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 *اململكة العربية السعودية  فيالنمو االقتصادي  على   التجارة الخارجية أثر 

 

 

 امللخص

يمر االقتصاد العاملي مؤخًرا بالعديد من التطورات، بدًءا من االتفاقيات والشراكات التجارية التي  

 إلى تطبيق إجراءات حمائية للتجارة الخارجية. إضافة إلى ذلك، يشغل 
ً

جلبت معها فرًصا وتحديات كبيرة، وصوال

ضوعات االنفتاح التجاري واالستثمار موضوع تحديد القيود التجارية العاملية اهتمام الحكومات، وتلقى مو 

األجنبي املباشر واالئتمان املصرفي اهتماًما فريًدا في األوساط التجارية واالستثمارية والتمويلية. وبالنظر إلى جميع 

تلقي الضوء على وضع ، و التجارة الخارجيةواقع  تشخص الدراسةهذه املعطيات جاءت فكرة هذه الدراسة.  

لتجارة تأثير امعرفة  إلى وتسعى كذلك، 2030في اململكة والدور املنوط به في تحقيق رؤية  االستثمار األجنبي

على منهجية قياسية اعتمدت الدراسة النمو االقتصادي في اململكة.  في واالستثمار األجنبي املباشر  الخارجية

خالل فترة الدراسة  (ARDL)االنحدار الذاتي للمتباطئات املوزعة  طريقةتم استخدام حيث  ،لتحليل النتائج

النمو  في للتجارة الخارجية ةداللة معنوية إحصائي يذ وجود تأثير إيجابيإلى الدراسة  وتوصلت .(م1971-2017)

النمو  فيلالستثمار األجنبي املباشر  األثر اإليجابي أنتوصلت الدراسة إلى كما  ،السعودية االقتصادي في

 لالستثمار معنوية إحصائية  ةدالل يذ ضعيفر أثووجود  .بعد السنة األولىقد يظهر االقتصادي في السعودية 

االستثمار األجنبي املباشر  تركز يعود ذلك إلى وقد  ،خالل فترة الدراسة النمو االقتصادي في السعودية في األجنبي

في نشاط الصناعات التحويلية غير  نوًعا ما مع تواضعه، يائية واملنتجات النفطية املكررةقطاع املواد الكيم في

الوطنية والخدمات اللوجستية الذي يهتم  إطالق برنامج تطوير الصناعةفي شرعت الحكومة  ،وعليه النفطية.

بانتقاء االستثمارات األجنبية ذات القيمة املضافة )الصناعة( وتنويع الصادرات وتحفيزها وزيادة املحتوى املحلي 

من خالل اإلسراع في تنويع القاعدة  2030لوطنية، وكل ما سبق يساهم في تحقيق رؤية وتوظيف األيدي العاملة ا

والنمو  االئتمان املصرفيالعالقة بين  إلى الدراسة توصلت عالوة على ذلك، اإلنتاجية وتخفيض معدالت البطالة.

من التوصيات التي  اعددً  في الختاموقدمت إحصائًيا،  دالوخلصت إلى وجود تأثير إيجابي غير  ،االقتصادي

 .وتحديدها الناجحةالسياسات االقتصادية  رسم علىصانع القرار  تساعد

 

 

 .النمو االقتصاديو  االئتمان املصرفياالستثمار األجنبي املباشر، االنفتاح التجاري، : رئيسيةالكلمات ال

                                                 
، وساره AlzaidArwa@gmail.com البريد اإللكتروني:، امللك سعود، جامعة كلية إدارة األعمالجهات االتصال باملعدتين: أروى الزيد،  *

، البريد اإللكتروني: 11169الرياض  2992النويصر، إدارة األبحاث االقتصادية، مؤسسة النقد العربي السعودي، صندوق بريد 

salnoaiser@sama.gov.sa. 
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3 
 

 املحتويات  جدول 

 

 5 ............................................................................................................................................ . املقدمة1

 5..................................................................................................................... أهمية الدراسة وهدفها 1-1

 6............................................................................................................................ فرضية الدراسة 1-2

 7............................................................................................................................ منهجية الدراسة 1-3

 7 ................................................................................................................................... الجانب النظري  -2

 7.......................................................................................................... مفهوم االنفتاح التجاري وأهميته 2-1

 7................................................................................................. وأهميته مفهوم االستثمار األجنبي املباشر 2-2

 8.......................................................................................... أهمية االئتمان املصرفي ومحددات الطلب عليه 2-3

 9.................................................................................................................... أهمية النمو االقتصادي 2-4

 9....................................................................................... اإلجراءات الحمائية التجارية وأثرها على االقتصاد 2-5

 9 ............................................................................................................................... الدراسات السابقة -3

 12 ................................................................................................................................ ليليالجانب التح -4

 12 ........................................................................................ التجارة الخارجية في اململكة العربية السعودية 4-1

 13 ................................................................................ االستثمار األجنبي املباشر في اململكة العربية السعودية 4-2

 13 ........................................................................... التدفقات الواردة من االستثمارات األجنبية املباشرة 4-2-1

 14 ....................................................................................... عدد مشروعات االستثمار األجنبي املباشر 4-2-2

 15 ................................................................................. أهم الدول املستثمرة والقطاعات املستثمر فيها 4-2-3

 16 ........................................................................................ االئتمان املصرفي في اململكة العربية السعودية 4-3

 17 ........................................................................................ النمو االقتصادي في اململكة العربية السعودية 4-4

 17 ................................................................................................................................ الجانب القياس ي -5

 17 ................................................................................................................تعريف النموذج القياس ي 5-1

 20 ...................................................................................................... نتائج النموذج واختبار الفرضيات 5-2

 26 .................................................................................................................................... النتائج 5-3

 27 ............................................................................................................................ الخاتمة والتوصيات -6

 28 ............................................................................................................................................. املراجع

 31 .............................................................................................................................................. امللحق

  

 
 



4 
 

 قائمة الجداول

 13 ....................................................................... )%( السعودية العربية اململكة في التجاري  االنفتاح مؤشرات :1 جدول 

 15 ...... م2018-2003 الفترة خالل السعودية في األجنبية املستثمرة والشركات ،االستثمارية وتكلفتها ،الجديدة املشروعات عدد :2 جدول 

 17 ............................... (100=2010) الثابتة باألسعار  السعودية العربية اململكة في اإلجمالي املحلي الناتج في النمو  معدل :3 جدول 

 19 ......................................................................................................... البيانات إلحصائيات ملخص  :4 جدول 

 21 ......................................................................... (Augmented Dickey-Fuller) الوحدة جذر  اختبار  نتائج :5 جدول 

 22 .................................................................................................. (Bound Test) الحدود اختبار  نتائج :6 جدول 

 23 ............................................................  ٢٠١٧ -١٩٧١ الفترة خالل الطويل لألجل (ARDL) نموذج تقدير  نتائج :7 جدول 

 25 ....................................................................................................... النموذج فحص اختبارات نتائج :8 جدول 

 
 

 األشكال البيانيةقائمة 
 14 ......................................................................... السعودية في املباشرة األجنبية االستثمارات صافي :1  البياني الشكل

 15 . (2018 -2010) الفترة خالل الجديدة املباشرة االستثمارية املشاريع تكلفة حسب السعودية في املستثمرة الدول  أهم :2  البياني الشكل

 15 ............. (2018 -2010) الفترة خالل القطاعات أهم حسب الواردة الجديدة املباشرة االستثمارات مشاريع إجمالي :3 البياني الشكل

 16 ....................................................................... م2018-2000 بين ما السعودية في املصرفي االئتمان: 4  البياني الشكل

 16 ........................... (ريال مليون ) م2018 عام خالل االقتصادية األنشطة حسب السعودية في املصرفي االئتمان :5  البياني الشكل

 22 ................................................................................ املتباطئات طول  لتحديد (AIC) اكيكا معيار : 6  البياني الشكل

 25 ......................................................... للمعلمات الهيكلي لالستقرار  (CUSUMSQ)و CUSUM)) اختبار  :7 البياني الشكل

  

file:///C:/Users/1438078/Desktop/Papers/الانفتاح%20التجاري%20والاستثمار%20الاجنبي/أثر%20الانفتاح%20التجاري%20%20على%20النمو%20الاقتصادي%20ملاحظات%20البكر.docx%23_Toc19534728


5 
 

 املقدمة . 1

في دفع عجلة التنمية ته التي تساهم ركائز االقتصاد وأدوا من واالستثمار والتجارة لعد التمويي  

 املتاحة،واستغالل الفرص االستثمارية  ،املختلفة االقتصاديةاالقتصادية، وتنمية القطاعات واألنشطة 

  .معدالت نمو مستدامةق يتحق وبالتالي ،وتخفيض معدالت البطالة ،االقتصادية االستخدام األمثل للمواردو 

التجارة واالستثمار واالئتمان املصرفي أهم مصادر  التجارة الخارجيةو  ويشكل االستثمار األجنبي املباشر 

دفع مكانة بارزة عند أصحاب املصلحة؛ نظًرا لدورها الكبير في املواضيع االقتصادية  وتحتل هذه، والتمويل

قد  األجنبي في اململكة العربية السعودية االهتمام باالستثمار  ومن الجدير بالذكر أن عجلة النمو االقتصادي.

بالعام مقارنة  م2018عام خالل  في املئة 199بلغت ة نسبب تدفقات االستثمار األجنبيإذ ارتفعت ، تزايد مؤخًرا

التجارة تعزيز  الكفاءة العالية في ذو  يسهم االستثمار األجنبي املباشر  من املتوقع أن ،وبناًء على ذلك. 1السابق

 األموال األجنبية. سرؤو وجذب  ميزان املدفوعات عن طريق تحفيز الصادراتتحسين  ومن ثم   ،الخارجية

مواضيع التجارة الخارجية التي نوقشت في اآلونة من أبرز لتجارة الخارجية لاإلجراءات الحمائية وتعد 

سوم ر رفع ال :مثل ،اتخاذ إجراءات حمائية تجاه الصين إلىحيث لجأت الواليات املتحدة األمريكية  ،األخيرة

 أكبر من ضمن  انأن هاتين الدولتين تعدإلى ا ونظرً  وذلك الرتفاع عجز ميزانها التجاري من الصين. ،الجمركية

االقتصاد العاملي، حيث تشير تقديرات صندوق النقد  في اإلجراءاتالدول اقتصادًيا، من املتوقع أن تؤثر هذه 

 2.م2020عام  في املئة خالل .80الدولي إلى إمكانية تباطؤ الناتج العاملي بنسبة 

الستثمار اإلقليمي ونمو ا ،لتنوع االقتصادي واملالياتحفيز أدى ذلك إلى و  ،التجارة الدولية عتاتس

حاصل الوطني كما هو  هاإحداث تغييرات هيكلية في بنية اقتصاد تركز اهتمامها علىاململكة  وأخذت ،والعاملي

ا من هذه املستجدات االقتصادية برزت فكرة 2030،3في رؤية 
ً
مدى  بحثهذه الدراسة التي تهدف إلى  وانطالق

النمو االقتصادي في اململكة العربية  فيواالئتمان املصرفي  املباشر األجنبي  االستثمار و التجارة الخارجية تأثير 

إلى مفاهيم متغيرات الدراسة، ثم وجهة نظر  الدراسة سيتم التطرق في الجانب األول من حيث، .السعودية

