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 املقدمة:. 8

تعس ٖصٙ ايسضاغ١ األٚىل ضُٔ غًػـ١ً زضاغـات تبـسأ َـٔ َٛغـِ سـر عـاّ        
ٖـ ٚتٗسف إىل بٓا٤ َؤؾط اقتصازٟ عٔ إْفام اؿذاز ع٢ً خسَات اإلغـهإ  1428

ٚاضتفاع األبطاز سـٍٛ   ،مبه١ املهط١َ يف ظٌ اؿطن١ ايعُطا١ْٝ اييت تؿٗسٖا َه١ املهط١َ
ضأ٣ ايباسح إٔ اؿادـ١ ًَشـ١ يٛضـؤ َؤؾـط يًُػـتجُطٜٔ يف فـاٍ خـسَات        اؿطّ 

إغهإ اؿر ٚايعُط٠ ٚشيو َٔ خالٍ زضاغ١ ٚؼًٌٝ اػاٖات إْفام اؿاز ايكازّ َٔ 
اـاضز ع٢ً خسَات اإلغهإ ٚغٝتِ بإشٕ اهلل يف زضاغات َػتكب١ًٝ زضاغ١ نـٌ غـ١ٓ   

٤ ع٢ً ايسضاغـات اياانُٝـ١ يف   ع٢ً سس٠ ست٢ ميهٔ بعسٖا تهٜٛٔ املؤؾط املكصٛز بٓا
 ٖصا اجملاٍ.

ٚقس مت إفطاز نٌ غ١ٓ بسضاغ١ َػتك١ً ألٕ فتُؤ اؿر فتُؤ غري َتُاثٌ يف 
سٝح تتػري مجٝؤ َفطزات٘ َٔ عاّ آلخط ٚبايتايٞ يٝؼ ٖٛ نُذتُؤ ايسٚي١  ;خصا٥ص٘

 َٔ ٖٓا نإ َٓٗر ;املػتكط يف خصا٥ص٘ ٚبايتايٞ ميهٔ إٔ ْػتدطز َٓ٘ غًػ١ً ظ١َٝٓ
ايباسح ايًذ٤ٛ إىل زضاغات َكطع١ٝ َتتابع١ ثِ تهٜٛٔ َؤؾط ظَين إلْفام اؿذاز 

  ايكازَني َٔ اـاضز ع٢ً خسَات اإلغهإ مبه١ املهط١َ
 :أزبٝات ايسضاغ١ .1.1

تٓطًل ايسضاغ١ َٔ إٔ َٛغِ اؿر يٝؼ ناملٛاغِ ايػٝاس١ٝ األخط٣ فً٘ 
دع ايسضاغ١ أبطظ خصا٥ص خصا٥ص متٝعٙ الضتباط٘ بعكٝس٠ ٚؾطٜع١ اإلغالّ ٚ تٛ

 ايتاي١ٝ: ايٓكاط شيو ايتُٝع َٔ خالٍ
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َٛغِ اؿر خاص باملػًُني ٚال هٛظ يػري املػًُني سطٛضٙ الضتباط٘  :أٚاّل
بٌ ٖٛ ضنٔ َٔ  ،باألَانٔ املكسغ١; سٝح أٍٚ ؾطط َٔ ؾطٚط ٚدٛب٘ اإلغالّ

ھ  ھ   ...چ  :أضنإ اإلغالّ ثبت شيو بٛضٚز ايٓصٛص َٔ ايكطإٓ َٓٗا قٛي٘ تعاىل

ابٔ نجري  قاٍ .(1) چے   ے  ۓ    ۓ  ﮲  ﮳  ﮴﮵  ﮶  ﮷﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼ 
ُُٚدٛب اؿر عٓس  ُّ َع٢ًَ  ايػ١ٓ قٍٛ ايٓيب  َٚٔ (2)اؾُٗٛضٖصٙ آ١ٜ  َٞ اِيِإِغًَا ))ُبِٓ

ِّ ايصَّ َِٚإَقا  ِ٘ ًَّ ٍُ اي َّّسا َضُغٛ ََُش  َّ ََٚأ  ُ٘ ًَّ َ٘ ِإيَّا اي ِٕ َيا ِإَي َٗاَز٠ِ َأ ٍُِؼ َؾ َِٚإَٜتا٤ِ ايعََّنا٠ِ َخ ًَا٠ِ 
))َٕ َََطا ِّ َض ِٛ ََٚص  .(3)َٚاِيَشرِّ 

ھ  ھ  ے    ...چ  :إٔ ٚدٛب اؿر َطتبط باالغتطاع١ يكٛي٘ غبشاْ٘ :ثاّْٝا

. ٖٚٓا لس إٔ اإلغالّ ٜطاعٞ ناف١ أْٛاع چ ...ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ے  ۓ
 :االغتطاع١ َٚٔ أبطظٖا

ص يف االعتباض يٝؼ ايفطز ٚسسٙ بٌ ٜٚأخ ،االغتطاع١ املاي١ٝ ٚايكسض٠ ع٢ً اإلْفام -أ
 .(4)ٚنصا َطاعا٠ إشا نإ ع٢ً املػًِ زّٜٓا  ،َٔ ٜعٛهلِ َٔ ظٚد١ ٚأٚالز ٚ مِٖٛ

َٚٔ اغتطاع َازّٜا ٚمل  ،فٝؿاط ٚدٛز ايكا٥س يألع٢ُ :االغتطاع١ ايصش١ٝ -ب
  (5)ٜػتطؤ بسّْٝا ملطض َكعس ال ٜطد٢ بطؤٙ ٚمٛٙ ٜٛنٌ َٔ ور عٓ٘

 .(6)سٝح ٜؿاط يًُطأ٠ إٔ ٜهٕٛ هلا قطّ  :١االغتطاع١ االدتُاعٝ -ت
(7)ٖٚٛ إٔ ٜهٕٛ ايططٜل يًشر آَّٓا َٔ عسٚ ٚمٛٙ  :االغتطاع١ األ١َٝٓ -خ

 

ِٔ َأِبٞ َطاِيٍب  :أْ٘ هب َط٠ ٚاسس٠ يف ايعُط :ثايجّا ِّ ِب ًِ ِٔ َع َّا ََْعَيِت  َع ٍَ َي َقا

ٍَ ا چھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ﮲  ﮳  ﮴﮵  چ ٍّ؟. َقاُيٛا: َٜا َضُغٛ ِّ َعا ِ٘ َأِفٞ ُن َّ ي
ََٛدَبِت ِِ َي ًُِت ََْع ِٛ ُق ََٚي ٍَ: ))َيا.  ٍّ؟. َقا ِّ َعا ِ٘ ِفٞ ُن ًَّ ٍَ اي  .(8)((َفَػَهَت. َفَكاُيٛا َٜا َضُغٛ
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 :. َؿه١ً ايسضاغ1.2١

ٚخسَات اإلغهإ مبه١ املهط١َ أسس أِٖ  ،اؿر عباز٠ تتهطض يف نٌ عاّ
ازَٕٛ َٔ اـاضز َٔ ٖٓا ناْت ايسضاغ١ يإلداب١ اـسَات اييت ٜٓفل عًٝٗا اؿذاز ايك

 :ع٢ً ايتػاؤالت ايتاي١ٝ

َا تكسٜط سذِ إْفام اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز ع٢ً خسَات اإلغهإ مبه١  -1
 .؟املهط١َ

 َا احملسزات االقتصاز١ٜ األغاؽ املؤثط٠ يف شيو اإلْفام؟. -2

َٔ َٛغِ  ْٚعطّا الختالف عٝٓات اؿذاز َٔ عاّ آلخط فكس بسأت ايسضاغ١
ع٢ً إٔ تتبعٗا زضاغ١ نٌ عاّ ع٢ً سس٠ غعّٝا يًٛصٍٛ إىل َؤؾط  ،ٖـ1428سر عاّ 

ٜػتفٝس َٓ٘ املػتجُطٕٚ يف فاٍ خسَات إغهإ اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز مبه١ 
 املهط١َ 

 . األغ١ً٦ اييت ؼاٍٚ ايسضاغ١ اإلداب١ عًٝٗا:1.3

 ٖــ 1428َٔ اـاضز يف َٛغـِ سـر عـاّ     اؿذاز ايكازَنيَا ايٓػب١ اييت وتًٗا إْفام  -1
 ؟ع٢ً خسَات اإلغهإ َٔ اإلْفام ايهًٞ يًشذاز ايكازَني َٔ اـاضز

ٖـ 1428ٌٖ ٖٓاى عالق١ بني زخٌ اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز ملٛغِ سر عاّ  -2
 ؟.ٚاملٓفل ع٢ً خسَات اإلغهإ مبه١ املهط١َ َٚا ْٛع تًو ايعالق١

ييت ٜكُٝٗا اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز يف َٛغِ سر ٌٖ ٖٓاى عالق١ بني األٜاّ ا -3
 .ٖـ ٚاإلْفام ع٢ً خسَات اإلغهإ مبه١ املهط1428١َعاّ 
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ؾكل( ٚبني  -)فٓسقٞ  ٌٖ ٖٓاى عالق١ بني ْٛع خسَات اإلغهإ مبه١ املهط١َ -3
سذِ اإلْفام ع٢ً خسَات اإلغهإ َٔ اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز ملٛغِ 

  ٖـ1428سر عاّ 

 :اف ايسضاغ١. أٖس1.4

زاي١ إْفام اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز ع٢ً  تكسٜط ٚاختباض :اهلسف ايط٥ٝؼ
 ٖـ1428خسَات اإلغهإ مبه١ املهط١َ ملٛغِ سر عاّ 

 :األٖساف ايفطع١ٝ

ايتعطف ع٢ً اـصا٥ص اإلسصا١ٝ٥ ٚاالقتصاز١ٜ يًسخٌ ايهًٞ يًشذاز  -أ
 ٖـ1428ايكازَني َٔ اـاضز ملٛغِ سر عاّ 

ـصا٥ص اإلسصا١ٝ٥ ٚاالقتصاز١ٜ يإلْفام ايهًٞ يًشذاز ايتعطف ع٢ً ا -ب
 ٖـ1428ايكازَني َٔ اـاضز ملٛغِ سر عاّ 

ايتعطف ع٢ً اـصا٥ص اإلسصا١ٝ٥ ٚاالقتصاز١ٜ إلْفام يًشذاز ايكازَني َٔ  -ت
 ٖـ ع٢ً خسَات اإلغهإ مبه١ املهط١َ 1428اـاضز ملٛغِ سر عاّ 

١ٝ ع٢ً إْفام اؿذاز ايكازَني َٔ تكسٜط ٚاختباض أثط املتػريات ايه١ُٝ ٚايٓٛع -خ
 ٖـ ع٢ً خسَات اإلغهإ  1428اـاضز ملٛغِ سر عاّ 

تكسٜط ٚاختباض زاي١ اإلْفام ع٢ً خسَات اإلغهإ مبه١ املهط١َ يًشذاز  -ز
 ٖـ1428ايكازَني َٔ اـاضز ملٛغِ سر عاّ 

 :. َٓٗر ايسضاغ1.5١

ات املٝسا١ْٝ ثِ مجؤ ايعٝٓ تتبؤ ايسضاغ١ َٓٗر ايبشح ايتطبٝكٞ املعتُس ع٢ً
 ؼًًٝٗا َٚالسع١ تػرياتٗا ٚايعٛاٌَ املؤثط٠ فٝٗا يًٛصٍٛ يًٓتا٥ر 
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 :. أزا٠ ايسضاغ1.6١

ٖـ 1428اعتُست ايسضاغ١ ع٢ً ايبٝاْات اييت مت مجعٗا َٔ َٛغِ سر عاّ 
بأغًٛب  َٝساّْٝا عرب اغتبا١ْ فاظ٠ َٔ قبٌ َعٗس خازّ اؿطَني ألعاخ اؿر ٚايعُط٠

١ ايبػٝط١، سٝح َٔ املتعصض اغتدساّ غٛاٖا َٔ ايع١ٓٝ املٓتع١ُ أٚ ايع١ٓٝ ايعؿٛا٥ٝ
   .. يطبٝع١ فا٠ مجؤ ايبٝاْات يف اؿر ٚضٝل ايٛقت املتاح ٚق١ً اإلَهاْات.ايطبك١ٝ

 :. ْطام ايسضاغ1.6١

 ايٓطام املهاْٞ: َه١ املهط١َ   -أ

 ٖـ1428ايٓطام ايعَاْٞ: َٛغِ سر عاّ  -ب

يكازَني َٔ اـاضز )مت االقتصاض ع٢ً ايطداٍ ألِْٗ اؿذاز ا :ع١ٓٝ ايسضاغ١ -ت
 املػؤٚيٕٛ ؾطعّا ع٢ً اإلْفام(

 خسَات اإلغهإ مبه١ املهط١َ  :فاٍ ايسضاغ١ -خ

سٝح ٜتِ ؼٌٜٛ مجٝؤ املبايؼ  ;ايطٜاٍ ايػعٛزٟ :ايع١ًُ املعتُس٠ يف ايسضاغ١ -ز
 املدتًف١ يًطٜاٍ ايػعٛزٟ 

 :. ايسضاغات ايػابك1.6١

ز. ،سح ع٢ً زضاغات يف ْفؼ اجملاٍ غ٣ٛ زضاغ١ " أ.ز.أمحس ايٓاق١مل ٜعجط ايبا
تكسٜط ٚاختباض اإلْفام ايهًٞ يًشذاز ايكازَني  عبس ايطمحٔ َاض١ٜ،ز.عصاّ اؾفطٟ،

َعٗس خازّ اؿطَني ايؿطٜفني  داَع١ أّ ايكط٣، ،ٖـ1428َٔ اـاضز ملٛغِ سر 
١ٝ "ٖٚٞ زضاغ١ تتعًل بإْفام قػِ ايسضاغات اإلزاض١ٜ ٚاإلْػاْ ،ألعاخ اؿر ٚايعُط٠

 اؿاز ايعاّ َٚٔ ضُٓٗا اإلْفام ع٢ً اإلغهإ نذع٤ َٔ َهْٛات اإلْفام ايعاّ.
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 :. خط١ ايدزاض1.7١

