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 1أثر التطور المالي على نمو الصناعات التحويلية في المملكة العربية السعودية

 3د. نشوى مصطفى محمد                                   2جواهر القحطاني

 

 الخالصة:

في تحليل وقياس أثر التطور المالي على نمو الصناعات التحويلية تهدف الدراسة إلى 

َتعتمد منهجية الدراسة على و(، 1013-1911)خالل الفترة كة العربية السعوديةالممل
أن التطور المالي يؤثر في  إلى التوصل وتموالقياسي.  األسلوب الوصفي التحليلي
 .المملكة فينمو الصناعات التحويلية 

االقتصاد –نحدار متعدد نموذج ا-الصناعات التحويلية-الماليالتطور الكلمات األساسية: 
 السعودي

The impact of financial development on the growth of 
manufacturing industries in Saudi Arabia 

D. Nashwa Mustfa Mhmad                       jawaher alqhtani 

Abstract: 

The study aims to analyze and measure the impact of Financial 
Development on Manufacturing growth in Saudi Arabia during the period 
(1988-2013) , and the study is based on descriptive analytical 
methodology and the econometric method depends on multiple 
regression model estimated by Ordinary Least Squares (OLS). It 
concluded (the results referred to) that the bank credit positively and 
significantly influences on foreign trade in the Kingdom. 

Keywords: Financial Development- Manufacturing- multiple 
regression model- Saudi economy  
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 المقدمة:

لما له من دور كبير في عملية خلق  ;الدول ياتيحتل القطاع المالي أهمية كبرى في اقتصاد
الالزمة لقيام هذه الفرص االستثمارية التجارية منها الوساطة المالية الفرص االستثمارية و 

وفي هذه الحالة يستلزم رفع مستوى أداء وظائف القطاع المالي من خالل تطوير  ،والصناعية
 النظام المالي.

يوفره من  الم انظر ؛ ي كمحدد للنمو الصناعيوبرز في اآلونة األخيرة مفهوم التطور المال
لالزم لقيام المشاريع الصناعية بنوعيها األولية والتحويلية وزيادة تداول أسهم مشاريع تمويل اال

الصناعات التحويلية؛ مما يسهم في نمو هذه المشاريع عن طريق زيادة رأس المال المستثمر 
 فيها. 

  مشكلة البحث:  

العربية السعودية نظاما ماليا قويا خالل العقدين الماضين حرصت فيه على بناء أنشأت المملكة 
والذي من شأنه إن يسهم في تحقيق رؤية المملكة  ;مؤسسات مالية قوية ورفع كفاءة السوق المالي

العربية السعودية والقائمة على بناء قاعده صناعية متنوعة غير ودعم نمو الصناعة التحويلية في 
 السعودي( )مؤسسة النقد العربي. المملكة

ا يعتبر وهذ %4بنسبة  2013إلى  1988وقد لوحظ زيادة حجم الودائع المصرفية من عام 
جمالي قيمة تداول المملكة  ، تحديدا تطور جهازه المصرفي فيعلى تطور النظام المالي امؤشر  وا 

لمالي كأحد مكونات مما يعطي مؤشرا على تطور السوق ا%7.3األسهم في نفس الفترة بنسبة 
 النظام المالي في المملكة.  

في إجمالي الناتج المحلي التحويلية  نشاط الصناعاتمع ارتفاع نسبة مساهمة  تزامنا موهذا  
 مؤسسة النقد العربي السعودي()الزمنية. لنفس الفترة  %37بنسبة 

 المملكة؟لتحويلية في تساؤال عن مدى تأثير التطور المالي على نمو الصناعات ا ما يثيروهذا 

 الفرضية:
تفترض الدراسة: "يؤدي التطور المالي إلى نمو الصناعات التحويلية في المملكة العربية   

 السعودية"

موضوع تطور النظام السابقة تناولت  الدراسات تكمن أهمية البحث وتميزه إن  أهمية البحث:
المملكة  وأثره على نمو الصناعات التحويلية ولكن لم يحدث إن طبقت الدراسة على المالي
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اعتماده على فترة السعودية كدولة محل التطبيق وهذا ما يميز الدراسة باإلضافة إلى  العربية
 كأحدث بيانات متوفرة. 2013و 1998زمنية ما بين 
 هدف البحث:

تعيين ر المالي والصناعات التحويلية، و طو يهدف البحث إلى توضيح مفاهيم كل من الت
بنمو ي المملكة العربية السعودية وتحليل عالقة التطور المالي قياس التطور المالي فلمؤشرات 

 بشكل قد يساعد صانع القرار في المملكة. تحويلية في المملكة الصناعات ال

 نطاق الدراسة:

يها، بسبب قوة وتطور النظام المالي ف ;تطبق الدراسة على المملكة العربية السعودية
باإلضافة إلى توجه واستراتيجية المملكة الساعية إلى تنويع القاعدة الصناعية في المملكة ورفع 

كأحدث  3137و 3811معدالت نمو الصناعات التحويلية فيها وذلك باستخدام الفترة الزمنية من 
 . بيانات زمنية متوفرة

 منهجية الدراسة:
لتوضيح مفاهيم وأهمية كل من التطور المالي والصناعات  ;المنهج الوصفي يستخدم

قياس العالقة بين التطور المالي ضافة إلى المنهج القياسي لالتحويلة وضرورة توسع نشاطها باإل
ونمو الصناعات التحويلية عن طريق صياغة معادلة االنحدار باستخدام طريقة المربعات 

 الصغرى.

 :/اإلطار النظري 1

يتناول هذا الجزء التأصيل النظري لموضوع البحث والدراسات التطبيقية التي تناولته      
باإلضافة إلى مفاهيم التطور المالي والصناعات التحويلية، مع ذكر أهمية كل من التطور المالي 

 والصناعات التحويلية ومتطلبات نمو الصناعات التحويلية.

