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  اءـدـــــــــــهاإلِ

 انْتظَار بِال العطَاء معنى علَّمني من إِلَى

  افْتخَار بِكُلِّ اسمه أَحمل من إِلَى

  انناجلِ  ةمسب و..  انناحلَ  زِمر ىإلَ

 ةفَلْاألُ و فطْالع و..  ةباحملَ انِونع ىإلَ

 امهِميدقَ اممأَ اءطَالع عكَر نم ىإلَ

 يحومطُ و يالآم  ةصق و..  ياحجنَ و يدوجو رس ىإلَ

)والدبِاحلَ اييانب(  

 يحور نم يلَإِ برقْأَ ، ةراهطَ بٍولُقُ ىإلَ

فَدتْعاملَ ىإلَ ينعبِ ،ي الدعوات صةقَاد  ..و  فَقَوات اْرئةع  

 عضاْوتَاملُ دهاجلُ اذَه مكُيدهأُ

 ميرِكَالْ ههِجول اًصالخ المع هلَعجي و هبِ عفَني نأَ  هدوج  و هنمب اَ لُأَسأَ يذالَّ
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  شكر وتقدير

 علـي مـن أن وأشـكره سـبحانه، أمحده يعلم، مل ما اإلنسان عّلم بالقلم، عّلم الذي هللا مداحل

 سعود امللك جامعة جامعيت إىل اجلزيل بالشكر وأتقدم املتواضعة، الرسالة هذه بإجناز الكرمي بتوفيقه

 ديرمـ رأسهم منسوبيها، وعلى كل وأشكر العليا، الدراسات مواصلة على وشجعتين احتضنتين اليت

 يسـعين ال كما. العلمية لألحباث ودعم تسهيالت، من يل قدموه ملا العمر بدران/ الدكتور اجلامعة

 بــن حمــد/الــدكتور الفاضــل أســتاذي إىل وأجزلــه شــكري مجيــل أســدي أن إال الكــرمي املقــام هــذا يف

 لقّيمةا ومالحظاته بإرشاداته يل الدائم ودعمه البحث، هذا على اإلشراف بقبوله الحوشان محمد

 رسـول قـول بشـراك لـه وأقـول الرسـالة، مراحل مجيع يف بالتوجيه احلثيثة ومواصلته البحث، أثرت اليت

 النـاس معلـم علـى ليصـلون السـماء، يف والطـري البحـر، يف احلـوت إن: "-وسلم عليه اهللا صلى- اهللا

 ،الخطيـب عـوض بـن ممـدوح/ الـدكتور املـوقرين املناقشـة جلنـة أعضاء أساتذيت أشكر كما". اخلري

 وإثرائهــــا رســــاليت، لقــــراءة وقــــت مــــن إيــــاه منحــــوين ملــــا التــــويجري عبــــدالعزيز بــــن حمــــد/والــــدكتور

 .القيمة مبالحظا�م

 والــدي فخــر بكــل امســه أمحــل ملــن واعتــزازي جنــاحي ملصــدر وتقــديري بشــكري أتوجــه كمــا

 كمــا يل، املتفــاين ودعمــه املعــايل، قمــم إىل لــدفعي األول الفضــل لــه كــان الــذي اهللا، حفظــه العزيــز

 أشـكر كمـا اهللا، حفظهـا الحبيبة والدتي وبركة، خرياً  بدعوا�ا دنياي ملئت من إىل بالشكر أتوجه

 . دعمي يف كبرياً  فضالً  هلن كان الاليت أخوايت

 الشـــكر خبـــالص أتقـــدم النـــاس، يشـــكر ال مـــن اهللا يشـــكر ال حيـــث ألهلـــه، بالفضـــل واعرتافـــاً 

 نشوى/ الدكتورة رأسهم وعلى الرسالة، فرتة طيلة الالمتناهي بعطائها ومدتين رعتين ألمساء والتقدير

 أثرت اليت القيمة واملعلومات والبيانات باملراجع ودعمي الدائم، توجيهي عن تتوان مل اليت مصطفى

  .البحث بيانات إكمال يف ساعدين الذي الشهراني عبداهللا/ األستاذ أشكر كما البحث، هذا

 النفســــي بدعمــــه جبــــانيب وقــــف مــــن كــــل إىل اجلزيــــل بالشــــكر أتقــــدم أن يســــرين النهايــــة ويف

  .التعليمية مسرييت يف واملساعدة بالعون ومدين واملادي،

  الباحثــة
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 مستخلص الرسالة

 العالقة بين حجم المنشأة الصناعية والتقدم التقني في المملكة العربية السعودية

برأس املال  بني حجم املنشأة مقوماً  �دف هذه الدراسة بشكل رئيس إىل اختبار العالقة

معامل و  ،إلنتاجية بالنسبة لعناصر اإلنتاجا املدفوع، وخصائص الشركات الصناعية كاملرونات

 ،)يف ظل حجم رأس مال مدفوع معني( الذي يقيس املستوى التكنولوجي، الكفاءة اإلنتاجية

ت احملددة للشركات الصناعية يف وغريها من السما ،مرونة اإلحالل الثابتة بني عناصر اإلنتاجو 

لفرتة زمنية مد�ا  شركة يف القطاع الصناعي السعودي )٥٤(من خالل عينة من  وذلك ،اململكة

 . )٢٠٠٩ – ٢٠٠٨( ناسنت

 Pooling ofاملقطعيةولتحقيق هدف الدراسة مت استخدام منهج السالسل الزمنية   

Cross- Section And Time Series Dataمنوذج االحندار  :هي، ثة مناذجبتطبيق ثالو  ؛

 Fixed Effects Model ومنوذج اآلثار الثابتة ،Pooled Regression Model (PRM)ا�مع 

(FEM) ، منوذج اآلثار العشوائيةو Random Effects Model (REM) ،دالة اإلنتاج ذات  على

 The Constant Elasticity of Substitution Production Function املرونة الثابتة املعممة

(CES)،  على املتغريات التفسريية العمل)يمة املبيعاتق( إجراء تقدير احندار اإلنتاج احلقيقي متو ، 

على ) املعدات املستخدمة يف اإلنتاج بعد طرح اإلهالك منهاو  اآلالت(رأس املالو  ،)عدد العمال(

ثالثة على أربع ومخسني شركة  تطبيق هذه النماذج ال حيث مت يف املرحلة األوىل ،ثالث مراحل

 ،)وصغرية ،متوسطةو ، كبرية(مث يف املرحلة الثانية مت تطبيقها على أقسام الشركات الثالث، ككل

مت يف املرحلة  ،وكبديل آخر للمرحلة الثانية ،شركة )١٨(واليت حتتوي يف كل جمموعة منها على 

أي (إىل ثالثة أقسام باستخدامها الثالثة استخدام املتغريات الصورية من خالل تقسيم العينة

مع األخذ  شركة )٥٤( االحندار على إمجايل املشاهدات مت عمل حبيث) املتغريات الصورية

وإجراء  ،دون احلاجة إىل تقسيم العينة إىل ثالثة أقسام، باالعتبار الفئات الثالث من الشركات

 األمر .شركة )١٨( وي علىتحتمن أن تصبح كل عينة منها  بدالً  االحندار على كل فئة لوحدها

وقد دعمت النتائج اليت  ،كما مت يف املرحلة الثانية،الذي يؤدي إىل تقليص عدد املشاهدات

وهي أن حجم الشركة يؤثر على التقدم  ،حصلنا عليها الفرضية اليت قام عليها هذا البحث

على حجم الشركة  حيث أشارت نتائج الدراسة إىل وجود أثر للتقدم التكنولوجي ،التكنولوجي
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وذلك يف حالة تطبيق االحندار على أربع ومخسني شركة  ،)حساسية حجم الشركة للتقدم التقين(

حيث كان أفضل منوذج للتقدير بعد إجراء مفاضلة بني النماذج  ،بدون استخدام املتغريات الصورية

للمرونات  أظهرت أرقاماً ، ةإال أن نتائج منوذج اآلثار الثابت، FEM الثالث هو منوذج اآلثار الثابتة

الشركات املدرجة يف  حجم العينة كبري إىل حد ما نسبة إىل جمتمع حيث أنو  .تتفق مع املتوقع ال

الذي يفرتض أن القاطع الذي يرمز إىل التقدم و  فإن منوذج اآلثار العشوائية، السوق السعودية

فقد اخرتنا منوذج اآلثار  ،وتباين ثابت ،يتبع التوزيع املعتدل مبتوسط صفر اً عشوائي متغرياً  التقين

وبالتايل ال أثر للتقدم . إىل أن القاطع متوسطه صفر وهنا فإن النتيجة تشري ضمنياً ، العشوائية

وقد يكون التفسري يعود ). التزيد قيمة معلمة الكفاءة مع زيادة حجم رأس املال املدفوع(التقين

 .هر آثار التقدم التقين خالهلاوال ميكن أن تظ ،لكون الفرتة الزمنية سنتان

حسب رأس ) وصغرية ،متوسطةو  ،كبرية(كما أشارت النتائج بعد تقسيم الشركات إىل  

ن إ .شركة )١٨ ( حيث حيتوي كل قسم على ،املال وإجراء احندار على أقسام الشركات الثالث

معنوية جيدة  اليت أظهرت، النتائج املستخلصة تدعم فرضية البحث يف حالة الشركات الصغرية

 الذي يفرتض أن القاطع يتوزع عشوائياً (  REM أما بالنسبة لنموذج ؛PRMللقاطع يف منوذج 

كما   ،حلجم الشركة على التقدم التكنولوجي فتشري النتيجة إىل أن هناك تأثرياً ، )حول الصفر

دار على أربع بعد تطبيق االحن كما أظهرت النتائج أيضاً و . منوذج اآلثار العشوائية أظهرته نتائج

وذلك بتقسيم العينة إىل ثالث جمموعات معربة عن  ،ومخسني شركة باستخدام املتغريات الصورية

هي  يف هذه احلالة كانت النتائج املستخلصةو ، )وصغرية ،ومتوسطة ،كبرية( حجم الشركات

أن النتائج  إضافة إىل  ،مجيع معنويات املعلمات األصلية يف الدالة كانت معنوية حيث أن ،األفضل

فحجم ، العشوائية واآلثار ،واآلثار الثابتة ،االحندار ا�مع تدعم فرضية البحث يف مناذج كانت

تغري  تتغري مع  حيث كانت قيم معلمة التقدم التكنولوجي ،التقدم التكنولوجيالشركة يؤثر على 

وهلذا كان منوذج  ،قيمة معلمة التكنولوجيا املقدرة فكلما زاد حجم الشركة زادت ،حجم الشركة

  .االحندار باستخدام املتغريات الصورية هو األفضل يف هذا البحث
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Abstract 
This study mainly aims to examine the relationship between the size of 

industrial facility, which is supported by the paid capital, the characteristics of 
the productive companies such as the elasticity production of production 
elements, production efficiency factor which measures the technological level 
(under the size of the specified paid capital), the constant elasticity of 
substitution production elements, and other certain features of productive 
companies in KSA. This has been achieved through a sample of 54 companies 
in the industrial section of production in Kingdom of Saudi Arabia for two 
years (2008 – 2009).  

To achieve this goal, Pooling of Cross Section and Time Series Data 
Approach has been adopted while three models have been applied:  pooled 
regression model (PRM), fixed effects model (FEM), and random effects 
model (REM), upon the constant elasticity of substitution production function 
(CES). In addition to that, estimation regression of actual production (sales 
value) has been applied upon work interpretational variables (number of 
workers), and capital (tools and machines used in production process after 
reducing depreciation) through three phases. In the first phase, the three 
models were applied upon 54companies as a whole; in the second phase, they 
were applied upon the three sections of companies (large, medium, and small 
ones) where each section consisted of 18 companies; and as an alternative to 
the second phase, in the third phase, visual factors were used through dividing 
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the sample into three parts. The regression was conducted based on the total 
views (54) companies with putting in consideration the three categories of 
companies without any necessity to divide the sample into three parts, while 
conducting the regression upon each category instead of having 18 companies 
in each sample.  

The matter may lead to diminishing the number of views, as it took 
place in the second phase. Our findings asserted the hypothesis of this study, 
which is the size of the company, affects the technological advancement. The 
findings of the study refer to the effect of the technological advancement on 
the size of the company (sensitivity of the size of the company to 
technological advancement) when applying the regression upon 54 companies 
without using the visual variables. Having conducted a comparison between 
the three models, the fixed effects model was the best model except that it 
showed numbers of elasticity which do not correspond with what has been 
expected. As the size of sample is somewhat big to the community of the 
companies listed at the Saudi market, the random effect model, which refers 
to be the cross-section that indicates the technological advancement as a 
random variable, follows the medium distribution by zero mean, and 
sustained variability. So, we have selected the random effect model. The 
implication, here, suggests that mean of the cross-section is zero. Therefore, 
there is no sign of technological advancement (the value of efficiency sign 
doesn’t increase with the increase of the paid capital). And this might be due 
to the time of conducting the study (two years) in which the effects of the 
technological advancement cannot appear.  

After divided the companies into three categories (large, medium, and 
small) according to capital and conducted the regression upon the three 
categories (each category contains 18 companies), the findings supports the 
hypothesis of the study in small companies that showed a good approach 
towards the cross-section in the pooled regression model. As for Random 
Effects Model, which supposes that the cross-section is randomly distributed 
around zero), the finding indicates that the company size has an effect on 
technological advancement, so do the random effect model findings. Having 
applied the regression upon 54 companies by using visual variables, dividing 
the companies into three categories, the findings also indicate that the 
extracted results were the best. All original signs of the function were 
incorporeal; in addition to that, they support the hypothesis of the study 
through pooled regression, fixed effects, and the random effects models. The 
company size affects on the technological advancement, as the values of the 
technological advancement (Y) change according to the size of the company. 
The more the company size increases, the more the value of estimated 
technological increases. Therefore, the regression model that uses the visual 
variables is the best for this study.  
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٢  

 :المقدمة ١-١

 اإلنتــــاج يف زيـــادة يتضـــمن الـــذي االقتصــــادي النمـــو مصـــادر أهـــم أحــــد التقـــين التطـــور ميثـــل

 أو املؤسسـات يف إمـا كـربى، بنيويـة تغـرياتو  ،السـكان عـدد يف بزيـادة األحيـان معظـم يف مصحوبة

 أمهيـة مـن التقـين التطـور ميثله ملا نظراً و  ).Kuznets. S, 1966( واالقتصادية يةاالجتماع املمارسات

 املكاسـب لتحديـد اً ضـروري الـدول اقتصـاديات علـى التكنولوجيا مستوى تأثري دراسة فإن لالقتصاد،

ــــة االســــتثمار مــــن جــــزء ختصــــيص مــــن االقتصــــاد جينيهــــا قــــد الــــيت  الدراســــات أثبتــــت حيــــث، للتقني

 العمـل إنتاجيـة ورفـع مستمر منو حتقيق أن االقتصاد، على التقين التطور أثر ناقشت اليت االقتصادية

 العالقـة �ـذه املختلفـة االقتصادي النمو نظريات اهتمت وقد ،التقين التطور على يعتمد املال ورأس

 النمـو علـى يؤثر التقين فالتطور. االقتصاد يف السائد التقين واملستوى االقتصادي النمو بني جيابيةاإل

 كمـا. التقـين بالتقـدم والعمـل ،املـال لـرأس احلديـة اإلنتاجيـة تتـأثر حيـث ،أوجـه عدة من االقتصادي