بٓا٤ ع٢ً ٖدف ايبحث ايعاّ ٚأٖداف٘ ايفسع١ٝ مت ٚضع رلطط ايدزاض١ ع٢ً 
 :ايٓحٛ ايتايٞ

 َكد١َ  .1

 يًدخٌ ٚاإلْفام ايهًٞ. اخلصا٥ص اإلحصا١ٝ٥ ٚاالقتصاد١ٜ 2

 . اخلصا٥ص اإلحصا١ٝ٥ ٚاالقتصاد١ٜ يًدخٌ ايه2.1ًٞ

 . اخلصا٥ص اإلحصا١ٝ٥ ٚاالقتصاد١ٜ يإلْفام ايهًٞ 2.2

. اخلصا٥ص اإلحصا١ٝ٥ ٚاالقتصاد١ٜ إلْفام احلـا  عًـ٢ خـدَات اإلضـهإ  هـ١      3
 املهس١َ 

ا  عًـ٢ خـدَات   تكدٜس ٚاختباز أثس املتػريات ايه١ُٝ ٚايٓٛعٝـ١ عًـ٢ فْفـام احلـ     .4
 اإلضهإ  ه١ املهس١َ 

. دزاض١ ايعالق١ بني َد٠ اإلقا١َ  ه١ املهس١َ َٚتٛضط اإلْفام ع٢ً خدَات 4.1
 اإلضهإ

 . دزاض١ ايعالق١ بني ْٛع ايطهٔ َٚتٛضط اإلْفام ع٢ً خدَات اإلضهإ 4.2

. صٝاغ١ ٚتكدٜس ٚاختباز داي١ فْفام احلجا  ايكـادَني َـٔ اخلـاز  عًـ٢ خـدَات      5
 ٖـ1428ضهإ  ه١ املهس١َ ملٛضِ ح  عاّ اإل
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 ايٓتا٥  ٚايتٛصٝات
 . اخلصا٥ص اإلحصا١ٝ٥ ٚاالقتصاد١ٜ يًدخٌ ٚاإلْفام ايه2ًٞ

  اخلصا٥ص اإلحصا١ٝ٥ ٚاالقتصاد١ٜ يًدخٌ ايصٗسٟ .2.1

ــص )     ــتٗالى يهٝٓ ــ١ االض ــ٢ داي ــاد عً ــ١ االعتُ ــازت ايدزاض  Keynesاخت

Consumption Function١ َتعًك١ بصَٔ قصري ٖٚـٛ َٛضـِ   ( ألٕ طبٝع١ ايدزاض
ٜعتُد بصهٌ أضاس ع٢ً ايدخٌ املتاح ٚفل ايٓظس١ٜ  احل ، حٝث اإلْفام االضتٗالنٞ

ــ١  ــ١ ايــدخٌ ايٓطــ  ) (9)ايهٝٓصٜ  The Relative Income; ٚمت اضــتبعاد ْظسٜ

Hypothesis)  (ٟ ــسش ايكــا٥ًني بٗــا دٜصْــ (، James.S.Duesenberryَٚــٔ أب
( َٚٔ أبسش ايكـا٥ًني  Permanent Income Hypothesisْٚظس١ٜ ايدخٌ ايدا٥ِ )

 .(10)(M.Freidmanبٗا )

حسصت ايدزاض١ ع٢ً ايبد٤ أٚاًل بايتعسف ع٢ً اخلصا٥ص اإلحصا١ٝ٥  َٔ ٖٓا
ٚاالقتصاد١ٜ يًدخٌ ايصٗسٟ املتاح يًحجا  ايكادَني َٔ اخلاز  ملٛضِ ح  عاّ 

َتٛضط ايدخٌ تٗدف ايدزاض١ يف ٖرٙ ايفكس٠ فىل تكدٜس ٚ ،2007ّٖـ / 1428
ايصٗسٟ يًحجا  ايكادَني َٔ خاز  املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ملٛضِ ح  عاّ 

َٚٔ ثِ فإٕ ايدزاض١ غري َع١ٝٓ بدزاض١ دخٌ حجا   ،%95ٖـ( بفرت٠ ثك١ 1428)
 ،ٚضٝتِ حتًٌٝ اخلصا٥ص ايٛصف١ٝ يريو اإلْفام ،ايداخٌ َٔ ايطعٛدٜني أٚ املكُٝني
نٌ ذيو يف حدٚد  ،اضتٓباطٗا َٔ خالٍ ايتحًٌٝٚاملؤشسات االقتصاد١ٜ اييت ميهٔ 

 َفسدات ايع١ٓٝ.
 .خصا٥ص ايتٛشٜع االحتُايٞ يًدخٌ ايصٗسٟ يًحجا  يف ع١ٓٝ ايدزاض١ .2.1.1

( ايتٛشٜـع االحتُـايٞ يتكـدٜسات ايـدخٌ ايصـٗسٟ      1حيتٟٛ ايصـهٌ ايبٝـاْٞ )  
أبـسش  ٚ  ،ٚايٛضـٝط  ،َع تكدٜس َتٛضط ايدخٌ ايصٗسٟ ،يًحجا  ايكادَني َٔ اخلاز 
  : اإلحصا٤ات امل١ُٗ يف ايتحًٌٝ



 ٖـ1436 قطّ( 64ف١ً داَع١ أّ ايكط٣ يعًّٛ ايؿطٜع١ ٚايسضاغات اإلغال١َٝ، ايعسز )  212

 (1ؾهٌ بٝاْٞ ضقِ )

660056004600360026001600600

95% Confidence Interval for Mu
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1434.17
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N
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A-Squared:

1500.00

1595.85

2036.86

6500.00

2862.50

1500.00

 757.50

 100.00

1490

0.317463

1.07471

2367059

1538.52

1958.68

 0.000

57.871
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95% Confidence Interval for Sigma

95% Confidence Interval for Mu

Anderson-Darling Normality Test

Descriptive Statistics

 
( لس إٔ ايتٛظٜؤ االستُايٞ ملؿاٖسات ايسخٌ 1ايؿهٌ ايبٝاْٞ ) َٔ خالٍ

ايهًٞ يًشذاز ايكازَني َٔ اـاضز ي٘ ايتٛا٤ َٛدب ٚعًٝ٘ ال ْكبٌ فطض ايعسّ بإٔ 
ايتٛظٜؤ االستُايٞ ملؿاٖسات ايسخٌ ايؿٗطٟ يًشذاز ايكازَني َٔ اـاضز ٜعس 

ّا طبٝعّٝا سػب اإلسصا٤ات ايٛاضز٠ يف اؾسٍٚ; سٝح لس إٔ َعاٌَ االيتٛا٤ تٛظٜع
ٜٚتطض األَط دًّٝا إشا َا متت َكاض١ْ ٖصا ايطقِ بطقِ  =ص،174.4.1Skewnessط

االيتٛا٤ يتٛظٜؤ االستُاٍ ايطبٝعٞ ايصٟ ٜػاٟٚ صفطّا، َٚٔ اإلسصا٤ات األخط٣ 
يف ساٍ ايتٛظٜؤ االستُايٞ  بُٝٓا ٖٛ ،صkurtosis=0.317463َعاٌَ ايتفططض ط

 .3ايطبٝعٞ =

 (1دسٍٚ )

Descriptive Statistics 

SE Mean StDev Tr Mean Median Mean N Variable 

39.8 1538.5 1838.1 1500.0 1958.7 1444 Income 

 Max Q3 Q1 Min N Variable 

 6500.0 2862.0 757.0 100 1441 Income 



 213      عصاّ اؾفطٟز.      ... تكسٜط ٚاختباض زاي١ إْفام اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز 

تٛغط املكسض يسخٌ اؿذاز ايكازَني َٔ ( لس إٔ امل1َٔ خالٍ اؾسٍٚ )
 =ص; ٚنرب سذ1538.5StDevِص، ٚبامطاف َعٝاضٟ طMean=1958.7اـاضز ط

االمطاف املعٝاضٟ ملؿاٖسات ايع١ٓٝ ٜسيٓا ع٢ً سذِ ايتفاٚت ايهبري يف ايسخٌ 
 .ٖـ1428ايؿٗطٟ بني اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز ملٛغِ سر عاّ 

 %5ص ٜتطض إٔ Tr Mean=1838.1بتٛض طَٚٔ خالٍ إسصا١ٝ٥ املتٛغط امل
 ص.120.6َٔ ايكِٝ املتططف١ َػؤٚي١ عٔ ظٜاز٠ املتٛغط املكسض مبكساض ط

ٚباغتدساّ املتٛغط ٚاالمطاف املعٝاضٟ ْػتطٝؤ َعطف١  َٔ َؿاٖسات ايع١ٓٝ 
ص ع٢ً CVزضد١ تكًب املؿاٖسات سٍٛ املتٛغط َٔ خالٍ َعاٌَ االختالف ط

 :ايٓشٛ ايتايٞ

(11) 

نـرب َـس٣    ،ٜٚتطض َٔ ْتٝذـ١ َعاَـٌ االخـتالف نُكٝـاؽ يًتؿـتت ايٓػـيب      
 .ايتؿتت يًكِٝ سٍٛ املتٛغط املكسض

ٚالختباض َس٣ زق١ تكسٜط َتٛغط زخٌ اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز ملٛغِ 
 (12) صTفإْا نتربٖا َٔ خالٍ إسصا١ٝ٥ ط ،ٖـ َٔ َؿاٖسات ايع1428١ٓٝسر عاّ 

 (2سٍٚ )فهاْت املدطدات سػب اؾ

 (2دسٍٚ )

T-Test of the Mean 

P T SE Mean StDev Mean N Variable 

0.0000 41.94 91.1 9193.1 9113.1 9411 Income 
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ص، ٖٚٞ أعال َٔ ايك١ُٝ اؾسٚي١ٝ T=49.14ط :( لس أ2ٕٚ سػب اؾسٍٚ )
-Pالغُٝا ٚإٔ ط ،مما ٜعطٞ ثك١ يالضتفاع ايٓػيب يسق١ تكسٜط املتٛغط ،هلا

Value=0.000 .ص ملتٛغط ايسخٌ ايؿٗطٟ 95%ًٜٚشغ عٓس تكسٜط فا٠ ثك١ طص
ص ٚاؿس األع٢ً هلا 1880.49إٔ اؿس األز٢ْ هلصٙ ايفا٠ ط يًشاز ايكازّ َٔ اـاضز

ٚصػط ٖصٙ ايفا٠ ٚعسّ استٛا٥ٗا ع٢ً ايصفط ٜععظ ايجك١ يف زق١ تكسٜط  ،ص2036.86ط
ص يًٛغٝط نإ سسٖا األع٢ً 95%ٚيف املكابٌ لس إٔ تكسٜط فا٠ ثك١ ط .املتٛغط

 ص.1434.17ص، ٚسسٖا األز٢ْ ط1500ط

 . اـصا٥ص ايه١ُٝ يًسخٌ ايؿٗطٟ يًشذاز يف ع١ٓٝ ايسضاغ2.1.2١

( إٔ ايطبٝؤ األز٢ْ يًسخٌ ايهًٞ يًشذاز ايكازَني َٔ 1ٜٚتطض َٔ اؾسٍٚ )
َٔ َؿاٖسات  %25=ص; ٖٚصا ٜعين إٔ 750Q1ٖـ ط1428اـاضز ملٛغِ سر عاّ 

ٚمبا إٔ ايٛغٝط  ،ص ضٜا750ٍ-100زخٛهلِ قصٛض٠ يف ايفا٠ املػًك١ طايع١ٓٝ 
َٔ َفطزات ايع١ٓٝ زخٛهلِ قصٛض٠ يف  %50فٗصا ٜعين إٔ ، صMedian=1500ط

مما  ،ص ضٜاQ3=2862ٍٚمبا إٔ ايطبٝؤ األع٢ً ط ،ص ضٜا1500ٍ-100ايفا٠ املػًك١ ط
ص 2850-100ملػًك١ طَٔ َؿاٖسات ايع١ٓٝ ٜٓشصط زخًِٗ يف ايفا٠ ا %75ٜعين إٔ 
َٔ املؿاٖسات ِٖٚ أصشاب ايسخٍٛ ايعاي١ٝ ْػبّٝا  %25ٚتبك٢ يسٜٓا ْػب١  ،ضٜاٍ

ٜٚالسغ املس٣ ايطٌٜٛ ايصٟ  .ص ضٜاٍ-65002862ٜٓشصط زخًِٗ يف ايفا٠ املػًك١ ط
 .تٓتؿط فٝ٘ َؿاٖسات ٖصٙ ايف١٦

َني ٚمما غبل ميهٔ اـطٚز مبؤؾط يًُػتجُطٜٔ يف قطاع إغهإ اؿذاز ايكاز
َٔ املػتٗسفني باالغتجُاض يف فاٍ خسَات إغهإ اؿذاز  %75َٔ اـاضز بإٔ 

 .ص ضٜا2850ٍط مبه١ املهط١َ زخٛهلِ ايؿٗط١ٜ ال تتذاٚظ
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تٛاضؤ ايسخٍٛ ايٓكس١ٜ ايؿٗط١ٜ يًشذاز ايكازَني َٔ  ٖٚصا ٜعين اقتصازّٜا
 مما ٜعهؼ سكٝك١ اقتصازٜات َععِ ايسٍٚ ،ٖـ1428اـاضز ملٛغِ سر عاّ 

اإلغال١َٝ سٝح إٔ ايبٓو ايسٚيٞ ٜصٓفٗا ضُٔ ايسٍٚ شات ايسخٌ املتٛغط 
 .(13)ٚاملٓدفض

 ٖـ1428خصا٥ص اإلْفام ايهًٞ يًشذاز ايكازَني َٔ اـاضز ملٛغِ سر عاّ 2.2

تٗسف ايسضاغـ١ يف ٖـصٙ ايفكـط٠ يسضاغـ١ اـصـا٥ص اإلسصـا١ٝ٥ ٚاالقتصـاز١ٜ        
يهًٞ يًشذاز ايكازَني َٔ اـاضز يإلْفام ايهًٞ; َٔ خالٍ تكسٜط َتٛغط اإلْفام ا

 %95ٚتكـسٜط فـا٠ ثكـ١     ّ، ٚاختباض ٖصا املتٛغـط، 2007ٖـ/1428ملٛغِ سر عاّ 
   .ٚؼًٌٝ اـصا٥ص ايٛصف١ٝ ي٘ ،هلصا املتٛغط

 :خصا٥ص ايتٛظٜؤ االستُايٞ يإلْفام ايهًٞ ملفطزات ايع١ٓٝ 2.2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2ؾهٌ بٝاْٞ ضقِ )

24500220001950017000145001200095007000

95% Confidence Interval for Mu

125001200011500

95% Confidence Interval for Median

Variable: total sp

11550.0

 3326.0

12119.2

Maximum

3rd Quartile

Median

1st Quartile

Minimum

N

Kurtosis

Skewness

Variance

StDev

Mean

P-Value:

A-Squared:

12000.0

 3573.7

12469.3

25000.0

13700.0

11899.0

10000.0

 6000.0

1490

2.22384

1.32392

11870573

 3445.4

12294.2

 0.000

37.341

95% Confidence Interval for Median

95% Confidence Interval for Sigma

95% Confidence Interval for Mu

Anderson-Darling Normality Test

Descriptive Statistics



 ٖـ1436 قطّ( 64ف١ً داَع١ أّ ايكط٣ يعًّٛ ايؿطٜع١ ٚايسضاغات اإلغال١َٝ، ايعسز )  216

اإلْفـام ايهًـٞ   –( total sp( إٔ تٛظٜـؤ ) 2ٜالسغ َٔ ايؿهٌ ايبٝاْٞ ضقـِ ) 
ٚبٓـا٤ عًٝـ٘ فـإٕ     ،سٝح تتهسؽ َؿاٖسات ايع١ٓٝ ْاس١ٝ ايُٝني ;غري َتُاثٌ -يًشاز

ٜٚادِ شيو إسصا٥ّٝا َعاٌَ االيتٛا٤ املكسض يتٛظٜؤ قـِٝ   ;ايتٛظٜؤ ًَتّٜٛا ايتٛا٤ َٛدبّا
ايتٛظٜـؤ   ٚمبـا إٔ االيتـٛا٤ يف سايـ١    ،.32342Skewness(s) =1َفطزات ايعٝٓـ١: 
 =27223.4Kurtosis(k) ٚ إٔ َعاٌَ ايتفططض املكسض ملؿـاٖسات ايعٝٓـ١   ايطبٝعٞ=صفط،

،ٖٚصا ٜؤنس أٜطـّا ضفـض فـطض ايعـسّ بـإٔ َؿـاٖسات       3بُٝٓا يف ايتٛظٜؤ ايطبٝعٞ=
َٛظع١ تٛظٜعـّا   ٖـ1428اإلْفام ايهًٞ يًشذاز ايكازَني َٔ اـاضز ملٛغِ سر عاّ 

ــاض طبٝعّٝا،ٚممــا ٜــسعِ سٝــح سػــب Anderson normality test شيــو اختب

 (،)( لـسٖا 2كطدات ايتشًٝـٌ ايـٛاضز٠ يف ايؿـهٌ ايبٝـاْٞ ضقـِ )     
 .(P=0.000)ٚق١ُٝ 

َٓدفض ٚ َتكاضب َٔ  ٖٚصا ٜعين اقتصازّٜا إٔ َععِ اؿذاز إْفاقِٗ
ٚإٔ أصشاب املػتٜٛات  بعط٘;ٚقس ٜفػط شيو باملػتٜٛات االقتصاز١ٜ املتٛاضع١ هلِ،

ٖٚصٙ ايٓتٝذ١  االقتصاز١ٜ املطتفع١ َٔ األغٓٝا٤ ممٔ هلِ إْفام نًٞ عايٞ ِٖ ق١ً،
ٚاييت  َٓطك١ٝ َٚكبٛي١ ٚتتُاؾ٢ َؤ ايٛضؤ االقتصازٟ ألغًب زٍٚ ايعامل اإلغالَٞ،

 .(14)تصٓف عاملّٝا بأْٗا َٔ شٚات ايسخٌ املٓدفض

 اـصا٥ص ايه١ُٝ يإلْفام ايهًٞ ملفطزات ايع١ٓٝ  2.2.2

 ١ اـصا٥ص ايه١ُٝ يإلْفام ايهًٞ ملفطزات ايع١ٓٝ َٔ خالٍ اؾسٍٚ ايتايٞ ميهٔ َعطف
(3دسٍٚ )

Descriptive Statistics 

  Median Mean N Variable 

  11.44 12244 1444 totalsp 

Max Q3 Q1 Min N 

25000 13700 10000 6000 1444 
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 :( َا 3ًٜٜٞتطض َٔ اؾسٍٚ )

ٖـ 1428ز ايكازّ َٔ اـاضز ملٛغِ سر عاّ إٔ اؿس األز٢ْ إلْفام اؿا -أ
ٖٚٛ أَط َٓطكٞ ال ٜتصٛض إٔ ٜهٕٛ اإلْفام ايهًٞ أقٌ َٓٗا  ;( ضٜا6000ٍ)

إشا أخصْا يف اؿػبإ إْفام اؿاز ع٢ً تصانط ايػفط ٚايػهٔ ٚاألنٌ ٚايؿطب 
بُٝٓا نإ  ،ٚاهلسٟ ٚايتٓكالت ٚاهلساٜا ٚغريٖا َٔ َػتًعَات أزا٤ ايفطٜط١

(، ٖٚٛ ضقِ نبري إشا َا قٛضٕ باؿس 25000إلْفام اؿاز ٖٛ ) اؿس األع٢ً
ص، َٚٔ املعطٚف إٔ 6500ٖـ ط1428األع٢ً يسخٌ اؿذاز اؾاضٟ يف عاّ 

اؿر ال بس ٚإٔ ٜؿتٌُ ع٢ً طبك١ َٔ األغٓٝا٤ ِٖٚ ق١ً وطصٕٛ ع٢ً خسَات 
 تًٝل بِٗ ؼتٟٛ ع٢ً قسض نبري َٔ ايطفا١ٖٝ مما ٜطفؤ َٔ سذِ إْفاقِٗ ايهًٞ

 .ع٢ً خسَات اؿر
َٔ َفطزات  %25( ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً إٔ Q1=10000إٔ ايطبٝؤ األز٢ْ ) -ب

ص. ٚطٍٛ ٖصٙ 10000-6000ايع١ٓٝ ٜكؤ إْفاقِٗ ايهًٞ يف ايفا٠ املػًك١ ط
ضٜاٍ، ٚيف ظٌ ايعطٚف االقتصاز١ٜ ايػا٥س٠ يف َٛغِ سر عاّ  4000ايفا٠ = 
 اؿاز ايكازّ َٔ اـاضز. ٖـ ميهٔ اعتباض إٔ ٖصا ٖٛ اؿس األز٢ْ إلْفام1428

َٔ َفطزات ايع١ٓٝ  %50( ضٜاٍ ٖٚصا ٜعين إٔ 11899إٔ ايٛغٝط ٜكسض بـ) -ت
ص ٚطٍٛ ٖصٙ ايفا٠ 11899-6000ٜكؤ إْفاقِٗ ايهًٞ يف ايفا٠ املػًك١ ط

 .ضٜا5899ٍ=
َٔ َفطزات ايع١ٓٝ هلِ إْفام ٜكؤ بني ايطبٝؤ  %25نُا إٔ تًو ايكِٝ تعين إٔ  -خ

ص; ٚطٍٛ ٖصٙ ايفا٠ 11899-10000ايفا٠ املػًك١ ط األز٢ْ ٚايٛغٝط أٟ يف
 ;ضٜاٍ، ٖٚصا ٜعهؼ ايتهسؽ ملفطزات ايع١ٓٝ يف ْطام ايطبٝؤ األز٢ْ 1899=

سٝح إٔ طٍٛ ايفا٠ ايجا١ْٝ = َا بني ايطبٝؤ األز٢ْ ٚايٛغٝط تهاز تعازٍ ْصف 
 طٍٛ ايفا٠ األٚىل ٖٚٞ َطس١ً ايطبٝؤ األز٢ْ 
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َٔ َفطزات ايع١ٓٝ  %75ٖٚصا َعٓاٙ إٔ  ;(Q3=13700إٔ ايطبٝؤ األع٢ً ) -ز
ص، نُا ٜسٍ شيو أٜطّا 13700-6000ٜكؤ إْفاقِٗ ايهًٞ يف ايفا٠ املػًك١ ط

( تكؤ يف فا٠ اإلْفام املػًك١ %25ع٢ً إٔ ٖٓاى ف١٦ َٔ َفطزات ايع١ٓٝ بٓػب١ )
 .1801ص، ٜٚالسغ إٔ طٍٛ ايفا٠ ايجايج١ = 13700-11899ط

٠ فُٝهٔ اغتٓتاز طٍٛ ايفا٠ فٝٗا َٔ اؿس األع٢ً أَا املطس١ً ايطابع١ ٚاألخري -ح
( ٖٚصا ٜعين إٔ َا maximum=25000( ٖٚٛ )3احملػٛب يف اؾسٍٚ )

-13700( َٔ َفطزات ايع١ٓٝ تكؤ يف ايفا٠ اإلْفاق١ٝ املػًك١ ط%25ْػبت٘ )
إال أْ٘ َٚٔ خالٍ ؼًٌٝ اإلْفام  ;11300ص، ٚطٍٛ ٖصٙ ايفا٠ =25000

فإٕ اإلْفام ايعايٞ َٔ  ،تٛظٜؤ االستُايٞ َٔ ايتٛا٤ايهًٞ َٚا نإ يف اي
 َفطزات ٖصٙ ايف١٦ قًٌٝ 

اـصا٥ص اإلسصا١ٝ٥ ٚاالقتصاز١ٜ إلْفام اؿذاز ع٢ً خسَات اإلغهإ مبه١  .3
 املهط١َ

تٗسف ايسضاغ١ يف ٖصٙ ايفكط٠ يسضاغ١ اـصا٥ص اإلسصا١ٝ٥ ٚاالقتصاز١ٜ  
ّ ع٢ً 2007ٖـ / 1428عاّ  إلْفام اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز ملٛغِ سر

 ،َٔ خالٍ تكسٜط َتٛغط اإلْفام ايهًٞ هلِ ;خسَات اإلغهإ مبه١ املهط١َ
  .ي٘، ٚؼًٌٝ اـصا٥ص ايٛصف١ٝ ي٘ %95ٚاختباضٙ، ٚتكسٜط فا٠ ثك١ 
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 :خصا٥ص ايتٛظٜؤ االستُايٞ إلْفام َفطزات ايع١ٓٝ ع٢ً خسَات اإلغهإ 3.1

 (3ؾهٌ )

46004100360031002600210016001100

95% Confidence Interval for Mu

280027002600

95% Confidence Interval for Median

Variable: housing

2600.00

 892.80

2735.08

Maximum

3rd Quartile

Median

1st Quartile

Minimum

N

Kurtosis

Skewness

Variance

StDev

Mean

P-Value:

A-Squared:

2725.00

 959.32

2829.08

5000.00

3500.00

2722.50

2000.00

1000.00

1490

-6.3E-01

0.369157

855359

 924.86

2782.08

 0.000

15.544

95% Confidence Interval for Median

95% Confidence Interval for Sigma

95% Confidence Interval for Mu

Anderson-Darling Normality Test

Descriptive Statistics

 
ٕ ايتٛظٜؤ االستُايٞ ملؿاٖسات إْفام اؿذاز ( لس أ3ايؿهٌ ) َٔ خالٍ 

ٚعًٝ٘ ال  ;ايكازَني َٔ اـاضز ع٢ً خسَات اإلغهإ مبه١ املهط١َ ي٘ ايتٛا٤ َٛدب
سٝح  ;ْكبٌ فطض ايعسّ بإٔ ايتٛظٜؤ االستُايٞ يتًو ملؿاٖسات ٜعس تٛظٜعّا طبٝعّٝا

١ َكاض١ْ ص، ٜٚتطض إٔ زضد١ االيتٛا٤ بػٝطSkewness=0.369157َعاٌَ االيتٛا٤ ط
ٖصا ايطقِ بطقِ االيتٛا٤ يتٛظٜؤ االستُاٍ ايطبٝعٞ ايصٟ ٜػاٟٚ صفطّا، َٚٔ 

بُٝٓا ٖٛ يف ساٍ  ،صkurtosis=-6.3E-01اإلسصا٤ات األخط٣ َعاٌَ ايتفططض ط
نُا إٔ املتٛغط املكسض يسخٌ اؿذاز ايكازَني َٔ  ،3ايتٛظٜؤ االستُايٞ ايطبٝعٞ =

ص; ٚنرب StDev=924.86بامطاف َعٝاضٟ طص ضٜاٍ تكطٜبّا،Mean=2782ٚاـاضز ط
سذِ االمطاف املعٝاضٟ ملؿاٖسات ايع١ٓٝ ٜسيٓا ع٢ً سذِ ايتفاٚت ايهبري بني إْفام 
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اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز ع٢ً خسَات اإلغهإ مبه١ املهط١َ ملٛغِ سر عاّ 
 .ٖـ1428

َٔ  %5ص ٜتطض إٔ =Tr Mean 2755َٚٔ خالٍ إسصا١ٝ٥ املتٛغط املبتٛض ط
 ص ضٜاٍ فكط.27كِٝ املتططف١ َػؤٚي١ عٔ ظٜاز٠ املتٛغط املكسض مبكساض طاي

ٚباغتدساّ املتٛغط ٚاالمطاف املعٝاضٟ ْػتطٝؤ َعطف١  َٔ َؿاٖسات ايع١ٓٝ 
ص ع٢ً ايٓشٛ CVزضد١ تكًب املؿاٖسات سٍٛ املتٛغط َٔ خالٍ َعاٌَ االختالف ط

  :ايتايٞ

(15) 

نـرب َـس٣    ،تالف نُكٝـاؽ يًتؿـتت ايٓػـيب   ٜٚتطض َٔ ْتٝذـ١ َعاَـٌ االخـ   
 .ايتؿتت يًكِٝ سٍٛ املتٛغط املكسض

ٚالختباض َس٣ زق١ تكسٜط َتٛغط زخٌ اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز ملٛغِ 
 صTفإْا نتربٖا َٔ خالٍ إسصا١ٝ٥ ط ،ٖـ َٔ َؿاٖسات ايع1428١ٓٝسر عاّ 

 (4دسٍٚ ) 
Descriptive Statistics 

T Tr Mean Median Mean N Variable 

116711 2.5573 2.2275 2..271 1444  Hous sp

 P Max Q3 Q1 Min 

474444 5444 3544 2444 1444 

( احملػٛب١ أعال َٔ قُٝتٗا Tٜٚتبني َٔ اؾسٍٚ أعالٙ إٔ ق١ُٝ إسصا١ٝ٥ ) 
( مما ٜعين إٔ تكسٜط املتٛغط ٜتُتؤ بسضد١ %5.5اؾسٚي١ٝ عٓس َػت٣ٛ َع١ٜٛٓ )

 َع١ٜٛٓ عاي١ٝ 
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  :( َا 4ًٜٞطض َٔ اؾسٍٚ )ٜت