 التأصيل النظري:3/1

تتناول نظرية اقتصادية عالقة التطور المالي بنمو الصناعات التحويلية بشكل مباشر.  لم
لكن يوجد نظريات تناولت أحد مؤشرات التطور المالي وأثره على نمو االستثمار في كافة 

مجاالته التجارية والصناعية ومنها نظرية كينز التي درست عرض النقود الذي يعتبر مؤشر من 
حيث يرى الكينزيون أن عرض النقود يتحدد داخل  .المالي وأثره على االستثمارمؤشرات التطور 
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فالتغيرات الموجبة في الدخل تؤدي إلى  ، ويتأثر بعدة مؤثرات منها الدخل،النظام االقتصادي
مما يؤدي إلى زيادة كمية النقود. ومن ثم فإن زيادة  ،لغرض المعامالت ؛زيادة الطلب على النقود

 ،)الموسىسيخفض سعر الفائدة مما يؤدي إلى تحفيز االستثمار في جميع مجاالته. عرض النقود
3133) 

اسات إلى موضوع التطور عديد من الدر تطرقت أما فيما يخص الدراسات التطبيقية فقد 
كن أغلبها تناولته من حيث عالقته بالنمو االقتصادي. ومن هذه الدراسات دراسة )كرين المالي ول
ضرورة االهتمام بالتطور المالي واعتبرته محدد من محددات النمو  التي بينت( 3117وآخرون، 

( 3112دراسة )القدير، توافق معاالقتصادي في دراسة أقيمت على بلدان الشرق األوسط وهذا ما 
مؤكدة  ولت التطور المالي في المملكة العربية السعودية وأثره على النمو االقتصادي فيهاالتي تنا

 هذه الدراسات . ومنور المالي باعتباره أحد محددات النمو االقتصاديطعلى ضرورة دراسة الت
 and Ogbuaguما تناولت أثر التطور المالي على النمو الصناعي بوجه عام مثل دراسة )

Udoh،2012 )التطور المالي شرط مسبق لحدوث التنمية الصناعية وهذا ما أتفق مع  واعتبرت
التطور  هذه الدراسة في دراسة خصصت( حيث ت3133النتيجة التي توصلت إليها )حجازي، 

 ص.المالي وأثره على نمو الصناعات التحويلية بشكل خا

 مفهوم النظام المالي 1/2
سسات واألنظمة التي تقوم بوظائف الوساطة يعرف النظام المالي على أنه "كل المؤ 

به  المالية لتحويل األموال من المدخرين إلى المقترضين". أما تطور النظام المالي فيقصد
العوامل والسياسات التي تؤدي إلى زيادة فعالية وكفاءة الوساطة المالية واألسواق، باإلضافة 

 .(3134 ،)حجازي إلى زيادة الخدمات المالية المقدمة وعمقها.
 أهمية التطور المالي 1/3

فعالية الوساطة المالية. من  أن النظام المالي المتطور يقوم بعدة وظائف مهمة لتعزيز
 خالل ما يحققه من خفض لتكاليف المعامالت والعمليات، وتشجيع نشاط االستثمار من

يضا بنقل وتداول المخاطر الناتجة عن خالل تحديد الفرص الجيدة للعمل والسماح أ
زمة مما يشجع على زيادة االستثمار في كافة مجاالته وتوفير رؤوس األموال الال ؛االستثمار

لقيام االستثمارات الصناعية خاصة لما تتميز به عن بقية أنواع االستثمارات بسبب حجم رأس 
 .(3117 ،وآخرون )سوزان المال الكبير المطلوب لقيامها.
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  مفهوم الصناعات التحويلية وأهميتها1/4
الصناعة التي تتضمن معالجة المواد الخام يعرف البعض الصناعة التحويلية على أنها 

لزيادة قيمتها وجعلها أكثر مالئمة إلشباع حاجات اإلنسان ورغباته، في حين إن الصناعة 
 )شبع،العام ُيقصد بها عمليات االستخراج المباشر للخدمات من البيئة الطبيعيةبمفهومها 

وتتمثل أهمية الصناعات التحويلية في مساهمتها في تنويع مصار الدخل  .غير معروف(
القومي باإلضافة إلى خلق فرص عمل جديدة والتقليل من االعتماد على العالم الخارجي فيما 

 يخص الواردات الصناعية.
التحويلية، حيث ويعتبر تنويع مصادر الدخل من أهم المساهمات التي تقدمها الصناعات 

تسهم في زيادة الناتج القومي وبالتالي زيادة دخل الدولة. باإلضافة إلى أنها تساعد في خلق 
دارة هذه  ;فرص عمل جديدة باعتبارها تعتمد على كم كبير من األيدي العاملة في التشغيل وا 

حيث أنه  ;الصناعات. وتساعد الصناعات التحويلية في تقليل االعتماد على العالم الخارجي
بسبب أنه يمكن إنتاجها  ;يتم االستغناء عن بعض أو أغلب السلع الصناعية المستوردة

 .(3814، االستشارية)والحصول عليها محليا.
 متطلبات نمو الصناعات التحويلية 1/5

تحتاج الصناعات التحويلية للعديد من المتطلبات التي تحفزها وتساعد على نموها بشكل 
والطاقة فالصناعات التحويلية تقوم أساسا على تحويل المواد الخام أفضل. منها المواد الخام 

ومن أجل تحقيق نمو ألي صناعة ينبغي الحرص على استخدام الطاقة  .إلى شكل آخر
والمواد الخام المتوفرة في البلد بالشكل األمثل. ومن هذه المتطلبات ضرورة توفر القوى 

ره في عملية التصنيع، وال يعني استخدام العاملة حيث يشكل العنصر البشري أهمية كبي
اآلالت الحديثة االستغناء عن العنصر البشري بل العكس فاستخدام آالت التصنيع تعني 

حتى يتم تشغيلها بالشكل  ;ضرورة توفر أيدي عاملة مدربة على التعامل مع التقنية الحديثة
 األمثل وتحقيق االستفادة المثلى من هذه اآلالت. 

)حجم الطلب( من أهم مستلزمات نمو وتطور الصناعات التحويلية. حيث  ويعد السوق 
باإلضافة إلى معرفة حجم  تحديد حجم الطلب على هذه الصناعة،يقصد به القدرة على 

ألن ذلك يساعد المنتج الصناعي في معرفة حجم الكمية  ;السوق المتاح لهذه الصناعة
وكمية عناصر اإلنتاج التي يحتاجها لقيام  المعروضة من هذه الصناعة، بالتالي تحديد حجم

 صناعته. 
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ومن هذه المتطلبات ما يخص رأس المال حيث يشكل رأس المال البنية األساسية لقيام 
أي صناعة، باإلضافة إلى أنه يساعد في توسيع المشروعات الصناعية القائمة مسبقا. 