النمو  فيواالئتمان املصرفي االستثمار األجنبي املباشر و  التجارة الخارجيةتأثير  عناألدبيات االقتصادية 

يساهم في لبناء النموذج القياس ي  من ثمو االقتصادي، يليه وصف أداء متغيرات الدراسة في الجانب التحليلي، 

 أهم التوصيات. ا استعراضوأخيرً ات وطبيعتها بين متغيرات الدراسة، تقدير العالق

 

  وهدفها الدراسة أهمية 1-1

 االستثمار  تحسين بيئةالجهات املعنية على  عملتإذ ، اململكةفي االستثمار بتشجيع االهتمام تزايد  

املصرفي  ونمو االئتمان ،البطالة تمعدال  تخفيض فيوذلك ملا له من دور بارز  مامه،أالعوائق  جنبي وتقليصاأل 

ح التجاري االنفتامستوى يعد  ،إضافة إلى ذلك االقتصادية املختلفة.نشطة ألل يدفع عجلة التنميةبدوره الذي 

                                                 
 م.2019النشرة اإلحصائية الشهرية، أكتوبر  مؤسسة النقد العربي السعودي، 1

2 International Monetary Fund, World Economic Outlook, October 2019. 
 والوطن الطموح. ،واالقتصاد المزدهر ،المجتمع الحيوي  :هي ،محاور 3: هي خطة ما بعد النفط للمملكة العربية السعودية، وتعتمد على 2030رؤية   3
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 من جانب آخر، .مرتفعةنمو معدالت من العوامل الجاذبة لالستثمارات املحلية واألجنبية التي تساهم في تحقيق 

لوحظ في اآلونة األخيرة ظهور تداعيات اإلجراءات الحمائية أو ما تسمى بالحرب التجارية بين الواليات املتحدة 

 تراجع نتيجةمستوى الصادرات العاملية  حيث انخفض ،النمو االقتصادي العاملي مستوى على  األمريكية والصين

 الطلب العاملي وارتفاع مستويات عدم اليقين بين املستثمرين.

واالئتمان االستثمار األجنبي املباشر و  التجارة الخارجية تأثير التعرف على مدى إلى الدراسة هدف ت ،لذا 

األخيرة التي  ألحداثل في تضمنها الدراسة وتبرز أهمية للمملكة العربية السعودية، النمو االقتصادي في املصرفي

، املقررةاإلصالحات االقتصادية تطبيق و  ،م2014انخفاض أسعار النفط في أواخر عام ك ،بعض التحديات تشكل

االئتمان  تناولتالتي الدراسات  في عدد محدودية ذلك، هناك عالوة على .م2030رؤية العمل على تحقيق و 

كذلك تتميز هذه الدراسة  في اململكة العربية السعودية. النمو االقتصادي في ماوأثره واالنفتاح التجاري  املصرفي

 ،في الدراسات املطبقة على اململكة العربية السعودية اسابًق  توظيفهالم يتم  ساعدةم   عدة متغيرات باستخدام

وتكوين رأس املال الثابت  ،ومعدل التضخم ،واإلنفاق االستهالكي الحكومي ،مستوى البنية التحتية :مثل

 :األسئلة اآلتيةعلى إلجابة إلى االدراسة  وعلى وجه التحديد، تهدف  .اإلجمالي

 

 اململكة العربية السعودية؟ وماهي طبيعة العالقة فيالنمو االقتصادي  على التجارة الخارجيةؤثر تهل  -

  ؟خارجية والنمو االقتصاديبين التجارة ال

وما هي طبيعة  ؟اململكة العربية السعودية في النمو االقتصادي علىهل يؤثر االستثمار األجنبي املباشر  -

 االستثمار األجنبي املباشر والنمو االقتصادي؟ بين العالقة

ة وماهي طبيعة العالق اململكة العربية السعودية؟ في النمو االقتصادي علىهل يؤثر االئتمان املصرفي  -

 االئتمان املصرفي والنمو االقتصادي؟بين 

 

 الدراسة فرضية 1-2

 سابقة:بناًء على نتائج دراسات الدراسة  فرضيات فيما يلي

النمو االقتصادي في اململكة على  للتجارة الخارجية معنوية تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية هناك: الفرضية األولى

 العربية السعودية.

 النمو االقتصاديعلى لالستثمار األجنبي املباشر معنوية  ذو داللة إحصائية تأثير إيجابي هناك: الفرضية الثانية

 في اململكة العربية السعودية.

في اململكة النمو االقتصادي  علىلالئتمان املصرفي  معنوية ذو داللة إحصائيةتأثير إيجابي  هناك: الفرضية الثالثة

 .العربية السعودية
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  منهجية الدراسة 1-3

عتمد منهجية الدراسة على األسلوب الوصفي  
َ
وعلى تحليل  ،الجانب النظري الظاهرة من  الذي يبينت

طريقة االنحدار  إذ تستخدم ،وبناء النموذج القياس ي في الجانب القياس ي ،املتوفرة في الجانب التحليلي البيانات

 فترة الدراسةخالل  في تحليل االنحدار Autoregressive-Distributed Lag (ARDL)الذاتي للمتباطئات املوزعة 

 واالئتمان املصرفياملباشر االستثمار األجنبي و  التجارة الخارجية من كل   أثر  للوصول إلىم 2017-1971املمتدة من 

 .السعوديةفي اململكة العربية  النمو االقتصادي على

 

 النظري  لجانبا -2

  .دراسات سابقةيستعرض و  ،ملتغيرات الدراسةالنظرية يوضح هذا الجانب املفاهيم 

 

 وأهميته مفهوم االنفتاح التجاري  2-1

سياسة تحرير القطاع الخارجي الذي يتكون من ميزان املعامالت التجارية » باالنفتاح الخارجييقصد 

االنفتاح على تدفقات السلع والخدمات ورؤوس األموال من وإلى  :الجارية وميزان املعامالت الرأسمالية، أي

 4.«الضرائب الجمركية والقيود الكمية واإلدارية والفنيةتشمل من كافة القيود والعقبات، التي  ،الخارج

الناتج املحلي  إلى مجموع الصادرات والواردات :منها ،بعدة مؤشراتاالنفتاح التجاري االستدالل بيمكن و   

االنفتاح  سما يعك اوغالبً  .الواردات إلى الناتج املحلي اإلجمالي، والصادرات إلى الناتج املحلي اإلجماليو اإلجمالي، 

 .د االقتصاد على األسواق الخارجيةمدى اعتما التجاري 

 أهمية االنفتاح التجاري 

 من الفوائد، منها:العديد بيعود االنفتاح التجاري وتحرير التجارة الخارجية  

 وتوفير فرص عمل جديدة. ،وزيادة معدالت النمو ،توسيع القاعدة اإلنتاجية للبلد -1

 موازنة امليزان التجاري من خالل تنمية الصادرات وتغطية تكاليف الواردات. -2

 تحسين املناخ االستثماري للبلد. وبالتالي ،جذب دخول املستثمر األجنبي املباشر -3

 حديثة املصاحبة عند فتح الباب أمام التجارة الخارجية.دخول التكنولوجيا ال -4

 لمنافسة في األسواق املحلية.ل االبتكار والتحسين في املنتجاتتحفيز املزيد من  -5

 وأهميته االستثمار األجنبي املباشرمفهوم  2-2

إلحداث  املتطورة، األجنبية واإلدارية الفنية والتقنيات األموال رؤوس انتقالبيعرف االستثمار األجنبي 

 .ف وتطويرهاملضي البلد تنمية في ملساهمةوا وإداري  واجتماعي اقتصادي تطور 

وهو االستثمار الحاضر في باشر املاالستثمار األجنبي غير ( 1) وينقسم االستثمار األجنبي إلى قسمين:

ا الدراسة، وعلى اللذين ستناقشهاملحاور أحد االستثمار األجنبي املباشر وهو ( 2)و ،أسواق األسهم والسندات

 .والبلد املضيف جنبياأل لمستثمر وأهميته ل االستثمار األجنبي املباشر، مفهوم الدراسة لتحديد ستتطرق وجه ا

                                                 
(. أطروحة 2013-1980االنفتاح التجاري وأثره على النمو االقتصادي في الجزائر )دراسة قياسية للفترة  .(2015دليلة. )طالب،  3

 . جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر.ةدكتورا
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، إما بسبب ويديرها تلك االستثمارات التي يملكها املستثمر األجنبي» بأنه:االستثمار األجنبي املباشر يعرف           

 5.«لها، أو ملكيته لنصيب منها يكفل له حق اإلدارةملكيته الكاملة 

 

 االستثمار األجنبي املباشرأهمية 

 6عدة فوائد، منها:بعلى املستثمر والبلد املضيف د االستثمار األجنبي املباشر و يعيفترض أن 

االستثمار يسهم حيث  ،، وزيادة املحتوى املحليوتحسين ميزان املدفوعات ،الواردات إحاللاملساهمة في  -1

استبدال و ا في التقليل من ورادات الدول املضيفة وذلك من خالل زيادة اإلنتاج املحلي له األجنبي املباشر 

 .انتجة محليً ستوردة بالسلع املالسلع امل

ها وبضائع الشركات األجنبيةمن خالل إيجاد أسواق جديدة ملنتجات  ،تطوير حركة التجارة بالدول املضيفة -2

 في موطنها. صريفهاع تض من السلع الراكدة التي لم تستطتسويق الفائ ا منتمكنه

النامية التي تمتاز بانخفاض  بة في الدول اذالستفادة من بيئة االستثمار الجإتاحة الفرصة للمستثمر األجنبي ل -3

م األيدي العاملة، ورخص تكلفة النقل وتكلفة الحصول على املواد الخام. وفي الوقت ذاته، يساه ور أج

 االستثمار األجنبي في تخفيف مشكلة البطالة في الدول املضيفة.