ٖـ ع٢ً 1428إٔ اؿس األز٢ْ إلْفام اؿاز ايكازّ َٔ اـاضز ملٛغِ سر عاّ   -ر
بُٝٓا نإ اؿس األع٢ً يصيو  ;( ضٜا1000ٍ) خسَات اإلغهإ مبه١ املهط١َ

ٖٚٛ ضقِ نبري إشا َا قٛضٕ باؿس األع٢ً يسخٌ  ،( ضٜا5000ٍاإلْفام ٖٛ )
َٚٔ املعطٚف إٔ اؿر ال بس  ،ص ضٜا6500ٍـ ط1428ٖاؿذاز اؾاضٟ يف عاّ 

ٚإٔ ٜؿتٌُ ع٢ً طبك١ َٔ األغٓٝا٤ ِٖٚ ق١ً وطصٕٛ ع٢ً خسَات تًٝل بِٗ 
ؼتٟٛ ع٢ً قسض نبري َٔ ايطفا١ٖٝ مما ٜطفؤ َٔ سذِ إْفاقِٗ ايهًٞ ع٢ً 

 .خسَات اؿر َٚٓٗا خسَات اإلغهإ مبه١ املهط١َ

ٍ   Q1=2000إٔ ايطبٝؤ األز٢ْ ) -ز َـٔ َفـطزات    %25عًـ٢ إٔ   ( ضٜـاٍ ٖٚـصا ٜـس
ص. ٚطٍٛ ٖصٙ ايفا٠ = 2000-1000ايع١ٓٝ ٜكؤ إْفاقِٗ ايهًٞ يف ايفا٠ املػًك١ ط

ٖــ  1428ضٜاٍ، ٚيف ظٌ ايعطٚف االقتصاز١ٜ ايػا٥س٠ يف َٛغِ سر عاّ  1000
ميهٔ اعتباض إٔ ٖصا ٖـٛ اؿـس األزْـ٢ إلْفـام اؿـاز ايكـازّ َـٔ اــاضز عًـ٢          

 .خسَات اإلغهإ مبه١ املهط١َ

َٔ َفطزات ايع١ٓٝ  %50ٖٚصا ٜعين إٔ  ;( ضٜاٍ تكطٜبّا2723إٔ ايٛغٝط ٜكسض بـ) -ش
ص ٚطٍٛ ٖصٙ ايفا٠ 2723-1000ٜكؤ إْفاقِٗ ايهًٞ يف ايفا٠ املػًك١ ط

 .ضٜا1723ٍ=

َٔ َفطزات ايع١ٓٝ هلِ إْفام ٜكؤ بني ايطبٝؤ % 25نُا إٔ تًو ايكِٝ تعين إٔ  -ض
ص; ٚطٍٛ ٖصٙ ايفا٠ 2723-2000طاألز٢ْ ٚايٛغٝط أٟ يف ايفا٠ املػًك١ 

 ضٜاٍ.  723=

َٔ  %75ٖٚصا َعٓاٙ إٔ  ;(Q3=3500َٚٓ٘ أٜطّا لس إٔ ايطبٝؤ األع٢ً ) -ظ
ص، نُا ٜسٍ 3500-1000َفطزات ايع١ٓٝ ٜكؤ إْفاقِٗ ايهًٞ يف ايفا٠ املػًك١ ط
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( تكؤ يف فا٠ %25شيو أٜطّا ع٢ً إٔ ٖٓاى ف١٦ َٔ َفطزات ايع١ٓٝ بٓػب١ )
 ضٜاٍ. 777ص، ٜٚالسغ إٔ طٍٛ ايفا٠ ايجايج١ =3500-2723ك١ طاإلْفام املػً

أَا املطس١ً ايطابع١ ٚاألخري٠ فُٝهٔ اغتٓتاز طٍٛ ايفا٠ فٝٗا َٔ اؿس األع٢ً -ؽ
( ٖٚصا ٜعين إٔ َا ْػبت٘ maximum=5000( ٖٚٛ )3احملػٛب يف اؾسٍٚ )

ص، 5000-3500( َٔ َفطزات ايع١ٓٝ تكؤ يف ايفا٠ اإلْفاق١ٝ املػًك١ ط25%)
 ضٜاٍ. 1500ٚطٍٛ ٖصٙ ايفا٠ = 

  . أثط ايعٛاٌَ ايه١ُٝ ٚايهٝف١ٝ ع٢ً إْفام اؿاز ع٢ً خسَات اإلغهإ مبه١ املهط4١َ

تفاض ايسضاغ١ إٔ يًعٛاٌَ ايه١ُٝ ٚايهٝف١ٝ تأثريّا ع٢ً إْفام اؿذاز ع٢ً 
 خسَات اإلغهإ مبه١ املهط١َ; ٚمبا إٔ ايسضاغ١ غبل ٚإٔ تعطضت يإلْفام ايهًٞ

ٚإْفام اؿذاز ع٢ً خسَات اإلغهإ مبه١  ،ٚنصا يًسخٌ ايهًٞ يًشذاز ،يًشذاز
بٓا٤ عًٝ٘ فإٕ ايسضاغ١ تٗسف َٔ ٖصٙ ايفكط٠ يسضاغ١ أثط املتػريات ايه١ُٝ  املهط١َ

ٚايهٝف١ٝ غ٣ٛ ايسخٌ ع٢ً إْفام اؿذاز ع٢ً خسَات اإلغهإ مبه١ املهط١َ، ٚمبا 
ػت٣ٛ ايسضاغٞ ْٚٛع ايعٌُ تٓعهؼ يف ايػايب إٔ ٖٓاى بعض ايعٛاٌَ املؤثط٠ َجٌ امل

فإٕ ايسضاغ١ تٗتِ ٖٓا بعاًَني فكط تفاض إٔ هلُا أثط ٚاضض  ،يف َػت٣ٛ ايسخٌ
 :ع٢ً َػت٣ٛ اإلْفام ع٢ً خسَات اإلغهإ ُٖٚا

َس٠ إقا١َ اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز مبه١ املهطَـ١ )ٚتفـاض ايسضاغـ١ إٔ ٖٓـاى      -
ٚسذِ اإلْفام ع٢ً خسَات اإلغـهإ ٚفـل املٓطـل    عالق١ ططز١ٜ بني عسز األٜاّ 

 االقتصازٟ(  

ٚايػـهٔ   ،ايػـهٔ بايفٓـازم   :ْٛع ايػهٔ ٚقـس مت تٛظٜـؤ ْـٛع ايػـهٔ إىل ْـٛعني      -
ٜػهٕٓٛ بايؿكل )ٚتفاض ايسضاغ١ إٔ اإلْفام ع٢ً خسَات اإلغهإ َٔ قبٌ َٔ 

   (١املكسَ ٚشيو الختالف َػت٣ٛ اـسَات ،ايفٓازم أعال ممٔ ٜػهٕٓٛ ايؿكل
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  زضاغ١ ايعالق١ بني َس٠ اإلقا١َ مبه١ املهط١َ َٚتٛغط اإلْفام ع٢ً خسَات اإلغهإ. 4.1

بني َس٠ اإلقا١َ  -زٕٚ ؼًٌٝ–تٗسف ايسضاغ١ يف ٖصٙ ايفكط٠ يعطض ايعالق١ 
يبٝإ األثط  ،مبه١ املهط١َ َٚتٛغط اإلْفام ع٢ً خسَات اإلغهإ مبه١ املهط١َ

املهط١َ ع٢ً قطاع خسَات اإلغهإ بٗا نأثط  االقتصازٟ ملس٠ َهح اؿذاز مبه١
ٚالؾو إٔ ٖٓاى آثاض غري َباؾط٠ ع٢ً ايكطاعات االقتصاز١ٜ األخط٣ اييت  ،َباؾط

 ...ٚغريٖا.ؽسّ اؿذاز نايتػص١ٜ ٚاالتصاالت

 :. أثط َس٠ اإلقا١َ ع٢ً ْفكات خسَات اؿذاز بصف١ عا4.2١َ

ادٛا يًعسٜس َٔ اـسَات َٔ ايبسٖٞ إٔ اؿذاز نًُا طايت َس٠ إقاَتِٗ است
يس٣ تٗسف ايسضاغ١ يف ٖصٙ ايفكط٠  ;اييت تهًف ايسٚي١ َبايؼ َاي١ٝ ()أ١َٝٓ،صش١ٝ...

 :يإلداب١ ع٢ً غؤاٍ

 ٌٖ ميهٔ تطؾٝس ْفكات خس١َ اؿذاز زٕٚ اإلخالٍ مبػت٣ٛ اـسَات املكسّ؟ 

ت ٚايعاٌَ ايط٥ٝؼ يإلداب١ ع٢ً ايػؤاٍ ٖٞ املس٠ اييت ميهجٗا اؿاز يف ايٛسـسا 
ايػه١ٝٓ مبه١ املهط١َ; سٝح َٔ املٓطكٞ أْ٘ نًُا طايت َـس٠ إقاَتـ٘ نًُـا استـاز إىل     

  .  خسَات ٚبايتايٞ ظٜاز٠ يف ايٓفكات ايتؿػ١ًٝٝ يًذٗات املكس١َ يتًو اـسَات

ٚيإلداب١ ع٢ً ٖصا ايػؤاٍ قاّ ايباسح بتٛظٜؤ َس٠ اإلقا١َ يًشذـاز ايكـازَني   
 Sturge`s ؾـطا٥ض ٚفـل قاعـس٠ "غـتٛضز")    ٖـ إىل1428َٔ اـاضز يف َٛغِ سر عاّ 

ruleٞٚاييت ؼسز عسز ايف٦ات ع٢ً ايٓشٛ ايتاي ): 
(16) 

 .= سذِ ايع١ٓٝ nٚ ،= عسز ايف٦ات kسٝح 
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ٚمبا إٔ أقص٢ َس٠ َهجٗا  ;( ؾطو12١بٓا٤ عًٝ٘ غٝهٕٛ عسز ايؿطا٥ض )
غُػ١ أٜاّ ٚفل  ( َّٜٛا عًٝ٘ غٝتِ ؼسٜس طٍٛ نٌ ؾطو60١َفطزات ايع١ٓٝ ٖٞ )

 :ايتايٞ

ثِ بٝإ ايٛظٕ ايٓػيب يهٌ  ،أٜاّ 5=  12/  60َس٣ ايؿطو١ ايٛاسس٠ = 
 :ؾطو١ سػب اؾسٍٚ ايتايٞ

 (5دسٍٚ )

 ايؿطو١
َس٠ اإلقا١َ مبه١ 
 املهط١َ باإلٜاّ

عسز املؿاٖسات يف 
 ايؿطو١

 (%ايٛظٕ ايٓػيب )

day1 0 0 ص5-1ط 

day2 0.6 9 ص10-6ط 

day3 5.3 79 ص15-11ط 

day4 4.63 69 ص20-16ط 

day5 22.35 333 ص25-21ط 

day6 29.73 443 ص30-26ط 

day7 6.31 94 ص35-31ط 

day8 23.62 352 ص40-36ط 

9day 7.18 107 ص45-41ط 

10 day 0.2 3 ص50-46ط 

11 day 0 0 ص55-51ط 

day12 0.07 1 ص60-56ط 

 100 1490  اجملُٛع

 (4اّْٝا يف ايطغِ ايبٝاْٞ )( ب5ٝاؾسٍٚ ) ٚقس متت تطمج١



 225      عصاّ اؾفطٟز.      ... تكسٜط ٚاختباض زاي١ إْفام اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز 

 (4ضغِ بٝاْٞ ضقِ )

 
 :( ٜتطض يٓا َا 5ًَٜٞٚٔ خالٍ اؾسٍٚ )

 ص أٜاّ.10-6إٔ أقٌ َس٠ ميهجٗا اؿاز مبه١ املهط١َ تٓشصط يف ايفا٠ املػًك١ ط -1

ص َٔ اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز تااٚح َس٠ َهجِٗ %52.08إٔ َا ْػبت٘ ط -2
 .ص َّٜٛا30-21ط  ك١مبه١ املهط١َ خالٍ ايفا٠ املػً

ص َٔ اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز تااٚح َس٠ َهجِٗ مبه١ 82.01إٔ َا ْػبت٘ ط -3
 .ص َّٜٛا40-21املهط١َ خالٍ ايفا٠ املػًك١ ط

ص َٔ اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز َس٠ َهجِٗ مبه١ %10.53إٔ َا ْػبٝت٘ ط -4
 ص َّٜٛا 20-6املهط١َ خالٍ ايفا٠ املػًك١ ط

ص َٔ اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز َس٠ َهجِٗ مبه١ % 7.45إٔ َا ْػبٝت٘ ط -5
 ص َّٜٛا.60-41املهط١َ خالٍ ايفا٠ املػًك١ ط

ص متهح day6ٚإٔ أنرب ؾطو١ َٔ سٝح عسز َفطزات ايع١ٓٝ ٖٚٞ ايؿطو١ ط -6
 ص َّٜٛا 30-26ايفا٠ ط
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ص ّٜٛ فا٠ تهاز تهٕٛ َٝت١ سٝح سػب املؿاٖسات ال 60-46إٔ ايفا٠ املػًك١ ط -7
ص، بُٝٓا 50-46بٗا غ٣ٛ أضبع١ سذاز فكط ثالخ َِٓٗ يف ايفا٠ املػًك١ طٜٛدس 

  ص ّٜٛ بٗا ساز ٚاسس فكط60-51ايفا٠ املػًك١ ط

 :ٚبٓا٤ ع٢ً َا غبل ؽًص ايسضاغ١ إىل إٔ إداب١ غؤاٍ ٖصٙ ايفكط٠ ٖٞ

 أْ٘ ميهٔ ضػط تهايٝف تًو اـسَات املكس١َ يًشذاز ايكازَني َٔ اـاضز
أٜاّ َٔ بسا١ٜ فا٠ اؿر ٚمخػ١ عؿط َّٜٛا َٔ ْٗاٜت٘ زٕٚ إٔ  َٔ خالٍ سصف مخػ١

تتأثط اـسَات، نُا أْ٘ ميهٔ ضػط ايٓفكات أنجط َٔ خالٍ ايانٝع ع٢ً فا٠ عؿطٜٔ 
ص َٔ قسّٚ اؿذاز بساّل َٔ تػدري ناٌَ ايطاق١ يًعٌُ يػتني 40-21َّٜٛا فكط ط

ص ّٜٛ أٟ مخػ١ عؿط 60-45َّٜٛا الغُٝا ٚسػب َا ٚضز يف اؾسٍٚ َٔ إٔ ايفا٠ ط
 .ص ٖٚٞ ْػب١ صػري٠%0.27َّٜٛا ال ٜٛدس يف َه١ املهط١َ غ٣ٛ َا ْػبت٘ ط