س المال الوطني، باإلضافة ويمكن أن يتم توفير رأس المال عن طريق تكوين مدخرات من رأ
عن طريق النظام  تحويله ألصحاب مشاريع الصناعات التحويلية إلى التركيز على سهولة

المالي ومن هنا تنطلق أهمية وجود نظام مالي قوي ومتطور قادر على ابتكار أدوات وآليات 
 .(3112 ،)حيدرن المدخرين إلى المستثمر الصناعيتسهل عملية انتقال رؤوس األموال م

 / اإلطار التحليلي:2
يتناول اإلطار التحليلي نشأة وتطور النظام المالي في المملكة العربية السعودية، عبر 

وسوق األسهم، باإلضافة إلى رؤية المملكة للصناعات التحويلية ونمو ه المصرفي يقطاع
 مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي، باإلضافة إلى ذكر العوامل التي ساهمت في نموها.

 :المالي في المملكة العربية السعودية نظامتطور 1/2
 عبر السنوات، نظامًا ماليًا قوياً  3831في سنة  لقد أنشأت المملكة العربية السعودية 

ويقوم النظام على مجموعة من المؤسسات التي تقدم   يهدف إلى خدمة االقتصاد بفاعلية.
هو نظام يتسم بقدر كبير من و المالية للمدخرين والمستثمرين.  مجموعة واسعة من الخدمات

فق أسس سليمة. وقد أثبت ويعمل و  ،واستخدام التقنية الحديثة، ويخضع لرقابة صارمة ،الكفاءة
وكذلك األزمات  ،أزمة الخليج في مطلع التسعينات الميالدية ومرونته خاللهذا النظام قوته 

وظل خالل تلك  ،المالية األخيرة التي حدثت في آسيا وروسيا والبرازيل واالرجنتين وتركيا
وقد شمل التطور (3113 ، مؤسسة النقد العربي السعودي.(ومستقراً  متماسكاً  األخيرةاألحداث 
تم التطرق سي مصرفي وسوق األسهم. وهذا ماالقطاع ظام المالي في المملكة بما فيه الكافة الن

 .مفصل إليه في النقاط التالية بشكل

 القطاع المصرفي:1/1/2
         كانت نشأة القطاع المصرفي مع نشأة النظام المالي في المملكة العربية السعودية سنة  
وهذا يعتبر مؤشرا  ،القطاع المصرفي ارتفاعا كبيرا في حجم الودائع المصرفية . وشهد3871

ويبين  به على التطور الملحوظ الحاصل في النظام المصرفي في المملكة. يمكن االستدالل
 (3137-3811خالل الفترة)الودائع في القطاع المصرفي  ( تطور حجم3) الشكل
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 بالمليار ريال( 2113-1811) لودائع المصرفية خالل الفترة( تطور حجم ا1شكل )

 
 (3134)مؤسسة النقد العربي السعودي  المصدر:

 
الزيادة الكبيرة في حجم الودائع المصرفية التي دخلت إلى النظام البنكي بنهاية ويوضح الشكل 

حيث كان 3888عن عام ريال مليار771حيث بلغت الزيادة في حجم الودائع  3111عام 
مليار ريال تقريبا في عام واحد 11مليار فقط أي بزيادة 381إجمالي حجم الودائع المصرفية 

من قبل  تشجيع نمو الجهاز المصرفيادة في الودائع المصرفية إلى حجم الزي ويمكن إرجاع فقط،
مع التوسع في النشاط االقتصادي، زادت الحاجة بشكل . حيث أنه مؤسسة النقد العربي السعودي

باإلضافة إلى  من المصارف في المملكة. مزيدكبير للخدمات المصرفية، فسمحت المؤسسة بفتح 
المصارف األجنبية حيث ُطلب منها أن تتحول إلى شركات برنامج لسعودة تنفيذ المؤسسة 

؛ ة حقوق الملكية لمساهمين سعوديينمساهمة تطرح أسهمها لالكتتاب العام على أن تكون غالبي
يوجد اآلن أحد عشر و  رغبة منها في إضفاء صبغة وطنيه ولتعزيز رأس مال هذه المصارف.

تدير و أجنبية، -ا ثمانية مصارف بمشاركة سعوديةمصرفًا )بما فيها فرع بنك الخليج الدولي(، منه
 منتشرة في جميع أرجاء 3113فرعًا حتى نهاية النصف األول من عام  3313هذه المصارف 

حجم الزيادة  هذا ما شجع األفراد على وضع مدخراتهم في النظام المصرفي مما يفسرو  .المملكة
  في الودائع المصرفية في تلك الفترة تحديدا.

التطورات التقنية بشكل كبير في تحسين مستوى الجودة النوعية لخدمة العمالء،  همتقد ساو 
تقوية الضوابط الرقابية. كما أوجدت قاعدة تقنية متقدمة و تعزيز الفاعلية، و تخفيض النفقات، و 

من ضمن  المالية اآللية خالل األلفية الجديدةو لتحقيق قفزة نوعية في الخدمات المصرفية  ؛وآمنة
تشمل غرف المقاصة و هذه التطورات التقنية أنظمة المدفوعات والتسويات المتقدمة والمتطورة 

التطورات التقنية من أهم األسباب حيث كانت هذه  (SPAN)شبكة المدفوعات السعوديةو اآللية، 
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ث حي 3137إلى نهاية  3111التي دفعت حجم الودائع المصرفية للزيادة خالل الفترة من سنة 
 (3113 مؤسسة النقد العربي السعودي،).%433بلغ معدل نموها

  سوق األسهم: 2/1/2
في منتصف الثمانينات و   م.3871 عامبدأ تداول األسهم بالمملكة العربية السعودية في 

ضعت الحكومة كافة عمليات تداول األسهم تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، و 
شهدت سوق األسهم و وُفوضت المصارف التجارية بممارسة أعمال الوساطة في تداول األسهم. 