نقل التكنولوجيا واملعرفة للدول املضيفة، فعادة ما تملك الشركات األجنبية املستثمرة تكنولوجيا متقدمة  -4

وتحظى بوفرة رأس املال، ومع دخولها للسوق املحلية تعمل على تدريب العاملين املحليين على استخدام 

 التقنية لتوظيفها في أعمالهم اإلدارية والفنية.هذه 

تشجيع املنافسة في الدولة املضيفة، فدخول املنافس األجنبي إلى الساحة املحلية يشجع الشركات املحلية  -5

واملحليين تؤدي في نهاية املطاف  جانبعلى االبتكار واإلبداع، ويخلق بيئة تنافسية سليمة بين املستثمرين األ 

 نتجات والخدمات املقدمة ورفع جودتها.إلى تنويع امل
 

 ه ومحددات الطلب علي االئتمان املصرفيأهمية  2-3

في دفع  املصرفيوعلى وجه التحديد االئتمان  املاليتطور القطاع أثر  إلىتطرقت العديد من الدراسات 

 إيجابييؤثر االئتمان املصرفي بشكل . (2012مورتي وآخرين ) دراسة هذه الدراسات منو  ،عجلة النمو االقتصادي

 (وفق معدالت فائدة مقبولة)توفر االئتمان املصرفي  ومن املمكن أن يحفز الناتج املحلي للقطاع الخاص،  في

 نمو القطاع الخاص.دفع معدل مار األجنبي وبالتالي ساعد على جذب االستثيو  ،االستثمار املحلي

 :نهام 7،من الطلب عليهن املصرفي عوامل قد تحد يحكم االئتما 

 .وحجم السيولةأسعار الفائدة  -1

 االئتمان املصرفي.من الطلب ؤثر على يالدخل، فارتفاع مستويات الدخل  -2

                                                 
 لقاهرة.، جامعة القاهرة، اةرسالة دكتورا  .م(. المشروعات المشتركة وفقا لقانون االستثمار1984الزهاوي، فاضل )  5
 جامعة بغداد، بغداد، العراق. .االستثمار أهدافه ودوافعه .(2006الرجوع إلى المرجع التالي: الطعان، حاتم )يمكن للمزيد،   6
. (2011-1994االئتمان المصرفي وأثره على االستثمار الخاص في الجزائر خالل الفترة ) .(2014للمزيد، الرجوع إلى المرجع التالي: ربيحة، قبي. ) 7

 .9-3رسالة ماجستير. جامعة قاصدي مرباح، ورقلة: الجزائر. ص

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=50866
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=50866
https://bu.univ-ouargla.dz/master/pdf/Kobi_Rbiha.pdf
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 تشريعات البنوك املركزية. -3

  الوضع املالي للمصارف. -4

 ملحلية والدولية.الظروف االقتصادية ا -5

 

   االقتصادي أهمية النمو  2-4

معدل النمو »أو  «النمو االقتصادي»عادة ما يعبر عن مدى تقدم اقتصادات الدول بمصطلح 

ويقاس النمو االقتصادي باستخدام مؤشرات تتيح إمكانية مقارنة االقتصادات وفق قواعد  ،«االقتصادي

 حلي اإلجمالي أو امل في الناتجغالًبا ما يستخدم في قياس النمو االقتصادي معدل التغير و . حسابية متفق عليها

لسلع والخدمات لالقيمة الجارية اإلجمالي الناتج املحلي  ويقيس مقدار نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي.

الزيادة في الناتج املحلي اإلجمالي إلى أن االقتصاد في حالة  وتشير املنتجة للبيع في اقتصاد معين خالل عام واحد. 

  ذلك في انخفاض الناتج املحلي اإلجمالي.توسع، بينما على النقيض من 

في الناتج املحلي اإلجمالي قدرة االقتصاد على تلبية طلب املستهلكين من خالل املستمر ويعكس النمو 

 ويؤدي استمرار ذلك النمو إلى ،الصحية والتعليمية واالجتماعيةو  األمنية توفير فرص العمل وتقديم الخدمات

  قتصادي.االنمو ال استدامة ويكفل ،فرادرفع مستوى الرفاهية بين األ 
 

 التجارية وأثرها على االقتصاداإلجراءات الحمائية  2-5

انخفاض نمو  ومن اآلثار السلبية لها ،االقتصاد العاملي سلًبا فيالتجارية  اإلجراءات الحمائيةتؤثر  

زيادة و  ،معدالت التضخم رفعو وانخفاض تدفقات رؤوس األموال واالستثمار األجنبي املباشر،  ،التجارة العاملية

 وظهور اختالالت في ميزان املدفوعات. ،تقلبات أسعار العمالت الرئيسية

، أحدث حرب تجارية في الوقت الحاليالتجارية بين الواليات املتحدة األمريكية والصين  اإلجراءات الحمائيةتعد 

م عندما فرضت الواليات املتحدة األمريكية 2018مارس شهر في  التوترات التجارية بين البلدين بدأت تداعياتو 

وال يمكن حالًيا التنبؤ بأثر تلك  .خرى األ نتجات املالحديد و  منالرسوم الجمركية على وارداتها من الصين 

بلية الضوء على آثار هذه اإلجراءات الحمائية اإلجراءات الحمائية نظًرا لحداثتها، وقد تسلط الدراسات املستق

ومن الجدير بالذكر أن العديد من الحروب . صفي االقتصاد العاملي بشكل عام وفي االقتصاد الوطني بشكل خا

التجارية قد حدثت سابًقا في العالم، وأثرت في استقرار التجارة الدولية، وأدت إلى انخفاض الصادرات العاملية. 

وغيره يؤكد الحاجة إلى االلتزام بقوانين منظمة التجارة العاملية، واالهتمام بالحوار والتفاوض البناء وهذا األمر 

 بين األطراف املتنازعة

  الدراسات السابقة -3

 ،االنفتاح التجاري أو  التجارة الخارجيةإلى موضوعات تطرقت  التي العديد من الدراساتهناك 

 .النمو االقتصاديعلى آثارهم و واالئتمان املصرفي  ،األجنبي املباشرواالستثمار 

لالستثمار األجنبي املباشر في نمو  اإيجابيً  ا( أن هناك تأثيرً Sandalcilar & Altiner, 2012دراسة )ذكرت 

منظمة التعاون أعضاء ، وشملت م2011حتى  1995من  الدراسةالناتج املحلي اإلجمالي. وامتدت فترة 
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لتحليل البيانات ( Granger Causality Testلسببية )جرانجر لالدراسة اختبار  استخدمت ECO(.8(االقتصادي 

لنتائج اختبارات السببية، تم الكشف عن وجود عالقة سببية إيجابية  اووفًق على أساس نموذج تصحيح الخطأ. 

 الناتج املحلي اإلجمالي في منطقة منظمة التعاون االقتصادي. و االستثمار األجنبي املباشر  بينقوية 

 

 (، أثر االستثمار األجنبي املباشر في الناتج املحلي اإلجمالي لدول Abbas et al, 2011واستعرضت دراسة )

نموذج ت الدراسة وطبق ،م2010م حتى 2001في فترة مداها من  SAARC(9( اتحاد جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي

بينما  ،التغير في الناتج املحلي اإلجمالي كمتغير تابع في دراستهمالباحثون  أخذ إضافة إلى ذلك،حدار املتعدد. االن

املتغير املستقل. وتوصلت الدراسة إلى أن هناك عالقة إيجابية ومعنوية بين هو االستثمار األجنبي املباشر كان 

  .رالناتج املحلي اإلجمالي واالستثمار األجنبي املباش

ت األجنبية اأن هناك عالقة طويلة األمد بين االستثمار (، Hussain & Haque, 2016)كشفت دراسة و 

 1973لفترة ما بين وغطت الدراسة اومعدل نمو الناتج املحلي اإلجمالي للفرد في بنغالديش،  ،التجارةو املباشرة، 

الدراسة  أجرت ،من صحة النموذج وللتحقق .(VECMتصحيح الخطأ )متجه نموذج  واستخدمت، م2014و

بعض االختبارات التشخيصية لتقدير نتائج البحث، ووجدت أن بقايا االنحدارات لها توزيع طبيعي وال تظهر أي 

 ارتباط تلقائي.

االنفتاح التجاري،  ( إلى وجود تأثير كبير لكل منWaseem Ullah, 2018نتائج دراسة )ظهرت أو 

م. 2012إلى  1980النمو االقتصادي في باكستان، وكانت فترة الدراسة من  فيورأس املال البشري  ،االستثمارو 

 واختبار السببية لجرانجر. ،(ECMنموذج تصحيح الخطأ )و التكامل املشترك،  واستخدمت الدراسة في التحليل

 إلى أن مؤشرات االنفتاح املستخدمة في الدراسة (2015) نتائج دراسة طالب أشارت عالوة على ذلك،

مجموع الصادرات والواردات و الواردات إلى الناتج املحلي اإلجمالي، و مؤشر الصادرات إلى الناتج املحلي اإلجمالي، )

النمو االقتصادي للجزائر للفترة ما  فيلها تأثير سلبي معنوي  (ومعدل التبادل الدولي ،إلى الناتج املحلي اإلجمالي

وتمت صياغة نموذجين في الدراسة، األول باستخدام طريقة املربعات الصغرى املصححة  .م2013-1980بين 

 (.ARDL(، والثاني تم تقديره باستخدام منهجية االنحدار الذاتي لإلبطاء املوزع )Fully-Modified OLSا )كليً 

النمو االقتصادي  فيتأثير االستثمار األجنبي املباشر ي ف (Agrawal and Amir Khan, 2011دراسة ) وبحثت

 Modified) نموذج النمو املعدل وقامت الدراسة ببناء .م2009-1993للصين والهند. امتدت فترة الدراسة من 

growth model)  .أن  الباحثان بعد تطبيق طريقة املربعات الصغرى العادية، وجدو من نموذج النمو األساس ي

لناتج املحلي اإلجمالي في املئة ل 0.07  الستثمار األجنبي املباشر سوف تؤدي إلى زيادة بنسبة ل في املئة 1زيادة 

اشر األجنبي املب ا باالستثمار أن نمو الصين أكثر تأثرً أي  ،لناتج املحلي اإلجمالي في الهندل في املئة 0.02زيادة و للصين 

 من نمو الهند.

الناتج املحلي  فيتأثير االستثمار األجنبي املباشر  عن (Rahaman and Chakraborty, 2015) دراسةوكانت 

التكامل  تحليل ان. وطبق الباحثم2011إلى عام  1987اإلجمالي في بنغالديش من منظور البلدان النامية من عام 

 لجرانجر  واختبار السببية ،املدى الطويلالذي أكد وجود عالقة التوازن على ( Cointegration Analysis) املشترك

                                                 
وهدفها األساس ي هو إتاحة  ،دول  10( هي منظمة مكونة من OrganizationCooperation  Economic (ECO)منظمة التعاون االقتصادي ) 8

 الفرصة ملزيد من التعاون االقتصادي والتنمية بين الدول األعضاء.
وأهم  ،دول  8اتحاد مكون من  هو  )South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) (اإلقليمياتحاد جنوب آسيا للتعاون  9

 هدافه هو تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية.أ
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Granger Causality Test))  متد من االستثمار األجنبي املباشر إلى الناتج تاالتجاه  ةأكد وجود السببية أحاديالذي

ا وخلصت نتائج الدراسة إلى أن تدفقات االستثمار األجنبي املباشر إلى بنغالديش منخفضة جًد  .املحلي اإلجمالي

 مقارنة 
ً
ا ا إيجابيً ببلدان جنوب آسيا املجاورة األخرى، وأظهرت النتائج أن االستثمار األجنبي املباشر يرتبط ارتباط

 ,Rahmanبينما أفادت نتائج دراسة ) داللة معنوية إحصائية. اذولكنه ليس بالنمو االقتصادي لبنغالديش، 

فترة  وغطت الدراسة ،في بنغالديشالناتج املحلي اإلجمالي  فيلالستثمار األجنبي  اسلبيً  اأن هناك تأثيرً  (2015

تأثير االستثمار األجنبي لتوضح االنحدار املتعدد  نموذج تاستخدمو م، 2013م وحتى 1999من  اعاًم  15مداها 

عالقة سلبية هناك إلى أن  ت الدراسةمؤشرات االقتصاد الكلي. وتوصل التي تشملاملباشر واملتغيرات املستقلة 

 ألجنبي املباشر والنمو االقتصادي.االستثمار ا بين

 ,Yakubu & Affoi) دراسة تناولت ،التي تطرقت إلى االئتمان املصرفي الدراسات السابقة ناحيةمن و 

حتى  1992النمو االقتصادي في نيجيريا للفترة ما بين  فيتأثير االئتمان املصرفي من املصارف التجارية ( 2014

