانب التحؾالت الثقاؼية وكحلػ تثؿيف السؾاطشيؽ الدعؾد .يختفع تجريجا ثؼ

اليامة، مظمؾبة ليذ فقط لسعالجة معزمة البظالة، بل أيزا لمسداعجة في إرساء أسذ العسل 

الستشؾع. في االقتراد الدعؾدي  
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كسا تبيؽ مؽ خالؿ نتائج الجراسة اف ندبة الشسؾ في القظاعات الغيخ نفظية ليا تأثيخ  -٣

عسالة االجشبية ومؽ ثؼ يسكؽ القؾؿ اف ىشاؾ ضخورة كبخى لتشسية ضعيف عمى الظمب عمى ال

.مسا ىي عميو االف أكثخ القظاعات الغيخ نفظية واف تكؾف جدء كسؤثخ في االقتراد الدعؾدي  

دعؼ رؤية السسمكة   فخص عسل ليؼ مؽ خالؿ  الدعؾدي وخمق كسا يسكؽ تسكيؽ الذباب -٤

وتذجيع االستثسار لديادة تؾعيف العسالة  مؽ خالؿ دعؼ القظاع الخاص 0101 العخبية

لتسكيؽ القظاعات الغيخ نفظية وضخورة تفعيل  الدعؾدية، وضخورة اإلسخاع بالخظؾات الجاعية

وإجخاء ما يمـد مؽ تييئة السشاخ السالئؼ، وكحلػ دعؼ  الؾطشي لكافة القظاعات التحؾؿ بخنامج

خالؿ إعظاء فخص استثسارية وإعفاءات  الرشاعات الرغيخة والرشاعات التحؾيمية السختمفة مؽ

.مؤقتة حتى يتؼ تظؾيخ ىحه القظاعات  

 السراجع

  (, الدكاف والعسالة الؾافجة ، ىجخ لمظباعة والشذخ، القاىخة. ٠٨٨٠الكاعؼ ، أميؽ عمي)

(، وتحميل واقع العسل في القظاع الخاص لتقجيخ الظمب عمى 0100مذعل، احسج عبجالمظيف )

العسالة الؾافجة في القظاع الخاص وإمكانية إحالليا  بالعسالة الؾطشية  في السسمكة العخبية 

(، ع 20الدعؾدية باستخجاـ التكامل السذتخؾ ونسؾذج ترحيح الخظأ، دورية  اإلدارة العامة، ـ)

 .404-410، ص(0)
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قزايا الدياسات االجتساعية الخميجية السفاـيؼ والسجاالت واالشكاليات، سمدمة الجارسات 

 .0100، 0(، ط40االجتساعية، سمدمة الجارسات االجتساعية، العجد)

 (. التخبية ومذكالت السجتسع في دوؿ الخميج العخبية. الخياض ٠٨٩٨7مخسي، دمحم عبجالعميؼ ) 

 دار الخخيجي لمشذخ والتؾزيع.

ىػ(. العسالة غيخ الدعؾدية وأثارىا االجتساعية في السسمكة العخبية ٠٤١٣عديخي، عبج الخحسؽ ) 

 الدعؾدية. رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة. الخياض7 جامعة اإلماـ دمحم بؽ سعؾد اإلسالمية

تقييؼ حاجة السسمكة  ىػ(،٤٠٥٠عخب، عاصؼ طاىخ والتؾيجخي، دمحم عبج الحدؽ وآخخوف )

 لمعسالة الؾافجة، مجيشة السمػ عبج العديد لمعمـؾ والتقشية، اإلدارة العامة لبخامج السشح.

البشػ (، تقخيخ عؽ التشسية في العالؼ7 السداواة بيؽ الجشديؽ والتشسية، 0101البشػ الجولي )

 ، واششظؽ.الجولي
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 ( حجم العمالة األجنبية ومتوسطات االجور4جدول)

 العمالة أجمالي السنوات

 القطاع في الوافذة

 الخاص

 المحلي الناتج

 الغير الحقيقي

 نفطي

 متوسط

 اجر

 العامل

 الوافذ

 اجر متوسط

 العامل

 السعودي

 المنشآت عذد

 التؤمينات في المسجلة

 االجتماعية

1980 2079 46704 2379 2752 7194 

1981 2440 57303 2472 3375 8654 

1982 2781 67178 2538 3974 9962 

https://search.proquest.com/docview/1872280583?accountid=142908
https://search.proquest.com/docview/1716903421?accountid=142908
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 العمالة أجمالي السنوات

 القطاع في الوافذة

 الخاص

 المحلي الناتج

 الغير الحقيقي

 نفطي

 متوسط

 اجر

 العامل

 الوافذ

 اجر متوسط

 العامل

 السعودي

 المنشآت عذد

 التؤمينات في المسجلة

 االجتماعية

1983 2397 72126 2540 4330 10918 

1984 2631 75238 2562 4540 11449 

1985 2651 79201 2454 4714 11687 

1986 260 78808 2372 4704 11530 

1987 2707 78217 2274 4878 11161 

1988 2883 82425 2210 4938 11093 

1989 3099 84554.36431 2226 5002 11816 

1990 2608 98682.34925 2209 5034 12045 

1991 2663 121055.392 2218 5106 13801 

1992 2731 106466.5433 2220 5202 10398 

1993 2783 112306.6864 2175 5365 16640 

1994 2874 114552.7356 2152 5560 17557 

1995 2969 122209.2418 2165 5718 18311 

1996 3052 127507.05 2093 5590 19072 

1997 3141 142010.6005 1978 5583 22458 

1998 3226 141063.1426 1876 5576 25730 

1999 3344 141935.0012 1793 5556 28321 
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 العمالة أجمالي السنوات