 زيــادة ىلإ يــؤدي الــذي التقــين التطــور يعوضــه قــد املــال رأس أو ،العاملــة األيــدي عــدد يف الــنقص أن

  .الكلي االقتصاد مستوى على اإلمجايل الناتج

 مـن لكثـري مرجعـاً  تعتـرب الـيت النمـو، عـن املشـهورة استهدر  يف )Solow,956(سولو ناقش وقد

-كــوب دالــة مســتخدماً  االقتصــاد يف النمــو مصــادرو  ا�ــال، هــذا يف والنظريــة التطبيقيــة الدراســات

: التاليـــة الثالثـــة العوامـــل أحـــد إىل االقتصـــاد يف النمـــو رجـــعأ حيـــث ،)Cobb-Douglas( دوغـــالس

 التقــين التطــور اعتــرب أنــه إال األولــني، العــاملني أمهيــة مــن رغمالــ وعلــى، والتقنيــة ،والعمــل ،املــال رأس

 دالـة اعتماد من االقتصادي النمو ملصادر حتديده يف انطلق وقد ،املستمر االقتصادي للنمو مصدراً 

 K ،اإلنتـاج Y حيـث ، ،التقـين واملسـتوى لوالعم رأس املال عنصر على اإلنتاج

  .التقنية توىمس T ،العمل L ،املال رأس

 العمليـة مكونـات حتليـل يف مهمـاً  دوراً  تـؤدي إذ ؛كبـرية اقتصـادية أمهيـة اإلنتـاج ولدالـة

 االقتصـادية السـلبيات وتشخيص ،منوه وترية وحتديد ،الناتج يف املؤثرة العوامل حتليل ويف ،اإلنتاجية

 اسـتخدام كثافـة أو ،جالنـات يف العوامل بعض تأثري كضعف،  اإلنتاجية العمليات عليها تنطوي اليت

 مبسـتلزمات التنبـؤ يف اإلنتـاج دوال حتليـل نتـائج مـن االسـتفادة ميكـن كمـا،  اإلنتـاج عوامـل بعـض

 يف النـاتج منـو بأمنـاط التنبـؤ ميكـن كمـا،  املـال ورأس العمـل مـن للنـاتج املسـتهدفة املسـتويات حتقيـق

 . اإلنتاجية العملية يف ستخدمي سوف الذي التقين واملستوى املال ورأس ،العمل حجم معرفة حالة
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 دوال وتعـد .خطيـة غـري وأخـرى ،خطية إنتاج دوال فهناك خمتلفة، صيغاً  اإلنتاج دوال وتتخذ

 ألن ؛اخلطيـة الـدوال علـى وتفضـل التطبيقيـة، االسـتخدامات يف شـيوعاً  أكثـر، طيـةاخل غـري اإلنتـاج

 دالـة تعـد كمـا،  اإلنتـاج عناصر بني ائيةال� إحالل قابلية تفرتض اخلطية نإ إذ ؛قبوالً  أكثر فرضيا�ا

 الدوال أكثر من طيةاخل غري )Cobb-Douglas Production Function( دوغالس-كوب إنتاج

 اإلحـالل مرونـة ذات اإلنتـاج بدالـة تعـرف أخـرى دالـة اقـرتاح مت وقـد. التطبيقيـة البحـوث يف شـيوعاً 

 حيــث -منهــا خاصــة حالــة إال هــي امــ دوغــالس-كــوب دالــة بــأن تتميــز والــيت - املعممــة، الثابتــة

 دالـــة علـــى يعـــاب نـــهإ حيـــث ،صـــحيح الواحـــد عـــن ختتلـــف أن اإلحـــالل ملرونـــة الدالـــة هـــذه تســـمح

 الصـــحيح للواحـــد مســـاوية املـــال رأسو  العمـــل بـــني اإلحـــالل مرونـــة أن افرتاضـــها دوغـــالس -كـــوب

 Upward لألعلى حازةمن ستكون املقدرة النتائج فإن ،صحيحاً  االفرتاض هذا يكن مل وإذا ،دائماً 

bias نتــــائج دقــــة عــــدم ذلــــك علــــى يرتتــــبو  .احلقيقيــــة مــــن أعلــــى ســــتكون املقــــدرة النتــــائج أن أي 

  . )١(اإلحصائية االختبارات

 املثـــــرية الظـــــواهر خـــــالل مـــــن بـــــدأت الناميـــــة الـــــدول يف اإلحـــــالل مبرونـــــة االهتمـــــام بدايـــــة إن

 نإفـ الفشـل هـذا رغـم أنـه علـى الزراعيـة، ةالعمالـ اسـتيعاب يف الصـناعة فشـل يف املتمثلـةو  ،لالهتمـام

 القطــاع يف شــاركةامل معــدالتو  الســكاين، النمــو مــن أعلــى مبعــدالت يــزداد للصــناعة احلقيقــي النمــو

 يف فشـالً  هنـاك أن وجـد حيـث، R. Williams,1974)( جلامايكـا ويليـامز دراسـة منهـا الصـناعي،

 بواســطة جامايكــا علــى أجريــت دراســة يفو  ،الصــناعي القطــاع يفو  ،الزراعــي القطــاع عمالــة اســتيعاب

Hines,1973)( ،ا قام اليت الدراسة تلك دراسته أيدت� Harewood,1963)(،  هنـاك أن أثبـت اليتو 

 اإلمجــــايل النــــاتج يف النمــــو أن لدرجــــة الصــــناعي، القطــــاع يف املشــــاركة معــــدل يف ملحوظــــاً  تناقصــــاً 

ــــغ احلقيقــــي ــــني، %١٢٥ بل  املنشــــآت يف العــــاملني عــــدد نأ حــــني يف ،١٩٧٤و ،١٩٥٦ عــــامي ب

 اً تقريبـــ الســـكان منـــو كـــانو . %٨ عـــن منوهـــا يـــزد مل أكثـــر، أو عمـــال ١٠ توظـــف الـــيتو  ،الكبـــرية

(٢)%٢٥ .  

                                                             

، العدد جملة جامعة النجاح، ،"حتليل دالة اإلنتاج لصناعة حجر البناء يف الضفة الغربية وغزة"، )٢٠٠٣( ،باسم ،مكحول )١(

  .٢٠٠٣،) ٢(ا�لد  ،)١٧(

 (2) Randolph L Williams (1974), "Capital-Labor Substitution in Jamaican 

Manufacturing available from: http://www.ide-jetro.jp /English/ Publish/ 

Periodicals/De/pdf/74_02_05.pdf  
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 القـــرارات اختــاذ يف يــربره مــا لــه العمــلو  املـــال رأس بــني اإلحــالل مبرونــة االهتمــام أنّ  الشــكو 

 الــبالد يف اإلحــالل مرونــة دراســة يف االهتمــام بــدأ فقــد. العــامو  اخلــاص املســتوى علــى االقتصــادية،

 القطــاع يف العمالــة مــن الفــائض امتصــاص يف الــدول تلــك يف الصــناعي القطــاع فشــل بســبب الناميــة

 عنــد االعتبــار عــنيب تؤخــذ أن جيــب الــيت األمــور أهــم مــن اإلحــالل مرونــة فتعتــرب اآلن أمــا. الزراعــي

 دالـة خـالل من اشتقاقها يتمو  ،تطويرهو  تنميتهو  الصناعي باالقتصاد اخلاصة السياسات ورسم تقومي

 . املقرتحة اإلنتاج

 مـــــن مـــــدخالً  باعتبـــــاره ــــــ الســـــعودية العربيـــــة اململكـــــة يف التكنولـــــوجي التقـــــدمب وفيمـــــا يتعلـــــق 

 هنـاك كـان إنو  ،اإلنتـاج يف املسـتخدمة التكنولوجيـا حبجـم يقاس فإنه ـ اإلنتاجية العملية مدخالت

 جمـال يف خمتربا�ـا يف R&D التطـويرو  البحـث يف االسـتثمار يـفتكث علـى تعتمـد املنشآت من اً جزء

 ،اآلالت جمـال يف( املتقدمـة التكنولوجيـا علـى يعتمـد الـذي املـال رأس تكثيـف مـع املنتجات، تطوير

 الصـناعات يف خصوصـاً  ،عامليـاً  التنافسـي مركزها على للحفاظ ذلكو  ،)اإلنتاج خطوطو  ،املعداتو 

 الصــغرية الصــناعات أغلــب تعتمــد حــني يف، الطبيعــي الغــاز أو نفطيــةال املــدخالت علــى تعتمــد الــيت

  .أكرب بكثافة العمل عنصر على الغذائية الصناعات كبعض

 التطويرو  البحث جمايل يف املكثف االستثمار التكنولوجي، التقدم حتفز اليت العوامل أهم منو 

)Researches and Development R&D(،  يف املتمثـل للوضـع كحـل التكنولوجيـا دور يـأيتو 

 موازا�ــا عــدم أو  -االقتصــادي للنشــاط مقيــاس - النفطــي غــري القطــاع يف الفــرد إنتاجيــة اخنفــاض

 مـن. املقنعـة أو ،الظـاهرة البطالـة وارتفـاع ،االقتصـادي التنوع ضعف مع النفطي، القطاع يف لنظري�ا

 املقابـل يف ولكـن، اإلمجـايل الثابـت املـال رأس تكـوين يف االسـتثمار حجـم تزايـد نـرىو  أخـرى، جهة

 هــــذا أن علــــى يــــدل وهــــذا يتنــــاقص، يكــــن مل إن النســــبة بــــنفس ديــــز  مل الفــــرد دخــــل متوســــط فــــإن

 أو ،نقـل عمليـة: "بأنـه عنـه التعبري ميكن، مت ما نإ إذ ؛للتكنولوجيا اً حقيقي نقالً  يرافقه مل االستثمار

  .للتكنولوجيا نقالً  وليس" اإلنتاج وسائل استرياد

 علـى اخلـاص القطـاع حتفـز الـيت الـوطين، املسـتوى علـى االقتصادية البيئة توفر افرتاضبو  لكنو 

 اخلــاص القطــاع( املنشــآت حتفــز الــيت العوامــل ماهيــة حــول الســؤال يــأيت ،داخليــاً  التكنولوجيــا تطــوير

 االضـطالع تسـتطيع الـيت املنشـآت هـي مـاو  جمـدياً؟ يكون مىتو  ؟R&D يف االستثمار على) العامو 

 اململكة؟ يف لدورا �ذا
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 :الدراسة مشكلة ٢-١

 التكنولــوجي التطــور مقــدارو  املنشــأة حجــم بــني ارتباطــاً  هنــاك أن إىل الفرضــيات بعــض تشــري

وذلــك مــن خـالل تطبيقهــا علـى عينــة مــن  ،وهــذه الدراسـة ختتــرب مــدى صـحة هــذه الفرضـيات، فيهـا

 . الشركات الصناعية يف اململكة العربية السعودية

 :راسةالد أهداف ٣-١

املتمثـل يف املبيعـات  املنشـأة حجـم بـني العالقـة اختبـار إىل رئـيس بشـكل الدراسة هذه �دف

 معامــلو  املــدفوع، املــال بــرأس مقومــاً  حجــم املنشــأة حيــث أن ،للإلنتــاج Proxy احلقيقــة كمقــرب

 صـناعية شـركات مـن مكونـة مقطعية عينة يف التكنولوجي، املستوى يقيس الذي اإلنتاجية، الكفاءة

 ،م٢٠٠٩و م٢٠٠٨ الســــنتني يف الســــعودي املــــال ســــوق يف مدرجــــة الســــعودية العربيــــة اململكــــة يف

 . CES املعممة الثابتة اإلحالل مرونة ذات اإلنتاج دالة تطبيق خالل من ذلكو 

 مـــن ذلـــكو  الصـــناعي، القطـــاع واقـــع عـــن جيـــدة معلومـــات الدراســـات مـــن النـــوع هـــذا وفريـــو 

 تقـــدير علـــى احلصـــول لنـــا يتـــيح قياســـي اقتصـــادي منـــوذج إطـــار يف النظريـــةو  الواقـــع بـــني املـــزج خـــالل

 اإلنتاجيـة، الكفـاءة معـامالت احتسـابو  ،الصـناعية املنشـآت خصائص حتدد اليت الضرورية للمعامل

 .املال ورأس العمل بني اإلحالل مرونةو  اإلنتاج، عائداتو  التوزيع،و 

 :الدراسة نموذج ٤-١

 ممثلـة، عينـة خـالل مـن السـعودي الصـناعي للقطـاع نتاجاإل دوال نتناول سوف البحث هذا يف

 اإلحالل مرونة لتقدير األحجام خمتلفة شركة ومخسني أربع عددل ،)م ٢٠٠٩و ٢٠٠٨( مها لسنتني

 يف نقلـــة متثـــل اإلنتاجيـــة الدالـــة هـــذه ،)(CES املعممـــة الثابتـــة املرونـــة ذات اإلنتـــاج دالـــة باســـتخدام

 ،ARROW et al., (1961) قـام فقـد اإلنتـاج، دوال إليهـا نتمـيت الـيت التنميـةو  ،النمـو اقتصـاديات

(١) املشـهورة الورقـة يف الدالـة هـذه بتقـدمي
Arrow، K; Cheenery, H.B; Minas, B.; and 

Solow, R. M. "Capital – Labor Substitution and Economic Efficiency.  الـيتو 

 مـــــن كثـــــري يف ،)Cubb-Douglas( دالـــــة حمـــــل وحلـــــت ،ملؤلفيهـــــا رمـــــزاً  ACMS أحيانـــــا تســـــمى

                                                             

(1) Arrow, K, Cheenery, H.B, Minas, B., and  Solow, R. M, "Capital – Labor 

Substitution and Economic Efficiency", Review of Economic and 

Statistics, Vol. 43, No.3 (August).1962.     
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 ،) فاملرونـة الصـحيح، الواحـد تسـاوي ال لكنهـاو  ثابتـة، املرونـة بكـون عنها تتميز حيث األحباث،

  .)١( �اية ماال إىل صفر من أكرب موجبة أرقاماً  تأخذ

 :الدراسة منهج ٥- ١

 التحليلـي اإلطـار مليشـو  .قياسـي إطـارو  حتليلـي إطـار: إطـارين مـن البحـث منهجيـة تتكون 

 تناولــت الـيت الدراسـات ألهـم اسـتعراض كـذلكو  السـعودية، العربيـة اململكـة يف الصـناعة واقـع دراسـة

 هنـــاك أن تقـــول الـــيت الدراســـة فرضــية فســـيخترب القياســـي طـــاراإل أمــا. وتطبيقيـــاً  نظريـــاً  املوضـــوع هــذا

 االحنـــدار مـــنهج باســـتخدام كوذلـــ ،فيهـــا التكنولـــوجي التطـــور مقـــدارو  ،املنشـــأة حجـــم بـــني ارتباطـــاً 

 ا�مع االحندار منوذج: الثالثة بنماذجه Panel Data Method املقطعية الزمنية بالسالسل اخلاص

Pooled Regression Model (PRM)، يســمى مــا أو Common، الثابتــة اآلثــار ومنــوذج 

Fixed Effects Model (FEM) ،العشـوائية اآلثـار ومنـوذج Random Effects Model 

(REM)، ــــتم وحــــىت ــــد ي ثالثــــة  تطبيــــق مت التحليــــل يف الســــتخدامه أفضــــل النمــــاذج هــــذه أي حتدي

 الجــرانج مضــاعف اختبــارو  ،FEMو ،PRMللمفاضــلة بــني منــوذج  (F) اختبــار :هــي ،اختبــارات