نتائج، الفي تحليل ( (OLSاملربعات الصغرى العادية ))م. واستخدمت الدراسة نموذج االنحدار البسيط 2012

 بين االئتمان املصرفي والناتج املحلي اإلجمالي في نيجيريا.  إيجابية معنويةالنتائج وجود عالقة  وأظهرت

النمو االقتصادي  في( أثر االئتمان املصرفي املمنوح من البنوك التجارية 2014) املجالي سةتضمنت دراو 

 األ 
ً

وجود عالقة طردية  وبينت نتائج الدراسة ،م2013-م1980مالي( خالل الفترة  بالناتج املحلي اإلجردني )ممثال

 جمالي.بنوك التجارية والناتج املحلي اإل ال تبادلية ذات داللة إحصائية بين التسهيالت االئتمانية املمنوحة من

النمو االقتصادي في  فيتأثير االئتمان املصرفي عن ( Emecheta & Ibe, 2014) دراسةبحثت كذلك، 

( باستخدام السالسل Vector autoregressive (VAR)نموذج االنحدار الذاتي املتجه ) ، وطبقت الدراسةنيجيريا

بين االئتمان املصرفي للقطاع معنوية النتائج إلى وجود عالقة إيجابية  وخلصتم، 2011م حتى 1960الزمنية من 

 النمو االقتصادي. و الخاص 

 على صعيد الدراسات التي  أما
 
( Bardesi,2016دراسة ) فاتجهت ،اململكة العربية السعوديةبقت على ط

-1968خالل الفترة )نمو القطاع الصناعي  فيإلى قياس أثر االستثمار األجنبي املباشر في اململكة العربية السعودية 

داللة إحصائية  يذوجود تأثير إيجابي  إلى( باستخدام طريقة املربعات الصغرى العادية. وتوصلت الدراسة 2014

وجود تأثير إيجابي  إلىنمو القطاع الصناعي. كذلك توصلت الدراسة  فيولكنه محدود لالستثمار األجنبي املباشر 

نمو القطاع الصناعي. وأوصت الدراسة  فينفطي وتكوين رأس املال الوالناتج املحلي للقطاع غير للقوة العاملة 

 تطوير القطاع الصناعي في اململكة.بضرورة تعزيز دور االستثمار األجنبي املباشر في 

نظرية النمو الداخلي التي تنص على أن االستثمار األجنبي  إلى (Alshehry, 2015)استندت دراسة و 

متطابقة مع هذه النظرية، نتائج الدراسة  وجاءتالنمو االقتصادي على املدى الطويل،  فياملباشر يمكن أن يؤثر 

دية خالل في تحفيز النمو االقتصادي في اململكة العربية السعو ا ا إيجابيً الستثمار األجنبي املباشر دوًر وأظهرت أن ل

رانجر في التحليل. جوسببية  جوهانسون التكامل املشترك بطريقة  حيث استخدم الباحثم، 1970-2012

وتكوين رأس املال  ،قات االستثمار األجنبي املباشرصافي تدف :تضمن نموذج الدراسة املتغيرات املستقلة التاليةو 

 الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي كمتغير تابع.، في حين استخدمت الدراسة نصيب االنفتاح التجاري و  ،الثابت

واالستثمار  ،( العالقات السببية بين االستثمار املحليBelloumi & Alshehry, 2018وبحثت دراسة )

االنحدار الذاتي  طريقةواستخدم الباحثان م، 2015-1970والنمو االقتصادي في اململكة خالل  ،األجنبي املباشر

و  ،((DOLSو ،(FMOLS)من متانة تقديرات االختبار من خالل استخدام  اوتحقق، (ARDL) للمتباطئات املوزعة

(CCR) واالستثمار  ،ال يوجد تأثير معنوي لالستثمار األجنبي املباشر أنه منها ،لى عدد من النتائجالدراسة إ. وتوصلت
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نمو الناتج املحلي اإلجمالي بشكل عام. باملقابل،  فيواالنفتاح التجاري  ،واالئتمان املمنوح للقطاع الخاص ،املحلي

تأثير سلبي ثنائي االتجاه على املدى الطويل بين كل من: نمو الناتج املحلي اإلجمالي غير  وجودأظهرت النتائج 

 أظهرتعالوة على ذلك، نمو الناتج املحلي غير النفطي واالستثمار املحلي. و النفطي واالستثمار األجنبي املباشر، 

النمو  فيعلى وجود تأثير إيجابي لالستثمار األجنبي املباشر واإلنفاق الحكومي  (Al Khathlan, 2013)نتائج دراسة 

واستخدم  ،على املدى الطويلوذلك م 2010إلى  1980االقتصادي في اململكة العربية السعودية في الفترة من 

ة بأن السبب في ضعف أداء االستثمار املباشر في ووضحت الدراس .لجوهانسون اختبار التكامل املشترك  الباحث

 .اتاريخيً االقتصاد إلى دخوله املتأخر وسياسات االستثمار األجنبية املقيدة 

االستثمار و  ،االنفتاح التجاري  لتأثير  األولى الدراسات السابقة في تطرق ويكمن الفرق بين هذه الدراسة و 

فترة ل وكذلك تغطيتهاسعودية، في اململكة العربية ال النمو االقتصادي فيواالئتمان املصرفي  ،األجنبي املباشر

 (ARDL)طريقة االنحدار الذاتي للمتباطئات املوزعة بناء  واعتمادها على اتسمت بطولها وحداثة بياناتها،

أضافت  إلى جانب هذا،للتحقق من دقة النتائج املستخدمة في التحليل. ختبارات فحص النموذج في التحليل او 

 :مثل ،لعربية السعوديةاململكة االخاصة بدراسات الفي  اسابًق لم تستخدم من املتغيرات التي  اعددً الدراسة 

 .نية التحتية ومعدل التضخممستوى الب

 يالجانب التحليل -4

 يتناول هذا الجانب  
ً

( االنفتاح التجاري ) التجارة الخارجية :متغيرات الدراسة، وهيبعض ل تحليال

عدد مشروعات االستثمار األجنبي املباشر وأهم  ح الدراسةوتوض وتدفقاته،املباشر االستثمار األجنبي و  ،ومؤشراته

أداء االئتمان املصرفي خالل فترة الدراسة وأهم القطاعات  تتناول يها، و والقطاعات املستثمر ف املستثمرة الدول 

 .للمملكة العربية السعودية االقتصاديالنمو  على اأخيرً تسلط الضوء و املمنوحة له، 

 في اململكة العربية السعودية التجارة الخارجية 4-1

التغلب على الصعوبات في ميزان  علىمن االقتصاديين أن التوسع في االنفتاح التجاري يساعد  يرى كثير   

 .التقنيات الحديثة ويجلب معهاملدفوعات للبلد، 

أن درجة في اململكة العربية السعودية، ويالحظ  للتجارة الخارجيةمؤشرات  ةأبرز ثالث 1جدول ويوضح 

ويعود ذلك إلى االرتفاعات  ،م2008م السيما قبل عام 2014عالية للسنوات ما قبل  10االنفتاح التجاري 

ئق تلك الفترة، إضافة إلى انخفاض العوافي  عامليةاألسواق ال التي شهدتهااملتواصلة وغير املسبوقة ألسعار النفط 

وقد  ،انخفاض مؤشر االنفتاح التجاري للسنوات األخيرة  نالحظ ،التجارية من رسوم جمركية وغيرها. في املقابل

من الدول  عدد   الذي اتفقت عليهانخفاض الناتج املحلي للقطاع النفطي نتيجة للخفض املشترك  إلىيعزى ذلك 

نسبة من الناتج حيث انخفضت نسبة االنفتاح التجاري )ك .م2016منذ أواخر عام  اململكة ومنهااملنتجة للنفط 

 م.2018في عام  %164م إلى 2016في عام  %204النفطي( من 

 

 

                                                 
 .الناتج المحلي اإلجمالي مقسوًما علىمجموع الصادرات والواردات  يقصد باالنفتاح التجاري هنا 10
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 )%(مؤشرات االنفتاح التجاري في اململكة العربية السعودية : 1جدول 

 * االنفتاح التجاري  املحلي اإلجماليالواردات إلى الناتج  الصادرات إلى الناتج املحلي اإلجمالي السنة

1990 40.3 31.4 71.7 

2000 43.4 24.8 68.2 

2009 47.1 37.8 84.9 

2010 49.6 33.0 82.5 

2011 56.0 29.5 85.5 

2012 54.3 29.2 83.5 

2013 51.9 30.8 82.7 

2014 46.9 33.8 80.6 

2015 33.3 38.8 72.1 

2016 31.1 30.7 61.9 

2017 34.9 29.3 64.2 

2018 39.7 26.8 66.5 

 .الناتج املحلي اإلجمالي مقسوًما علىمجموع الصادرات والواردات  *

 .(2019) املصدر: البنك الدولي

 

 اململكة العربية السعوديةفي األجنبي املباشر االستثمار  4-2

البعد أحد أهداف  ضمن ، ويعد االستثمار األجنبيلالستثمارالجاذبة تمتلك اململكة العديد من املزايا 

جذب االستثمارات األجنبية عالية الجودة واملتنوعة  إذ يركز الهدف على ،في برنامج التحول الوطني 11السابع

في املئة في عام  1.2االستثمارات األجنبية املباشرة من إجمالي الناتج املحلي من  تدفقات نسبةرفع و واملستدامة، 

بلغت عدد التراخيص التي منحتها الهيئة العامة  ،لذلك اوتحقيًق  12.م2020في املئة في عام  1.46 إلىم 2016

مقارنة  في املئة 83.4بزيادة بلغت  ،م2019األول من  النصفرخصة استثمار أجنبي مباشر خالل  558لالستثمار 

 13.م8201 بنفس الفترة من عام

 

  األجنبية املباشرةالواردة من االستثمارات التدفقات  4-2-1

 

مؤسسة النقد العربي السعودي ا لتقديرات وفًق  م2018عام  في السعوديةالتدفقات االستثمارية  بلغت

الذي شهد انخفاًضا نسبته  عن العام الذي يسبقه في املئة 199تقدر بحوالي  نمو بة مليار دوالر بنس 4.2 حوالي

إلى عدة أسباب االنخفاض  هذا (2018، أونكتاد)أرجع تقرير االستثمار العاملي  وقد .(1الشكل البياني ) في املئة 81

الشركة السعودية  استحواذ ،م2017في عام  في املئة 23انخفاض االستثمار األجنبي املباشر العاملي بنسبة  منها،

 تمثلو  ،للبتروكيماوياتفي مصنع صدف ة شل العربية املحدودة حصة شركعلى  للصناعات األساسية )سابك(

                                                 
 البعد السابع: اإلسهام في تمكين القطاع الخاص. 11
، 2020 -2018لبرنامج التحول الوطني  ةالخطة التنفيذي 12

https://vision2030.gov.sa/sites/default/files/attachments/NTP%20Arabic%20Public%20Document%202
pdf.0_810 . 