 القطاع في الوافذة

 الخاص

 المحلي الناتج

 الغير الحقيقي

 نفطي

 متوسط

 اجر

 العامل

 الوافذ

 اجر متوسط

 العامل

 السعودي

 المنشآت عذد

 التؤمينات في المسجلة

 االجتماعية

2000 3149 144262.2351 1725 5503 31102 

2001 3162 149889.4034 1650 5392 34753 

2002 3209 151564.5603 1570 5202 51657 

2003 3373 168690.3675 1458 5183 86594 

2004 3749 177530 1399 5140 106869 

2005 3862 201262.587 1404 5002 119761 

2006 3947 224881.3506 1433 5197 136874 

2007 3988 234304 1455 362 162648 

2008 4099 250731.454 1514 683 191548 

2009 4144 288112.1448 1552 5924 217205 

2010 4205 333522 1579 5904 241411 

2011 3928 371169 1575 5848 272880 

2012 4392 413469 1570 5435 334494 

2013 5699 436977 1489 4963 418180 

2014 7805 465744 1636 5519 396512 

2015 8212 554306 1765 5586 419562 

2016 8518 569619 1796 5842 452049 
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 العمالة أجمالي السنوات

 القطاع في الوافذة

 الخاص

 المحلي الناتج

 الغير الحقيقي

 نفطي

 متوسط

 اجر

 العامل

 الوافذ

 اجر متوسط

 العامل

 السعودي

 المنشآت عذد

 التؤمينات في المسجلة

 االجتماعية

2017 7654 576058 1919 5872 452331 

2018 6926 642879 2069 6187 484321 

2019 6582 670618 2154 6456 556244 

2020 6345 663507 2583 6422 629790 

2021 6617* 

550860.7614

* 1535* 5715.96* 433527.98* 

السرجر7 تؼ الحرؾؿ عمى بيانات الدالسل الدمشية الخاصة بالشاتج السحمي مؽ البشػ السخكدي 
والبيانات الستعمقة بأعجاد الؾافجيؽ ومتؾسط األجؾر وعجد السشذأت السدجمة في  الدعؾدي ،

 التأميشات االجتساعية مؽ مؾقع السؤسدة العامة لمتأميشات االجتساعية 
 * تؼ تقجيخ البيانات مؽ قبل الباحثة
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 (4)منوذج 

 

Dependent Variable: Y   

Method: Least Squares   

Sample: 1980 2021   

Included observations: 42   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2447.230 828.0600 2.955378 0.0054 

X1 0.013521 0.004693 2.880916 0.0066 

X2 -0.303647 0.326603 -0.929713 0.3585 

X3 -0.080454 0.111890 -0.719048 0.4766 

X4 -0.004892 0.004689 -1.043295 0.3036 
     
     R-squared 0.858824     Mean dependent var 3973.429 

Adjusted R-squared 0.843562     S.D. dependent var 1864.844 

S.E. of regression 737.5875     Akaike info criterion 16.15599 

Sum squared resid 20129307     Schwarz criterion 16.36286 

Log likelihood -334.2758     Hannan-Quinn criter. 16.23181 

F-statistic 56.27119     Durbin-Watson stat 1.102561 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

 (2)منوذج 

 

Dependent Variable: LNY   

Method: Least Squares   

Sample: 1980 2021   

Included observations: 42   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.617866 3.427258 0.472058 0.6397 

LNX1 0.601005 0.422108 1.423817 0.1629 

LNX2 -0.033685 0.430536 -0.078241 0.9381 

LNX3 -0.016320 0.127989 -0.127512 0.8992 

LNX4 -0.030226 0.224923 -0.134384 0.8938 
     
     R-squared 0.571052     Mean dependent var 8.167550 

Adjusted R-squared 0.524679     S.D. dependent var 0.560407 

S.E. of regression 0.386364     Akaike info criterion 1.047271 

Sum squared resid 5.523259     Schwarz criterion 1.254136 

Log likelihood -16.99268     Hannan-Quinn criter. 1.123095 

F-statistic 12.31437     Durbin-Watson stat 2.039481 

Prob(F-statistic) 0.000002    
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 (3)منوذج 

 

Dependent Variable: LNY   

Method: Least Squares   

Sample: 1980 2021   

Included observations: 42   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.677299 3.354406 0.500029 0.6199 

LNX1 0.545719 0.093239 5.852930 0.0000 

LNX2 -0.004035 0.364894 -0.011057 0.9912 

LNX3 -0.009855 0.117061 -0.084187 0.9333 
     
     R-squared 0.570842     Mean dependent var 8.167550 

Adjusted R-squared 0.536961     S.D. dependent var 0.560407 

S.E. of regression 0.381340     Akaike info criterion 1.000140 

Sum squared resid 5.525954     Schwarz criterion 1.165632 

Log likelihood -17.00293     Hannan-Quinn criter. 1.060799 

F-statistic 16.84852     Durbin-Watson stat 2.038375 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

 (4)منوذج 

 

Dependent Variable: LNY   

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 1981 2021   

Included observations: 41 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.396441 2.664570 -0.148782 0.8826 

LNX1 0.579566 0.074530 7.776261 0.0000 

LNX2 0.212147 0.290843 0.729421 0.4705 

LNX3 -0.006768 0.092795 -0.072934 0.9423 

E1 0.000338 6.73E-05 5.017837 0.0000 
     
     R-squared 0.743951     Mean dependent var 8.180425 

Adjusted R-squared 0.715501     S.D. dependent var 0.561044 

S.E. of regression 0.299252     Akaike info criterion 0.538787 

Sum squared resid 3.223859     Schwarz criterion 0.747759 

Log likelihood -6.045125     Hannan-Quinn criter. 0.614883 

F-statistic 26.14954     Durbin-Watson stat 1.300434 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 