( 3ويوضح الجدول ) . م3113في أكتوبر   (TADAWUL)تطورًا كبيرًا بإدخال نظام تداول
 (3137-3811)خالل الفترةسهم تداول األ قيمةمعدالت التغير في إجمالي 

 (2113 -1811تداول األسهم خالل الفترة ) إجمالي قيمة معدالت التغير في(: 1جدول)
 (%)معدل التغير في عدد مرات تداول األسهم خالل الفترة  الفترة

1811-1883 7% 

1884-1881 8% 

1888-2113 1,8 % 

2114-2111 4,3 % 

2118-21113 _1,3% 
 (3134)أُعد بواسطة الباحثة، اعتمادا على: مؤسسة النقد العربي السعودي  المصدر:

 
ارتفاع إجمالي قيمة األسهم المتداولة بمعدل  ع عدد مرات تداول األسهماتفويتضح من الجدول ار 

وهذا ما يمكن تفسيره بالجهود التي بذلتها  .3887-3811خالل الفترة من  %7تغير يساوي 
بين الدول الرائدة في تعد المملكة الحكومة لتطوير سوق رأس المال وخاصة سوق األسهم حيث 

إدخال النظام اآللي  هافقد مكن .ق آلية بالكامل لألسهمالعالم، إن لم تكن األولى، في إنشاء سو 
حتى تسجيلها و الطلبات بدءًا من إدخالها من معالجة  3881في عام  (ESIS) لتداول األسهم

شجع على األقبال ما هذا و هذا ما يعني خفض تكلفة تداول األسهم و  التداولالنهائي في نفس يوم 
 .زيادة عدد مرات تداول األسهمو  على االستثمار في سوق األسهم

د الطريق للشركات األجنبية يمهفي ت3111وساهم صدور نظام االستثمار األجنبي عام  
للقيام باستثمارات مباشرة في معظم القطاعات االقتصادية للبالد سواء بمشاركة محلية أو 

تم السماح  حيث ،ألسهم تدريجيًا أمام األجانبُتتخـذ أيضًا إجراءات لفتح سوق او   بمفردها.
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دوق االستثمار م لالشتراك في سوق األسهم السعودية من خالل صن3883لألجانب في عام 
م ُسمح لألجانب أيضـًا 3888نوفمبر  ومنذ لندن،والمدرج في بورصة السعودي )سيف( 

ة التي تطرحها باالشتراك في سوق األسهم السعودية من خالل صناديق االستثمار المفتوح
يسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي االشتراك مباشرة في سوق و  المصارف السعودية.

مجال لالشتراك في سوق األسهم بما ينعكس اإلجراءات لفتح ال هذهتهدف و . لسعوديةااألسهم 
هذا ما يفسر زيادة معدل و زيادة عدد األسهم المتداولة في سوق األسهم السعودي. على  مباشرة

. وعلى الرغم من الهبوط 3117- 3888خالل الفترة %8,1عدد مرات تداول األسهم بمقدار 
إال أنه سرعان ما أستعاد مستوياته إال إن األزمة  3112وق األسهم سنة الحاد الذي حصل في س

ألقت بظاللها عليه مما يفسر انخفاض معدل عدد مرات تداول األسهم  3111العالمية في أواخر 
 .(3113 مؤسسة النقد العربي السعودي،)%3( حيث انخفض بمعدل 3137-3118في الفترة)

 القائمة على تعزيز أهمية نمو الصناعات التحويلية:المملكة  رؤية2/2
ويوظف الميزات  يخلقنظرًا ألنه القطاع الذي  ؛بيرباهتمام ك ات التحويليةحظى قطاع الصناعي

( 71قد تجلى هذا االهتمام في اعتماد مجلس الوزراء السعودي، بالقرار رقم )و النسبية للمملكة. 
التي و م(، 3131هـ )3443هـ، االستراتيجية الوطنية للصناعة حتى عام 3/3/3471وتاريخ 

طني من التقلبات العالمية و حماية االقتصاد الو االقتصادية و تهدف إلى تنويع القاعدة الصناعية 
قد و نموًا متوازنًا لكافة المؤشرات االقتصادية. و بما يضمن استقرارًا ؛ فطوعائدات النفي أسعار 

. ها إنجاز هذه األهدافمحاور محددة، سيتم من خاللو انطوت االستراتيجية على أهداف طموحة 
لتوجيهات التي او قد تضمن قرار مجلس الوزراء باعتماد االستراتيجية عددًا من الضوابط و 

من الممكن أن نستدل على و  .تحقيق أهدافها في الموعد المحددو جية تستهدف إنجاز االستراتي
ة التجارة ر وزا)لهذه االستراتيجية. اهميته عبر اعتمادهوأ رؤية المملكة لقطاع الصناعات التحويلية 

 .(3133 والصناعة،
 
 
 السعودية:إسهام الصناعات التحويلية في الناتج اإلجمالي للمملكة العربية 7/2

يحقق قطاع الصناعات التحويلية زيادة ثابته في مساهمته في إجمالي الناتج المحلي 
حجم و ( إجمالي مساهمة الصناعات التحويلية في إجمالي الناتج المحلي 3حيث يبين الشكل )

 .الزيادة فيها
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)باألسعار 2113-1811مساهمة الصناعات التحويلية في إجمالي الناتج المحلي خالل الفترة  :(2شكل)
 الثابتة( بالمليون ريال

 
 (3134مؤسسة النقد العربي السعودي) المصدر:

الصناعات التحويلية في إجمالي الناتج المحلي في المملكة العربية  نمو قيمةيالحظ من الشكل 
مساهمة الصناعات  حيث ُيالحظ إن حجم النمو في (. 3137-3811خالل الفترة)السعودية 

بنهاية عام  مليون ريال324371,1التحويلية في إجمالي الناتج المحلي والتي بلغت قيمتها 
منها  ؛عدة عوامل ساهمت في زيادة مساهمة هذا القطاع وهذا ما يمكن إرجاعه إلى  3133

يل الالزم لالستثمار الصناعي بصورة ميسرة إلقامة المشروعات اهتمام المملكة بتوفير التمو 
من أشكال هذا الدعم توفير صندوق و  ،على زيادة استثماراته، ودعم قدرة النظام المالي الصناعية

