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 المستخلص

استهدف البحث قياس دور االستثمار األجنبي المباشر ومساهمته في توفير فرص العمل 

ومن ثم تقييم هذا الدور, , (م4152-5891)في االقتصاد السعودي خالل الفترة الزمنية ( التشغيل)

واقتراح السياسات الحكومية التي من شأنها جذب مزيد من االستثمار األجنبي المباشر, وتفعيل 

التي أخذت  بصفة خاصة, بين السعوديينفي االقتصاد السعودي, وي عالج مشكلة البطالة دوره ف

 . في التزايد بشكل كبير في السنوات األخيرة بين الشباب من الجنسين

اعتمدت الدراسة على المنهجين الوصفي التحليلي, والتحليل القياسي لتحديد تأثير االستثمار 

المتغيرات المستقلة األخرى, على التشغيل بالمملكة, سواء بصفة االجنبي المباشر, مع عدد من 

بالقطاع الخاص,  السعوديين أو على عدد المشتغلين, (في السعودية السعوديين عدد المشتغلين)عامة 

تقدير دالة التشغيل لنموذج قياسي أفضل وذلك ببناء , أو على عدد المشتغلين بالقطاع الخاص

  (.SPSS)ادياً باستخدام برنامج وتحليلها اقتص( التوظيف)

بينت نتائج الدراسة القياسية أن تأثير االستثمار االجنبي المباشر على عدد العاملين  

, كما تبين من اختبار نموذج عدد العاملين السعوديين بالقطاع بصفة عامة كان محدوداً  ينالسعودي

فقد تم اقتراح النموذج الذي يتخذ من ومن هنا  ,أنه ال يتأثر باالستثمار االجنبي المباشر صالخا

 .حيث ارتبط بعالقة طردية مع االستثمار األجنبي المباشرالعاملين بالقطاع الخاص متغيرا تابعا, 

من القوة التفسيرية  للتغيرات الحاصلة في % 89.99وتبين من القياس االحصائي أن نسبة 

االستثمار : تقلة المعنوية والتي تتمثل في عدد العاملين في القطاع الخاص, تفسرها المتغيرات المس

إجمالي تكوين رأس المال الثابت للقطاع و, إجمالي الناتج المحلي االجماليو, االجنبي المباشر

 .معامل التحديد المصحح(    )والتي ظهرت في قيمة , الخاص



ي عدد وتوصلت الدراسة إلى معادلة يمكن من خاللها التنبؤ بمعدالت النمو المستقبلية ف

 .العاملين في القطاع الخاص عند إحداث أي تغيير في االستثمار االجنبي المباشر
دوره الفاعل أوصت الدراسة بأن يوجه نحو االجنبي المباشر  يمارس االستثمار ولكي

القطاعات القائدة في االقتصاد, أي التي لديها القدرة على تحقيق أعلى قيمة مضافة في االقتصاد 

اع الخاص, ويحل مشكلة طاجية مرتفعة األجر, حتى يمكن جذب السعوديين للعمل بالقعالية اإلنتو

 .تشغيل السعوديين بالقطاع الخاص
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ABSTRACT 

This study aims to recognize and measure the role of Foreign Direct 

Investment (FDI’s) and its contribution to creating job opportunities 

(employment) in Saudi economy during the period (1985-2014). Accordingly, 

this role is to be evaluated; and government policies that would attract further 

FDI’s may be proposed. Also, the role of FDI’s is to be activated to solve the 

problem of unemployment in Saudi economy in general and among Saudis in 

particular – especially with the fact that rates of unemployment have recently 

been on the rise among young people of both genders.  

To this objective, the study has employed the analytical descriptive 

approach and the standard analysis approach with the aim to identify the impact 

of FDI’s. As well, the study has used a number of other dependent variables, 

which may have impact over Saudis employment in Saudi Arabia in general, 

even the number of those Saudis employed in the private sector or the number 

of those employed in private sector. This has been achieved thru building up 

the best standard model for evaluating the function of employment and 

analyzing such function economically thru the use of the statistical SPSS.  

Findings of the study revealed that FDI’s have limited impact over the 

number of Saudis employed in general. Additionally, according to the model 

test, members of the sample group composed of Saudis employed by the 

private sector have not been affected by FDI’s. From this point, a model has 

been proposed to consider those employed by the private sector as a dependent 

variable since it has direct correlation with FDI’s.  



According to statistical measurement, 98.77% of the explanatory power 

of changes occurred to those employed in the private sector is interpreted by 

incorporeal dependent variables represented by Foreign Direct Investment 

(FDI), Gross Domestic Product (GDP), Gross Fixed Capital Formation (GFCF) 

of the private sector, which revealed in the value of the Adjusted “R
-2

”.  

The study has concluded an equation by virtue of which future rates of 

growth can be predicted with respect to the number of personnel employed by 

the private sector upon any change or modification in FDI.  

In order for FDI to exercise its active role, the study has recommended 

that leading economic sectors shall be oriented – that is, those sectors which 

have the potentials to achieve the highest added value to the economy; are 

characterized by high rates of productivity and wages so as to attract Saudis to 

work in the private sector; hence, solving the problem of Saudi employment in 

the private sector.       

 