13/highlight-investment-https://investsaudi.sa/en/news/summer, 2019 Summer -Investment Highlights   
. 

https://vision2030.gov.sa/sites/default/files/attachments/NTP%20Arabic%20Public%20Document%202810_0.pdf
https://vision2030.gov.sa/sites/default/files/attachments/NTP%20Arabic%20Public%20Document%202810_0.pdf
https://investsaudi.sa/en/news/summer-investment-highlight/
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شراء شركة اململكة القابضة ايَضا،  14.أمريكيمليون دوالر  820 بلغت بقيمة في املئة 50 هذه الحصة ما نسبته

مليار  1.5لجزء من حصة بنك كريدي اكريكول كوربوريت اند انفستمنت في البنك الفرنس ي، ما يعادل قيمته 

تنظيم لى إوقد يرجع ذلك بشكل كبير  ،م2018االستثمار في عام نالحظ تحسن مستويات من جهة أخرى،  دوالر.

 15،مبادئ االستثمارالهيئة حيث أصدرت  ،الهيئة العامة لالستثمار الذي اضطلعت بهبيئة االستثمار في اململكة 

رؤية  أهدافبهدف تحقيق للمستثمرين  توتقديم التسهيال نحو جذب االستثمارات األجنبية  كذلكسعت و 

2030.  

 -1981 للفترةالعربية السعودية ملكة صافي االستثمارات األجنبية في امل 2البياني  شكلويوضح ال

 ،م ارتفاًعا حاًدا في صافي االستثمار األجنبي املباشر نتيجة للتدفقات الواردة للملكة2008عام  شهدإذ ، م2018

م( وقطاع 2007مقارنة بعام  في املئة 57ل بمعدالقطاع خاصة في قطاع البتروكيماويات وتكرير النفط )نمى 

 ةسنوات األزم تلت اانخفاضً  صافي االستثمارات األجنبية املباشرة شهد وعلى النقيض من ذلك، 16.العقارات

 العاملية. املالية

 

 صافي االستثمارات األجنبية املباشرة في السعودية :1 الشكل البياني

 
 .م2019، )ساما(مؤسسة النقد العربي السعودي املصدر: 

 

 مشروعات االستثمار األجنبي املباشر عدد 4-2-2
 

ألهم الدول  بلغ عدد مشروعات االستثمار األجنبي املباشر  ،(2)جدول  الجدول التالي بالنظر إلى

م 2003خالل الفترة ما بين  اتشرك 1,104 نفذتها ا،مشروعً  1,561في اململكة العربية السعودية  املستثمرة

 .دوالر مليار  179,7بتكلفة استثمارية بلغت  ،م2018و

 

 

                                                 
14 World Investment Report (2018), United Nations Conference on Trade and Development. 

 . https://sagia.gov.saالهيئة العامة لالستثمار، مبادئ االستثمار،  15
16 World Investment Report (2009), United Nations Conference on Trade and Development. 
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في والشركات املستثمرة األجنبية  ،وتكلفتها االستثمارية ،الجديدة عدد املشروعات :2جدول 

 م2018-2003 خالل الفترةالسعودية 

 عدد الشركات عدد الوظائف التكلفة باملليون دوالر عدد املشاريع الفترة

2003-2018 1,561 179,714 174,830 1,104 

2018 103 15,537 10,679 92 

 .املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات(، 2019) تقرير مناخ االستثمار في الدول العربيةاملصدر: 

 

 املستثمر فيها والقطاعاتاملستثمرة الدول  أهم 4-2-3

تكلفة املشاريع االستثمارية املباشرة أهم الدول املستثمرة في السعودية حسب  :2 الشكل البياني

 (2018 -2010خالل الفترة )الجديدة 

 
 .املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات(، 2019) تقرير مناخ االستثمار في الدول العربيةاملصدر: 

 -2010الفترة في املشاريع الجديدة خالل  عن أهم الدول املستثمرة في اململكة العربية السعوديةو 

دولة مستثمرة في السعودية أهم لتصبح  ،دوالر يار مل 18.9كلفة استثمارية بلغت بت فرنساتصدرت ، م2018

كلفة بت الواليات املتحدة، تلتها النفط والغاز الطبيعيفي قطاع استثماراتها تركزت ، إذ حسب التكلفة االستثمارية

بتكلفة استثمارية اإلمارات ثم  نفسه، القطاع فياستثماراتها أيًضا تركزت ، و دوالر ار ملي 15.8استثمارية بلغت 

 .(3شكل البياني ال) تجارة التجزئة والترفيهتركزت في  دوالر  ار ملي 13.7 ما يقارب بلغت

 

قطاعات الحسب أهم إجمالي مشاريع االستثمارات املباشرة الجديدة الواردة  :3 الشكل البياني

 (2018 -2010) خالل الفترة

 .املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات(، 2019) تقرير مناخ االستثمار في الدول العربيةاملصدر: 

18,891

15,841

13,739
5,038

4,755

3,761

26,072

فرنسا

الواليات المتحدة 

اإلمارات

اليابان

الكويت

سنغافورة

22,252 21,863

15,522

4,629 4,526
3,298

1,894 1,492 1,336 1,352

مليون دوالر

الفحم والنفط والغاز

مواد كيميائية

العقارات

الفنادق والسياحة

البالستيك

السيارات

معدات صناعية

الخدمات المالية
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ومن ناحية توزيع تكلفة االستثمارات الواردة إلى السعودية حسب التوزيع القطاعي )باملليون دوالر( 

من خالل  ، ويتضح ذلكجنبية تعتمد على النفطأن غالبية االستثمارات األ  فيظهر م، 2018-2010 خالل الفترة

ثم قطاع املواد الكيميائية بتكلفة ، مليار دوالر 22.5النفط والغاز الطبيعي بتكلفة استثمارية بلغت تصدر قطاع 

 4.6بتكلفة  الفنادق والسياحةثم  ،مليار دوالر 15.5ثم العقارات بتكلفة  ،مليار دوالر 21.9استثمارية قيمتها 

 (. 4الشكل البياني ) الر مليار دو 

 

 االئتمان املصرفي في اململكة العربية السعودية 4-3

  م2018-2000ما بين  االئتمان املصرفي في السعودية :4 الشكل البياني

 
 .م2019، )ساما( املصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

وخالل السنوات األربعة الستثمار واالستهالك. ل دعًمايعد االئتمان املصرفي من أكثر قنوات التمويل  

االئتمان املصرفي  وشهدنمًوا مطرًدا وغير مسبوق.  االئتمان املصرفي في اململكة العربية السعوديةاألخيرة، سجل 

بتسليط و  .(5)الشكل البياني  نمو مطردا وغير مسبوق خالل السنوات األربع األخيرة، في اململكة العربية السعودية

الحظ استحواذبحسب النشاط االقتصادي، الضوء على حجم االئتمان املصرفي املقدم في اململكة  قطاع  ي 

في  12.0) يليه قطاع الصناعة واإلنتاج، من إجمالي االئتمان املصرفي في املئة( 19.6) النصيب األكبرعلى التجارة 

 .(6البياني ، )الشكل في املئة( 6.7) ثم البناء والتشييد املئة(،

 

 م2018خالل عام االئتمان املصرفي في السعودية حسب األنشطة االقتصادية  :5 الشكل البياني

  )مليون ريال(

 
 .م2019، املصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي )ساما(
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 اململكة العربية السعوديةفي  النمو االقتصادي 4-4

ا في اتخاذ القرارات ا واستخداًم شيوعً وأكثرها أهم املؤشرات االقتصادية  أحد النمو االقتصادي يعد

 الذي، في الناتج املحلي اإلجمالي في اململكة العربية السعودية السنوي  النمو  معدل 3جدول يبين  .االستثمارية

انخفاض  إلىوقد يعزى ذلك ، م2017في عام  املئة في 0.74قدره  مقارنة بانخفاضم 2018 عاماملئة  في 2.43بلغ 

 ابينهعدد من الدول املنتجة للنفط من  الذي اتفقت عليهالناتج املحلي للقطاع النفطي نتيجة للخفض املشترك 

 .اململكة

 

النمو في الناتج املحلي اإلجمالي في اململكة العربية السعودية باألسعار الثابتة معدل  :3جدول 

(2010=100)  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

10.00 5.41 2.70 3.65 4.11 1.67 -0.74 2.43 

                                                                                                                الهيئة العامة لإلحصاء. املصدر:

 الجانب القياس ي  -5

 تعريف النموذج القياس ي 5-1

ر   واالئتمان املصرفي ،االستثمار األجنبي املباشرو  ،التجارة الخارجيةكل من  تأثير  الجانب القياس ي يقد 

  على
ً
وذلك الناتج املحلي اإلجمالي في اململكة العربية السعودية، بنصيب الفرد من  النمو االقتصادي ممثال

، عدة نقاطويتضمن هذا الجانب من الدراسة  باالعتماد على تقنيات القياس االقتصادي في التحليل القياس ي.

الدراسة من  إليه ما توصلتاستعراض  اتقدير النموذج القياس ي ونتائجه، وأخيرً و  النموذج القياس ي،تعيين  :هي

ذلك، ة إلى إضاف .لنتائج الدراسات السابقة اتبعً والفرضيات ه البد من تحديد متغيرات ،ولتعيين النموذج نتائج.

 .طريقة القياس املالئمةو الشكل الرياض ي املناسب  ويحددجمع البيانات، مرحلة  الجانبيستعرض هذا 
  

 
ً

 والفرضيات متغيرات النموذج : توصيفأوال

واالئتمان املصرفي  ،االستثمار األجنبي املباشرو  ،التجارة الخارجيةكل من  أثر قياس  إلىيهدف النموذج 

 ،دية. ولغرض الحكم على صحة الفرضياتالنمو االقتصادي في اململكة العربية السعو  فياملمنوح للقطاع الخاص 

و  (,2018Belloumi& Alshehry) و  ((Ayanwale, 2007 دراسات الذي طبقتهاستخدمت الدراسة النموذج 

(Alshehry, 2015)، مع إضافة بعض التعديالت.  

GDPpc = f (FDI, CREDIT, OPEN, Gcons, ELECT, FC, INF  (         (1)  

 

 



18 
 

 ن:إ حيث

 نصيييييييييب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي للمملكة العربية السييييييييعودية بالدوالر األمريكي هو املتغير التابع 

 .(GDPpc)هذه الدراسة بي في ، ويرمز له (١٠٠=٢٠١٠باألسعار الثابتة )

 : هي املتغيرات املستقلة

 ا، ويعبر عن مجموع صادرات اململكة ووارداتها مقسوًم كمتغير وكيل عن التجارة الخارجية االنفتاح التجاري  -1

بشكل االنفتاح التجاري ومن املتوقع أن يؤثر  .(OPEN)هذه الدراسة بي في على الناتج املحلي اإلجمالي، ويرمز له 

االنفتاح التجاري بشكل مباشر باالستثمار  ويرتبطإيجابي في النمو االقتصادي في اململكة العربية السعودية. 

لى إ( فإن ارتفاع تدفقات االستثمار األجنبي املباشر Ayanwale, 2007بحسب دراسة )و األجنبي املباشر. 