 :. ايعالق١ بني َس٠ اإلقا١َ َٚتٛغط اإلْفام ع٢ً خسَات اإلغها4.3ٕ

ٚيسضاغ١ تًو ايعالق١ بني َس٠ اإلقا١َ مبه١ املهط١َ َٚتٛغط اإلْفام ع٢ً 
يف نٌ ؾطو١ سػب َس٠ اإلقا١َ مبه١  خسَات اإلغهإ ٚبعس إزخاٍ إْفام اؿذاز

املهط١َ باؿاغب ؿػاب َتٛغط اإلْفام ع٢ً خس١َ اإلغهإ يهٌ َٓٗا سصًت 
 :ايسضاغ١ ع٢ً املدطدات ايتاي١ٝ
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 (6دسٍٚ )

 ايؿطو١ ّ

َس٠ اإلقا١َ 
مبه١ املهط١َ 
 باألٜاّ

عسز 
 املؿاٖسات

 (%ايٛظٕ ايٓػيب )
َٔ سٝح عسز 
 املؿاٖسات

َتٛغط 
اإلْفام 
 ٍبايطٜا

1 day1 0 0 0 ص5-1ط 

2 day2 2831 0.6 9 ص10-6ط 

3 day3 2847.8 5.3 79 ص15-11ط 

4 day4 2783 4.63 69 ص20-16ط 

5 day5 2771.2 22.35 333 ص25-21ط 

6 day6 2572 29.73 443 ص30-26ط 

7 day7 2108 6.31 94 ص35-31ط 

8 day8 3329.9 23.62 352 ص40-36ط 

9 9day 2430.1 7.18 107 ص45-41ط 

10 10 day 2833 0.2 3 ص50-46ط 

11 11 day 0 0 0 ص55-51ط 

12 day12 1850 0.07 1 ص60-56ط 

  :( ٜتطض َا 6ًَٜٞٚٔ خالٍ اؾسٍٚ )

  .ص أٜاّ ال ٜٛدس أٟ أْفام يإلغهإ بٗا5-1إٔ ايفا٠ املػًك١ ط -1
ص 60-51ٜتس٢ْ َتٛغط اإلْفام ع٢ً خسَات اإلغهإ خالٍ ايفا٠ املػًك١ ط -2

 ( ضٜاٍ 1850َّٜٛا يٝصٌ إلز٢ْ سس ي٘ )

 إٔ ٖٓاى تعاٜس ملتٛغط اإلْفام ع٢ً خسَات اإلغهإ َؤ طٍٛ املس٠ يًفطز  -3
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-36ط إٔ أنرب فا٠ بٗا َتٛغط إْفام ع٢ً خسَات اإلغهإ ٖٞ ايفا٠ املػًك١ -4
 ٜاٍ تكطٜبّا ( ض3330ص َّٜٛا )40

إٔ فا٠ ْؿاط قطاع اإلغهإ مبه١ املهط١َ يًشذاز ايكازَني َٔ اـاضز ٜهاز  -5
 .ص َّٜٛا45-11ٜٓشصط يف ايفا٠ املػًك١ ط

ٚيف اعتكاز ايباسح إٔ ايٓتا٥ر أعالٙ ١َُٗ دسّا يكطاع خسَات إغهإ اؿذاز 
ْ٘ ؽفٝض ايكازَني َٔ اـاضز سٝح أْ٘ قطاع اقتصازٟ ٜٗسف إىل ايطبض أْ٘ بإَها

ٖٚصا ٜٓعهؼ ع٢ً دٛز٠ اـسَات املكس١َ،  ،ايٓفكات ايتؿػ١ًٝٝ مبا وكل ي٘ أضباح أنرب
إال أْ٘ مما ىفف اغتفاز٠ املػتجُطٜٔ يف ٖصا اجملاٍ ٜٚٓعهؼ شيو ع٢ً انفاض دٛز٠ 
اـسَات املكس١َ يًشاز عسّ ٚدٛز د١ٗ تع٢ٓ بايتدطٝط هلصا ايكطاع فهٌ صاسب 

١ًٝ قس تفٛم عسز أٜاّ َهح اؿاز بايػهٔ ألٕ عسز أٜاّ غهٔ ٜػتعس غسَات تؿػٝ
 املهح ال تتطض يسٜ٘ إال عٓس تٛقٝؤ ايعكس ٚايصٟ غايبّا َا ٜهٕٛ َتأخطّا 

 :. زضاغ١ ايعالق١ بني ْٛع ايػهٔ َٚتٛغط اإلْفام ع٢ً خسَات اإلغها4.4ٕ

تفاض ايسضاغ١ ٖٓا بإٔ ٖٓاى عالق١ بني ْٛع ايػهٔ َٚتٛغـط اإلْفـام عًـ٢    
ؾكل ( Hotelsٚفٓازم ) :ٚقس قػُت ايسضاغ١ ْٛع ايػهٔ إىل ْٛعني ;ات ايػهٔخسَ
(Apartments     ٔع٢ً اعتباض إٔ ايؿكل أقٌ زضد١ َٔ سٝـح اــسَات ايفٓسقٝـ١ َـ ،)

سٝح إٔ ايٛاقؤ إٔ َععـِ إٔ مل ٜهـٔ مجٝـؤ     ;ٚأبعس ْػبّٝا عٔ املٓطك١ املطنع١ٜ ،ايفٓازم
( hotspٚعًٝـ٘ )  .يؿطٜف ٖٞ َٔ ف١٦ ايفٓـازم ايٛسسات ايػه١ٝٓ احملٝط١ باؿطّ املهٞ ا

( تطَـع يإلْفـام   Apr spإلْفام اؿذـاز املػـتفٝسٜٔ َـٔ خـسَات ايفٓـازم ٚ )      تطَع
 اؿذاز املػتفٝسٜٔ َٔ خسَات ايؿكل.

ٚيسضاغ١ شيو األثط مت إزخاٍ َؿاٖسات ايع١ٓٝ يف اؿاغب ٚأعط٢ املدطدات 
 :ايتاي١ٝ



 229      عصاّ اؾفطٟز.      ... تكسٜط ٚاختباض زاي١ إْفام اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز 

  (7دسٍٚ )
ؾطو١ اإلْفام سػب 

 ٔ ْٛع ايػه
َتٛغط اإلْفام ع٢ً 
 خسَات اإلغهإ

ايٛظٕ 
 (%ايٓػيب )

َتٛغط 
 ايسخٌ

 2044.4 %87 2803 ايفٓازم
 1388.4 %13 2665.3 ايؿكل

 ( ايتايٞ 5( يف ايؿهٌ ايبٝاْٞ )7ٚقس متت تطمج١ اؾسٍٚ )

ٜالسغ َٔ املدطدات ايػابك١ إٔ غايب١ٝ اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز ٜفطًٕٛ 
ص، ٚميهٔ تفػري %13ص ع٢ً ْعاّ ايؿكل ايػه١ٝٓ ط% 87زم طايػهٔ بٓعاّ ايفٓا

شيو بإٔ املعٝاض األغاؽ يًشذاز ايكازَني َٔ اـاضز ٖٛ َس٣ قطب ايػهٔ َٔ 
أٚ بعسٙ فهًُا نإ ايػهٔ قطٜبّا نإ بإَهاْ٘ ايازز أنجط ع٢ً املػذس  املػذس اؿطاّ

ٝح إٔ َععِ ٚس ،اؿطاّ ايصٟ ٖٛ ايػطض األغاؽ َٔ قسَٚ٘ يًسٜاض املكسغ١
  .ناْت ٖصٙ ايٓتٝذ١ ،ايٛسسات ايػه١ٝٓ ظٛاض اؿطّ مت بٓاؤٖا ع٢ً أغاؽ فٓسقٞ
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َٚٔ املالسغ أٜطّا إٔ إْفام اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز دا٤ َتُاؾّٝا َؤ 
املٓطل االقتصازٟ فهًُا ظاز ايسخٌ ظاز اإلْفام; سٝح ًْشغ إٔ َتٛغط اإلْفام 

َتٛغط اإلْفام ع٢ً  ضٜاٍ ٖٚٛ أعال َٔ ص2803ع٢ً ٚسسات ايػهٔ ايفٓسق١ٝ ط
ٚإٔ َتٛغط زخٍٛ َٔ ٜػهٕٓٛ  ،ضٜاٍ ص2665.3ط ٚسسات ايػهٔ ع٢ً ْعاّ ايؿكل

أعال َٔ َتٛغط زخٍٛ َٔ ٜػهٕٓٛ يف  ص ضٜا2044.4ٍيف ْعاّ ايػهٔ ايفٓسقٞ ط
 صضٜاٍ.1388.4ْعاّ ايؿكل ط

تصازٟ إٔ املؤؾط اإلسصا٥ٞ ٚاالق :ٚايٓتٝذ١ ايع١ًُٝ اييت نطز بٗا ٖٓا
يًُػتجُطٜٔ يف فاٍ خسَات إغهإ اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز أْ٘ يف َٛغِ سر 

ص ساز 1485799ٖـ بًؼ عسز اؿذاز ايصٜٔ ٜفطًٕٛ ايػهٔ ايفٓسقٞ ط1428عاّ 
 .(17)ص222016تكطٜبّا ٚعسز اؿذاز ايصٜٔ ٜفطًٕٛ ايػهٔ يف ْعاّ ايؿكل ط

يف فاٍ إغهإ اؿذاز ٚضغب١ َٔ ايباسح يف إٜطاح صٛض٠ أزم يًُػتجُطٜٔ 
ايكازَني َٔ اـاضز فػٝتِ َٔ خالٍ ايفكطتني ايتايٝتني زضاغ١ اـصا٥ص اإلسصا١ٝ٥ 
ٚاالقتصاز١ٜ إلْفام اؿذاز ايصٜٔ ٜطًبٕٛ خسَات اإلغهإ ايفٓسق١ٝ ٚنصا ايصٜٔ 

 ٜطًبٕٛ خسَات اإلغهإ ٚفل ْعاّ ايؿكل 

اؿذاز ايصِٜ ٜطًبٕٛ زضاغ١ اـصا٥ص اإلسصا١ٝ٥ ٚاالقتصاز١ٜ إلْفام  4.4.1
 ايػهٔ ٚفل ايٓعاّ ايفٓسقٞ:

تٗسف ايسضاغ١ يف ٖصٙ ايفكط٠ يبٝإ اـصا٥ص اإلسصا١ٝ٥ ٚاالقتصاز١ٜ إلْفام 
اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز ٚايصٜٔ ٜطًبٕٛ ايػهٔ ٚفل ايٓعاّ ايفٓسقٞ َٔ خالٍ 

إلسصا٤ات ٚبٝإ ايتٛظٜؤ اإلسصا٥ٞ ملؿاٖسات ايع١ٓٝ ٚناف١ ا ،تكسٜط َتٛغط اإلْفام
 املتعًك١ ب٘ 
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 (6ؾهٌ )
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Descriptive Statistics

 
( ٜتبني إٔ ايتٛظٜؤ االستُايٞ ملؿـاٖسات إْفـام اؿذـاز    7ايؿهٌ ) َٔ خالٍ 

 ;مبه١ املهط١َ يـ٘ ايتـٛا٤ َٛدـب    ايكازَني َٔ اـاضز ع٢ً خسَات اإلغهإ ايفٓسق١ٝ
 ٚعًٝ٘ ال ْكبٌ فطض ايعسّ بإٔ ايتٛظٜؤ االستُايٞ يتًو املؿاٖسات ٜعس تٛظٜعّا طبٝعّٝا

 ٍ ــسٚ ــٛاضز٠ يف اؾـ ــا٤ات ايـ ــب اإلسصـ ــٛا٤   ;سػـ ــٌ االيتـ ــس إٔ َعاَـ ــح لـ سٝـ
ص، ٜٚتطض إٔ زضد١ االيتٛا٤ بػٝط١ َكاض١ْ ٖصا ايـطقِ بـطقِ   Skewness=0.351130ط

 االيتٛا٤ يتٛظٜؤ االستُاٍ ايطبٝعٞ ايصٟ ٜػاٟٚ صفطّا.

ٚلس إٔ املتٛغـط املكـسض إلْفـام اؿذـاز ايكـازَني َـٔ اــاضز عًـ٢ ْعـاّ          
 ص;StDev=947.58طٚبامطاف َعٝـاضٟ   ،ص ضٜاٍ تكطٜبّاMean=2803ايفٓسقٞ طاإلغهإ 

ٚنرب سذِ االمطاف املعٝاضٟ ملؿاٖسات ايع١ٓٝ ٜسيٓا ع٢ً سذِ ايتفاٚت ايهـبري بـني   
 ايفٓسقٞ. ٖـ ع٢ً ْعاّ اإلغها1428ٕإْفام اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز ملٛغِ سر عاّ 
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 %5ص ٜتطض إٔ =Tr Mean 2755.7َٚٔ خالٍ اسصا١ٝ٥ املتٛغط املبتٛض ط
 ص ضٜاٍ فكط.47.3َٔ ايكِٝ املتططف١ َػؤٚي١ عٔ ظٜاز٠ املتٛغط املكسض مبكساض ط

( ميهٔ ايكٍٛ 106.3( اييت بًػت )7يف اؾسٍٚ ) صTٚ َٔ خالٍ إسصا١ٝ٥ ط
 (.P=0.000إٔ َع١ٜٛٓ تكسٜط املتٛغط عاي١ٝ دسّا ال غُٝا ٚإٔ )

 (8دسٍٚ )
Descriptive Statistics 

T Tr Mean Median Mean N Variable 

106.25 2775.7 2725.0 2803.0 1244 

Hous sp P Max Q3 Q1 Min 

474444 5000.0 3538.5 2000 1000 

 :( ايٓتا٥ر ايتاي7١ٜٝتطض َٔ اؾسٍٚ )
َٔ اؿذاز ايصٜٔ ٜطًبٕٛ اـسَات ايفٓسق١ٝ إْفاقِٗ يف ايفا٠ املػًك١  %25إٔ  -أ

 ص ضٜا2000ٍ-1000ط

َٔ َفطزات ايع١ٓٝ  %50ٖٚصا ٜعين إٔ  ;( ضٜاٍ تكطٜبّا2725ط ٜكسض بـ)ايٛغٝ -ب
ص ٚطٍٛ ٖصٙ ايفا٠ 2725-1000ٜكؤ إْفاقِٗ ايهًٞ يف ايفا٠ املػًك١ ط

