
 
                                

 

 

 

 

 

 الشمول املالي والسياسات االحترازية الكلية واالستقرار املالي
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 البنك املركزي السعودي2جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. 1
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 :إخالء مسؤولية

وال تعكس بالضرورة وجهة نظر البنك المركزي السعودي  ،(المؤلفين)إن اآلراء المصرح بها هنا تمثل وجهة نظر المؤلف 

 .وال يمكن تقديم ورقة العمل هذه على أنها تمثل وجهة نظر البنك المركزي السعودي. أو سياساته

 

 JRP/2021/03 لمشتركة للبنك المركزي السعوديبرنامج األبحاث ا



 

 

حالة اململكة العربية : ل الغنية بالنفطالشمول املالي والسياسات االحترازية الكلية واالستقرار املالي في الدو 

 *السعودية

 

 

 

 املستخلص

 

برنامج تطوير القطاع املالي الذي  2017وبرنامج التحول الوطني، أطلقت اململكة العربية السعععععععععععععود ة في  ام  2030 اململكة رؤية في ظل

األول هو بناء مؤشر شامل لقياس مستوى الشمول املالي : ين لى هدفيركز هذا البحث و . املالي املالي مع تعزيز االستقرار الشمول  تحسينيهدف إلى 

السععععبيي بين الشععععمول املالي واالسععععتقرار املالي والسععععياسععععات اال  را ية  واالرتباطالد ناميكية  العالقاتوالثاني هو فهم . في اململكة العربية السعععععود ة

ا مختلً ا من . 2019-1980الكلية في اململكة العربية السععععععععععود ة ةالل ال  رة 
ً
وبناًء  لى اةتبارات جذر الو دة للمتغيرات التي أظهرت نتائجها ةليط

وات التكامل، اسععععععععععععتخدمنا نمولذ االنحدار الذاتي ل  رات اإلبطاء املو  ة لدراسععععععععععععة د ناميكياعها، وللك لقدرة النمولذ  لى معال ة بيانات السععععععععععععن

وتشير النتائج التجريبية إلى . اةتبار الحدود لتمثيل  القات التكامل املش رك طويلة املدى واستخدمنا أ ًضا. السابقة ومستوى مختلف من الثبات

إضعععععافة إلى للك، أجرينا اةتبار السعععععببية ل رانجر بناًء . وجود  القة طويلة املدى بين االسعععععتقرار املالي والشعععععمول املالي والسعععععياسعععععة اال  را ية الكلية

. وتظهر النتائج التجريبية أن الشععععععععمول املالي واإلجراءات اال  را ية الكلية  ؤد ان إلى االسععععععععتقرار املالي. تسععععععععلسععععععععلية لى منه ية تودا وياماموتو غير ال

السياسات والبنك املركزي السعودي في تصميم قطاع مالي متين وشمولي يسمح بتحقيق األهداف املالية  صانعينأمل أن تسا د نتائج هذا البحث 

 . ة املختل ةواالجتما ية واالقتصاد

 

 

 .الشمول املالي، السياسات اال  را ية الكلية، االنحدار الذاتي ل  رات اإلبطاء املو  ة: الكلمات الداللية

 

 .C32, E59, G20 (:JEL)تصنيف 

 

                                                 

 

 :؛ نورة الصويلحي، بريد إلكتروني shathroubi@yahoo.fr و sahathroubi@imamu.edu.sa: سالم الحثروبي، بريد إلكتروني :للتواصل مع الباحثين *

NAlsuwaylihi@sama.gov.sa ؛ هنوف الضويحي، بريد إلكتروني :Haalduwaihi@sama.gov.sa . 
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