وبالتالي ارتفاع االستثمار وكذلك ارتفاع  ،ساهم في ارتفاع امليزة التنافسية لصادرات البلد املضيفياالقتصاد 

 يشكل إضافة لالقتصاد الوطني. وهو مالرأسمالية، الواردات من السلع ا

، ويرمز اإلجماليصافي تدفقات االستثمار األجنبي املباشر للمملكة العربية السعودية كنسبة من الناتج املحلي  -2

النمو االقتصادي  فيبشكل إيجابي يؤثر االستثمار األجنبي املباشر ن أومن املتوقع  (.(FDIهذه الدراسة بي في له 

 .(Debab & AlMansoor, 2011دراسة )حسب  في اململكة العربية السعودية،

جمالي، االئتمان املحلي املمنوح للقطاع الخاص في اململكة العربية السعودية كنسبة من الناتج املحلي اإل  -3

النمو  فيومن املتوقع أن يؤثر االئتمان املصرفي بشكل إيجابي  (.(CREDITهذه الدراسة بي في ويرمز له 

 .(Yakubu & Affoi, 2014، حسب دراسة )في اململكة العربية السعوديةاالقتصادي 

، ويرمز له اإلجمالياالستهالكي النهائي الحكومي للمملكة العربية السعودية كنسبة من الناتج املحلي  اإلنفاق -4

النمو االقتصادي في اململكة  فيبشكل إيجابي هذا اإلنفاق ومن املتوقع أن يؤثر . (Gcons)هذه الدراسة بي في 

نفاق االستهالكي الحكومي قد يساهم في رفع اإلنتاجية والنمو ارتفاع مستوى اإل فالعربية السعودية، 

 االقتصادي.

ململكة العربية في ااستخدمت الدراسة متغير نصيب الفرد من استهالك الكهرباء  ية،تنية التحمستوى الب -5

بشكل إيجابي  مستوى البنية التحتية ومن املتوقع أن يؤثر  .(ELECT)هذه الدراسة بي في السعودية، ويرمز له 

في جذب  ن البنية التحتية املتقدمة تساهمأ ذلك، النمو االقتصادي في اململكة العربية السعودية في

 وبالتالي تحقيق نمو اقتصادي. ،االستثمارات املحلية واألجنبية

ومن . (FC)هذه الدراسة بي في ، ويرمز له اإلجماليتكوين رأس املال الثابت اإلجمالي كنسبة من الناتج املحلي  -6

كة العربية النمو االقتصادي في اململ فيبشكل إيجابي تكوين رأس املال الثابت اإلجمالي املتوقع أن يؤثر 

 السعودية.

(، ويعبر عن معدل التغير في الرقم القياس ي ألسعار 100=2010معدل التضخم للمملكة العربية السعودية ) -7

استخدمت ( Ayanwale, 2007دراسة )ومن الجدير بالذكر أن  .(INF)هذه الدراسة بي في املستهلك، ويرمز له 

استقرار االقتصاد. ومن املتوقع وجود عالقة معنوية معدل التضخم في نموذجها القياس ي لقياس مستوى 

 بين معدل التضخم والنمو االقتصادي.



19 
 

م والخاصة باململكة العربية 2017وم 1971لفترة ما بين سالسل زمنية تغطي اتم جمع بيانات 

وجميعها بيانات سنوية تم استخراجها من عدة مصادر وهي: البنك  ،مشاهدة 47السعودية، حيث مثلت 

البيانات  هم إحصائياتأأدناه  4جدول  ويوضح الشركة السعودية للكهرباء.و  ،الدوليولي، صندوق النقد الد

 .املستخدمة في النموذج

 ملخص إلحصائيات البيانات :4 جدول 

INF FC ELECT GCONS OPEN CREDIT FDI LGDPPC رمز المتغير 

(% of 
GDP) 

(% of 
GDP) 

(% of 
GDP) 

(% of 
GDP) 

(% of 
GDP) 

(% of 
GDP) 

(% of 
GDP) 

GDP per 
capita 

 وحدة القياس

 المتوسط 9.994 1.164 23.186 77.282 23.877 4101.62 30.48 3.916

 الوسيط 9.874 0.693 21.337 75.092 24.366 4098.74 22.57 1.222

 قصى قيمةأ 10.575 8.496 58.114 120.61 35.223 9444.21 99.70 34.57

 دنى قيمةأ 9.656 8.219- 2.751 56.088 8.432 1.864 17.30 3.203-

 االنحراف المعياري 0.276 2.993 14.914 12.970 6.143 2722.144 18.72 7.719

 عدد المشاهدات 47 47 47 47 47 47 47 47

IMF WDI WDI+SE WDI WDI WDI WDI WDI :المصدر 

 الدراسة.املصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على بيانات 

 ج: تحديد الشكل الرياض ي للنموذاثانيً 

 -، يمكن تحديد الشكل الدالي للنموذج باستخدام صيغة معادلة رياضية خطيةما سبقبناء على 

ويمكن  لى املتغير التابع.إتمت إضافة اللوغاريتم  حيث( Ayanwale, 2007)دراسة وكذلك باتباع لوغاريتمية، 

 باملعادلة التالية: الشكل الرياض ي للنموذج نالتعبير ع

(2) log 𝐺𝐷𝑃𝑝𝑐𝑡 = 𝛼0 + 𝛽1𝐹𝐷𝐼𝑡 + 𝛽2𝐶𝑅𝐸𝐷𝐼𝑇𝑡 + 𝛽3OPEN𝑡 + 𝛽4Gcons𝑡

+ 𝛽5ELECT𝑡 + 𝛽6FC𝑡 + 𝛽7INF𝑡 + 𝑈𝑡  

 :نحيث إ

𝑙𝑜𝑔𝐺𝐷𝑃𝑝𝑐.نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي : 

OPEN.االنفتاح التجاري : 

𝐹𝐷𝐼 األجنبي املباشر. : االستثمار 

CREDIT.االئتمان املصرفي املحلي املمنوح للقطاع الخاص : 

Gcons : نفاق االستهالكي النهائي الحكومياإل.  

  ELECT :نصيب الفرد من استهالك الكهرباء. 

𝐹𝐶 :تكوين رأس املال الثابت اإلجمالي. 

   INF.معدل التضخم : 

𝛽𝑖       .معامالت النموذج :𝑈     .حد الخطأ ::𝑡 .سنة 
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(3) 

 
ً
 : اختيار طريقة القياس املالئمةاثالث

ر الدراسة  بطريقة االنحدار الذاتي للمتباطئات املوزعة  اسابًق معلمات النموذج التي تم وصفها وصياغتها تقد 

(ARDL) تم تطويرها من قبل  والتي ،لقياس التكامل املشترك بين املتغيرات(Pesaran & Shin, 1998) و 

(Pesaran, Shin & Smith,2001) .من وجهة نظر املعايير االقتصادية  طريقة مناسبة ملثل هذه الدراسة تعد

 التكاملاستخدام متغيرات مختلفة في درجة  إمكانية تتيح الطريقة :واإلحصائية والقياسية لعدة أسباب، منها

 لسالسل الزمنية على ل
 

استعمال عدد مختلف  إمكانيةمن الدرجة الثانية، وكذلك  متكاملةتكون السلسلة  أال

للنموذج  رياضيةلنموذج الدراسة، يمكن إعادة الصيغة الا وتبعً  من متباطئات املتغير التابع واملتغيرات املستقلة.

 كون على النحو التالي: تل

∆𝑙𝐺𝐷𝑃𝑝𝑐𝑡 = 𝛼0 + 𝛽1𝐺𝐷𝑃𝑝𝑐𝑡−1 + 𝛽2𝐹𝐷𝐼𝑡−1 + 𝛽3𝐶𝑅𝐸𝐷𝐼𝑇𝑡−1 + 𝛽4OPEN𝑡−1

+ 𝛽5Gcons𝑡−1 + 𝛽6ELECT𝑡−1 + 𝛽7FC𝑡−1 + 𝛽8INF𝑡−1

+ ∑ 𝛼1𝑖∆𝐺𝐷𝑃𝑝𝑐𝑡−𝑖 +

𝑝

𝑖=1

∑ 𝛼2𝑖∆𝐹𝐷𝐼𝑡−𝑖 +

𝑞

𝑖=1

∑ 𝛼3𝑖∆𝐶𝑅𝐸𝐷𝐼𝑇𝑡−𝑖

𝑚

𝑖=1

+ ∑ 𝛼4𝑖𝑂𝑃𝐸𝑁𝑡−𝑖 +

𝑛

𝑖=1

∑ 𝛼5𝑖𝐺𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡−𝑖

𝑟

𝑖=1

+ ∑ 𝛼6𝑖𝐸𝐿𝐸𝐶𝑇𝑡−𝑖 +

𝑗

𝑖=1

∑ 𝛼7𝑖𝐹𝐶𝑡−𝑖 +

𝑟

𝑖=1

∑ 𝛼8𝑖𝐼𝑁𝐹𝑡−𝑖 +

𝑘

𝑖=1

𝑈𝑡 

 

 النموذج واختبار الفرضيات نتائج 5-2

إذ  ،بعد تعيين النموذج وتقدير معلماته تأتي مرحلة تقييم املعلمات املتحصل عليها واختبار الفرضيات 

. مرت الدراسة سابًقاكما ذكر  (ARDL)طئات املوزعة ابتللم الذاتياالنحدار استخدمت في هذه املرحلة طريقة 

 استخدمت الدراسة ،في البداية دقة النتائج ومناسبتها للتحليل االقتصادي.القياسية بعدة مراحل للتأكد من 

اختبار  استخدمت ، ومن ثمالسالسل الزمنية تكاملدرجة تحقق من لل (Dickey-Fuller Test)ديكي فولر  ر اختبا

 األجلتم تقدير العالقة طويلة حيث ، الطويل األجلالحدود للتحقق من وجود عالقة تكامل مشترك في 

اختبارات فحص  أجرت الدراسة، اأخيرً و  .(ARDL) االنحدار الذاتي للمتباطئات املوزعة باستخدام نموذج

 نتائج النموذج: أبرز وفيما يلي النموذج. 
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ً

 نتائج اختبار جذر الوحدة: أوال

 هاسالسل زمنية، فالبد من التأكد من سكونها واستقرار  عبارة عن لبيانات املستخدمة هيأن اإلى  انظرً 

 بصفته الفرق األول، وذلك  في أو في املستوى  إما
ً
من شروط استخدام طريقة االنحدار الذاتي للمتباطئات  اشرط

اختبار  استخدمت الدراسةللتعرف على درجة سكون السالسل الزمنية ملتغيرات النموذج، و  .(ARDL)املوزعة 

 ذا رفضنا فرضية العدم،السلسلة الزمنية ساكنة إ عدوت .(Augmented Dickey-Fuller, 1981)جذر الوحدة 

𝐻0: 𝛿على جذر الوحدة تحتوي  أن السلسلة الزمنية أي = السلسلة ن أي أ ،قابل الفرضية البديلةامل فيو . 0

𝐻1: 𝛿على جذر الوحدة تحتوي  ال الزمنية  <  إلى نتائج اختبار جذر الوحدة. 5ويشير جدول  .  0

 

 (Augmented Dickey-Fuller)نتائج اختبار جذر الوحدة  :5جدول 

 رمز المتغير
 المستوى

 رمز المتغير
درجة  الفرق األول

 بدون قاطع ومتجه بقاطع بدون قاطع ومتجه بقاطع التكامل

log(GDPPC) 0.1341 0.5387 0.4559 ∆log(GDPPC) 0.0001 0.0005 0.0000 1 

FDI 0.0086 0.026 0.0014 ∆FDI 0.0000 0.0000 0.0000 0 

CREDIT 0.9744 0.0365 0.9867 ∆CREDIT 0.0000 0.0000 0.0000 0 

OPEN 0.3616 0.5553 0.4582 ∆OPEN 0.0000 0.0000 0.0000 1 

Gcons 0.1945 0.539 0.671 ∆Gcons 0.0000 0.0000 0.0000 1 

ELECT 0.3848 0.6119 0.2928 ∆ELECT 0.0000 0.0000 0.0000 1 

FC 0.2135 0.2097 0.1799 ∆FC 0.0000 0.0000 0.0000 1 

INF 0.2047 0.3655 0.0413 ∆INF 0.0003 0.0023 0.0000 0 

-Pيمثل الجدول القيم االحتمالية الختبار جذر الوحدة )و .(E-views10)من إعداد الباحثين باالعتماد على برنامج المصدر: 
value). 