(LM) قبـل مـن املقـرتح Breusch and Pagan (1980)، منـوذج بـني للمفاضـلة وذلـك، PRM 

 أجـل مـن يسـتخدمو  ،Hausman (1987) قبـل مـن املقـرتح) H( انهومسـ واختبـار ،REM منوذجو 

 . REMو FEM منوذجي بني االختيار

حيـث مت يف املرحلـة األوىل تطبيـق هـذه النمـاذج  ،ثـالث مراحـل على النماذج هذه تطبيق متو 

 ،متوسـطةو  ،كبـرية( الثالثـة الشركات أقسام على تطبيقها مث، ككل شركة مخسنيو  أربع ثالثة علىلا

ومت يف هــذا القســم عــرض نتــائج  ،شــركة )١٨( علــى منهــا جمموعــة كــل يف حتتــوي والــيت ؛)ريةصــغو 

 العينة لتقسيم كبديل وأيضاً . جراءها على أربع ومخسني شركةإالنموذج األفضل يف املفاضلة اليت مت 

 مــــن فئـــة كــــل عـــن لتعـــرب الصــــورية املتغـــريات باســــتخدام يف املرحلـــة الثالثـــة تقمــــ .أقســـام ثالثـــة إىل

 النمـاذج باسـتخدام احنـدار جـراءإ مت حيث، أقسام ثالثة إىل العينة تقسيم إىل احلاجة دون الشركات

 .شركة ومخسني أربع على REMو ،FEMو ،PRM: الثالثة

                                                             

 حيث ،  وتساوي ،  ا هن الثابتة اإلحالل مرونة )١(
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                                :للدراسة الزمني طاراإل ٦-١ 

 Cross-Section and Time زمنيـة سالسـلو  مقطعيـة بيانـات الدراسـة هـذه تسـتخدما

Series Data سـوق يف مدرجـة صـناعية شـركة) ٥٤( مـن مكونـة لعينـة ، ٢٠٠٩و ٢٠٠٨ للفـرتة 

 ،)صـغريةو  ،متوسـطةو  ،كبـرية( املـال رأس حسـب علـى جمموعـات ثالث إىل مقسمة السعودي املال

مل يتم تغري  نان اللتاإضافة إىل أ�ما السنت ،ومت اختيار هاتني السنتني لتوافر البيانات واألرقام حوهلا

  .رأس املال املدفوع خالهلما

   :مصادر البيانات ٧-١

 .السعودي املال سوق يف املدرجة الصناعية الشركات من عينة على الدراسة بيانات تقتصر ا

 ثالثـــة إىل تقســـيمها مت قـــدو  .م٢٠٠٩و ٢٠٠٨ العـــامني خـــالل أخـــرى شـــركات مـــع انـــدماجها يـــتم ملو 

  : أقسام

 مليار( املدفوع رأمساهلا يفوق أو يساوي اليت املنشآت( العايل، املال رأس ذات املنشآت -١

 .)لایر

 مليون ٤٠٠ من أكثر( املدفوع رأمساهلا يبلغ اليت املنشآت املال، رأس متوسطة املنشآت - ٢

 ).لایر مليار من أقلو 

 أو من أقل املدفوع رأمساهلا يبلغ اليت املنشآت( املدفوع، املال رأس قليلة املنشآت - ٣

 ). لایر مليون ٤٠٠ اوييس

 العمـال عـدد استخدامو  ،Y اإلنتاج حجم عن للتعبري الثابتة باألسعار املبيعات استخدام متو 

L، املـــال رأس وقيمـــة K ـــاين واملعـــدات اآلالت ميثـــل الـــذي( الثابتـــة األصـــول  مت قـــدو  ،)اخل. .. واملب

 الرمسيـة واملواقـع للشـركات السـنوية التقـارير خالل من الثابتة باألسعار املبيعات بيانات على احلصول

 أمـا ،فقـط شـركة وعشـرين لثمـان السـنوية التقـارير خـالل من العمال عدد على احلصول مت كما. هلا

 عـرب البشـرية املـوارد قسـم مـع التواصـل خـالل مـن �ـا العمـال عـدد علـى احلصـول فـتم الشركات بقية

 املعتمــــدة امليزانيــــات مــــن K املــــال أسر  قيمــــة علــــى احلصــــول مت كمــــا ،الفــــاكسو  لكــــرتويناإل الربيــــد

 .للشركات
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 الفصل الثاني

 الدراسات السابقة
  

 .املقدمة -

 .اإلنتاجو  التكنولوجيا نيب تربط اليت النظريات -

 .دالة اإلنتاج -

 . الدراسات التطبيقية -

  .ملخص الفصل -
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 : المقدمة ١-٢

 القاعـــدة تنويـــع حيـــث مـــن ين،الـــوط االقتصـــاد يف الصـــناعة تلعبـــه الـــذي التنمـــوي للـــدور نظـــراً 

 القابلـــة األوليـــة املصـــادر علـــى الضـــغط املخططـــني جتنـــبو  االقتصـــادية، التنميـــة حتقيـــقو  االقتصـــادية

 املشـاكلو  احلكوميـة، املوازنـة لتمويـل عوائـدمها اسـتخدامو  ،الطبيعـي الغـازو  ،اخلام كالنفط .للنضوب

 املــوارد هــذه باســتنزاف القادمــة جيــالاأل حــق يف كاإلجحــاف .بــذلك املرتبطــة التنمويــةو  االقتصــادية

 ؛الناميـة البلـدان أمـام املطروحـةو  اهلامـة احللـول أحـد الصـناعي اإلنتاج حنو التوجه رباعتُ  فقد، الناضبة

 ميتـدو  ،بنفسـها نفسـها تغـذيو  ،املتاحـة املـوارد علـى تعتمـد الوطين لالقتصاد مستدامة تنمية لتحقيق

 . خرىاأل االقتصادية القطاعات ليشمل أثرها

 املتعــدد االقتصــاد إىل الريعــي االقتصــاد مــن الناميــة الــدول حتــول يف الصــناعي القطــاع ألمهيــةو 

 األمهيــة التنميــة مــن اجلانــب هــذا التطبيقيــة األحبــاثو  االقتصــادية النظريــات أولــت فقــد القطاعــات،

 باســتعراض لفصـلا هـذا يف سـنقوم الـيتو  ،تناولتـه الــيت الدراسـات مـن الكبـري الكـم يف متمثلـة الكبـرية

  . منها جزء

 :اإلنتاجو  التكنولوجيا بين تربط التي النظريات ٢-٢

 ،نتـاجاإلو  التكنولوجيـا موضـوع تناولـت اليت التطبيقية الدراساتو  النظريات من العديد هناك

  .الدراساتو  النظريات هذه أهم هنا تستعرضاو 

 Evesy) ودومار ،(Roy Harrod) لهارود الرياضية االقتصادي النمو نماذج ١-٢-٢

Domar): 

 القـــرن مـــن الثالثينـــات يف األمريكيـــة املتحـــدة الواليـــات علـــى خـــّيم الـــذي العظـــيم الكســـاد إن

، املتشـائمة مـالتس أفكـار يف سـائداً  كـان مـا غـري أخـرى مسـائل إىل االقتصاديني انتباه لفت املاضي

، أخـرى مـرة للظهـور صـادياالقت النمـو دراسـات أعـاد مـا وهـذا، االقتصـاد اسـتقرار عـدم ظواهر مثل

 MIT معهـد مـن) (Evesy Domarو ،أكسـفورد جامعـة مـن) Roy Harrod( مـن كـل قـدم فقد

 اســتدامة دراســة اهتمامهــا حمـور وكــان، االقتصــادي للنمـو رياضــية منــاذج حـده علــى كــالً  بوسـطن يف

 بشـكل مـديعت االقتصـادي النمـو أن وافرتضا، متكررة كساد لفرتات التعرض دون االقتصادي النمو
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 إنتاجيــة مــن ترفــع الــيت والتكنولوجيــا العاملــة القــوة منــو مــع يتوافــق مبــا املــال رأس زيــادة علــى حاســم

  :ويفرتض منوذج هارود ودومار الفروض التالية. االدخار خالل من، العمل

  :القومي الدخل من معينة نسبة االدخار ميثل -١ 

 

  :املال رأس رصيد يف التغري عن عبارة االستثمار - ٢

  

 : فإن املال رأس مبعامل القومي بالناتج يرتبط املال رأس رصيد أن وطاملا

  

 :االستثمار مع يتعادل أن البد االدخار - ٣

  

  :أن يتبني) ٣(، )٢(، )١( املعامالت ومن

  

 :على حنصل K ىعل مث Y على املعادلة طريف بقسمة مث

  

 مبعـدل يتضـح كمـا يتحـدد والـذي ،القـومي النـاتج منـو املعادلـة مـن األميـن الطـرف ميثـل حيث

 حتقـق أن يبني ودومار هارود منوذج فإن ذلك وعلى). عكسياً ( املال رأس ومعامل) طردياً ( االدخار

 السـابقة العالقـة وهـذه. النمـو سـرعة لزيـادة االستثمار وبالتايل ،االدخار زيادة يتطلب التنمية عملية

 خيلــق الــذي املــال رأس أن وأساســه ،االقتصــادي للنمــو ودومــار هــارود لنمــوذج ةالرئيســ العالقــة هــي

 مـــدخرات علــى يعتمـــد وهــو ،للنمــو الـــرئيس احملــدد هـــو واملعــدات املصــانع يف االســـتثمار طريــق عــن

 أي النـــاتج إىل املـــال رأس نســـبة عـــن أمـــا. املمكنـــة باالســـتثمارات يقومـــون الـــذين والشـــركات األفـــراد

 .)(Sherrer. F, 1999 .املال رأس أو ،االستثمار إلنتاجية مقاس ببساطة فإنه ،املال رأس معامل
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 :(Solow) سولو نموذج ٢-٢-٢

 أن تفـــرتض الـــيت النيوكالســـيكية، النمـــاذج أشـــهر مـــن للنمـــو) ,Solow 1956( منـــوذج يعتـــرب

 عناصـــر بـــني اإلحـــالل إمكانيـــة النمـــوذج يفـــرتضو  مـــو،الن معـــدل اســـتقرار حالـــة إىل يتجـــه االقتصـــاد

 وبــدالً  .اسـتثمارها يــتم الـدخل مـن نســبة هـو االدخـار وأن ،ثابــت مبعـدل العمـل عــرض ومنـو اإلنتـاج

 الــيت املتجانســة اخلطيــة اإلنتــاج دالــة ســولو اســتخدم املــال، رأس إىل النــاتج نســبة ثبــات افــرتاض مــن

 :يف ظل فرض ثبات الغلة مع احلجم والعمل املال رأس بني اإلحالل بإمكانية تسمح

 

  :السكان منو معدل بنفس خارجياً  العمل ينمو حيث

 

  :يكون أن احلجم مع الغلة ثبات فرض على ويرتتب ،السكاين النمو معدل ميثل n+1 حيث

 

  :أي ،(s) الناتج من نسبة استثمار سولو منوذج يفرتض كما

 

  .(d) بنسبة يندثر أو كيستهل احلايل املال رأس أن يفرتض كما

 ينمـو أنـه يفـرتض والـذي (A) التكنولـوجي التغـري بإضـافة األساسـي منوذجـه سـولو وسع وقد

ــــــــوجي التغــــــــري متغــــــــري دخــــــــالإ ويــــــــتم. ثابــــــــت مبعــــــــدل ــــــــاج دالــــــــة يف والعمــــــــل الكنول ــــــــاً  اإلنت  تفاعلي

Multiplicatively فعاليــــة زيــــادة أو العمــــل مــــدخل بتفعيــــل عليــــه مــــايطلق أوAugmenting 

Labour:  

 

 النمـو مبعـدل يتحـد التكنولـوجي التغـري إدخـال بعـد الطويـل األجل يف النمو فإن لسولو ووفقاً 

 :التكنولوجي التغري منو معدلو  ،السكاين
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 يتطلــب االقتصــادية السياســة نظــر وجهــة مــن هيكليــاً  النمــوذج تطبيــق فــإن ،ذلــك علــى وبنــاءً 

 معــدل خفــضو  ،التكنولــوجي التطــور زحتفيــو  ،االدخــار تشــجيعو  ،الســكاين النمــو معــدل خفــض

  .املال رأس اندثار

 للنمـو مهمـاً  حمدداً  ثابت، مبعدل السكان منو تعترب النيوكالسيكية النماذج فإن عام، وبشكل

 الســـلبية اآلثـــار تعـــويض يف التقـــين، التقـــدم أمهيـــة علـــى تركـــز أ�ـــا كمـــا احلقيقـــي، الفـــردي الـــدخل يف

 التقـين التقـدم فـإن ولـذلك، األجـل طويـل النمـو حتديـد مث ومن ،لاملا لرأس احلدية اإلنتاجية لتناقص

 منــو معــدل مــع النـاتج منــو معــدل سيتسـاوى بدونــه والــذي ،النمــو معـدل حتديــد يف مهمــاً  دوراً  يلعـب

  .صفراً  الفردي الدخل يف النمو معدل يكون حبيث ،السكان

 االدخــار معــدل زيــادة أن يف ،)دومــار – هــارود( منــوذج عــن النيوكالســيكي النمــوذج وخيتلــف

 ال ولكنهــا ،الفــردي الــدخل منــو وإىل ،االســتثمار معــدل زيــادة إىل تــؤدي النيوكالســيكي النمــوذج يف

 على تؤثر أن ميكن الكلية االقتصادية السياسات فإن لذلك؛ النمو معدل يف دائمة زيادة إىل تؤدي

   .الطويل األجل يف النمو معدل على تؤثر ال ولكنها الفردي، الدخل

  :(Romer) ورومر ،(Lucas) للوكاس الداخلي النمو نماذج ٣-٢-٢

 ولكـــن الفـــردي، املـــال رأس نفـــس هلـــا الـــيت الـــدول أن" النيوكالســـيكية" النمـــو منـــاذج تفـــرتض

 إىل النهايـة يف لتصل خمتلفة مبعدالت تنمو سوف الفردي، والدخل املتاحة النسبية املوارد يف ختتلف

 مواردهـــا ختتلـــف الـــيت للـــدول الفـــردي الـــدخل تســـاوي عـــن فـــرتاضاال هـــذا .الفـــردي الـــدخل تســـاوي

 Endogenous Growth( الـداخلي النمـو نظريـة منظـري قبـل مـن مقبـوالً  يكـن مل املتاحـة النسـبية

Theory(،  ًلوكاس، من وخصوصا )Lucas,1988(،  رومرو )Romer,1986 (منـاذج قدما اللذان 

 والبشــري، املــادي املــال رصــيد علــى النمــو فيهــا عتمـدي حيــث التقــين؛ التقــدم علــى تركــز للنمــو حركيـة

  : R&Dوالتطوي البحث مستوى وعلى
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  :حيث

Y  =اإلنتاج.  

K  =املادي املال رأس.  

HC  =البشري املال رأس.  

   .القومي االقتصاد يف البشري املال رأس رصيد متوسط=  

L = العمل عنصر. 

A = املستوى هذا ثبات فرتضوي، املتاحة التكنولوجيا مستوى.  