 .ضٜا1725ٍ=
َٔ َفطزات ايع١ٓٝ هلِ إْفام ٜكؤ بني ايطبٝؤ  %25نُا إٔ تًو ايكِٝ تعين إٔ  -ت

ص; ٚطٍٛ ٖصٙ ايفا٠ 2725-2000األز٢ْ ٚايٛغٝط أٟ يف ايفا٠ املػًك١ ط
 ضٜاٍ.  725=

َٔ َفطزات ايع١ٓٝ ٜكؤ  %75ٖٚصا َعٓاٙ إٔ  ;(Q3=3538.5ايطبٝؤ األع٢ً ) -خ
ص، نُا ٜسٍ شيو أٜطّا ع٢ً 3538.5-1000إْفاقِٗ ايهًٞ يف ايفا٠ املػًك١ ط

( تكؤ يف فا٠ اإلْفام املػًك١ %25إٔ ٖٓاى ف١٦ َٔ َفطزات ايع١ٓٝ بٓػب١ )
 ضٜاٍ. 813.5إٔ طٍٛ ايفا٠ ايجايج١ = ص، ٜٚالسغ3538.5-2725ط
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أَا املطس١ً ايطابع١ ٚاألخري٠ فُٝهٔ اغتٓتاز طٍٛ ايفا٠ فٝٗا َٔ اؿس األع٢ً  -ز
( ٖٚصا ٜعين إٔ َا ْػبت٘ maximum=5000( ٖٚٛ )7احملػٛب يف اؾسٍٚ )

-3538.5( َٔ َفطزات ايع١ٓٝ تكؤ يف ايفا٠ اإلْفاق١ٝ املػًك١ ط25%)
 ضٜاٍ ٠1461.5 = ص، ٚطٍٛ ٖصٙ ايفا5000

زضاغ١ اـصا٥ص اإلسصا١ٝ٥ ٚاالقتصاز١ٜ إلْفام اؿذاز ايصِٜ ٜطًبٕٛ  4.4.2
 ايػهٔ ٚفل ْعاّ ايؿكل:

 (7ؾهٌ )

4800420036003000240018001200

95% Confidence Interval for Mu

2800270026002500

95% Confidence Interval for Median

Variable: housing

2500.00

 672.86

2559.60

Maximum

3rd Quartile

Median

1st Quartile

Minimum

N

Kurtosis

Skewness

Variance

StDev

Mean

P-Value:

A-Squared:

2625.40

 823.16

2770.96

5000.00

3000.00

2600.00

2300.00

1000.00

191

0.895723

0.365102

548216

 740.42

2665.28

0.000

2.657

95% Confidence Interval for Median

95% Confidence Interval for Sigma

95% Confidence Interval for Mu

Anderson-Darling Normality Test

Descriptive Statistics

 
( لس إٔ ايتٛظٜـؤ االستُـايٞ ملؿـاٖسات إْفـام اؿذـاز      7ايؿهٌ ) َٔ خالٍ

٤ ايكازَني َٔ اـاضز ع٢ً خسَات اإلغهإ مبه١ املهط١َ ٚفل ْعاّ ايؿـكل يـ٘ ايتـٛا   
ٚعًٝ٘ ال ْكبٌ فطض ايعسّ بإٔ ايتٛظٜـؤ االستُـايٞ يتًـو املؿـاٖسات ٜعـس       ;َٛدب

تٛظٜعّا طبٝعّٝا سػب اإلسصا٤ات ايٛاضز٠ يف اؾسٍٚ; سٝح لـس إٔ َعاَـٌ االيتـٛا٤    
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ص، ٜٚتطض إٔ زضد١ االيتٛا٤ بػٝط١ َكاض١ْ ٖصا ايـطقِ بـطقِ   Skewness=0.365102ط
نُا إٔ املتٛغط املكسض إلْفـام   ،ٟ ٜػاٟٚ صفطّاااليتٛا٤ يتٛظٜؤ االستُاٍ ايطبٝعٞ ايص

 ،ص ضٜـاٍ تكطٜبـاّ  Mean=2665اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز ع٢ً ْعاّ إغهإ ايؿـكل ط 
ص; ٚنرب سذِ االمطاف املعٝاضٟ ملؿاٖسات ايعٝٓـ١  StDev=740.2ٚبامطاف َعٝاضٟ ط

ضز ملٛغِ سر ٜسيٓا ع٢ً سذِ ايتفاٚت ايهبري يف بني إْفام اؿذاز ايكازَني َٔ اـا
ٖـــ عًــ٢ ْعــاّ إغــهإ ايؿــكل،َٚٔ خــالٍ إسصــا١ٝ٥ املتٛغــط املبتــٛض 1428عــاّ 
َٔ ايكِٝ املتططف١ َػؤٚي١ عٔ ظٜاز٠ املتٛغط  %5ص ٜتطض إٔ =Tr Mean 2649.6ط

ٚالختباض َس٣ زق١ تكسٜط َتٛغط إْفام اؿذـاز   ،ص ضٜاٍ تكطٜبّا فكط15املكسض مبكساض ط
ٖـ ع٢ً ْعاّ إغهإ ايؿكل َٔ َؿاٖسات 1428اّ ايكازَني َٔ اـاضز ملٛغِ سر ع

( إٔ َع١ٜٛٓ ايتكسٜط عاي١ٝ 8ص ٜٚتطض َٔ اؾسٍٚ )Tفكس مت اخطاعٗا الختباض ط ،ايع١ٓٝ
 ص.P=0.0000ص ٚالغُٝا إٔ طT=49.75سٝح ناْت ط

 (9دسٍٚ )
Descriptive Statistics 

T Tr Mean Median Mean N Variable 

49.75 2649.6 2600 2665.3 141 Apartment 

sp

 

P Max Q3 Q1 Min 

474444 5000 3000 2300 1000 

 :( َا 8ًٜٜٞتطض َٔ اؾسٍٚ )

( ضٜـاٍ ٖٚـصا   Q1=2300ايطبٝؤ األز٢ْ إلْفام اؿذاز ع٢ً ْعاّ إغهإ ايؿكل ) -أ
َـٔ َفـطزات ايعٝٓـ١ ٜكـؤ إْفـاقِٗ ايهًـٞ يف ايفـا٠ املػًكـ١          %25ٜسٍ ع٢ً إٔ 

ــا٠  2300-1000ط ــصٙ ايف ــٌ ايعــطٚف    1300=  ص. ٚطــٍٛ ٖ ــاٍ، ٚيف ظ ضٜ
ٖـ ميهـٔ اعتبـاض إٔ ٖـصا ٖـٛ اؿـس      1428االقتصاز١ٜ ايػا٥س٠ يف َٛغِ سر عاّ 

 .األز٢ْ إلْفام اؿاز ايكازّ َٔ اـاضز ع٢ً خسَات اإلغهإ مبه١ املهط١َ



 235      عصاّ اؾفطٟز.      ... تكسٜط ٚاختباض زاي١ إْفام اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز 

َٔ َفطزات ايعٝٓـ١   %50ٖٚصا ٜعين إٔ  ;( ضٜاٍ تكطٜبّا2600ايٛغٝط ٜكسض بـ) -ب
ــٞ يف ا  ــاقِٗ ايهً ــؤ إْف ــ١ طٜك ــا٠ املػًك ــا٠  2600-1000يف ــصٙ ايف ص ٚطــٍٛ ٖ

 .ضٜا1600ٍ=

َٔ َفطزات ايع١ٓٝ هلِ إْفام ٜكؤ بني ايطبٝـؤ   %25نُا إٔ تًو ايكِٝ تعين إٔ  -ت
 300ص; ٚطٍٛ ٖصٙ ايفا٠ =2600-2300األز٢ْ ٚايٛغٝط أٟ يف ايفا٠ املػًك١ ط

 ضٜاٍ. 

َـٔ   %75ٕ ٖٚـصا َعٓـاٙ أ   ;(Q3=3000َٚٓ٘ أٜطّا لـس إٔ ايطبٝـؤ األعًـ٢ )    -خ
ص، نُـا ٜـسٍ   3000-1000َفطزات ايع١ٓٝ ٜكؤ إْفاقِٗ ايهًٞ يف ايفا٠ املػًكـ١ ط 

( تكـؤ يف فـا٠   %25شيو أٜطّا ع٢ً إٔ ٖٓاى ف٦ـ١ َـٔ َفـطزات ايعٝٓـ١ بٓػـب١ )     
 ضٜاٍ. 400ص، ٜٚالسغ إٔ طٍٛ ايفا٠ ايجايج١ =3000-2600اإلْفام املػًك١ ط

از طٍٛ ايفا٠ فٝٗـا َـٔ اؿـس األعًـ٢     أَا املطس١ً ايطابع١ ٚاألخري٠ فُٝهٔ اغتٓت -ز
( ٖٚــصا ٜعــين إٔ َــا ْػــبت٘ maximum=5000( ٖٚــٛ )8احملػــٛب يف اؾــسٍٚ )

ص، 5000-3000( َٔ َفطزات ايعٝٓـ١ تكـؤ يف ايفـا٠ اإلْفاقٝـ١ املػًكـ١ ط     25%)
 .ضٜاٍ 2000ٚطٍٛ ٖصٙ ايفا٠ = 

 ٖـ1428زاي١ إْفام اؿاز ع٢ً اإلغهإ ملٛغِ ساز  .5

ٌٝ َهْٛات اإلْفام ايعاّ ع٢ً اإلغهإ ٚزضاغ١ ايعٛاٌَ املؤثط٠ بعس إٔ مت ؼً
إىل تكسٜط ٚاختباض زاي١ إْفام  عًٝ٘ ايه١ُٝ ٚايٓٛع١ٝ تٗسف ايساضغ١ يف ٖصٙ ايفكط٠

ملٛغِ سر عاّ  اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز ع٢ً خسَات اإلغهإ مبه١ املهط١َ
إٔ املٌٝ اؿسٟ إلْفام  باغتدساّ منٛشز ٜفاض ،ٖـ نساي١ يف زخًِٗ اؾاض1428ٟ

 ٟ اؿاز ع٢ً خسَات اإلغهإ مبه١ املهط١َ َتػاٚ
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صٝاغ١ ٚتكسٜط منٛشز إْفام اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز ع٢ً خسَات اإلغهإ  5.1
 ٖـ:1428مبه١ املهط١َ ملٛغِ سر عاّ 

 :تٗسف ايسضاغ١ يف ٖصٙ ايفكط٠ يبشح ايعٓاصط ايتاي١ٝ

 از ع٢ً خسَات اإلغهإصٝاغ١ منٛشز خطٞ يساي١ إْفام اؿذ -1

   اختباض َعًُات ايُٓٛشز املكسض٠ -2
 تكسٜط املٌٝ اؿسٟ إلْفام اؿذاز يف األدٌ ايكصري -3

 َعطف١ ايسالالت االقتصاز١ٜ يًُٓٛشز -4

 صٝاغ١ ٚتكسٜط منٛشز خطٞ يساي١ إْفام اؿاز ع٢ً خسَات اإلغهإ: 5.2

از يف َه١ ٜفاض ايُٓٛشز إٔ ناّل َٔ ايسخٌ ٚعسز األٜاّ اييت ميهجٗا اؿ
باعتباض  ،ْٚٛع ايػهٔ زاي١ يف إْفاق٘ ع٢ً خسَات اإلغهإ مبه١ املهط١َ ،املهط١َ

املٓطل االقتصازٟ ٚايصٟ ٜعترب ايسخٌ يف أغًب األٚقات املصسض ايط٥ٝؼ يتٌُٜٛ 
نُا أْ٘ ميجٌ َصسض  ،(18)كتًف عٓاصط اإلْفام َٚٓٗا اإلْفام ع٢ً خسَات اإلغهإ

ٚ َٔ املٓطكٞ إٔ َهح أٜاّ أنجط ٜاتب عًٝٗا  ،١ َػتكب١ًٝاالزخاض يتهٜٛٔ ق٠ٛ ؾطا٥ٝ
 تهًف١ أنرب ٚإٔ اضتفاع َػت٣ٛ اـسَات املكس١َ يف اإلغهإ وتاز ملكابٌ أنرب.

 (.OLSٚقس اعتُست ايسضاغ١ يف تكسٜطٖا يًُٓٛشز ع٢ً ططٜك١ املطبعات ايصػط٣ )

ع٢ً ايٓشٛ  بٓا٤ ع٢ً َا غبل تفاض ايسضاغ١ إٔ صٝاغ١ ايُٓٛشز اـطٞ تهٕٛ
 ايتايٞ:

 
 :سٝح

  اإلْفام ع٢ً خسَات اإلغهإ مبه١ املهط١َ = 
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  i=1,2,3…..1490سٝح 

 aثابت ايساي١ =

 إلْفام اؿاز ع٢ً خسَات اإلغهإ =  -ٖٚٛ بطبٝعت٘ قصري األدٌ-املٌٝ اؿسٟ 
 ايسخٌ ايؿٗطٟ املتاح يًشاز = 

 ٜاّ اييت ميهجٗا اؿاز مبه١ املهط١َ =َعاٌَ عسز األ

 عسز األٜاّ اييت ميهجٗا اؿاز يف َه١ املهط١َ =

 َعاٌَ ْٛع ايػهٔ = 

 :ٖٚٛ َتػري صٛضٟ عٝح إٔ ْٛع ايػهٔ = 

 إشا نإ اؿاز ٜطًب خسَات اإلغهإ يف ايفٓازم 1= 

 إشا نإ اؿاز ٜطًب خسَات اإلغهإ يف ايؿكل 0= 

 سس اـطأ ايعؿٛا٥ٞ يالمساض = 

   :تفاض ايسضاغ١ إٔ تهٕٛ

ٚبتكسٜط ايُٓٛشز ايػابل ٚفل ع١ٓٝ املؿاٖسات مت اؿصٍٛ ع٢ً املدطدات 
 :اإلسصا١ٝ٥ ايتاي١ٝ

  :ايُٓٛشز

SPH = a +  (income) + (days)+ (D+)£ 
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 ( 10دسٍٚ )
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 2251.811 110.429 20.392 0.000 

INCOM 0.069 0.016 2.649 0.008 

DAYS 0.101 2.827 3.910 0.000 

D 0.048 70.317 1.855 0.064 

R-squared 0.132   

Adjusted R-

squared 
0.015 F-statistic 8.772 

S.E. of regression 22157616 Prob(F-statistic) 0.000000 

Sum squared resid 1.25E+009   

 :( ٜهٕٛ ايُٓٛشز بعس ايتكسٜط ع٢ً ايٓشٛ ايتاي10ٞبٓا٤ ع٢ً اؾسٍٚ )