 

واالستثمار  ،لالئتمان املصرفي املحلي املمنوح للقطاع الخاص السلسلة الزمنية أن 5ويتضح من الجدول 

االنفتاح و  ،اإلجمالينصيب الفرد من الناتج املحلي  كل من املستوى، بينما ةساكنضخم والت ،األجنبي املباشر

تكوين رأس املال الثابت و  ،ونصيب الفرد من استهالك الكهرباء ،واإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي ،التجاري 

-Johansen طريقةات التكامل فإنه ال يمكن استخدام وبناء على اختالف درج األول. الفرق  اكن فيس اإلجمالي

Juselius, 1990))  ستخدمتو
 
 .(ARDL)طئات املوزعة ابتللم الذاتياالنحدار طريقة  عوًضا عن ذلك ا

 

 (ARDL) زعةختبار االنحدار الذاتي للمتباطئات املو نتائج ا: اثانيً 
نتائج اختبار الحدود  إلىالبد من النظر  ،الطويل األجلللتحقق من وجود عالقة تكامل مشترك في 

(Bound Test)  التابع الختبار(ARDL) . .وتنص فرضية العدم على عدم وجود عالقة تكامل مشترك بين املتغيرات 
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 (Bound Test)نتائج اختبار الحدود  :6 جدول 

18.53554 F اإلحصائية 

  القيم الحرجة

I(0) الحدود الدنيا I(1) مستوى املعنوية الحدود العليا 

1.92 2.89 10% 

2.17 3.21 5% 

2.43 3.51 2.50% 

2.73 3.9 1% 

 .E-views10املصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على برنامج 

 

٪. وعليه، نرفض ١نجد أنها تفوق الحد األدنى عند درجة حرية  ،Fوعند النظر إلى القيمة اإلحصائية لي 

أي أن هناك عالقة تكامل مشترك بين املتغيرات، وبذلك يمكن تقدير العالقة طويلة األجل بين  ،فرضية العدم

 متغيرات الدراسة.

تم االعتماد على معيار  ،الطويل األجلالنمو االقتصادي في  فياالستثمار األجنبي املباشر  أثر تقدير عند 

 ,ARDL (3  تم اختيار النموذج ،في تحديد عدد املتباطئات لكل متغير من متغيرات النموذج. وعليه( AIC) اكيكا

، يمكن 7 جدول  إلىوبالنظر  .7دنى قيمة للمعيار حسب الشكل البياني أوي على تيح وهو ، (3 ,4 ,4 ,4 ,1 ,0 ,3

  كالتالي: األجلالعالقة طويلة  دالةتمثيل 

𝐿𝐺𝐷𝑃𝑝𝑐  = 9.8 − 0.05𝐹𝐷𝐼 + 0.0002𝐶𝑅𝐸𝐷𝐼𝑇 + 0. 𝑂1𝑂𝑃𝐸𝑁

− 0.02 𝐺𝑐𝑜𝑛𝑠. −0.00002 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡. + 0.01𝐹𝐶 −  0.01𝐼𝑁𝐹 
 معيار اكيكا لتحديد طول املتباطئات :6 الشكل البياني

 
 .(E-views10)املصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على برنامج 

 

(4) 
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باستخدام  ٢٠١٧ -١٩٧١لألجل الطويل خالل الفترة  (ARDL)نتائج تقدير نموذج  :7 جدول 

 ARDL(3, 3, 0, 1, 4, 4, 4, 3)  النموذج
 رمز املتغير قيمة املعلمة القيمة االحتمالية

0.0000 9.789844 C 

0.0000 -0.05197 FDI 

0.8996 0.000194 CREDIT 

0.0000 0.009692 OPEN 

0.0003 -0.02278 GCONS 

0.0114 -1.64E-05 ELECT 

0.0000 0.007553 FC 

0.0761 -0.01241 INF 

 .(E-views10)املصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على برنامج 

 نموذج القياس ي:البناء على مخرجات نتائج الوفيما يلي تفسير 

  معنوية املتغيرات: -1

املتغير التابع في  فيكل على حدة في التأثير املتغيرات املستقلة  عنويةيهدف هذا االختبار إلى تقييم م

النمو االقتصادي في  فيويالحظ معنوية جميع املتغيرات . (ARDL) االنحدار الذاتي للمتباطئات املوزعة نموذج

 .ماعدا االئتمان املصرفي املمنوح للقطاع الخاص ،اململكة العربية السعودية

 

%، 5وهي أصغر من مستوى املعنوية  ،0.0000لالنفتاح التجاري  (P-value)بلغت القيمة االحتمالية 

النمو  فيداللة معنوية إحصائية لالنفتاح التجاري  اذ اويعني ذلك أن هناك تأثيرً  ،أي نرفض فرضية العدم

عالقة طردية  وجود يشير إلىإشارة املعامل موجبة، وهذا نالحظ أن االقتصادي في اململكة العربية السعودية. و 

إلى هذا أي أنه عندما يرتفع االنفتاح التجاري بنسبة واحدة سيؤدي  ،النمو االقتصاديو بين االنفتاح التجاري 

 في املئة.  0.01بة بنسارتفاع نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي 

 

وهي أصغر  ،0.0000 (7كما في الجدول ) األجنبي املباشر  لالستثمار  (P-value)حتمالية اال قيمة الوكانت 

داللة معنوية إحصائية  اذ اوهذا يعني أن هناك تأثيرً  ،أي نرفض فرضية العدم%، 5من مستوى املعنوية 

أن إشارة  7ونالحظ من خالل جدول  في اململكة العربية السعودية. النمو االقتصادي فياشر لالستثمار األجنبي املب

أي أنه  ،والنمو االقتصاديعالقة عكسية بين االستثمار األجنبي املباشر المعامل سالبة، وهو ما يدل على وجود 

 0.05 بي الناتج املحلي اإلجمالي نصيب الفرد من سينخفضسبة واحدة االستثمار األجنبي املباشر بنعندما يرتفع 

 (.Rahman, 2015( و)(Belloumi& Alshehry, 2018الدراسة مع نتائج كل من هذه وتتوافق نتائج  .في املئة
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وهي  ،0.8996لالئتمان املصرفي املمنوح للقطاع الخاص  (P-value)حتمالية اال وكذلك بلغت القيمة 

 دال إحصائًيا املتغير غير  وهذا يعني أن ،فرضية العدم ال نستطيع رفض%، أي 5من مستوى املعنوية  كبر أ

ونالحظ أن إشارة في اململكة العربية السعودية. النمو االقتصادي  فيلالئتمان املصرفي املمنوح للقطاع الخاص 

والنمو  االئتمان املصرفي املمنوح للقطاع الخاصعالقة طردية بين  يدل على وجود، وهذا املعامل موجبة

 ارتفاع إلىذلك يؤدي بنسبة واحدة س االئتمان املصرفي املمنوح للقطاع الخاصعندما يرتفع أي أنه  ،االقتصادي

 &Belloumiوتتفق هذه النتيجة مع دراسة  في املئة. 0.0001 بنسبةنصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي 

Alshehry, 2018)). 

 

 ومستوى  ،الحكومياالستهالكي النهائي  لإلنفاق (P-value)جاءت القيمة االحتمالية  من ناحية أخرى،

أصغر من  املال الثابت اإلجمالي وتكوين رأس ،البنية التحتية املعبر عنها بنصيب الفرد من استهالك الكهرباء

تنافت و . داللة معنوية إحصائية اذ اويعني ذلك أن هناك تأثيرً  ،%، أي نرفض فرضية العدم5مستوى املعنوية 

بلغت  ،في املقابل (.(Al Khathlan,2013اإلشارة املتوقعة بناء على دراسة كي الحكومي مع االستهال اإلنفاقإشارة 

%، أي نرفض فرضية 10وهي أصغر من مستوى املعنوية ، 0.0761ملعدل التضخم  (P-value)القيمة االحتمالية 

النمو االقتصادي في اململكة  فيداللة معنوية إحصائية ملعدل التضخم  اذ اويعني ذلك أن هناك تأثيرً  ،العدم

 العربية السعودية.

 : ECT (-1) الخطأ تصحيح معامل

ويتم  ،سرعة تصحيح االختالالت التي تحدث في األجل القصير ECT (-1)))معامل تصحيح الخطأ يمثل 

 حتىالالزمة  الشروط ECT  (-1)))معامل تصحيح الخطأ  حققتصحيحها للعودة إلى التوازن في األجل الطويل. 

 
ً

. قل من الواحد الصحيحوأ وقيمته سالبة %1 معنويةعند مستوى  امعنويً  جاءحيث  ، بالتحليليكون مقبوال

 82.9بنسبة القصير يتم تصحيحها  األجلالتي تحدث في  االختالالت أنإلى  قيمة معامل تصحيح الخطأوتشير 

 .اأي أن عملية التعديل تتم بصورة سريعة نسبيً  كل سنة،في املئة 

 
ا
ً
 : اختبارات فحص النموذجثالث

بهدف ضمان القياسية  املشكالتاستخدمت الدراسة عدة اختبارات للتحقق من خلو النموذج من 

واختبار اختالف  ،وهي: اختبار االرتباط الذاتي ،(ARDL) نموذج االنحدار الذاتي للمتباطئات املوزعةنتائج  صحة

ملعلمات  الهيكلياختبار االستقرار  وأخيًرا ،للتحديد الخاطئ رامس ي واختبار  ،واختبار التوزيع الطبيعي ،التباين

 األجلين القصير والطويل.

 

 



25 
 

 نتائج اختبارات فحص النموذج :8 جدول 

 اسم االختبار القيمة االحتمالية

Prob. F(29,13)  =0.2919 
 اختبار االرتباط الذاتي

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test 

Prob. F(2,11) = 0.2922 
 اختبار اختالف التباين

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

Prob.= 0.342012 
 اختبار التوزيع الطبيعي

Jaque-bera teat on normality 

Prob. F (1, 12) = 0.6591 
 اختبار رامس ي للتحديد الخاطئ

Ramsey RESET Test 
 .(E-views10)املصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على برنامج 

 

ويدل ذلك  .%0.05كبر من أ ختباراتال حتمالية لجميع اال ن القيمة اأحظ ال ن ،8 جدول  بناء على نتائج

 .خطاءاأل  تباين اختالفو  ،األخطاءبين  رتباط الذاتيال ا :املشكلتين القياسيتين التاليتينمن  ن النموذج خال  أ على

 ونالحظ أن األخطاء تتبع التوزيع الطبيعي، إضافة إلى أن النموذج محدد تحديًدا صحيًحا.