  :التالية للمعادلة طبقاً  البشري املال رأس تراكم عملية وتتحدد

 

 خطـي بشـكل يعتمـد والـذي ،البشـري املال رأس يف النمو معدل ميثل و،  حيث أن

 املنفـق الوقـت تزايـد فـإذا. عليـه احلصـول مت الـذي البشـري املـال ورأس ،للتعلـيم املخصص الزمن على

 ودائـم مرتفـع منـو معـدل يتحقـق فسـوف ،البشـري املـال رأس علـى احلصـول أجـل من األفراد بواسطة

 . القومي لالقتصاد

 أي ، تسـاوي البشـري املـال لـرأس احلديـة اإلنتاجيـة فـإن السـابقة للمعادلة ووفقاً 

  .للتعليم خصصامل الزمن على يتوقف البشري املال رأس على العائد معدل أن

 االقتصـــادي، النمـــو إحـــداث يف العوائـــد تزايـــد دور علـــى) الـــداخلي النمـــو منـــاذج( تركـــز كمـــا

 مــاال إىل النمـو باسـتمرار يسـمح ممـا العوائـد؛ تنـاقص بعـدم يتصـف الـذي البشـري، املـال رأس وأمهيـة

 البحـث ىعلـ يعتمـد النمـو معـدل لكـن. العوائـد بتنـاقص يتسـم الـذي املادي املال رأس عكس �اية

 ألن جديــدة؛ تقنيــة تقــدم الــيت املنشــأة احتكــار قــوة وعلــى للمســتثمر الزمنيــة الفــرتة وعلــى والتطــوير

 بتقـــدمي أرباحهـــا تعظـــيم عـــن تبحـــث الـــيت االقتصـــادية الوحـــدات تقـــوم حينمـــا حيـــدث التقـــين التقـــدم

  .والتطوير البحث على اإلنفاق طريق عن وأفضل أحدث منتجات



١٤  

 :(Kaldor) كالدورو  )Verdoorn's Law( نر و فيرد دراسات ٤-٢-٢

 يف العوائــد تزايــد إىل أشــار مــن أوائــل مــن املقــاالت مــن عــدد يف ،)كالــدورو  فــريدورن،( يعتــرب

 :لسببني اإلمجايل احمللي الناتج منو إىل الصناعي اإلنتاج منو يؤدي حيث الصناعة؛ قطاع

 القـــانون هــذا) Verdoorn's Law( فــريدورن قــانون، الصــناعة قطــاع يف العوائــد زيــادة: أوالً 

 إىل يــؤدي أســرع بشــكل اإلنتــاج منــو( اإلنتاجيــة منــوو  النــاتج منــو بــني العالقــة مــع يتناســب

 زيـادة فـإن ،الطويـل املـدى على أنه إىل أشار حيث .)العوائد لزيادة نتيجة اإلنتاجية زيادة

 ةاإلنتاجيــــ متوســــط يف بزيــــادة مصــــحوبة تكــــون الغالــــب يف %١٠ بنســــبة اإلنتــــاج حجــــم

 وجـدت الالحقـة الدراسـات. (Verdoorn's ,1949, p. 59) %٤,٥ حبـوايل للعامـل

 .Kaldor. N 1966, p) - املثال سبيل على كالدور - %٥ من قريباً  املعامل هذا أن

  .)٠,٤٨٤( النسبة هذه وجد (289

ــاً   نتــاجاإل عناصــر انتقــال بســبب الصــناعية، غــري اإلنتاجيــة القطاعــات يف اإلنتاجيــة زيــادة: ثاني

 إجيابـاً  يـرتبط اإلمجـايل احمللـي النـاتج منـو فـإن ،ذلـك علـى وبنـاءً  الصناعي، القطاع إىل منها

  .الصناعي اإلنتاج منو مع

 :(Romer. P) رومر لبول الفائدة اتساع مفهوم ٥-٢-٢ 

 يرى حيث،) (Spillovers الفائدة اتساع مفهوم) (Romer. P, 1963 رومر بول قدمو  

 ،أخرى جهات على بالنفع تعود جديد صناعي منتج إلطالق املصاحبة اجلهودو  التطوير أن

 إىل حتتاج اليت األساسية التكنولوجياو  ،باالبتكارات يتعلق فيما هذاو  املبتكرة، اجلهة إىل باإلضافة

 احتكارية؛ سياسة أي معها جتدي ال حيث العامة، السلعة مبثابة أصبحت حبيث هائلة، موارد

 .االستثمارات �ذه الدولة ومتق أن ميكن بالتايلو 
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  :(Joseph Schumpeter) شومبيتر جوزيف فرضيات ٦-٢-٢ 

 من مستوى توافر فشرط التقين، التقدم لتحقيق الالزمة احلوافز ماهية حول جدل هناك نظرياً 

 حيث ،Joseph Schumpeter شومبيرت جوزيف كتابات يف جاء ما أول جاء السوقي االحتكار

 تقدمي خالل من تتأتى اليت األمهية بتلك ليست - احلقيقة يف - السعرية ملنافسةا أن شومبيرت يرى

 اليت املنافسة تلك أي الصناعي، التنظيم من جديد نوع أو جديدة، تكنولوجيا أو جديدة، سلعة

 هذا بإحداث املنشأة تقوم حىت لذلك، املنتج، جودة أو التكاليف يف حقيقةو  نوعية ميزة تقدم

 من معينة بدرجة حممية تكون أن البد املنشأة هذه أن" شومبيرت" يرى الكبري بتكاراال من النوع

 أشكال، عدة تأخذ اليت املنظم اخرتاعات نإ) Schumpeter, 1942( شومبيرت ويعترب. االحتكار

 النظام استمرار تضمن واليت لالقتصاد احملرك هي جديدة، إنتاج طرق أو منتجات تقدمي منها

  . اإلنتاج يف التوسع إىل الرأمسايل، اإلنفاق وليس اجلديدة، االخرتاعات تؤدي ثحي الرأمسايل،

 ):Keynes( كينز فرضية ٧-٢-٢

 مسيث اعتقد كما االدخار، وليس للنمو احملرك هو االستثمار أن) Keynes( كينز ويعترب

 هو الدخل أنو  االدخار يساوي ال املخطط االستثمار أن كينز ويعتقد. التقليديون واالقتصاديون

 اقتصاد يف االدخار مع االستثمار بتساوي كينز افرتاض من وانطالقاً . بينهما يوازن الذي املتغري

 مع مباشرة بصورة يرتبط) Domar دومار،(و ،)Harrod، هارود( منوذج يف النمو فإن مغلق،

 بني حاللإ وجود عدم بافرتاض املال رأس إىل الناتج نسبة مع مباشرة غري وبصورة ،االدخار

 الطاقة يوسع الذي االستثمار يتضمن فإنه موجب، ادخار وجود حال ففي .اإلنتاج عناصر

  .لالقتصاد اإلنتاجية

 :شومبيتر لفروض (Goodwin. M) اختبار ٨-٢-٢

 ،(Schumpeter. J, 1942) شومبيرت لفروض اختبارها يف (Goodwin. M, 1998) أما

 اليت بنظريته خرجو  الزمن، عرب النمو أمناط تتبع خالل من ،تارخيياً  نظريته، فروض طور الذيو 

 غالربيث جون تاله .األصغر باملنشآت مقارنة R&D على أكثر تصرف الكبرية املنشأة أن :تقول

)John K. Galbraith( ،يف لالستثمار الكبرية املنشآت ميل فسر الذي الزمن، من عقد حبوايل 

 يف خماطرة أقل، R&D على النفقات أن ،Goodwin. M)( ترى االبتكارات،و  التكنولوجيا
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 نظريتيهما يؤيدا مل Galbraithو Schumpeter من كال أن منوعلى الرغم . الصغرية املنشآت

 أنه إىل الباحثة خلصتو  إليه، ذهبا ما صحة أثبتا االقتصاديني من بعدمها أتى من أن إال، باألرقام

 تتسم فرضياته مصداقية أن إىل خلصت إ�ا بل ؛شومبيرت إليه ذهب ما يثبت قاطع دليل يوجد ال

 لتطوير كبرية حاجة هناك أن الحظوا االقتصاديني نأ كما. تدعمها لشواهد الفتقادها بالضعف،

 نهأو  املنظمة تواجهها اليت القرارات ماهية بوضوحو  نتفهم لكي الصناعية املنظمات دراسة جمال

 على اإلنفاق مع يتناسب احلجم أن على قاطع دليل هناك فليس البرتوكيماوية، املنشآت باستثناء

R&D.  إىل استثمارا�ا من جزء لتوجيه كبري دافع هلا ليس الصغرية املنشآت فإن هذا، علىو 

   .الالزمة املوارد متتلك اليت الكبرية املنشآت عكس التقنيةو  التطوير

دافعها و  اخرتاعا�ا فقد ربط بني حق املنشأة باالحتفاظ حبقوق، )(Arrow. K, 1962أما 

أفكار أراو بشأن ) Demsetz. H, 1969(وقد انتقد هاوارد دميستز   .R&Dلالخنراط يف أنشطة 

  ؟ R&Dحتديد من األنسب املنشآت الصغرية أو الكبرية فيما يتعلق باإلنفاق على 

 :اإلنتاج دالة ٣-٢

 خمرجات إىل اإلنتاج عوامل أوinputs  املدخالت بتحويل منشأة ألي الرئيس النشاط يتمثل

outputs.  بعيداً  اهلدف هذا لتحقيق املنشأة تعتمدها اليت باخليارات حتديداً  االقتصاديون يهتمو 

 االقتصاديون عمد لذا ؛اإلنتاجية العملية يف املتضمنة اهلندسية intricacies التعقيدات مناقشة عن

 ،املخرجاتو  املدخالت بني العالقة متثل النماذج هذه لإلنتاج، abstract جمردة مناذج بناء إىل

  : الشكل تأخذ اليت Production function اإلنتاج بدالة تتمثلو 

 
 الفرتة، نفس يف املستخدم املال رأس متثل: K ،معينة فرتة يف اإلنتاج كمية متثل: q حيث

L :العمل، ساعات عدد متثل M: إىل إضافة ،الفرتة نفس يف اإلنتاج يف الداخلة األولية املواد متثل 

 قطاع أي يف السابقة اإلنتاج دالة تطبيق ميكنو  .اإلنتاجية العملية على تؤثر أخرى متغريات أي

 .غريهاو  البنكية اخلدماتو  الزراعةو  كالصناعة اإلنتاجية القطاعات من
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: أوالمها  أساسيني، مبدأين إبراز اإلنتاجية الدالة مفهوم تقدمي جمال يف هنا املهم منو   

  الناتج حجم استجابة به يقصد ما وهو ،) RTS( أو Return to scale احلجم على العائد

output اإلحالل، مرونة هو الثاين، املبدأو  .املدخالت عناصر كل زيادةل Elasticity of 

Substitution للحصول باآلخر،) املدخالت( اإلنتاج عناصر أحد استبدال سهولة مقدار أو 

 : الشكل تأخذ إنتاج دالة ففي .اإلنتاج مستوى نفس على

  

  proportionate change النسيب للتغري مقياس عن عبارة هي) σ( اإلحالل مرونة أن جند

)١(احلجم على العائد يف النسيب للتغري بالنسبة )K/L( املقدار يف
RTS )املهم من كذلك )٢ 

 اإلنتاج دالة زحف أو انتقال إىل يؤدي الذي، اإلنتاج دالة على التقين التطور انعكاس إىل اإلشارة

 .)٣(أعلى إىل

 فإن، الشاملة التنموية للعملية األساسي احملرك ميثل الذي الصناعي اإلنتاج جمال يفو 

 األخرى، ا�االت يف التنمية دراسات من اً حظ بأوفر ليست النامية الدول يف التطبيقية الدراسات

 كفاءة من الرفع يف أمهيتها رغم وقلتها، يةالتطبيق الدراسات شح من يشكو أيضاً  احلقل فهذا

 حجر متثل الصناعي القطاع تتناول اليت التطبيقية الدراسات كونو  ،الشاملة التنموية العملية

 ميكن واليت ومساراته، اجتاهاته عن قيمة معلومات توفر أل�ا ؛الصناعية االقتصادية للتنمية األساس

 االقتصادية البنية يف اهليكلية التغيريات إلحداث الصناعية يةالتنمو  العملية صياغة إعادة خالهلا من

 .الشاملة االقتصادية التنموية العملية تطوير يف اإلسهام يف فاعلية أكثر تصبح كي الصناعية،و 

                                                             

  : كالتايل هنا عنها التعبري ميكن اإلحالل مرونة )١(

ويكون العائد على . يدل على زيادة اإلنتاج الكلي عند زيادة مجيع عناصر اإلنتاج بنسبة معينة RTSالعائد على احلجم  )٢(

 ،مماثلة بنسبة الكلي اإلنتاج يف زيادة إىل تؤدي معينة بنسبة اإلنتاج عناصر مجيع كميات زيادة يتؤد احلجم ثابتًا عندما

كما يكون متزايدا ،أقل بنسبة الكلي اإلنتاج زيادة إىل معينة بنسبة اإلنتاج عناصر مجيع زيادة ويكون متناقصا عندما تؤدي

  .أكرب بنسبة الكلي اإلنتاج زيادة إىل تؤدي معينة بنسبة اإلنتاج عناصر مجيع زيادة عندما تؤدي

 إىل تنظر اليت احلديثة النمو لنظريات ، خالفاexogenous variable خارجيا متغريا التقين التطور اعترب Solow سولو )٣(

 النمو بنظريات يسمى التقنية، فيما االبتكارات بدور النظريات هذه �تم حيث ،endogenous داخلي كمتغري التقنية

  ).هـ١٤١٧ املتوسطة، النظرية: الكلي احملمود نصر، االقتصاد عبد( Endogenous Growth Theory خليالدا
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 The باملعامل الصناعي القطاع على التطبيقية الدراسات خمرجات أو املعلومات تتمثلو 

Parameters الكفاءة معامالت :مثل الصناعية املنشآت صائصخ حتدد اليت الضرورية 

 Distribution )٢(التوزيع معامالتو  ،Production Efficiency Parameters )١(اإلنتاجية

Parameters،  ٣(اإلنتاج عائداتو( Production Return،  ورأس العمل بني اإلحالل مرونةو 

 من غريهاو . The Elasticity Substitution Between The Labor and Capital املال

 مرونة جمال ويف .اخلاص القطاع يف أو العام املستوى على القرار لصناع الفائدة ذات املعلومات

 قلة من أيضاً  يشكو النامية الدول يف الصناعي القطاع فإن املال، رأسو  العمل بني اإلحالل

 الظواهر من العديد حتليل يف تقديرها أمهية رغم اهلامة، اجلزئية هذه تتناول اليت الدراسات

 .)٤(بالعمالة يتعلق ما خصوصاً  االقتصادية،

 ال نهإحيث  املتقدمة، الدول عن كثرياً  متخلف باختصار ا�االت هذه يف البحثي الواقع إن

 من الصناعي، القطاع تطوير على يشجع أن ميكن الو  ،التنموية العملية دفع يف ينجح أن ميكن

 املواد تصدير على القائم االقتصاد سيادة إىل جزئيا هذا يعود رمباو  ،خصائصه على التعرف خالل

 أو الرعي أو الزراعة على يعتمد ـ منواً  األقل أو – النامية الدول بعض يف االقتصاد لكون أو األولية،

 .العمالة على الرتكيز ذات أو ،تطورةامل غري القطاعات من غريها

 دوغــالس -كــوب دالــة أشــهرها لعــل اإلنتــاج، دوال نمــ بالعديــد االقتصــادية األدبيــات تزخــرو 

)Cobb-Douglas (دوغــــالس بــــولو  كــــوب تشــــارلز مــــن كــــل قبــــل مــــن اكتشــــافها أعيــــد الــــيت)٥( 

)Charles W. Cobb and Paul H. Douglas,1928( تلك من الزمان، من عقدين حوايل بعد 

                                                             