SPH = 2251.811+ 0. 069 (income) +0.101 (days)+0.048 (1) 

( بإٔ ايٓػب١ اييت تفػطٖا املتػريات ايتفػري١ٜ 10ط باؾسٍٚ )تفٝس ْتا٥ر ايتكسٜ
تكطٜبّا ٚضغِ صػط  %13.2يف ايُٓٛشز َٔ ايتبأٜ ايهًٞ يإلْفام ع٢ً اإلغهإ ٖٞ 

  ٖصٙ ايٓػب١ املفػط٠ إال أْٗا َع١ٜٛٓ دسّا

( اييت تكٝؼ Fٚإٔ ايُٓٛشز نهٌ َعٟٓٛ بسضد١ عاي١ٝ بايٓعط إلسصا١ٝ٥ )
( إىل ايتبأٜ غري املفػط (مجاي١ٝ يالمساض ٚشيو بٓػب١ ايتبأٜ ))املفػطاختباض املع١ٜٛٓ اإل
 :ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ

 
 %5( أنرب َٔ اؾسٚي١ٝ عٓـس َػـت٣ٛ َعٜٓٛـ١    F=8.772ٚسٝح إٔ إسصا١ٝ٥ )

تًـف َعٜٓٛـّا   ؽ ال تػاٟٚ ايصفط َعـّا ٚإٔ   ٚ  ٚ  عًٝ٘ ْكبٌ ايفطض إٔ 
 .عٔ ايصفط



 239      عصاّ اؾفطٟز.      ... تكسٜط ٚاختباض زاي١ إْفام اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز 

( tٚبايٓعط إىل تكسٜط املعًُات نٌ ع٢ً سس٠ َٚعٜٓٛتٗا َـٔ خـالٍ إسصـا١ٝ٥ )   
( اـاصــ١ بٗــا = tايجابــت َــٔ ايسايــ١ إسصــا١ٝ٥ ) ( ٖٚــٞ اؾــعc٤لــس إٔ املعًُــ١ )

نـصيو   ،P.Valeo=0.0000( ٖٚٞ شات زالي١ َعٜٓٛـ١ عايٝـ١ الغـُٝا ٚإٔ    20.392)
ٚايـيت متجـٌ املٝـٌ اؿـسٟ إلْفـام اؿـاز عًـ٢ خـسَات          األَط بايٓػب١ يًُعًُـ١ 

( ٖٚـٞ أٜطـّا   2.649( اـاصـ١ بٗـا = )  tاإلغهإ مبه١ املهط١َ سٝح نإ إسصا١ٝ٥ )
ٖٚٞ َعاٌَ إقاَـ١ اؿـاز مبهـ١     أَا ،P.Valeo=0.0000شات َع١ٜٛٓ دٝس٠ يف ظٌ 

( ٖٚـٞ  3.910ـاصـ١ بٗـا = )  ( اtاملهط١َ فٗٞ َع١ٜٛٓ أٜطّا سٝح ناْـت إسصـا١ٝ٥ )  
ٚناْـت أقًـِٗ َـٔ سٝـح املعٜٓٛـ١       ،(0.0000) =(.Probشات َع١ٜٛٓ دٝس٠ يف ظـٌ ) 
( ٖٚصا َكبٍٛ سٝـح إٔ ٖـصٙ املعًُـ١ تتعًـل مبـتػري      املع١ًُ اـاص١ بٓٛع ايػهٔ )

 Variance in Flationتطتٝيب ٜٚؤٜس َع١ٜٛٓ تكسٜط َعًُات ايُٓٛشز نٌ َٔ إسصا١ٝ٥ )

Factor Statstic)(VIF( ٚإسصا١ٝ٥ )Tolerance     ٍٚسٝح دـا٤ت نُـا ٜبٝٓٗـا اؾـس )
 :ايتايٞ

 (11دسٍٚ )

Coefficients
a

2251.811 110.429 20.392 .000

.041 .016 .069 2.649 .008 .976 1.025

11.054 2.827 .101 3.910 .000 .996 1.004

130.411 70.317 .048 1.855 .064 .979 1.021

(Constant)

incom

days

hotil

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: hous ingspa.  
ٖٚصٙ اإلسصا٥ٝات ٖٞ يكٝاؽ َس٣ اياابط بني املتػري ايعؿٛا٥ٞ ٚاملتػريات 

  (19)املػتك١ً سٝح

Tolerance = 1-  = 0.3ٚاؿس األ٢ْ املكبٍٛ هلصٙ اإلسصا١ٝ٥         
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VIF= =     = 3.3ٚاؿس األقص٢ املكبٍٛ هلصٙ اإلسصا١ٝ٥ 

( VIFٚإسصا١ٝ٥ ) ،(Toleranceٚمبا إٔ مجٝؤ املعاَالت هلا إسصا١ٝ٥ )
 فإْٓا ْكبٌ فطض ايعسّ بأْ٘ ال ٜٛدس تطابط بني املتػري ايعؿٛا٥ٞ ٚاملتػريات املػتك١ً 

 كل ايتذاْؼ يسٜٓا ايفطضٝتإ ايتايٝتإٚيًتأنس َٔ ؼ

 عسّ ايتذاْؼ  فطض ايعسّ 

 ٚدٛز ايتذاْؼ   ايفطض ايبسٌٜ

ايتٛظٜؤ ايطبٝعٞ يًدطأ بٓا٤ ع٢ً  ( Normality Test ofٜٚتِ ايتأنس َٔ شيو عرب )
 ايططٜك١ ايبٝا١ْٝ 

 (8ؾهٌ )

Regression Standardized Residual
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Dependent Variable: housingsp

Mean =4.66E-16


Std. Dev. =0.999


N =1,491

__ 
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 .ٚإٔ اـطأ َٛظعّا تٛظٜعّا طبٝعّٝا ،يبسٌٜ بإٔ ايبٝاْات َتذاْػ١بٓا٤ عًٝ٘ ْكبٌ ايفطض ا

 :ايسالالت االقتصاز١ٜ ملعًُات ايُٓٛشز

( تسيٓا ع٢ً إٔ زاي١ إْفام اؿاز ايكازّ َٔ اـاضز ع٢ً خسَات cاملع١ًُ )
ٚإٔ عالق١  ،ٖـ شات َكطؤ َٛدب1428اإلغهإ مبه١ املهط١َ يف َٛغِ سر عاّ 

بعس إٔ ٜصٌ إْفام  ؿاز ع٢ً خسَات اإلغهإ ٚزخً٘ تبسأاالمساض بني إْفام ا
 (2251.811اؿاز ع٢ً خسَات اإلغهإ )

إٔ ق١ُٝ املٌٝ اؿسٟ املكسض٠ إلْفام اؿاز ع٢ً  فٗٞ تؿري إىل (أَا املع١ًُ )
( ضٜاٍ; األَط ايصٟ ٜعين إٔ نٌ ظٜاز٠ يف زخٌ 0.069خسَات اإلغهإ بًػت )

( ضٜاٍ تكطٜبّا يإلْفام 7( ضٜاٍ، غٛف ىصص اؿاز َٓٗا َبًؼ )100اؿاز مبكساض )
 ع٢ً خسَات اإلغهإ مبه١ املهط١َ

( بـإٔ ٖٓـاى عالقـ١    0.101( ٚاييت بًػـت ) ٚتؿري ايك١ُٝ املكسض٠ يًُعاٌَ )
ططز١ٜ بني اإلْفام ع٢ً خسَات اإلغهإ ٚعسز األٜاّ اييت ميهجٗا اؿاز ٚمت اغـتٓتاز  

ٚعًُّٝا ٜعين إٔ اؿـاز ايكـازّ َـٔ اــاضز      ،() ؾاض٠ املٛدب١ يًُعاٌَشيو َٔ اإل
نًُا ظازت َس٠ إقاَت٘ مبه١ املهط١َ عؿط٠ أٜاّ فإْ٘ إْفاق٘ ع٢ً خسَات اإلغهإ ٜعٜـس  

( ضٜاٍ; شيو إٔ ْعاّ تأدري ايٛسسات يف َٛغِ اؿر ٜعتُس أنجط ع٢ً عـسز  1مبكساض )
 ١َاألفطاز ال ع٢ً َس٠ اإلقا

( فٗـٞ تفٝـس إٔ إْفـام اؿذـاز     0.048( ٚاييت بًػت قُٝتٗـا ) أَا املع١ًُ )
ايــصٜٔ ٜػــهٕٓٛ ايفٓــازم أعــال َــٔ إْفــام اؿذــاز ايــصٜٔ ٜػــهٕٓٛ ايؿــكل مبكــساض 

( ضٜاٍ; األَط ايصٟ لعّ َع٘ إٔ زاي١ إْفام اؿذاز ايصٜٔ ٜػـهٕٓٛ ايفٓـازم   0.048)
ٚإٕ نـإ ايفـطم بُٝٓٗـا     ،ٔ ٜػهٕٓٛ يف ْعاّ ايؿـكل َٔ زاي١ إْفام اؿذاز ايصٜ أعال
  .ض٦ٝاّل
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 ايٓتا٥ر 

 :أبطظ ْتا٥ر ايبشح ميهٔ إهاظٖا يف ايٓكاط ايتاي١ٝ

ٖــ  1428َتٛغط زخٌ اؿذـاز ايكـازَني َـٔ اــاضز يف َٛغـِ سـر عـاّ         -1
 ( ضٜاٍ تكطٜبّا 1959)

ط١َ َٔ املػتٗسفني باالغتجُاض يف فاٍ خسَات إغهإ اؿذاز مبه١ امله 75% -2
 ص ضٜاٍ.2862ط ٖـ زخٛهلِ ايؿٗط١ٜ ال تتذاٚظ1428ملٛغِ سر عاّ 

ٖــ  1428َتٛغط اإلْفام ايهًٞ يًشذاز ايكازَني َٔ اـاضز يف َٛغِ سـر   -3
 ( ضٜا12294.2ٍ)

ٜكؤ إْفـاقِٗ ايهًـٞ يف ايفـا٠ املػًكـ١      َٔ اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز 75% -4
 ص ضٜا13700ٍ-6000ط

ني َــٔ اـــاضز عًــ٢ خــسَات اإلغــهإ إٔ َتٛغــط إْفــام اؿذــاز ايكــازَ -5
 ( ضٜاٍ تكطٜبّا 2782)

َٔ اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز ٜكؤ إْفاقِٗ ع٢ً خسَات اإلغهإ  %75إٔ  -6
 ص ضٜاٍ 3500-1000يف ايفا٠ املػًك١ ط مبه١ املهط١َ

إٔ َس٠ ؾػط اؿذاز ايكازَني َـٔ اــاضز يًٛسـسات ايػـه١ٝٓ مبهـ١ املهطَـ١        -7
 صَّٜٛا 60-6يف ايفا٠ املػًك١ ط ٖـ تكؤ1428ملٛغِ سر عاّ 

ٖـ ٜكـؤ يف فـا٠   1428إٔ أعال فا٠ إؾػاٍ يًٛسسات ايػه١ٝٓ ملٛغِ سر عاّ  -8
 ص َّٜٛا 30-26اإلغهإ املػًك١ ط

ٖــ بصـف١   1428أْ٘ نإ باإلَهإ ؽفٝض ايٓفكات ايتؿػ١ًٝٝ ملٛغِ سر عـاّ   -9
٠ اإلغـهإ  عا١َ ٚيكطاع إغهإ اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز بايانٝع ع٢ً فـا 

 ص َّٜٛا 45-11املػًك١ ط

إٔ َتٛغط اإلْفام ع٢ً خسَات اإلغهإ مبه١ املهط١َ يًشذاز ايكازَني َـٔ   -10
 .ٖـ ٜتعاٜس يًفطز بعٜاز٠ َس٠ اإلقا١َ مبه١ املهط1428١َاـاضز ملٛغِ سر عاّ 
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ٖــ ٜطًبـٕٛ   1428َٔ اؿذاز ايكازَني َٔ اــاضز ملٛغـِ سـر عـاّ      87% -11
 .ايػهٔ بايٓعاّ ايفٓسقٞ

ٖــ ٜطًبـٕٛ   1428َٔ اؿذاز ايكازَني َٔ اــاضز ملٛغـِ سـر عـاّ      13% -12
 .ايػهٔ بٓعاّ ايؿكل ايػه١ٝٓ

ٖــ  1428َتٛغط زخٍٛ َٔ ٜػهٕٓٛ يف ْعاّ ايػهٔ ايفٓسقٞ ملٛغِ سر عاّ  -13
  ص ضٜا4883ٍط

ٖـــ 1428َتٛغــط زخــٍٛ َــٔ ٜػــهٕٓٛ يف ْعــاّ ايؿــكل ملٛغــِ ســر عــاّ   -14
 .صضٜا1968ٍط

ٖــ عًـ٢   1428 َٔ اـاضز ملٛغـِ سـر عـاّ    َتٛغط إْفام اؿذاز ايكازَني -15
 صضٜا2044.4ٍٚسسات ايػهٔ ايفٓسق١ٝ ط

ٖـ ع٢ً ْعاّ 1428َتٛغط إْفام اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز ملٛغِ سر عاّ  -16
 ضٜاٍ ص2665.3ايؿكلط

إلْفام اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز ملٛغِ سـر عـاّ    ق١ُٝ املٌٝ اؿسٟ املكسض٠ -17
( ضٜـاٍ; األَـط   0.069املهطَـ١ بًػـت )   ٖـ ع٢ً خسَات اإلغهإ مبه1428١

ٍ 100ايصٟ ٜعين إٔ نٌ ظٜاز٠ يف زخٌ اؿاز مبكـساض )  غـٛف ىصـص    ،( ضٜـا
 ( ضٜاٍ تكطٜبّا يإلْفام ع٢ً خسَات اإلغهإ مبه١ املهط7.١َاؿاز َٓٗا َبًؼ )

ٖٓاى عالق١ ططز١ٜ بني إْفام اؿذاز ايكـازَني َـٔ اــاضز ملٛغـِ سـر عـاّ        -18
 غهإ ٚعسز األٜاّ اييت ميهجْٛٗا يف َه١ املهط١َ ٖـ ع٢ً خسَات اإل1428