 اختبار و ، (CUSUM) اختبار إجراء تم الطويل، األجل فياملعلمات املقدرة  استقرار  مدى على للتعرفو 

(CUSUM of squares) الذي (Brown, Durbin, and Evans, 1975).  أن املعلمات  8الشكل البياني يتضح من

 % لكال االختبارين.5املقدرة مستقرة عند مستوى معنوية 

   .(E-views10)املصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على برنامج 

 

 لالستقرار الهيكلي للمعلمات (CUSUMSQ)و (CUSUM)اختبار  :7 الشكل البياني
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 النتائج 5-3

االنفتاح من  تتمحور حول التأثير اإليجابي لكلقامت الدراسة على اختبار ثالث فرضيات أساسية 

النمو االقتصادي.  في ان املصرفي املمنوح للقطاع الخاصواالئتم ،االستثمار األجنبي املباشرو  ،التجاري 

ى مدى تحقق الفرضيات. للحكم عل (ARDL)استخدمت الدراسة طريقة االنحدار الذاتي للمتباطئات املوزعة و 

 :ما يلي أهمها ،عدد من النتائج إلىتوصلت الدراسة و 

االستثمار األجنبي املباشر واالئتمان و  التجارة الخارجية طويلة األجل بين توازنيهوجود عالقة  (1)

يدل  وبين النمو االقتصادي في اململكة العربية السعودية، مما ،املصرفي املمنوح للقطاع الخاص

 تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة.على وجود 

وتبين أن التأثير  ،مو االقتصاديبين االستثمار األجنبي املباشر والنطويلة األجل  توازنيهعالقة وجود  (2)

كذلك، أظهر النتائج أن تأثير  .األولىاإليجابي لالستثمار األجنبي في األجل القصير يظهر بعد السنة 

عارض الفرضية ت وهذه النتيجة( ضعيف جَدا. 2017 -1971االستثمار األجنبي خالل الفترة )

 Debab) النمو االقتصادي فيد تأثير إيجابي لالستثمار األجنبي املباشر و وج التي تنص علىالقائمة 

& AlMansoor, 2011 ) تيدراسبينما تتفق مع (Rahman, 2015 )وBelloumi& Alshehry, 2018)) 

أن تركيز االستثمار ولعل السبب في ذلك  .النمو االقتصادي فيالستثمار األجنبي سلبي لتأثير وجود في 

املواد الكيميائية واملنتجات النفطية املكررة التي ال  نشاطاألجنبي املباشر في اململكة كان لصالح 

ظل نشاط الصناعات التحويلية غير  ،املقابلفي  .تجعلها في معزل عن تقلبات سوق الطاقة العاملي

توفير عوامل  الحاجة تستدعي أنمما سبق يتضح و  .امحدودً النفطية لالستثمار األجنبي املباشر 

إذ إن تحقيق  ،االقتصاد السعودي فيتأثير إيجابي  ذاتاألجنبي املباشر  جاذبة قوية لالستثمار 

عالوة على ذلك، فإن أحد أهداف  .2030اقتصاد مزدهر هو أحد املحاور الرئيسة لرؤية اململكة 

املعدل  لتصل إلىلناتج املحلي رفع نسبة االستثمارات األجنبية املباشرة من إجمالي ا 2030رؤية 

األموال تدفق  ارتفاع معدلجه اقتصاد اململكة هو االتحديات التي تو  أهمن أخاصة  العاملي،

 لواردات أو التدفقات الخارجية نتيجة لهذه سواء كانت  ،خلدالل تدفقها عن معدلللخارج 

 تحويالت العاملين وغيرها.

النمو  فيداللة معنوية إحصائية لالئتمان املصرفي املمنوح للقطاع الخاص  اتذ وجود عالقة  (3)

كما تبين أن االئتمان املصرفي يؤثر  .في األجل القصير االقتصادي في اململكة العربية السعودية

لدراسات وتعد هذه النتيجة مخالفة ل. إحصائًياه غير دال االقتصادي ولكنبشكل إيجابي على النمو 

((Yakubu & Affoi, 2014  ،و (2014و )المجاليEmecheta & Ibe, 2014).) ود ذلك إلى وقد يع

في املئة من إجمالي  43.2هيمنة القطاع النفطي على الناتج املحلي اإلجمالي، حيث يشكل ما نسبته 

من االئتمان  في املئة 19.6ن أاتضح حيث  م.2018الناتج املحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة في 

في عام الناتج املحلي اإلجمالي  من في املئة 8.8املصرفي موجه لقطاع التجارة الذي يمثل ما نسبته 

 والهيئة العامة لإلحصاء. حسب اإلحصاءات السنوية ملؤسسة النقد العربي السعودي .م2018
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النمو االقتصادي  فيداللة معنوية إحصائية لالنفتاح التجاري  يذ إيجابي تأثير  تبين وجود كذلك، (4)

إلى حرية دخول رؤوس األموال إلى  التأثير اإليجابي وقد يعزى ذلكفي اململكة العربية السعودية. 

 .((Belloumi& Alshehry, 2018دراسة وهو ما يتوافق مع  ي وخروجها منهاالقتصاد السعود

عملية  أن أي ا،سنويً في املئة  82.9تصحيحها بنسبة  يتم القصير األجل في تحدث التي االختالالت (5)

 .انسبيً  سريعة بصورة تتم التعديل

 والتوصيات الخاتمة -6

في النمو االقتصادي  في باشر االستثمار األجنبي املو التجارة الخارجية  هدفت الدراسة إلى معرفة تأثير 

التحليل في ظل األساليب املستخدمة في  الدراسةوتوصلت ، م2017-1971خالل الفترة  اململكة العربية السعودية

لتجارة لداللة معنوية إحصائية  يذ وجود تأثير إيجابيوهي  ،واحدة من فرضيات الدراسةتحقق فرضية إلى 

 األثر اإليجابي أنأظهرت نتائج الدراسة  كما، النمو االقتصادي في اململكة العربية السعودية فيالخارجية 

 ووجود، يظهر بعد السنة األولى في األجل القصير في السعودية النمو االقتصادي فيلالستثمار األجنبي املباشر 

 .في األجل الطويل في السعودية النمو االقتصادي فيلالئتمان املصرفي  تأثير إيجابي

  :ما يلي توصيه الدراسةومما 

  في  االستثمار األجنبي املباشر في القطاعات التي تسهم بشكل إيجابياستقطاب ضرورة تركيز

، ة سليمةوخلق بيئة تنافسي ،العملية اإلنتاجيةدعم و ، نقل التكنولوجياو  ،خلق فرص عمل

 .2030بما يسهم في تحقيق األهداف املنشودة في رؤية 

  لتجارة الخارجيةالتي تواجه اإزالة العقبات والقيود و  ،نفطيةالصادرات غير الالسعي إلى تنويع 

 النمو االقتصادي. فييجابي لالنفتاح التجاري ، حيث أشارت النتائج إلى التأثير اإل إن وجدت

  صياغة سياسة االستثمار األجنبي املباشر بطريقة تؤدي إلى جذب املزيد من املستثمرين

 . األنشطة األكثر كفاءة وذات القيمة املضافة إلى األجانب

 نية التحتية، حيث أشارت بمستوى التحسين  بذل املزيد من الجهود الرامية إلى من املهم

الستثمارات األجنبية لالنمو االقتصادي وجذب  من رفع ملستوى النتائج إلى تأثيرها اإليجابي 

 املباشرة.

 هم سيل التمويل على أساس الجدوى االقتصادية تطلباتاملالي ومالشمول تطوير  في ستمرار ال ا

خلق فرص عمل  قطاعات تسهم في فياالئتمان  تحفيز محاولة مع  ،االئتمان املصرفيفي جذب 

رؤية  أهداف، بما يسهم في تحقيق سعوديين وخلق قيمة مضافة في الناتج املحلي اإلجماليلل

2030. 
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 ملراجع ا

 املراجع العربية:

 (.www.worldbank.orgمن ) 2019البنك الدولي. استرجع في  -

، جامعة ةدكتورام(. "املشروعات املشتركة وفقا لقانون االستثمار" رسالة 1984الزهاوي، فاضل ) -

 القاهرة، القاهرة.

( عمان: دار وائل 1) والتطبيق"االقتصاد القياس ي النظرية (. "1998حسين، مجيد وسعيد، عفاف ) -

 للنشر.

(: " االستثمار األجنبي املباشر". سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية في األقطار 2004خضر، إحسان ) -

 .العربية، السنة الثالثة

( "دور االستثمار األجنبي املباشر في دعم النمو االقتصادي بالدول النامية مع 2016خيرة، خيالي. ) -

(". رسالة ماجستير. جامعة قاصدي 2012-2000دراسة تحليلية للفترة )-حالة الجزائراإلشارة إلى 

 مرباح: الجزائر.

( "االنفتاح التجاري وأثره على النمو االقتصادي في الجزائر )دراسة قياسية للفترة 2015طالب، دليلة. ) -

 . جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر.ةدكتورا(". أطروحة 1980-2013

-1994االئتمان املصرفي وأثره على االستثمار الخاص في الجزائر خالل الفترة )(: "2014بيحة، قبي. )ر  -

 .9-3". رسالة ماجستير. جامعة قاصدي مرباح، ورقلة: الجزائر. ص(2011

 (./http://vision2030.gov.saم من )2017استرجعت فيرؤية اململكة العربية السعودية،  -

 (.www.imf.orgمن ) 2019صندوق النقد الدولي. استرجع في  -

 .جامعة بغداد، بغداد، العراق(: "االستثمار أهدافه ودوافعه" 2006الطعان، حاتم ) -

(. "أثر االئتمان املصرفي املمنوح من قبل البنوك التجارية على النمو االقتصادي 2014املجالي، آمنة ) -

 : األردن.ةمؤت(. جامعة 2013-1980األردني خالل الفترة _

( من 2017(. استرجع في )Unctadمؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ) -

(http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx.) 

( " مناخ االستثمار في الدول العربية" 2019املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات. ) -

 .129-126ص 

 .(www.sama.gov.saمن ) 2017النقد العربي السعودي. استرجع في  مؤسسة -

(:" املادة التحضيرية الختبار هيئة السوق املالية الخاص في )الشهادة العامة 2017هيئة السوق املالية ) -

(". )الطبعة الثالثة( الرياض: CME-1للتعامل في األوراق املالية( الجزء األول: تشريعات األوراق املالية )

 مكتبة امللك فهد الوطنية.

 

 

http://www.worldbank.org/
https://bu.univ-ouargla.dz/master/pdf/Kobi_Rbiha.pdf
https://bu.univ-ouargla.dz/master/pdf/Kobi_Rbiha.pdf
http://vision2030.gov.sa/
file:///C:/Users/6438042/الأبحاث%20الاقتصادية/بحث%20العلاقة%20بين%20الاستثمار%20الاجنبي%20المباشر%20والناتج%20المحلي%20الإجمالي%20لدول%20مجلس%20التعاون%20الخيجي/www.imf.org
http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx
file:///C:/Users/6438042/الأبحاث%20الاقتصادية/بحث%20العلاقة%20بين%20الاستثمار%20الاجنبي%20المباشر%20والناتج%20المحلي%20الإجمالي%20لدول%20مجلس%20التعاون%20الخيجي/www.sama.gov.sa
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