  .يقصد مبعامل الكفاءة اإلنتاجية املعلمة اليت تقيس التقدم التكنولوجي )١(

 هذا قيمة تنحصر ما وعادة اإلنتاج يف والعمل املال رأس من كل مسامهة مدى يوضح، معامل التوزيع بني عناصر اإلنتاج )٢(

 ).δ<1>0( والصفر الوحدة بني املعامل

معامل التجانس لدالة اإلنتاج ويعكس مرونة اإلنتاج بالنسبة لعناصر  Production Returnيقصد بعائدات اإلنتاج  )٣(

  . اإلنتاج

(4) Williams, R. L." Capital-Labor substitutions in Jamaican Manufacturing” Social and 

Economic Studies, Sep, 1976” 

(5) Klump. R and Lagrandville. O, “ Economic Growth and the Elasticity of Substitution: 
Two   Theorems and Some Suggestions 
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 كـوب دالـة وتتميـز ).Knut Wicksell, 1901( فيكسـل السـويدي االقتصـادي وضـعها الـيت الدالـة

 . الصحيح الواحد وتساوي ،ثابتة فيها اإلحالل مرونة بكون دوغالس –

  Minhas. Bو ،Chennery.Hو ،K Arrow. وتلميـذه ،Sollow. R سـولو روبـرت أن إال

 دالة قدموا ،(١) Capital-Labor Substitution and Economic Efficiencyالشهرية الورقة يف

 رأسو  العمـل بـني اإلحـالل مرونـة بكـون تتميـز الـيت. دوغـالس -كـوب دالـة مـن عمومية أكثر إنتاج

 بـني مـا تـرتاوح موجبـة ثابتـة قيمـاً  تأخـذ بـل ،احـدللو  مسـاوية تكـون أن تشـرتط ال لكنهـا ثابتـة، املال

 Constant Elasticity الثابتــة اإلحــالل مرونــة ذات اإلنتــاج بدالــة مسيــت، �ايــة مــاالو  الصــفر

Substitution Between the Capital and Labor CES)(،  التطبيقيـة الـدوال تقتصـر الو 

 املــــدخالت بــــني العالقــــة تصــــف الــــيت اإلنتاجيــــة الــــدوال مــــن الكثــــري فهنــــاك ،الــــدالتني هــــاتني علــــى

 Anti-Log( املتســـــــامية اللوغاريتميــــــة اإلنتــــــاج دالــــــةو  ،اخلطيـــــــة اإلنتــــــاج دالــــــة منهــــــا املخرجــــــات،و 

Production Function(، اوغريه )٢(.   

 املعممــــــة الثابتــــــة اإلحــــــالل مرونــــــة ذات اإلنتــــــاج دالــــــة نتنــــــاول أن حنــــــاول البحــــــث هــــــذا يفو 

Generalized Constant Elasticity Production Function القطـاع يف اإلنتـاج دوال تقـدير يف 

 الســــنوات يف أخــــذت الــــيت CES دالــــة اســــتخدمنا حيــــث. الســــعودية العربيــــة اململكــــة يف الصــــناعي

 دالــة مــن عموميــة أكثــر فهــي. )٣(الكلــي االقتصــادو  االقتصــادي النمــو جمــال يف كبــرية شــهرة ةاألخــري 

 CES تسـتخدم كمـا .منهـا خاصـة حالـة تعتـرب دوغـالس – كـوب دالـة إن بل دوغالس، – كوب

  . )٤(االقتصادي النمو جمال يف االقتصادية القضايا من الكثري ملعاجلة

                                                             

(1)  Arrow et al.(1961). 
(2) Nicholson. Walter (1995).” Microeconomic Theory: Basic Principals and Extensions” 

PP 311-343, The Dryden Press, Orlando. Florida 
(3) Temle. J (2009), “ The Calibration of CES Production Function” , University of   

Bristol. 

 .  (Temple, 2009) انظر CES خصائص من للمزيد )٤(



٢٠  

 : تطبيقيةالدراسات ال ٤-٢

 ذكرنـاو  ،الصـناعي نتـاجاإلو  التكنولوجيـا موضـوع تناولـت الـيت النظريـات أهـم سابقاً  استعرضنا

يف هـذا اجلـزء تقـدمي أكـرب جمموعـة  توحاول ،أيضاً  املوضوع هذا تناولت تطبيقية دراسات هناك بأن

يف  CESأو الدراســـات الـــيت اســـتخدمت دالـــة  ،مـــن الدراســـات التطبيقيـــة املتعلقـــة مبوضـــوع البحـــث

  :التحليل

 : )٢٠٠٤ الخالق، عبد( دراسة ١-٤-٢

 دالـة باسـتخدام الفلسـطينية الصـناعة يف اإلنتاجيـةو  اإلنتـاج دوال حتليـل الدراسـة هـذه ناقشت

 الدراسـة إليها توصلت اليت النتائج أهم كانتو  ،CES املعممة الثابتة اإلحالل مرونة ذات اإلنتاج

 حـني يف) اإلنتـاج عناصـر مـن %٧٢ تهاحصـ بلغت اليت( العمالة على االعتماد تكثيف يف، تتمثل

 رأس اســـتخدام بقلـــة تتعلـــق أســباب إىل الباحـــث أوعزهـــا الـــيتو  املــال، رأس حصـــة هـــي فقــط %٢٨

 لعنصــر االســتخدام كفــاءة يف قلــة هنــاك أن أيضــاً  الباحــث وجــد قــدو  .فيــه التقنيــة اخنفــاض أو املــال

 اإلحــالل معــدل ارتفــاع أيضــاً  وجــد وقــد. العمــل عنصــر مرونــة ارتفــاع علــى انعكــس ممــا املــال؛ رأس

 .املال لرأس ٠,٤٠ مقابل ٧,٢ للعمل احلدية اإلنتاجية الرتفاع نتيجة١٧,٩٦ الفين

 للقطاع الثابتة اإلحالل مرونة دالة تقدير") هـ ١٤١٩( أيوب الدين، محي دراسة ٢-٤-٢ 

 :"١٩٩٦-١٩٨٠ للفترة السعودي البنكي

 للقطـــاع الثابتـــة اإلحـــالل مرونــة دالـــة تقـــدير" ، )هــــ١٤١٩( أيــوب الـــدين، حمـــي دراســـة أمــا  

 املرونـة ذات اإلحـالل دالـة بتطبيـق الباحـث قـام فقد. )١٩٩٦ – ١٩٨٠( للفرتة السعودي البنكي

 البنكـي القطـاع علـى طبقـت الدراسـة أن مـن الـرغم علـىو . م١٩٩٦ إىل ١٩٨٠ مابني للفرتة الثابتة

 حمــل للفــرتة الســعودي البنكــي القطــاع ملمعــا أهــم اســتخالص يف CES دالــة مــن اســتفادت أ�ــا إال

 القطـاع علـى CES دالـة تطبيـق صـالحية علـى الباحـث إليهـا توصل اليت النتائج دلت فقد ،البحث

 مـــن كـــربأ التجـــانس درجـــة أن إىل أيضـــاً  الباحـــث توصـــلو  .البنكيـــة العمليـــة ســـلوك شـــرحو  ،البنكـــي

 القطـاع أن إىل إضـافة، ١,٠٢٤ ادلتعـ أ�ـا وجـد حيـث ،احلجـم غلـة تزايـد سـيادة يعين مما ،الواحد

 ذلــك ومــن، اإلنتــاج عناصــر بــني اإلحــالل إمكانيــة الدراســة أظهــرت كمــا،  بالفاعليــة يتميــز البنكــي
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 علــى التــدريب يف التوســع طريــق عــن القطــاع هــذا إنتاجيــة حتســنيو  زيــادة إمكانيــة الباحــث اســتنتج

  .اجلديدة التقنية استخدامو  ،البنكية للعمليات احلديثة الطرق

دراسة تطبيقية قياسية لنموذج مرونة ) " ١٩٩٦(وآخرون ، سعيد الخطيب دراسة ٣-٤-٢

  :١٩٩٠- ١٩٨٥كبرى في األردن للفترة اإلحالل الثابتة المعممة للمؤسسات الصناعية ال

 مـــــن مؤسســـــة وعشـــــرين لثمـــــان التجميعيـــــة اإلنتـــــاج دالـــــة تقـــــدير إىل الدراســـــة هـــــذه هـــــدفت

 وذلـــك ،١٩٩٠-١٩٨٥ للفرتتـــني املـــايل عمـــان ســـوق يف درجـــةوامل ،الكـــربى الصـــناعية املؤسســـات

 يف تـتلخص الدراسـة نتـائج أهـم وكانـت، املعممة الثابتة اإلحالل مرونة ذات اإلنتاج دالة باستخدام

 اإلنتاجيــة الكفــاءة معلمــة أن النتــائج أظهــرت حيــث ،الــزمن عــرب) التكنولــوجي( التقــين التطــور أمهيــة

 وكـــذلك ،١٩٩٠ -١٠٨٥ الكليـــة الفـــرتة خـــالل% ١ معنويـــة مســـتوى عنـــد إحصـــائية داللـــة ذات

 مــــــن التقــــــين التطــــــور ارتفــــــع فقــــــد ،١٩٩٠-١٩٨٨و ١٩٨٧-١٩٨٥ الفــــــرعيتني الفرتتــــــني خــــــالل

 ملعلمــة بالنســبة أمــا. ١٩٩٠ -١٩٨٨ للفــرتة) ٣,١٩٤( ىل ١٩٨٧-١٩٨٥ الفــرتة يف) ٢,٤٢١(

 يف تناقصــاً  الدراســة أظهــرت فقــد ،ةاإلنتاجيــ للعمليــة بالنســبة املــال رأس كثافــة تقــيس والــيت التوزيــع

 علـى) العائد( الغلة تزايد حالة الكلية اإلنتاج دالة توضح كما. معنويته تثبت ومل ،الزمن عرب قيمتها

 زيـادة إىل تـؤدي املؤسسـات هذه يف املستخدمة اإلنتاج عناصر يف زيادة أي أن يظهر وهذا ،احلجم

 .اإلنتاج يف أكرب

 يف املــــال رأس عنصـــر اســـتخدام زاد كلمــــا العمـــل عنصـــر تاجيـــةإن زيــــادة إمكانيـــة تبـــني كمـــا

 الواحـــد مـــن أكـــرب والعمـــل املـــال رأس بـــني اإلحـــالل مرونـــة معامـــل كـــان حيـــث،  اإلنتاجيـــة العمليـــة

 عنـد الصـفر التسـاوي اإلحالل معلمة حيث أن ،دوغالس-كوب دالة تفرتض كما ليس الصحيح

 للفرتتـــــني% ٥ معنويـــــة مســـــتوى وعنـــــد ،١٩٩٠-١٩٨٥ الكليـــــة الفـــــرتة يف% ١ معنويـــــة مســـــتوى

 مــن مسـتخدمة زيـادة أي أن يعـين وهـذا. التـوايل علـى ١٩٩٠-١٩٨٨و ١٩٨٧-١٩٨٥ اجلـزئيتني

 .العامل إنتاجية زيادة إىل تؤدي املال رأس

ـــــة أظهـــــرت كمـــــا  ١٩٩٠-١٩٨٨ الفرتتـــــني يف  قيمـــــة يف طفيفـــــا حتســـــناً  اإلحنـــــدار معادل

 املبيعـات رقـم قسـمة بعـد( الثابتـة باألسـعار املبيعـات قيمـة خداماسـت عند وذلك ،١٩٩٠-١٩٨٥و

 احلصــول مت الـيت لتلـك مشـا�ة فجـاءت النتـائج بـاقي أمـا. لإلنتـاج كمقيـاس) التضـخم خمفـض علـى
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 متخذي تساعد فإن نتائج هذه الدراسة، أخرياً . اجلارية باألسعار املبيعات رقم استخدام عند عليها

 .الشاملة التنموية العملية خدمة يف الصناعية التنمية جمال يف القرار

اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج في القطاع " ،)م٢٠١٠( ممدوح ،الخطيب دراسة ٤-٤-٢

  : "غير النفطي السعودي

 غـــري القطـــاع يف وحمــددا�ا اإلنتـــاج لعوامــل الكليـــة اإلنتاجيــة تقـــدير إىل الدراســة هـــذه هــدفت

 ،البشــري املــال ورأس املــادي املــال رأس إســهامات علــى رفالتعــ �ــدف وذلــك ،الســعودي النفطــي

 واعتمدت ،٢٠٠٧-١٩٧٠ الزمنية الفرتة خالل االقتصادي النمو عملية يف األخرى العوامل وبقية

 ،الـدائم اجلـرد بطريقـة املـادي املـال رأس قـدرت حيـث. احلقيقيـة باألسـعار سنوية بيانات على بذلك

 مـن انطالقـاً  البشـري املـال رأس قـدرت كما ،(Nehru and Dhareshwar, 1993) منهج وبتطبيق

 عـدد متوسـط مؤشـري خـالل مـن اكتسـبتها اليت باملهارات العمل قوة برتجيح ،الداخلي النمو نظرية

 املشــرتك التكامــل مــنهج الدراســة وطبقــت. التعلــيم يف املســتثمر املــال رأس وعائــد ،الدراســة ســنوات

 الصـغرى املربعـات طريقـة اسـتخدمت مث ،املـادي املـال لـرأس سبةبالن اإلنتاج مرونة لتقدير جلوهانسن

 الدراسـة هـذه نتـائج أهـم وتلخصـت. اإلنتـاج لعوامـل الكليـة اإلنتاجيـة مث ومن ، سولو بواقي لتقدير

 وكــان ،%٠,٥ قـدره طفيـف موجـب سـنوي مبعـدل منـت قـد اإلنتـاج لعوامـل الكليـة اإلنتاجيـة أن يف

 قـــدر فقـــد البشـــري املـــال ورأس املـــادي املـــال رأس أمـــا ،%١ دودحبـــ االقتصـــادي النمـــو يف إســـهامها

ــــ التـــوايل علـــى منومهـــا معـــدل  الـــيت املقابلـــة باملرونـــة النمـــو معـــدالت  وبرتجـــيح. %٥,٤و ،%٧,٤ ب

 رأس إســهامات وزعـت فقـد ،البشـري املـال أس ٠,٥٤٤ـــــــــوب ،املـادي املـال لـرأس ٠,٤٥٦ بـــ قـدرت

 ،%٥٣ :بالنسـب التـوايل علـى اإلنتـاج لعوامـل الكليـة واإلنتاجيـة ،ريالبشـ املـال ورأس ،املادي املال

 كــان والبشــري املــادي املــال لــرأس املغــايرة األخــرى العوامــل أثــر أن يالحــظ حيــث. %١و ،%٤٦

 .النفطي غري القطاع يف االقتصادي النمو على طفيفاً 

 ،النفطيـة اإليـرادات يهـ اإلنتـاج لعوامل الكلية اإلنتاجية حمددات أهم أن الدراسة بينت كما

 ومبعـــدل ،اإلنتـــاج لعوامـــل الكليـــة باإلنتاجيـــة الطرديـــة عالقتهمـــا تبـــني واللـــذان االقتصـــادي االنفتـــاحو 

 عـدم تبـني حـني يف ،اإلنتـاج لعوامل الكلية اإلنتاجية مع عكسية بعالقه ارتباطه تبني الذي التضخم

 ،اإلمجـايل احمللـي النـاتج إىل املوازنة عجز ونسبة ،املباشر األجنيب كاالستثمار أخرى متغريات معنوية
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، التعلـيم علـى احلكـومي واإلنفـاق، اإلمجـايل احمللـي الناتج إىل النقود كتلة بنسبة مقيماً  املايل والتطور