بليون ريال بنهاية عام 311,4التنمية الصناعي قروضا للمشاريع الصناعية بلغت قيمتها نحو 
 (3133 ،والصناعة )وزارة التجارة، وهذا ما.3133

إلى  3111مليون في عام 21384وُيبين الشكل نمو قيمة الصناعات التحويلية من
وهذا ما يمكن تفسيره بزيادة استهالك الكهرباء المستخدم في  3118مليون في عام 331423

 حيثالصناعات التحويلية وانخفاض تكلفتها حيث تعد من أهم أسباب نمو الصناعات التحويلية، 
إلى نحو  3111مليون ميجا وات ساعة عام  334.3ازداد استهالكها في المملكة من نحو 

في المائة خالل هذه  28.1أي بنسبة زيادة قدرها  3118مليون ميجا وات ساعة عام  387.1
 .الفترة
حيث  ؛يعد إنشاء المدن الصناعية من أهم عوامل نمو قطاع الصناعات التحويلية بالمملكةكما و 

الخدمات العامة باإلضافة و في توفير احتياجات الصناعة المباشرة من البنية التحتية  ساعدت
المطارات التي و الموانئ و والمواصالت واالتصاالت لمتطلبات التصنيع من توفير شبكا الطرق 

 .الخارجيةو في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية في األسواق المحلية  متسه
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ن إنجاز العديد من منجزات مؤسسات التعليمية األكاديمية البحثية ساهم في نمو باإلضافة إلى إ 
االستفادة من القوى و قطاع الصناعات التحويلية عن طريق استغالل المعرفة االستغالل األمثل 

التي من أمثلتها "مدينة الملك  ،العاملة التي تدربها هذه المؤسسات التي تقدمها هذه المؤسسات
 .التقنية"و للعلوم  العزيز عبد
 

 /النموذج القياسي3

 :النموذج القياسي3/1
يهدف النموذج القياسي إلى قياس أثر التطور المالي على نمو قطاع الصناعات 

(، وذلك باالعتماد على 3133-3812التحويلية في المملكة العربية السعودية خالل الفترة)
ويمكن صياغة  نمو الصناعات التحويلية"الفرضية التي تنص على: "يؤدي التطور المالي إلى 

 المعادلة على الشكل التالي:

𝒀 = ∁ + 𝛃𝟏𝑿𝟏 + 𝛃𝟐𝑿𝟐 + 𝛃𝟑𝑿𝟑 + 𝛃𝟒𝑿𝟒 + 𝛍   (𝟏)    

 ∁.القاطع = 
 β1, β2, β3, β4= .معلمات النموذج 

 𝒀=  نمو الصناعات التحويلية، ُمقاسًا بإجمالي الناتج المحلي حسب نوع النشاط
 االقتصادي بالمليون ريال باألسعار الثابتة.

 𝑿𝟏 = التطور المالي، ُمقاسًا بإجمالي الودائع المصرفية بالمليون ريال 

 𝑿𝟐= خريجين المعاهد العلمية والتقنية نمو االقتصاد المعرفي، ُمقاسًا بعدد . 
 𝑿𝟑 =.التجارة الخارجية، ُمقاًسا باالنفتاح التجاري بالمليون ريال باألسعار الثابتة 
 𝑿𝟒=  ُقاسًا بإجمالي قيمة تداول األسهم بالمليون ريال.التطور المالي، م 

 توصيف متغيرات النموذج:3/2
 يتضمن النموذج القياسي على متغير تابع يتمثل بنمو الصناعات التحويلية، ومتغير    

مستقل وهو التطور المالي على مستويين مستوى تطور النظام المصرفي ومستوى تطور سوق 
األسهم، وكذلك متغير مستقل ثاني وهو اقتصاد المعرفة، بينما المتغير المستقل الثالث فيعبر عن 

( بسبب عدم توفر 3133-3812)على بيانات الفترة باعتمادهية، وُيقدر النموذج التجارة الخارج
ت من مؤسسة . ومصدر البيانا(3137-3811نات للمتغيرات المستقلة الُمضافة في الفترة )بيا

 النقد العربي السعودي.
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 نمو الصناعات التحويلية: 3/2/1

يعبر عن متغير نمو الصناعات التحويلية بمؤشر مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي،       
في إجمالي الناتج المحلي من سنة ألخرى.  ويتم حسابه عن طريق معدل التغير في مساهمتها

، يعد إجمالي مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي من أهم (3113)الحرة، وبناًء على دراسة
المؤشرات االقتصادية التي تعبر عن النشاط االقتصادي في المملكة العربية السعودية.  وهو 

 يعتبر من أفضل المقاييس لقياس حجم نمو القطاعات االقتصادية.
 التطور المالي: 3/2/2

مالي حجم الودائع المصرفية ويتم حسابه عن طريق تم قياس التطور المالي بمؤشر إج  
قسمة إجمالي الودائع المصرفية على إجمالي الناتج المحلي، باإلضافة إلى مؤشر إجمالي قيمة 
تداول األسهم، ويتم حسابه عن طريق إجمالي قيمة تداول األسهم مقسوما على إجمالي الناتج 

، يلعب التطور المالي دورا محفزا في نمو (3134)حجازي، المحلي. وبناء على دراسة
 الدراسة.  الصناعات التحويلية، وذلك بما يتوافق مع فرضية

 نمو االقتصاد المعرفي: 3/2/3
يعبر عن متغير نمو االقتصاد المعرفي بمؤشر عدد خريجين المعاهد العلمية والتقنية، ويتم     

حسابه عن طريق معدالت التغير في عدد الخريجين من سنة ألخرى. وبناء على دراسة 
يساهم نمو االقتصاد المعرفي في زيادة الصادرات الصناعية للخارج مما يؤدي (3112)محبوب، 

 إلى نمو القطاع الصناعي ككل في المملكة.
 التجارة الخارجية: 3/2/4

مالي يعبر عن متغير التجارة الخارجية بمؤشر االنفتاح التجاري، وهو عبارة عن إج
 (3133)عاشور، الصادرات والواردات مقسوم على الناتج المحلى اإلجمالي. وبناء على دراسة

تساهم التجارة الخارجية في زيادة تصدير السلع الصناعية للخارج مما يؤدي إلى نمو القطاع 
 الصناعي في المملكة.