َٔ اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز ملٛغِ سر عاّ  %75أعال قسض٠ إْفاق١ٝ يٓػب١  -19
ٖــ  1428خسَات اإلغهإ يف ايفٓازم ملٛغِ سر عـاّ   ٖـ ممٔ ٜطًب1428ٕٛ
 ( ضٜاٍ تكطٜبّا3539ٖٞ )
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ايكازَني َـٔ   خسَات اإلغهإ يف ايفٓازم َٔ اؿذاز فكط ممٔ ٜطًبٕٛ 25% -20
-3539ٖـ قسضتِٗ اإلْفاق١ٝ تٓشصط يف ايفا٠ ط1428اـاضز مبٛغِ سر عاّ 

 ص ضٜاٍ 5000

ٖـ ممٔ ٜطًبـٕٛ  1428َٔ اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز ملٛغِ سر عاّ  75% -21
تكــؤ قــسضتِٗ اإلْفاقٝــ١ يف ايفــا٠ املػًكــ١   خــسَات إغــهإ ايؿــكل ايػــه١ٝٓ

 ص ضٜا3000ٍ-1000ط

ٖـ ممٔ ٜطًبـٕٛ  1428َني َٔ اـاضز ملٛغِ سر عاّ َٔ اؿذاز ايكاز 25% -22
تكــؤ قــسضتِٗ اإلْفاقٝــ١ يف ايفــا٠ املػًكــ١   خــسَات إغــهإ ايؿــكل ايػــه١ٝٓ

 ص ضٜا5000ٍ-3000ط

 التوصيات

 :تتًدص أبطظ ايتٛصٝات فُٝا ًٜٞ
ايتٛص١ٝ باالغتُطاض يف زضاغ١ إْفام اؿاز ع٢ً خسَات اإلغهإ يًػـٓٛات َـا    -1

 املهط١َ  ؾط عاّ يإلْفام اؿاز ع٢ً خسَات اإلغهإ مبه١ٖـ يًدطٚز مبؤ1428بعس 

إْؿا٤ د١ٗ َطنع١ٜ يًتٓػٝل بني املػتجُطٜٔ ايعكاضٜني يف فاٍ خسَات إغهإ  -2
اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز يتعٜٚسِٖ بايٓصا٥ض املب١ٝٓ ع٢ً ايسضاغات ايع١ًُٝ 
طم سٍٛ ْٛع ٚقسض٠ داْب ايطًب ع٢ً تًو اـسَات سٝح ٜالسغ إٔ ٖٓاى ف

 .بني قسض٠ ايطايبني ْٚٛع١ٝ املعطٚض َٔ خسَات اإلغهإ

 ٖصا ٚاهلل أعًِ ٚص٢ً اهلل ع٢ً ْبٝٓا قُس ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ ٚغًِ

 ٚاؿُس هلل ضب ايعاملني
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 عــــــاملراج

 املراجع العربية  :أواًل

 ايكطإٓ ايهطِٜ   -

 ٘،احملكـل غـاَٞ بـٔ قُـس غـالَ      ٖــ(، 774 )املتٛف٢: إمساعٌٝ بٔ عُط بٔ نجري -
 ّ(1999/ـ1420ٖزاض طٝب١ يًٓؿط، :)َه١ املهط١َ 2ط تفػري ايكطإٓ ايععِٝ،

ز. عبـس األَـري إبـطاِٖٝ     :أصـٍٛ االقتصـاز ايهًـٞ، تطمجـ١     ،ب.بطْٝ٘ ٚ إ.غُٕٝٛ  -
 املؤغػــ١ اؾاَعٝــ١ يًسضاغــات ٚايٓؿــط ٚايتٛظٜــؤ، :)بــريٚت1مشــؼ ايــسٜٔ، ط

 ّ(1989ٖـ/1409

ز. ناٌَ غًُإ  :ِٝ ٚايتطبٝكات، تطمج١دٞ ٖٛينت ٚيػٕٛ، االقتصاز اؾع٥ٞ املفاٖ -
 ّ(1987/ـ1407ٖزاض املطٜذ يًٓؿط، )ايطٜاض: 1ط ايعاْٞ،

 ايتذطٜس ايصطٜض ألسازٜح اؾاَؤ (،893-811ظٜٔ ايسٜٔ أمحس بٔ أمحس ايعبٝسٟ) -
 ّ(2009ٖـ/1430زاض املٓٗاز،  )بريٚت: ،1ط ايصشٝض )كتصط ايعبٝسٟ(،

ؼفـ١ األسـٛشٟ بؿـطح     ٖـ(،1353-ٖـ1283قُس بٔ عبس ايطمحٔ املباضنفٛضٟ ) -
 طبسٕٚص( ايتاضٜذ زاض ايفهط، )بريٚت: ططبسٕٚص، داَؤ اياَصٟ،

أ.ز.عسْإ قُس عٛض، َكس١َ يف اإلسصـا٤ َبـاز     ،أ.ز. قُس صبشٞ أبٛ صاحل -
 ٖـ(1431ّ/2010)عُإ:زاض املػري5،٠، طSPSSٚؼًٌٝ باغتدساّ

ػــا٥ٌ يف اإلسصــا٤ غًػــ١ً ًَدصــات ؾــّٛ ْعطٜــات َٚ ،زَٚٝٓٝــو غــايفاتٛض -
ايطبع١ طبسٕٚص )ايطٜاض: زاض  ،ز. غعس١ٜ سافغ َٓتصط :ٚاالقتصاز ايكٝاغٞ، تطمج١

 ّ(1982 ،َانذطٌٖٚٝ
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أ.ز. دالٍ ايصٝاز ٚآخطٕٚ، َكس١َ يف اإلسصـا٤ يطـالب ايسضاغـات االقتصـاز١ٜ      -
قػـِ اإلسصـا٤،    ،طبـسٕٚص )دـس٠: داَعـ١ املًـو عبـس ايععٜـع       ايطبع١ ،ٚاإلزاض١ٜ

 ٕص(ايتاضٜذ طبسٚ

 :املراجع األجهبية :ثانيًا

 Longnecker, M.T & Ott, R.L:A First Course in Statistical 

Methods. Thomson Brooks/Cole, 2004. 

 Studenmund, A.H: Using Econometrics: A practical guide, 

5th Edition, Pearson International Edition, 2006. 

 Hair JF, Anderson R, Tatham RL, Black WC: Multivariate 

Data Analysis. Prentice Hall: Upper Saddle River, N.J. 

2006. 

 Estimation", Technometrics12(3), 591, 

 Allison, P.D. Multiple Regression: a primer, Pine Forge 

Press: Thousand Oaks, C.A. 1999. 

 Kutner MH, Nachtsheim CJ, Neter J, Applied Linear 

Regression Models, 4th edition, McGraw-Hill Irwin, 2004. 

 املواقع اإللكرتونية  :ثالجًا

- http://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD 

- : www.cdsi.gov.sa/geostat/hajstat/doc_download/830---

1416-1433 

http://arabic.doingbusiness.org/rankings 
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 :اتـوالتعليق شـاهلوام

 97آٍ عُطإ: (1)

احملكـل غـاَٞ بـٔ قُـس غـالَ٘، تفػـري ايكـطإٓ         ٖـ(،774إمساعٌٝ بٔ عُط بٔ نجري)املتٛف٢: (2)
  81،ص2ّ(، ز1999/ـ1420ٖ)َه١ املهط١َ:زاض طٝب١ يًٓؿط، 2ط ايععِٝ،

(،ايتذطٜس ايصـطٜض ألسازٜـح اؾـاَؤ ايصـشٝض     893-811ظٜٔ ايسٜٔ أمحس بٔ أمحس ايعبٝسٟ) (3)
ــسٟ(،  ــط ايعبٝ ــريٚت: ،1ط )كتص ــاز،  )ب ـــ/1430زاض املٓٗ ــإ،  2009ٖ ــاب اإلمي ّ(، نت

 .58(،ص8ح)

 ٖـــص، ؾــطح َٓتٗــ٢ األضازات،1051اْعط:َٓصــٛض ابــٔ ٜــْٛؼ بــٔ إزضٜــؼ ايبٗٛتٞطاملتــٛف٢:(4) 
 .3-2ص ،2ز ، )بريٚت: عامل ايهتب، ايتاضٜذ:بسٕٚ(،طايطبع١:بسٕٚص

 4-3، ص2املطدؤ ايػابل، ز(5) 

ص،املػــين، 620َٛفــل ايــسٜٔ أبــٞ قُــس عبــس اهلل بــٔ أمحــس بــٔ قُــس بــٔ قساَــ١ طاملتــٛف٢:  (6) 
  190،ص3طايطبع١:بسٕٚص، )بريٚت:زاض ايهتب ايع١ًُٝ، طايتاضٜذ:بسٕٚص(،ز

 .164-163، ص3املطدؤ ايػابل، ز(7) 

 ؼف١ األسٛشٟ بؿطح داَؤ اياَصٟ، ٖـ(،1353-ٖـ1283قُس بٔ عبس ايطمحٔ املباضنفٛضٟ ) (8)
، باب َادا٤نِ فطض اؿر، 543،ص3طبسٕٚص(، ز ايتاضٜذ زاض ايفهط، )بريٚت: ططبسٕٚص،

ِ٘ص811ح) َِٛد ََٖصا اِي  ِٔ َِ ْٔ َغِطْٜب  ٍّ َسِسْٜح َسَػ ٍَ َأُبٛ ِعَٝػ٢ َسِسُٜح َعًِ  (ط َقا

 1ط ٘ ٚ إ.غُٕٝٛ،أصٍٛ االقتصاز ايهًٞ، تطمج١: ز. عبس األَري إبطاِٖٝ مشؼ ايـسٜٔ، ( ب.بط9ْٝ)
َٚـا   121ص ّ(،1989ٖــ/ 1409 )بريٚت: املؤغػ١ اؾاَع١ٝ يًسضاغات ٚايٓؿط ٚايتٛظٜؤ،

 بعسٖا

 1تعطٜـب: قُـس إبـطاِٖٝ َٓصـٛض، ط     ( َاٜهٌ ابسمجإ، االقتصاز ايهًـٞ ايٓعطٜـ١ ٚايػٝاغـ١،   10)
 .145-138ّ(،ص1988ٖـ/1408ٜذ،زاض املط )ايطٜاض:
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ز. قُس صبشٞ أبٛ صاحل، أ.ز.عسْإ قُس عٛض، َكسَـ١ يف اإلسصـا٤ َبـاز  ٚؼًٝـٌ      ( أ.11)
 .72ٖـ(،ص1431ّ/2010زاض املػري٠، )عُإ:5، طSPSSباغتدساّ

( َتُاثٌ سٍٛ َتٛغط ايصفط ٚيهٓ٘ َٓبػط عٔ ايتٛظٜـؤ ايطبٝعـٞ ايكٝاغـٞ، ٚهلـصا     tتٛظٜؤ ) (12)
نرب َٔ َػاست٘ ٜكؤ عٓس األططاف، ٚبُٝٓا ٜٛدس تٛظٜؤ طبٝعـٞ قٝاغـٞ ٚاسـس،    فإٕ اؾع٤ األ
( t( ىتًف سػب سذِ ايع١ٓٝ، بٝس أْـ٘ َـؤ تعاٜـس سذـِ ايعٝٓـ١ فـإٕ تٛظٜـؤ )       tفإٕ تٛظٜؤ )

 . ٚعٓس٥ص ٜتػاٜٚإ تكطٜبّا n≥30ٜكاب َٔ ايتٛظٜؤ ايطبٝعٞ ايكٝاغٞ إىل إٔ تهٕٛ 

ات ؾّٛ ْعطٜات َٚػا٥ٌ يف اإلسصا٤ ٚاالقتصـاز  ايٓعط: زَٚٝٓٝو غايفاتٛض،غًػ١ً ًَدص -
ايكٝاغٞ، تطمج١: ز. غـعس١ٜ سـافغ َٓتصـط، ايطبعـ١ طبـسٕٚص )ايطٜـاض: زاض َانذطٖٚٝـٌ،        

 80ص ّ(،1982

ــؤ: 13) ــ١ http://arabic.doingbusiness.org/rankings( ضادـ ــسخٍٛ: اؾُعـ ــاضٜذ يـ  تـ
. َـٔ ممٝـعات ٖـصا املٛقـؤ ايتـابؤ يًبٓـو ايـسٚيٞ يإلْؿـا٤         17:38ٖـ ايػاع١: 9/2/1435

ٚايتعُري أْ٘ ٜكّٛ باتٝب ايبٝاْات املطًٛب١ ألٟ فُٛعـ١ َـٔ ايـسٍٚ ٚفـل قـسزات ٜطـعٗا       
 ّ، ٚايتصٓٝف يًسٍٚ املتٛغط١ ٚاملٓدفط١ ايسخٌ 2006ايباسح ٚقس مت اختٝاض عاّ 

(14)http://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD  

( أ.ز. قُس صبشٞ أبٛ صاحل، أ.ز.عسْإ قُس عـٛض، َكسَـ١ يف اإلسصـا٤ َبـاز  ٚؼًٝـٌ      15)
 .72ٖـ(،ص1431ّ/2010)عُإ:زاض املػري5،٠، طSPSSباغتدساّ

ز. دــالٍ ايصــٝاز ٚآخــطٕٚ، َكسَــ١ يف اإلسصــا٤ يطــالب ايسضاغــات االقتصــاز١ٜ         ( أ.16)
ــس ــاضٜذ    ٚاإلزاض١ٜ،ايطبع١طب ــِ اإلسصــا٤، ايت ــع، قػ ــس ايععٜ ــو عب ــ١ املً ــس٠: داَع ٕٚص )د

 .10طبسٕٚص(،ص

ــؤ:       17) ــ٢ َٛقـ ــٛض٠ عًـ ــاضز املٓؿـ ــٔ اــ ــازَني َـ ــاز ايكـ ــساز اؿذـ ــ٢ أعـ ــا٤ عًـ  ( بٓـ

www.cdsi.gov.sa/geostat/hajstat/doc_download/830------1416---

1433 

 طمج١: ز. ناَـٌ غـًُإ ايعـاْٞ،   ( دٞ ٖٛينت ٚيػٕٛ، االقتصاز اؾع٥ٞ املفاِٖٝ ٚايتطبٝكات، ت18)
 105ّ(،ص1987/ـ1407ٖ)ايطٜاض:زاض املطٜذ يًٓؿط، 1ط

http://arabic.doingbusiness.org/rankings
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 (19)Longnecker, M.T & Ott, R.L:A First Course in Statistical 

Methods, page 615. Thomson Brooks/Cole, 2004. 

 Studenmund, A.H: Using Econometrics: A practical guide, 5th 

Edition, page 258–259. Pearson International Edition, 2006. 

 Hair JF, Anderson R, Tatham RL, Black WC: Multivariate Data 

Analysis. Prentice Hall: Upper Saddle River, N.J. 2006. 
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