 تفســـري يف) الرأمساليـــة والتجهيـــزات األالت( الرأمســـاليي والـــواردات ،الوافـــدة العمالـــة مـــن العمـــل قـــوةو 

 .اإلنتاج وامللع الكلية اإلنتاجية مستوى

 أن وتبــني، النفطــي غــري القطــاع يف اإلنتــاج ملــدخالت النســبية األمهيــة الدراســة وضــحت كمــا

 خـرىاأل العوامـل أمـا، والبشـري املـادي املـال رأس تكـوين إىل تقريباً  برمته يعزى القطاع هذا يف النمو

 الـــذي التقـــين التقـــدم يـــأيت العوامــل هـــذه ضـــمن مـــن بـــأن الواضــح ومـــن. %١ بنســـبة إال تســـهم فــال

 عوامـــل بتـــأثري يتالشـــى أثـــره أن أو ،الســـعودي االقتصـــاد يف النمـــو علـــى ملموســـاً  أثـــراً  لـــه أن اليبـــدو

 . اإلنتاج لعوامل اإلنتاجية تكوين يف تدخل أخرى

دالة اإلنتاج الصناعي في المملكة العربية " ،)م١٩٩٣(ممدوح  ،دراسة الخطيب ٥-٤-٢

  :"السعودية

 باسـتخدام السـعودية العربيـة اململكة يف الصناعي اإلنتاج دالة تقدير إىل الدراسة هذه هدفت

 ورأس العمـــل تفســـريين مبتغـــريين: (املختلفـــة بأشـــكاهلا دوغـــالس-كـــوب دالـــة: املعروفـــة اإلنتـــاج دوال

 ،)األوليــة واملــواد املــال ورأس العمــل: تفســريية متغــريات بثالثــة ،املتســامية أو العامــة ،املختصــرة ،املــال

 طـرق تطبيـق خـالل مـن وذلـك. احملولـة اللوغاريتميـة الدلـةو  ،الثابتـة اإلحالل مرونة ذات نتاجاإل دالة

 املرجحــــة الصــــغرى املربعــــات وطريقــــة، OLS العاديــــة الصــــغرى املربعــــات طريقــــة( القياســــي التقــــدير

WLS(، ورأس للعمـــل اإلنتاجيــة املرونــات تقــدير مت املختـــارة اإلنتــاج دوال علــى عتمــادوباإل حيــث 

 بــني اإلحـالل ومرونـات ،التقــين لإلحـالل احلديـة واملعــدالت، اإلنتـاج لعناصـر احلديــة والنـواتج ،الاملـ

 يف الدراســــة هــــذه اعتمــــدت حيــــث. املختلفــــة الصــــناعات أداء كفايــــة ومؤشــــر ،املــــال ورأس العمــــل

ـــائج علـــى بيانا�ـــا ـــه الـــذي الصـــناعي املســـح نت ـــاء الصـــناعة وزارة أجرت  ومـــاي مـــابني الفـــرتة يف والكهرب

 حيـث، اململكـة أحنـاء مجيـع يف مصـنعاً  ١٦١٧ علـى الدراسة إجراء مت وقد. م١٩٩٠ ويناير م١٩٨٩

 وبالشـمول، املختلفـة اململكـة منـاطق علـى لتوزعهـا اجلغـرايف بالشـمول الدراسـة هـذه بيانات اتصفت

 بحـثال هـذا يكسـب ممـا ،اململكـة يف الصـناعي القطـاع يف مجيعاً  الئيسة للصناعات لشموهلا النوعي

 . متميزة وأمهية فائدة
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 واملرجحــة العاديــة الصــغرى املربعــات طــريقيت تطبيــق علــى املعتمــدة البحــث نتــائج بينــت وقــد

 دالــــة أن املتعــــدد اخلطـــي واالرتبــــاط التبــــاين اخـــتالف ملشــــكليت املالئمــــة التصـــحيحات إجــــراء وبعـــد

 قـــدرت حيـــث ،الســـعودي الصـــناعي القطـــاع واقـــع مـــع تـــتالءم إنتـــاجيني بعنصـــرين دوغـــالس-كـــوب

ـــ املــال لــرأس بالنســبة النــاتج ومرونــة ٠,٤٤بـــ للعمــل بالنســبة النــاتج مرونــة  باالختبــار وتبــني ٠,٦٣ بـ

 أن يعــين ممــا، الصــحيح الواحــد عــن جوهريــة بصــورة الخيتلــف املــرونتني هــاتني جممــوع أن اإلحصــائي

 مرونـة وأن ،ثابتـة اإلنتـاج عوائـد وأن ،األوىل الدرجـة مـن متجانسـة اململكـة يف الصناعي اإلنتاج دالة

 إىل األوليــة املــواد بإضــافة دوغــالس – كــوب دالــة وفقــت كمــا. الصــحيح الواحــد تســاوي اإلحــالل

 ،املضـافة القيمـة بصـايف الصـناعي اإلنتـاج إمجـايل وباسـتبدال ،تفسـريية كمتغـريات املـال ورأس العمل

، ٠،٣١ ،٠,٢٣ بـــــ التـــوايل علــــى األوليـــة واملـــواد املــــال ورأس للعمـــل بالنســـبة اإلنتــــاج مرونـــة قـــدرت

 يؤكد مما ،الصحح الواحد عن جوهرية بصورة خيتلف ال املرونات هذه جمموع أن تبني كما. ٠,٥١

 دوال واقـــع مـــن قـــدرت فقـــد ،ذلـــك إىل إضـــافة. اململكـــة يف الصـــناعي اإلنتـــاج عناصـــر عوائـــد ثبـــات

 التقين لإلحالل احلدية واملعدالت يةاحلد النواتج ،اإلحصائية املعنوية اختبارات اجتازت اليت اإلنتاج

 ميكـن كمـا. املختلفـة السـعودية الصـناعات يف األداء كفايـة ومؤشر األولية واملواد املال ورأس للعمل

  :كالتايل البحث نتائج أهم تلخيص

 تفسري يف احملولة واللوغاريتيمة واملتسامية واجلذرية والرتبيعية اخلطية اإلنتاج دوال تفلح مل - ١

 .املال ورأس العمل ومدخالته الناتج بني قةالعال

 العمل بعنصريه الصناعي الناتج لربط والدال أفضل العادية دوجالس كوب دالة تعد - ٢

 القطاع يف املضافة للقيمة الكلي التباين من% ٩٠ العنصران هذان وفسر ،املال ورأس

  .الصناعي

 الصناعي القطاع يف ثابتة الناتج على املال ورأس العمل اإلنتاج عنصري عوائد أن تبني - ٣

 مما، الصحيح الواحد عن جوهرية بصورة ختتلف ال الدالة جتانس درجة وأن، باململكة

 ف القيمة هذه عن املال ورأس العمل بني اإلحالل مرونة اختالف عدم أيضاً  يعين

 .باململكة الصناعي القطاع

 بَني  ،املال ورأس العمل بني اللاإلح إمكانية وافرتاض األولية املواد عن النظر بغض - ٤

 ،والفحم ،البرتول صناعة أداء السعودية الصناعات أفضل أن األداء كفاية مؤشر



٢٥  

 أداء الصناعات وأقل ،األساسية الكيماوية والصناعات ،األخرى الكيماوية والصناعات

 احلدي للنتاج قيمة أعلى أن تبني كا. والتخزين ،األخرى والصناعات ،النسيج صناعة

 ،اجلاهزة األلبسة صناعة يف له قيمة وأقل، األساسية الكيماوية الصناعات يف للعمل

 اإلحالل ملرونة بالنسبة أما. املال لرأس احلدي للناتج بالنسبة بالعكس والعكس

 على وأ ،الصناعة فروع من فرع كل مستوى على سواء الصحيح الواحد فتساوي

 .بأكمله الصناعي القطاع مستوى

 ،ثالث إنتاجي كعنصر األولية املواد إدخال بعد اإلنتاج لعناصر احلدية النواتج تغريت - ٥

 قيمة وأدىن ،البرتول تكرير منتجات صناعة يف للعمل احلدي للناتج قيمة أعلى فكانت

 يف له قيمة أعلى املال لرأس احلدي الناتج وبلغ ،اجلاهزة األلبسة صناعة يف له

 الناتج أما ،األساسية الكيماوية الصناعات يف له قيمة وأدىن ،األخرى الصناعات

 قيمة وأدىن ،األخرى البناء مواد صناعة يف له قيمة أعلى فكانت األولية للمواد احلدي

  .األخرى الصناعات يف له

 مرونة نسبة بلغت حيث ،عالية رأمسالية بكثافة اململكة يف الصناعي القطاع يتصف - ٦

 ١,٤٦و ،املال ورأس ،العمل عنصري ستخدامبا ١,٤١ العمل مرونة إىل املال رأس

  .األولية املواد الثالث اإلنتاجي العنصر بإضافة

 ،معنوية تقديرات إىل دوجالس كوب دالة يف ثالث كعنصر األولية املواد إدخال أدى - ٧

 اإلنتاج مرونة وقدرت ٠,٩٧ إىل قيمته ارتفعت الذي التحديد معامل يف كبري وحتسن

 اإلنتاج ومرونة٠,٣١١ بـ املال لرأس بالنسبة اإلنتاج ومرونة، ٠,٢٢٧ بـ للعمل بالنسبة

 هذه فمجموع، اإلنتاج عناصر عوائد ثبات أيضاً  وتبني٠,٥٠٧بـ األولية للمواد بالنسبة

 جوهرية بصورة ختتلف ال اإلنتاج لدالة التجانس ودرجة ١,٠٤٥٥ يساوي املرونات

 الصناعي القطاع يف الثالثة اإلنتاج عناصر عوائد ثبات يعين مما ،الصحيح الواحد عن

 . اململكة يف

 الصناعات يف قيمة أعلى املال ورأس العمل بني التقين لإلحالل احلدي املعدل يبلغ - ٨

 األولية واملواد العمل بني التقين لإلحالل احلدي املعدل ويبلغ، األساسية الكيماوية

 لإلحالل احلدي املعدل يبلغ وأخرياً  ،البرتول منتجات تكرير صناعة يف قيمة أعلى
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 بافرتاض األخرى الصناعات يف له قيمة أعلى األولية واملواد املال رأس بني التقين

 .اإلنتاج عناصر بني اإلحالل إمكانية

 السـتنتاج الحقـة قياسـية تطبيقـات أمـام ا�ـال فسـح يف تفيـد الدراسـة هـذه أن بالذكر اجلدير

 القطــاع ختطــيط يف تســاعدد مهمــة إضــافية مؤشــرات ســابحب يســمح ممــا ،واألربــاح التكــاليف دوال

  .النسبية وندر�ا كفايتها حسب األمثل ماالستخدا حنو املوارد وتوجيه الصناعي

تحليل دالة اإلنتاج لصناعة حجر البناء في "، )م٢٠٠٢(باسم  ،دراسة مكحول ٦-٤-٢

  : "الضفة الغربية وقطاع غزة

 ودالـــة ،املعممـــة الثابتـــة اإلحـــالل مرونـــة ذات نتـــاجاإل دالـــيت تقـــدير إىل الدراســـة هـــذا تهـــدف

 لســنة الغربيــة الضــفة يف البنــاء حجــر لصــناعة الصــغرى املربعــات طريقــة باســتخدام دوغــالس-كــوب

 يف وخباصــة ،احلجــم عوائــد بتنــاقض تتميــز احلجــر صــناعة أن املقــدرة النتــائج أظهــرت وقــد. ١٩٩٧

 بثبــات تتميــز الصــغرية املنشــآت أن إال، ٠,٨٨ احلجــم عوائــد درجــة بلغــت إذ ؛الكبــرية املنشــآت

 بالنســبة اإلنتــاج مرونــة مــن أعلــى العمــل لعنصــر بالنســبة اإلنتــاج مرونــة أن تبــني كمــا. احلجــم عوائــد

 تقنيـات يف االستثمار خالل من أكرب سيكون اإلنتاج يف التوسع أن ذلك على ويرتتب ،املال لرأس

 الكبــرية املنشــآت بــني اإلنتــاج دالــة يف إحصــائياً  فرقــاً  كهنــا أن وتبــني. العماليــة الكثافــة ذات اإلنتــاج

 مقارنــة، اإلحــالل مرونــة بتــدين تتميــز احلجــر صــناعة يف العاملــة الكبــرية املشــاريع أن كمــا. والصــغرية

 ،اإلحالل مرونة بتدين تتميز احلجر صناعة يف العاملة الكبرية املنشآت نأ حبيث ،الصغرية باملشاريع

 العمـل عنصـر إحـالل يف أكـرب بإمكانية تتميز الصغرية املنشآت نأ حبيث ،صغريةال باملشاريع مقارنة

 املـال رأس حمـل العمـل عناصـر إلحـالل املنـتج أمام املتاحة اخليارات تدين يعين وهذا ،املال رأس حمل

 اسـتخدام قـرار يف التـأثري إىل اهلادفـة احلكوميـة السياسـات كفـاءة تـدين وبالتايل ،الكبرية املنشآت يف

 ميكـن دوغـالس-كوب دالة أن الدراسة نتائج من تبني كما. املنتجني كبار قبل من اإلنتاج عناصر

  . الكبرية للمنشآت بالنسبة ذلك ميكنها ال بينما ،الصغرية للمنشآت اإلنتاج دالة عن تعرب أن
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 :)Manuel Madrid-Ari .1997( دراسة ٧-٤-٢

 بشــكل أخــرى علــى معينــة بلــد تتقــدم ملــاذا فســري التقنيــة منــو معــدل يف التغــري أن املعلــوم مــن

 احلصـول النـادر مـن أنـه علـى.غريهـا مـن أسـرع بشـكل تنمـو معـني بلـد يف معينـة صناعات أو أسرع،

 انعــدامها أو نقصـها أمـا البيانــات بسـبب املركزيـة التخطــيط بلـدان يف التكنولـوجي التغــري معـدل علـى

 حبثــاً  Manuel Madrid-Aris).1997( بــه قــام الــذي البحــث يعتــرب هلــذاو  .مصــداقيتها عــدم أو

 الفــــرتة خــــالل كوبـــا يف التكنولــــوجي التغــــري معـــدل لتقــــدير حاولـــةمب قــــام فقــــد ا�ـــال، هــــذا يف رائـــداً 

 التغـــــــري تقـــــــدير مت قـــــــدو  . األخـــــــرى الـــــــدول يف التقـــــــين بـــــــالتغري ذلـــــــك مقارنـــــــةو  ،١٩٨٨ -١٩٦٣

 البحـــث فـــرتة خـــالل الباحـــث وجـــد قـــدو  ).ســـولو بـــواقي( التقليديـــة الطريقـــة باســـتخدام التكنولـــوجي

 ففـي ،TFP اإلنتـاج لعوامـل الكليـة اإلنتاجية اخنفاض يف متثلت غريبة ظاهرة ،) ١٩٨٨ -١٩٦٣(

 تعــادل ١٩٨٨ حــىتو  الســتينات مــن الفــرتة خــالل اإلنتــاج عوامــل إنتاجيــة أن وجــد الزراعــي القطــاع

 معــدل وهــو، الزراعــي انــباجل يف التقنيــة حتســني علــى املركــزي املخطــط قــدرة لعــدم نتيجــة ،%٠,٢

 الزراعيــة  التكنولوجيــا يف التغــري معـدل أن وجــد كمــا. لكوبــا املماثلـة الرأمساليــة بالــدول مقارنــة ضـئيل