 (.2111-1811(: متغيرات الدراسة خالل الفترة )8شكل)           
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 .تماًدا على بيانات الدراسة(، اع (Eviews8أعد من قبل الباحثة، من خالل برنامج  لمصدر:ا   

 

والتي تمثل نمو الصناعات التحويلية نمت خالل الفترة   Y( أن 8يتضح من الشكل)
والذي يمثل نمو االقتصاد X2  كن بقيم متذبذبة وهو ما توافق مع التذبذب الحاصل في ول

والذي يمثل التطور المالي ُمقاسا  X4 ، أما والذي يعبر عن التجارة الخارجية X3و المعرفي 
في نفس  Yمع نمو  3111فقد توافق صعوده في بداية سنة بمؤشر إجمالي قيمة تداول األسهم 

قيمة  مع الهبوط في 3111السنة وتوافق الهبوط الحاصل قبل وأثناء األزمة المالية العالمية عام 
Y،  بعكسX1 فقد نما  والذي يعبر عن التطور المالي ُمقاسا بإجمالي حجم الودائع المصرفية

 بشكل تصاعدي ثابت تقريبا.
 نتائج تقدير النموذج القياسي: 3/3

مد تقدير النموذج القياسي لهذه الدراسة على طريقة المربعات الصغرى العادية، وذلك تيع 
(. والتي يتطلب تقديرها معرفة اختبار جذر الوحدة لسكون السالسل (Eviews8برنامج  باستخدام

 الزمنية للمتغيرات المستقلة، حتى يتم تقدير النموذج القياسي.
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 ذر الوحدة لسكون السالسل الزمنيةاختبار جنتائج (: 2جدول)

 الدراسة.وبيانات  (Eviews8)على برنامج  اعتماداً ، أعد بواسطة الباحثة المصدر:

الزمنية للمتغيرات المستقلة ساكنة، وبالتالي يمكن تقدير ( أن السالسل 3يتضح من الجدول)     
برنامج  وذلك باستخدام النموذج القياسي باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية

Eviews8).) 
ويتطلب التقدير ايضا التأكد من عدم وجود ارتباط خطي بين المتغيرات المستقلة عن طريق 

 اختبار مصفوفة الوحدة.
 االرتباط الخطي بين المتغيرات المستقلةمصفوفة  (:3جدول)

 X1 X2 X3 X4 

    
     
X1  1.000000  0.009162 -0.390660  0.510644 

X2  0.009162  1.000000 -0.133126 -0.009445 

X3 -0.390660 -0.133126  1.000000 -0.206946 

X4  0.510644 -0.009445 -0.206946  1.000000 

 .تماًدا على بيانات الدراسة(، اع (Eviews8أعد من قبل الباحثة، من خالل برنامج  لمصدر:ا

وهما  X4والمتغير  X1ومن نتائج االختبار يتضح وجود ارتباط خطي بين المتغير 
يمثل التطور المالي على مستوى تطور  X1؛ ألن الماليلقياس درجة التطور مؤشرين مهمين 

سوف يتم يمثل التطور المالي على مستوى سوق األسهم  لذا  X4 النظام المصرفي فقط بينما 
( سوف يتم تقدير 1( وفي الجدول )4في الجدول ) X4واستبعاد  X1تقدير النموذج باستخدام 

 .X1واستبعاد  X4النموذج باستخدام 

Variable t-Statistic Prob Exogenous 

Y 4.440685 (1%) 0.0091 Trend and intercept 

X1 3.605094 (10%) 0.9997 None 

X2 3.549389 (1%) 0.0011 None 

X3 1.623574 (10%) 0.0972 None 

X4 1.918872(10%) 0.0541 None 
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 X1) واستخدام ) (X4)(: نتائج تقدير النموذج القياسي باستبعاد4جدول)

  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     X1 0.062953 0.032476 1.938471 0.0661 
X2 -0.069149 0.063120 -1.095524 0.2857 
X3 -28.10041 11.04847 -2.543375 0.0189 
C 0.115484 0.043823 2.635246 0.0155 
     
     R-squared 0.450096     Durbin-Watson stat 1.715282 

F-statistic 5.729491 
Prob(F-statistic) 0.005004 
    
 .تماًدا على بيانات الدراسة(، اع (Eviews8أعد من قبل الباحثة، من خالل برنامج  لمصدر:ا    

ويدل 3,33( تساوي Durbin-Watson)( أن قيمة اختبار4يالحظ من نتائج الجدول)
هذه لذلك يمكن االعتماد على . عدم وجود مشكلة االرتباط التسلسلي بين البواقيذلك على 

 .قبول أو رفض الفرضية علىنتائج في الحكم ال

الذي يمثل نمو الصناعات التحويلية، (Y)( عن العالقة بين المتغير التابع 4يعبر الجدول)      
ُمقاسا بمؤشر إجمالي حجم  والمتغيرات المفسرة له حيث يتضح معنوية التطور المالي

والتي قيمتها تساوي  (X1)( للمتغير المستقل Prob t-statبناًء على قيمة ) لذا (X1)الودائع
 .أي أنها معنوية، وبالتالي قبول الفرضية (06011)

، بإشارة موجبة متفقة مع الفرضية (X1)( إلى معنوية التطور المالي 4حيث يشير الجدول)      
فإن قيمة الصناعات  مليون ريال 3عندما يزيد قيمة التطور المالي بمقدار وهذا يعني أنه

وهذه يعنى قبول فرضية الدراسة. كما مليون ريال  1,123817 سوف تزيد بمقدار  (Y)التحويلية
( 1,1318تساوي) (X3) التجارة الخارجية للمتغير المستقل (Prob t-stat)يوضح الجدول إن 

فهذا  مليون ريال3، أي أنه عندما تزيد قيمة التجارة الخارجية بمقدار  X3وهذا يدل على معنوية 
 مليون ريال.31,31143يؤدي إلى زيادة قيمة الصناعات التحويلية بمقدار 