 يف النمـــو أن إىل الباحـــث وأشـــار الثمانينـــات، يف أيضـــاً  الصـــناعي القطـــاع يف احلـــال كـــذلكو  ،ســـالباً 

 كونـــه مـــن بـــدال، الرأمســـايل ملــرتاكل نتاجـــاً  كـــان ١٩٨٨ -١٩٦٣ الفـــرتة خـــالل الكـــويب االقتصــاد

 كوبــا كانــت الــيت الفــرتة أو الوقــت ففــي، TFP اإلنتــاج لعوامــل الكليــة اإلنتاجيــة يف زيــادة حصــيلة

 الكليــة نتاجيــةاإل يف منــواً  تشــهد كانــت أ�ــا إال ،)االســتثمارات قلــة( املــال رأس قلــة مــن فيهــا تعــاين

 املـال رأس بزيـادة فيهـا التكنولوجيـا مسـتوى تـزداد الـيت الرأمساليـة الـدول عكـس هذاو  ،لعوامل اإلنتاج

 . املاديو  البشري

 تأخرهـا فأسـباب خاصـة، حالـة كانـت كوبـا بـأن ذلـك، لتفسـري مـربرات عدة الباحث طرحو 

ـــاتج التقنيـــة األنشـــطة تطـــوير يف خصوصـــاو  االقتصـــادي  حنـــو االقتصـــادي الـــدافع وجـــود عـــدم عـــن ن

 الـــيت النتـــائج أهـــم لعـــلو  .املـــوارد توزيـــع يف الكفـــاءة بعـــدم متتســـ الـــيت املركزيـــة اخلطـــط إىلو  ،االبتكـــار

، التسـعري جهـاز شـوهو  ،الرأمسـايل الـرتاكم معظـم بدد املركزي التخطيط أن، هي الباحث إليها توصل

 .كالزراعـة اقتصادياً  جمدية غري جماالت يف كانت التعليم جمال يف االستثمارات أغلب أن إىل إضافة

 .احلايل املؤسسايت املناخ حتسني شأ�ا من خطوات اختاذ فيجب الوضع هذا لتصحيحو 
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 ):Tian. Lu, 2008( دراسة ٨-٤-٢

 القــدرة لــديها الشـركات أي: الســؤال نعـ اإلجابــة دراسـته يف )Tian. Lu, 2008( حـاول

 مـــن انطالقـــاً و  التطـــوير؟و  البحـــث درجـــة يف بينهـــا الشـــركات ختتلـــف ملـــاذاو  البحـــث،و  االبتكـــار علـــى

 التطــوير،و  البحــث يف االســتثمار علــى القــدرة لــديها األكــرب الشــركات أن تــرى الــيت شــومبيرت فــروض

 قـام فقد، التطبيقية الدراسات تؤيدها مل شومبيرت فروض نأل ونظراً  أنه إال، موارد من متتلكه ملا نظراً 

 خمتلفـــة معـــايري خـــالل مـــن املكثـــف االبتكـــار يف للمنشـــأة التطـــور إمكانيـــة أثـــر اختبـــار علـــى البحـــث

 تتحـد الـيت الصـناعةو  السـوقي الرتكزو  اجلغرافية، االختالفاتو ، امللكية هيكلو ، املنشأة حجم تشمل

 مـن لألعـوام مقطعيـة بيانـات باستخدام قياسية مناذج مخسة ببناء قامو  .شومبيرت بفروض خصائصها

 . املتغريات من لكل احملتملة اآلثار الختبار الصناعية املؤسسات لكل ٢٠٠٦-٢٠٠٢

 Inverted-U معكوســـة، -U حـــرف شـــكل علـــى عالقـــة هنـــاك أن الباحـــث جـــدو  قـــدو 

Relationship وجـد كمـا،  املبتكـرات كثافـة مـن تزيـد أن ميكـن معـني حجم يف الشركة أن يعين مما 

 غـري  فهـي اجلغرافيـة الفـروق أما التطوير،و  البحث يف معنويو  كبري أثر له يكن مل السوقي الرتكز أن

 شــومبيرت فــروض فــإن لــذلك لالبتكــار، حمفــزة عالقــة ذو فهــو امللكيــة كــلهي عكــس، التــأثري واضــحة

 حــىت االبتكــار علــى قــدر�ا زادت املنشــأة حجــم زاد فكلمــا  .الورقــة هــذه خــالل مــن جزئيــا حتققــت

 قـد) مسـامهة شـركات أو فرديـة شـركات( امللكيـة يف االخـتالف أمـا. احلجـم مـن معني حد إىل تصل

 االبتكــار حنــو التوجــه بقــوة تــدعم املســامهة الشــركات حيــث أن نوعهــا،تو  املبتكــرات زيــادة إىل يــؤدي

 غـري أثـر ذو أنـه وجـد فقـد ،اجلغـرايف االخـتالف أما. احلديثة التكنولوجيا تبين حنو االستثمار توجيهو 

 تســتثمر الثقيلــة الصــناعات أن البحــث وجــد فقــد الصــناعة، خصــائص صــعيد علــى ،أخــرياً . واضــح

  .الباحث توقع كما اخلفيفة، الصناعات من بكثري أكثر

 :الفصل ملخص ٥-٢ 

 يف كانو  ،التكنولوجياو  الصناعي االنتاج بني ربطت اليت النظريات أهم الفصل هذا استعرض

 Evesy دومـارو  ،)Roy Harrod( هارود من كل قدمها اليت االقتصادي النمو نظريات مقدمتها

Domar)(، دون االقتصـــادي النمـــو تدامةاســـ دراســـة حـــول تتمحـــور النظريـــة هـــذه كانـــت حيـــث 

 رأس زيـادة علـى حاسم بشكل يعتمد االقتصادي النمو أن وافرتضا، متكررة كساد لفرتات التعرض
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، االدخـار خـالل مـن العمـل إنتاجيـة مـن ترفـع الـيت والتكنولوجيـا العاملة القوة منو مع يتوافق مبا املال

 رأس بقيمــة يتحــدد الــذي االدخــار عــدلم يتماشــى أن فيجــب وهمنــ يف متوازنــاً  االقتصــاد كــان فــإذا

 .املال رأس على الطلب يف الزيادة معدل مع املتوفر املال

 أن تفرتض اليت النيوكالسيكية، النماذج أشهر من للنمو) Solow ،1957( منوذج كان كما

 عناصــر بــني اإلحــالل إمكانيــة النمــوذج يفــرتضو   النمــو، معــدل اســتقرار حالــة إىل يتجــه االقتصــاد

 إىل النـاتج نسبة ثبات افرتاض من وبدالً  .استثمارها يتم الدخل من نسبة هو االدخار وأن ،اجإلنتا

 رأس بــني اإلحــالل بإمكانيــة تســمح الــيت املتجانســة اخلطيــة اإلنتــاج دالــة ســولو اســتخدم املــال، رأس

   .والعمل املال

-Cobb( دوغـالس -كـوب دالـة أمههـا مـن كانـت الـيت نتـاجاإل دوال الفصـل استعرض كما

Douglas (بكـون تتميـز والـيت دوغـالس بـولو  كـوب تشـارلز مـن كـل قبـل مـن اكتشافها أعيد اليت 

 . الصحيح الواحد وتساوي ،ثابتة فيها اإلحالل مرونة

 :كانت أمهها فقد التطبيقية الدراسات خيص ما أما  

 لســـطينيةالف الصـــناعة يف اإلنتاجيـــةو  اإلنتـــاج دوال حتليـــل يف) ٢٠٠٤ اخلـــالق، عبـــد( دراســـة -

 الـيت النتـائج أهـم كانـتو  ،CES املعممة الثابتة اإلحالل مرونة ذات اإلنتاج دالة باستخدام

 بقلــــة تتعلــــق ألســــباب العمالــــة علــــى االعتمــــاد تكثيــــف يف، تتمثــــل الدراســــة إليهــــا توصــــلت

 يف قلـــة هنـــاك أن أيضـــاً  الباحـــث وجـــد قـــدو  .فيـــه التقنيـــة اخنفـــاض أو ،املـــال رأس اســـتخدام

 وقــد. العمــل عنصــر مرونــة ارتفــاع علــى انعكــس ممــا املــال؛ رأس لعنصــر خداماالســت كفــاءة

 رأس مقابـل للعمـل احلديـة اإلنتاجيـة الرتفـاع نتيجـة الفـين اإلحـالل معـدل ارتفاع أيضاً  وجد

 . املال

دراسـة تطبيقيـة قياسـية لنمـوذج مرونـة اإلحـالل ) "١٩٩٦(وآخـرون ، سـعيد اخلطيـب دراسة -

 الدراســة نتــائج أهــم الصــناعية الكــربى يف األردن حيــث كانــت الثابتــة املعممــة للمؤسســات

 إنتاجيــة زيــادة إمكانيــة تبــني كمــا،  الــزمن عــرب) التكنولــوجي( التقــين التطــور أمهيــة يف تــتلخص

 دالـة وضـحت كمـا،  اإلنتاجية العملية يف املال رأس عنصر استخدام زاد كلما العمل عنصر
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 عناصــر يف زيــادة أي أن يظهــر وهــذا احلجــم علــى) العائــد( الغلــة تزايــد حالــة الكليــة اإلنتــاج

 .اإلنتاج يف أكرب زيادة إىل تؤدي املؤسسات هذه يف املستخدمة اإلنتاج

اإلنتاجيــــة الكليــــة لعوامــــل اإلنتــــاج يف القطــــاع غــــري " ،)م٢٠١٠( ممــــدوح ،اخلطيــــب دراســــة -

 لعوامـل الكليـة اإلنتاجيـة أن يف الدراسـة هذه نتائج أهم حيث تلخصت" النفطي السعودي

 النمـــو يف إســـهامها وكـــان، %٠,٥ قـــدره طفيـــف موجـــب ســـنوي مبعـــدل منـــت قـــد اإلنتـــاج

 منومهـا معـدل قـدر فقـد البشـري املـال ورأس ،املـادي املـال رأس أمـا، %١ حبدود االقتصادي

 الكليـة اإلنتاجية حمددات أهم أن الدراسة بينت كما. %٥,٤و، % ٧,٤ــــــــ بـ التوايل على

 الطرديـة عالقتهما تبني واللذان االقتصادي االنفتاحو  ،النفطية اإليرادات هي اإلنتاج لعوامل

 مــع عكســية بعالقــه ارتباطــه تبــني الــذي التضــخم ومبعــدل ،اإلنتــاج لعوامــل الكليــة باإلنتاجيــة

 اإلنتــاج ملــدخالت النســبية األمهيــة الدراســة وضــحت كمــا. اإلنتــاج لعوامــل الكليــة اإلنتاجيــة

 رأس تكــوين إىل تقريبــا برمتــه يعــزى القطــاع هــذا يف النمــو أن وتبــني ،النفطــي غــري القطــاع يف

 يف النمـو على ملموسا أثراً  له أن اليبدو فكان التقين أما عامل التقدم والبشري املادي املال

 اإلنتاجيـــة تكــوين يف تــدخل أخـــرى عوامــل بتــأثري يتالشـــى أثــره أن أو ،الســعودي االقتصــاد

  . اإلنتاج لعوامل

" دالــة اإلنتــاج الصــناعي يف اململكــة العربيــة الســعودية" ،)م١٩٩٣(ممــدوح  ،يــبدراســة اخلط -

 متجانســة اململكــة يف الصــناعي اإلنتــاج دالــة أن نتــائج البحــث متمثلــة يف حيــث كانــت أهــم

 الصــحيح الواحــد تســاوي اإلحــالل مرونــة وأن ،ثابتــة اإلنتــاج عوائــد وأن ،األوىل الدرجــة مــن

 كمتغـريات املـال ورأس العمـل إىل األوليـة املـواد بإضـافة دوغـالس – كوب دالة وفقت كما

 اإلنتــاج مرونــة قــدرت ،املضــافة القيمــة بصــايف الصــناعي اإلنتــاج إمجــايل وباســتبدال ،تفســريية

. %٠,٥١، %٠,٣١، %٠,٢٣ب التــوايل علـى األوليـة واملــواد املـال ورأس للعمـل بالنسـبة

 يؤكـد ممـا ،الصـحح الواحد عن جوهرية بصورة خيتلف ال املرونات هذه جمموع أن تبني كما

  .اململكة يف الصناعي اإلنتاج عناصر عوائد ثبات

حتليـــل دالـــة اإلنتـــاج لصـــناعة حجـــر البنـــاء يف الضـــفة "، )م٢٠٠٢(باســـم  ،دراســـة مكحـــول -

 احلجـم عوائـد بتنـاقض تتميـز احلجـر صـناعة أن نتائجهـا أظهـرت والـيت ،"الغربيـة وقطـاع غـزة

 تبـني كمـا. احلجـم عوائـد بثبـات فتتميـز الصـغرية املنشـآت أمـا ،ةالكبـري  املنشآت يف وخباصة

 ويرتتـب ،املـال لـرأس بالنسـبة اإلنتاج مرونة من أعلى العمل لعنصر بالنسبة اإلنتاج مرونة أن
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 اإلنتــاج تقنيــات يف االســتثمار خــالل مــن أكــرب ســيكون اإلنتــاج يف التوســع أن ذلــك علــى

 الكبــرية املنشــآت بــني اإلنتــاج دالــة يف إحصــائياً  فرقــاً  هنــاك أن وتبــني ،العماليــة الكثافــة ذات

، اإلحـالل مرونـة بتـدين تتميـز احلجـر صـناعة يف العاملـة الكبـرية املشـاريع أن كمـا. والصغرية

 . الصغرية باملشاريع مقارنة

 التغــــري معــــدل لتقــــدير  مبحاولــــة قــــام الــــذي Manuel Madrid-Aris)،1997( دراســــة 

 الـدول يف التقـين بـالتغري ذلـك مقارنةو  ،١٩٨٨ -١٩٦٣ الفرتة خالل )TFP( كوبا يف التكنولوجي

 الكليـة اإلنتاجية اخنفاض يف متثلت غريبة ظاهرة البحث فرتة خالل الباحث ووجد ،العاملي األخرى

 يف احلـال كـذلكو  ،سـالباً  كـان الزراعيـة التكنولوجيـا يف التغـري معـدل أن وجـد كمـا،  .اإلنتاج لعناصر

 معظـم بدد املركزي التخطيط أن، هي الباحث إليها توصل اليت النتائج أهم لعلو  .الصناعي القطاع

 يف كانـت التعلـيم جمال يف االستثمارات أغلب أن إىل إضافة، التسعري جهاز شوهو  الرأمسايل مالرتاك

 .كالزراعة اقتصاديا جمدية غري جماالت

 االبتكـار يف للمنشـأة تطـورال إمكانية أثر اختبار على قام الذي) Tian. Lu،2008( حبث  

 -U حـرف شـكل علـى عالقـة هنـاك أن إىل الباحـث توصـل قـدو  ،خمتلفـة معايري خالل من املكثف

 مـــن تزيـــد أن ميكـــن معـــني حجـــم يف الشـــركة أن يعـــين ممـــا Inverted-U Relationship معكوســـة،

 التطــوير،و  بحــثال يف معنــويو  كبــري أثــر لــه يكــن مل الســوقي الرتكــز أن وجــد كمــا،  املبتكــرات كثافــة

 توقــع كمــا اخلفيفــة، الصــناعات مــن بكثــري أكثــر تســتثمر الثقيلــة الصــناعات أن الباحــث وجــد كمــا