( في الجدول، إلى القوة التفسيرية لكل من المتغيرات المستقلة 2Rكما يشير معامل التحديد)    
( والذي يشير إلى التجارة الخارجية، وبذلك X3وكـذلك)( والذي يمثل التطور المالي، (X1وهي 

الذي يمثل نمو الصناعات  Y))من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع  %45.فهي تفسر
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تعبر عن متغيرات أخرى لم يتضمنها النموذج القياسي وهو ما  %55التحويلية، والنسبة المتبقية 
 (.𝛍يعبر عنها بالمتغيرات العشوائية )

إلى وتدل ذلك  1,11وهي أقل من 0600103تساوي  والتي Prob(F-statistic)تشير       
 .ن النموذج القياسي معنوي إحصائياأأي  ككل،جودة النموذج القياسي 

إجمالي حجم الودائع مؤشر ُمقاسا ب المالي والذي يمثل التطور X1 وبحذف المتغير المستقل 
في والذي يمثل التطور المالي ُمقاسًا بإجمالي قيمة تداول األسهم  X4واستبداله ب المصرفية 
  تكون النتائج كالتالي (1الجدول)

 (X1(: نتائج تقدير النموذج القياسي باستبعاد)4جدول)
 X4) واستخدام )

   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     
     X2 -0.069428 0.060956 -1.138977 0.2675 

X3 -31.55840 10.03923 -3.143508 0.0049 

X4 0.009297 0.003955 2.350785 0.0286 

C 0.149774 0.032468 4.612989 0.0002 

     
     
     R-squared 0.486758 

Durbin-Watson stat 1.904172 

F-statistic 0.002505   

Prob(F-statistic)    

     
     

 .تماًدا على بيانات الدراسة(، اع (Eviews8أعد من قبل الباحثة، من خالل برنامج  لمصدر:ا

ويدل  3,81( تساوي Durbin-Watson)( أن قيمة اختبار1يالحظ من نتائج الجدول)
. لذلك يمكن االعتماد على هذه ذلك على عدم وجود مشكلة االرتباط التسلسلي بين البواقي

 في الحكم على قبول أو رفض الفرضية.النتائج 

الذي يمثل نمو الصناعات التحويلية، (Y)( عن العالقة بين المتغير التابع 1يعبر الجدول)      
والتطور   (X3)والمتغيرات المفسرة له حيث يتضح معنوية كل من المتغيرات التجارة الخارجية 

، في حين لم تثبت معنوية االقتصاد  األسهمُمقاسا بمؤشر إجمالي قيمة تداول (  (X4 المالي
للمتغير المستقل  (Prob t-stat)يوضح الجدول قيمة و ، في كال الجدولين X2)) المعرفي

، أي أنه بزيادة  X3وهذا يدل على معنوية  1,1148و التي تساوي   (X3) التجارة الخارجية
فإن قيمة الصناعات التحويلية سوف تزداد بمقدار  مليون ريال3 قيمة التجارة الخارجية بمقدار 

 مليون ريال. 73,11141
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التطور المالي بمؤشر  للمتغير المستقل (Prob t-stat)كما يوضح الجدول قيمة 
 ، أي أنه X4وهذا يدل على معنوية  1,1312و التي تساوي (  (X4 إجمالي قيمة تداول األسهم

فإن قيمة الصناعات التحويلية سوف تزداد مليون ريال  3بزيادة قيمة التطور المالي  بمقدار 
 مليون ريال.1,118383بمقدار 

، بإشارة موجبة متفقة مع الفرضية (X4) ( إلى معنوية التطور المالي7كما يشير الجدول)     
 وهذه يعنى قبول فرضية الدراسة.

( في الجدول، إلى القوة التفسيرية لكل من المتغيرات المستقلة 2Rكما يشير معامل التحديد)    
( والذي يشير إلى التجارة الخارجية، وبذلك X3وكـذلك) ،الماليوالذي يمثل التطور ( (X4وهي 

الذي يمثل نمو الصناعات  Y)من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع ) %48فهي تفسر 
تعبر عن متغيرات أخرى لم يتضمنها النموذج القياسي وهو ما  % 52التحويلية، والنسبة المتبقية

 (.𝛍يعبر عنها بالمتغيرات العشوائية )

 علىدل ذلك وي 1,11وهي أقل من 06001101 تساوي  والتي Prob(F-statistic)تشير       
 .ن النموذج القياسي معنوي إحصائياأأي  ككل،جودة النموذج القياسي 

 النتائج والتوصيات:

نمو الصناعات على  تطور الماليتسليط الضوء على مدى تأثير ال الدراسة إلى تهدف
 (. كما حاولت توضيح أهمية3137-3811في المملكة العربية السعودية خالل الفترة)التحويلية 

وتسعى أيضًا  باستخدام أسلوب وصفي. نمو لصناعات التحويليةالتأثير على  تطور المالي فيال
حليلي إلى إيجاد العالقة بين المتغيرين داخل النطاق التطبيقي للمملكة من خالل اإلطار الت

 .ساهم في نمو الصناعات التحويليةي التطور الماليالعربية السعودية، فّتم الّتوصل إلى أّن 
تطور المالي ونمو يجابية بين الاإلعالقة ال تطبيق النموذج القياسي على المتغيرين وُتظهر نتائج

اإلطارين النظري والتحليلي مع نتائج النموذج،  نتائجمّما يُدل على توافق  ويليةالصناعات التح
ارتفاع معدل نمو  يؤدي التطور المالي إلى"وبالتالي بناًء على الفرضية التي تنص على: 

.  توصلت الدراسة إلى أن المتغير المستقل في المملكة العربية السعودية" لصناعات التحويليةا
، بمؤشريه )مؤشر للنظام المصرفي ومؤشر لسوق األسهم( معنوي  تطور المالياألول وهو ال

إشارة متوافقة مع الفرضية، بالتالي تم قبول الفرضية التي استندت عليها هذه الدراسة. وهذا ما ب
 .(3134)حجازي، توافق مع نتائج دراسة 

 ومن خالل ما تم التوصل إلية من نتائج، توصي الدراسة باآلتي:
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  توصــي الدراســة بضــرورة ســن األنظمــة والقــوانين للنظــام المــالي فــي المملكــة العربيــة
تتسم بالشمولية والوضوح، وذلك من شأنه إن يضبط المعامالت في  السعودية بحيث

 هذا النظام مما يعزز ثقة المتعاملين فيه في كفاء هذا النظام.

  توصي الدراسة بزيادة الحوافز والتسهيالت للمستثمر في قطـاع الصـناعات التحويليـة
يـع مصــادر مـن اجـل تطـوير القاعـدة الصـناعية فـي المملكـة، وبالتـالي يسـاهم فـي تنو 

 الدخل وتقليل االعتماد على إيراداتها النفطية في المملكة.
  توصــي الدراســة بوضــع حــوافز مــن أجــل دراســة هياكــل األنظمــة الماليــة المتطــورة فــي

دول العـالم المتقدمـة ومحاولـة استقصـاء الفوائـد مـن تجاربهـا بمـا يتناسـب مـع الوضـع 
 االقتصادي للمملكة

 المتطورة حول موضوع أثر االستثمار األجنبي  توصي الدراسة بزيادة األبحاث
 المباشر على نمو القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية.

  عدم اقتصار التطور المالي على النظام المختار )سوق األسهم أو مصرفي( وفقًا
للهيكل المالي وا همال النظام اآلخر، فقد أوضحت الدراسة تأخر التطور في سوق 

 مقارنة بالنظام المصرفياألسهم 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 :المراجع

مملكة العربية السعوديةفي العقدين األخيرين التنمية الصناعية في ال (.3113ع )، الحرة
 .المملكة العربية السعودية ،وزارة التعليم العالي جامعة الملك سعود ،، (1422_1412)

المملكة العربية  ،دليل االستثمار الصناعي (3814) االستشاريةالسعودية للخدمات  الدار
 .السعودية

 ،في المملكة العربية السعودية" تأثير التطور المالي على النمو االقتصادي" ،(3114خ) القدير،
 3العدد ،31مجلد  ،اإلدارة ة الملك عبدالعزيز: االقتصاد ومجلة جامع

عربية أثر التطور المالي على التجارة الخارجية: حالة المملكة ال (3133الموسى، ب )
 .، جامعة الملك سعودستير غير منشورة، رسالة ماجالسعودية

حالة مصر". : أثر التطوير والهيكل المالي في نمو الصناعات التحويلية"(. 3134) ع ،حجازي 
 .21 -23العددان ،ادية عربيةبحوث اقتص

مجلة جامعة  "األستراتيجية المقترحة لتنمية الصناعات التحويلية في العراق"(. 3112) م، حيدر
 .الكوفة

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=51122 

، البنك  فريقيا"إلي في بلدان الشرق األوسط وشمال طور الماالت(، "3117)سوزان وآخرون 
 print-https://books.google.com.sa/url?client=ca-،الدولي

imf&format=googleprint&num=0&id=RsNvpCJltrMC&q=http://www.imfboo
kstore.org/ProdDetails.asp%3FID%3D9781589062399%26PG%3D1%2

-6Type%3DBL&usg=AFQjCNHoRy9_
x2A6um0RAzI4DLwepFaoA&source=gbs_buy_r . 

الصناعية التنمية  "أرقامو خطط التنمية حقائق  منجزات" ،(3133)التنمية الصناعيصندوق 
 ية.دة السعو يالمملكة العرب ،"(3133العشرون )التاسع و  "اإلصدار

آثار تحرير التجارة الخارجية على العمالة واألجور في قطاع الصناعة "(3133عاشور، س )
 مصر. ،الزقازيقجامعة ، "التحويلية في مصر

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=51122
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=51122
https://books.google.com.sa/url?client=ca-print-imf&format=googleprint&num=0&id=RsNvpCJltrMC&q=http://www.imfbookstore.org/ProdDetails.asp%3FID%3D9781589062399%26PG%3D1%26Type%3DBL&usg=AFQjCNHoRy9_-x2A6um0RAzI4DLwepFaoA&source=gbs_buy_r
https://books.google.com.sa/url?client=ca-print-imf&format=googleprint&num=0&id=RsNvpCJltrMC&q=http://www.imfbookstore.org/ProdDetails.asp%3FID%3D9781589062399%26PG%3D1%26Type%3DBL&usg=AFQjCNHoRy9_-x2A6um0RAzI4DLwepFaoA&source=gbs_buy_r
https://books.google.com.sa/url?client=ca-print-imf&format=googleprint&num=0&id=RsNvpCJltrMC&q=http://www.imfbookstore.org/ProdDetails.asp%3FID%3D9781589062399%26PG%3D1%26Type%3DBL&usg=AFQjCNHoRy9_-x2A6um0RAzI4DLwepFaoA&source=gbs_buy_r
https://books.google.com.sa/url?client=ca-print-imf&format=googleprint&num=0&id=RsNvpCJltrMC&q=http://www.imfbookstore.org/ProdDetails.asp%3FID%3D9781589062399%26PG%3D1%26Type%3DBL&usg=AFQjCNHoRy9_-x2A6um0RAzI4DLwepFaoA&source=gbs_buy_r
https://books.google.com.sa/url?client=ca-print-imf&format=googleprint&num=0&id=RsNvpCJltrMC&q=http://www.imfbookstore.org/ProdDetails.asp%3FID%3D9781589062399%26PG%3D1%26Type%3DBL&usg=AFQjCNHoRy9_-x2A6um0RAzI4DLwepFaoA&source=gbs_buy_r
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http://www.publications.zu.edu.eg/Pages/PubShow.aspx?ID=13242&pu
bID=19 

جلة جامعة أم م. "عالقة نمو الصادرات بالنمو االقتصادي في المملكة"(. 3112)ع محبوب،
  http://uqu.edu.sa/page/ar/85784،القرى 

 ،(3113)المالي لتحقيق نمو اقتصادي أفضلالتطور  (،3113)مؤسسة النقد العربي السعودي
 المملكة العربية السعودية.

المملكة ،"(3131)الوطنية للصناعة حتى عام  ستراتيجيةاال ("3133)وزارة التجارة والصناعة 
 العربية السعودية.
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