 .الباحث
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 الفصل الثالث

 اإلطار النظري للدراسة
  

 .املقدمة -

 .التكنولوجيا -

 . تعاريفهاو  التكنولوجيا ماهيتها -

 .مكونات التكنولوجيا -

 .عالقتها باالنتاجو  التكنولوجيا -

 .نقل التكنولوجيا -

 .اآلثار االقتصادية للتكنولوجيا -

 .ملخص الفصل -
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 : المقدمة ١-٣

 فيــه الشــك ممــا فإنــه والتنميــة، اإلنتــاج عمليــة يف ودورهــا للتقنيــة االقتصــادي التحليــل إطــار يف

 لعلـما وأن ،لتقدمـه األساسـية والركيـزة لثروتـه، احلقيقي املصدر هي ما، �تمع التكنولوجية القدرة أن

 التقنيــة وأن التنميــة، وخطــط بسياســات مباشــرة وتتــأثر تــؤثر ثــالث مكونــات واإلنتــاج والتكنولوجيــا

 علــى والقــدرة باملعرفــة التقليديــة ومرافقــه اإلنتــاج عناصــر يغــذي الــذي احلقيقــي الرافــد هــي احلديثــة

 . واملنافسة التطوير

 لقــــــــاطرة ألساســــــــيا احملــــــــرك يعتــــــــرب الــــــــذي الصــــــــناعي القطــــــــاع يف أنــــــــه القــــــــول عــــــــن غــــــــينو 

ـــه تنتمـــي الـــذي القطـــاع بـــاختالف املســـتخدم التقنيـــة مســـتوى خيتلـــف النمواالقتصـــادي،  املنشـــأة إلي

 يف االســتثمار حنــو املنشــأة أصــول مــن جــزء توجيــه يف املــنظم قــرارو  املنشــأة، حجــم وإىل الصــناعية،

 الفـرد دخـل يف سـتمراملو  املوجب النمو إن. قراره خلف تقف اليت العوامل ماهيةو  ،التطويرو  البحث

 اجلوانــب مجيــع يف مســتمرةو  عاليــة تكنولوجيــة نقلــة رافقــه املنصــرم القــرن خــالل العــامل شــهده الــذي

 رأس تكلفـة يف ملحـوظ اخنفاض مع العمل قوة يفو  ،البشري الرأمسال يف زيادة إىل إضافة اإلنتاجية،

ـــــيت املـــــال ـــــت بـــــدورها ال ـــــ املنتجـــــات لصـــــاحل التجـــــارة منـــــطو  اإلنتـــــاج حول  املـــــال رأس تســـــتخدم يتال

 وخصـائص املؤسسـايت التنظـيم أمهيـة ا�ال هذا يف املختصني بعض ثبتأ كما ،بكثافة التكنولوجياو 

 يف االستثمار يف القوية عالقتهو  ،الكفء التشريعي التنظيم خصوصاً و  ،املنشأة فيها تعمل اليت البيئة

 ).Krishna et al. 2001( التكنولوجيا

  : التكنولوجيا ٢-٣

مصـطلح التقنيــة أو التكنولوجيـا قـد تغــري بشـكل ملحـوظ علــى مـدى املئـيت ســنة  ن اسـتخدامإ

، مشـــهوراً يف اللغـــة اإلجنليزيـــة (Technology)مل يكـــن املصـــطلح ، فقبـــل القـــرن العشـــرين. املاضـــية

حــــىت " التكنولوجيــــا"مث تصــــاعدت عبــــارة . مــــا كــــان هــــذا املصــــطلح يشــــري إىل التعلــــيم الفــــين وغالبــــاً 

بــــالعلوم  أصــــبح هــــذا املصــــطلح مرتبطــــاً و ، الثــــورة الصــــناعية الثانيــــة القــــرن العشــــرين مــــع اشــــتهرت يف

 -كتــب عـــامل االجتمــاع ريــد بـــراين  مث. كاهلندســة والصـــناعة والتجــارة وغريهــا مـــن العلــوم،  األخــرى

Read Bain  ًاألسلحةو  ،اآلالت و ، التكنولوجيا تتضمن مجيع األدوات: "للتكنولوجيا بأ�ا تعريفا، 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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ـــزال . "ونســـتعملهاواملهـــارات الـــيت ننـــتج بفضـــلها  ،وأجهـــزة النقـــل، ســـبل التواصـــلو ، األجهـــزةو  وال ي

  . على الرغم من أنه تعريفاً غري دقيقاً  تعريف براين شائعاً بني الدارسني هذه األيام

  : )١(تعاريفها و  التكنولوجيا ماهيتها ٣-٣

 اليونانيــة مــن أصــالً  خوذتنيمـأ كلمتــني مــن مركبــة عبــارة وهـي "Technolog" كلمـة إن 

"Techno" ومـن ،الفـن أو املهـارة ومعناهـا " Log" أو العقـل: القدميـة اليونانيـة الفلسـفة يف وتعـين 

 املرتبط العلم: تعين اإلطار هذا يف تكنولوجيا فكلمة. علم مبعىن هنا وهي ،الكون يف العقالين املبدأ

 حـول وتركـزت للتكنولوجيـا والتعـاريف املفـاهيم توتعدد. التطبيقية أو الدقيقة بالفنون منظم بشكل

 عـــن عبـــارة هـــو التكنولوجيـــا مفهـــوم أن جنـــد الفنيـــة الناحيـــة فمـــن ،واالقتصـــادية التقنيـــة النظـــر وجهـــة

 خـــالل مـــن إليهـــا التوصـــل يـــتم الـــيت املختلفــة العلميـــة واالخرتاعـــات لالكتشـــافات العلمـــي التطبيــق

 العمليــة تطــوير عــن عبــارة هـو التكنولوجيــا مفهــوم فــإن االقتصــادية الوجهـة ومــن العلمــي، البحـث

 األســـاليب تطـــوير أو ،اإلنتـــاج تكـــاليف خفـــض حيقـــق مبـــا فيهـــا املســـتخدمة واألســـاليب اإلنتاجيـــة

 املرتاكمــــة واخلــــربات املعــــارف جمموعــــة عــــن عبــــارة :أ�ــــا عرفهــــا مــــن وهنــــاك ،اإلنتــــاج يف املســــتخدمة

 جمـال يف معينـة ووظيفـة عمـل أداء يف اإلنسـان تخدمهايسـ الـيت واإلداريـة املاديـة والوسـائل واألدوات

 واألدوات واملـــواد اإلنســـان بـــني العالقـــة أ�ـــا آخـــرون ويـــرى املاديـــة، حاجتـــه إلشـــباع اليوميـــة حياتــه

 كـوثر وتعرفهـا ،اً معـ العناصـر هـذه تفاعـل حلظة يبدأ التكنولوجي التطبيق وأن ،للتكنولوجيا كعناصر

 ،اإلنســـان مشـــكالت حلـــل واملهـــارات املعلومـــات وتطبيـــق ،إنســـاين وفكـــر جهـــد :اأ�ـــ علـــى كوجــك

  . قدراته وزيادة احتياجاته وتوفري

 للتفكري طريقةو  إنساين جهد" :أ�ا على التكنولوجيا تعريف ميكننا العرض هذا خالل من

 ،معني جمال ىف املتاحة البشرية وغري البشرية العناصرو  واخلربات واملهارات املعلومات استخدام ىف

  ".قدراته وزيادة حاجاته وإشباع، اإلنسان مشكالت حلل تكنولوجية وسائل اكتشاف ىف تطبيقهاو 

                                                             

 .التقنية فلسطني ، كلية"ا�تمعات يف والسياسة االقتصادو  الرتبية على التكنولوجيا أثر"  احليح وحممود الطرايرة يوسف )١(
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  :مكونات التكنولوجيا وأنواعها ٤-٣

 : للتكنولوجيا التالية الثالثة املكونات حتديد ميكن

 :من ،املنتج لتطوير الالزمة واملكونات العناصر مجيع وتشمل: Inputs املدخالت -

 تنظيماتو  ،أموالو  ،وخامات موادو  ،آالتو  ،أهدافو  ،وحبوث ،نظرياتو  ،أفراد

  .تسهيالتو  ،عمل أساليبو  ،إدارية

 املدخالت �ا تعاجل الىت املنظمة املنهجية الطريقة وهى: Processesالعمليات -

  .املنتج لتشكيل

 لالستخدام وجاهز كامل نظام شكل ىف النهائي املنتج وهى: Outputsاملخرجات -

  .تللمشكال كحلول

  :هي ،كما جرت العادة إلى تقسيم التقنية إلى ثالثة أنواع

  .النامية الدول يف استخدامها األفضل منو  ،املال لرأس موفرة تقنية - ١

 .املتقدمة الدول يف استخدامها األفضل ومن للعمل، موفرة تقنية - ٢

  .واحدة بنسبة والعمل املال رأس تزيد اليت وهي حمايدة، تقنية - ٣

  : نتاجقتها باإلعالو  التكنولوجيا ٥-٣

 ،وروســــيا ،املتحــــدة الواليــــات يف واملتمثلــــة العصــــر هــــذا يف الكــــربى الصــــناعية الــــدول �ــــدف

 األخـرى الـدول مـن غريهـا علـى التكنولـوجي التقـدم حتقيـق إىل واليابـان ،وأملانيـا ،وفرنسـا ،وبريطانيـا

 ىلإ خـاص بشـكل ملتحـدةا الواليات و�دف ،والعسكرية االقتصادية امليادين كافة يف الصناعية غري

 ،للقـارات العـابرة والصـواريخ ،لكرتونيـةاإل واألجهـزة ،النوويـة األسـلحة صـناعة يف روسـيا علـى التفوق

 علـى أمريكـا تفوقـت حـىت كبـري حـد ىلإ ذلـك يف جنحـت وقـد ،الصناعية لألقمار املدمرة والصواريخ

 الـيت األخـرى الـدول مـن السـاحقة والغالبيـة الكـربى الصـناعية الـدول بـني اهلـوة بلغـت وحـىت ،روسـيا

. املصــري علــى واخلــوف القلــق علــى تبعــت درجــة ىلإ الناميــة الــدول أو ،الثالــث العــامل بــدول تســمى

 فقوة ،دولة أية أو ،أمة أية لكيان ضرورياً  أمراً  العصر هذا يف أصبح قد التكنولوجي التقدم أن ذلك

 السياسـي واالسـتقالل ،التكنولـوجي تقـدمها علـى كبـري حد ىلإ تعتمد واالقتصادية العسكرية األمم

 إقامــة علــى خــاص وبشــكل ،التكنولوجيــا يف الــذايت االكتفــاء حتقيــق علــى مبقــدر�ا رهــن هــو لألمــم
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 التفكــري لغلبــة نظـراً  ولكــن. واملعرفـة التكنولوجيــا مـن عاليــة درجــة علـى تعتمــد الـيت الثقيلــة الصـناعات

 الــيت الناميـة الــدول وبـني بينهـا وجــدت فقـد ،عماريةاســت دول وهـي ،الصـناعية الــدول علـى الرأمسـايل

 والتكنولــوجي الصــناعي التخلــف مــن هائلــة فجــوة العــامل ســكان مــن باملائــة ٧٠ مــن أكثــر تشــكل

   .املتقدمة الدول عن تفصلها

 

   :التالية والمجموعات الدول هي تكنولوجياً  العصر هذا في المتقدمة والدول

 الــيت ألورويبا حتــاداال دول ومــن ،األمريكيــة املتحــدة اتالواليــ مــن وتتشــكل: الغربيــة الــدول - ١

 ،واليابـان ،)وأملانيـا ،وهولنـدا ،وبلجيكـا ،وإيطاليـا ،وفرنسـا ،لنداير إ( :وهي ،بريطانيا تتزعمها

 .وسويسرا ،كندا مث) وفنلندا ،النرويجو  ،السويد( االسكندينافية الدول وجمموعة

 . والصني ،وبلغاريا ،نياوأملا ،روسيا من وتتشكل: االشرتاكية الدول - ٢

 حقـل يف واملتخلفـة ،للتكنولوجيـا املسـتهلكة املسـتوردة الناميـة الـدول فهـي الـدول سـائر أمـا

 دولة وسبعني سبع من تتكون وهذه ،األسلحة صناعة ومنها ،الثقيلة الصناعات سيما وال ،التصنيع

 تتحرر مل كلها وهي ،الالتينية يكاأمر  دول إىل باإلضافة العربية األقطار فيها تدخل وآسيوية أفريقية

 بسـبب ،للتصـنيع الالزمـة اخلـام املـواد مـن باملائـة ٩٥ متلك اليت الكربى الدول ونفوذ سيطرة من بعد

 و�بهــا واســتغالهلا ،هلــا واســتعمارها الالتينيــة أمريكــا ودول واألســيوية األفريقيــة الــدول علــى ســيطر�ا

  .العامل سكان جمموع من قليالً  جزءا إال متثل ال كو�ا مع ،الطبيعية وخريا�ا لثروا�ا

 :نقل التكنولوجيا ٦-٣

 علميـــاً، تطبيقــاً  تطبيقهــا معــه يســهل بشــكل التقنيــة املعلومــات تبــادل يعــين التكنولوجيــا نقــل

 التكنولوجيـا وتعترب. املتقدمة للبلدان صناعي تقليد جمرد ليس التكنولوجيا انتقال نإف ،عامة وبصورة

 ارتبطـــت قـــد الصــناعية الـــدول يف فالتكنولوجيـــا ،معينــة واجتماعيـــة اقتصـــادية روفوظــ واقـــع وليــدة

 بيئــة إىل باالســتناد نشــأت فإ�ــا وبالتــايل ،واالجتماعيــة االقتصــادية التحــوالت جممــل مــع وتفاعلــت

 .الالزمة التطور بعناصر وأمد�ا ،الدعم منحتها متوازنة

 ملشــكالت والشــايف النهــائي العــالج تســلي التكنولوجيــا نقــل عمليــة نإفــ األســاس هــذا وعلــى

 إجــراء يعــين وهــذا. األهــداف وحمــددة املعــامل واضــحة تنمويــة بسياســة تقــرتن مل مــا الناميــة البلــدان
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 وتفـاعالً  انسـجاماً  كثـرأ جيعلهـا الـذي الشـكل بـذلك املسـتوردة التكنولوجيـا علـى الالزمة التعديالت

 للعناصـر مـتالئم مزج إحداث خالل من أساسي بشكل ذلك ويتحقق ،البلد وحاجات ظروف مع

 . حملياً  املنتجة والعناصر املستوردة التكنولوجية

 وهــذه Interdependent World بعــض علــى بعضــه يعتمــد عاملــاً  خلقــت التكنولوجيــا

 لصـنع الـالزم Flint الصـوان أن األمـر بدايـة يف أجـدادنا تعلّـم عنـدما بعيـد، زمـن منـذ بدأت الظاهرة

 ازدادت الــزمن مــرور ومـع ،والبــارود امللــح مقابـل اآلخــرين مــع بـه االجتــار ميكــن ،واألسـلحة األدوات

 ابتــدعوا فــالفينيقيون ،االجتماعيــة وآثارهــا املتنوعــة فوائــدها تظهــر وبــدأت ،تعقيــداً  ســرتاتيجيةاال هــذه

 سـكاكني(و) مانشسـرت نسـيج( جلبـوا والربيطـانيون البحار، وراء ملا جتار�م يف املنظمة االقتصاديات

 يهتمـــون وبـــدأوا املاضـــي، يف منهـــا ألي للحاجـــة يـــأ�وا مل الـــذين أولئـــك مـــن للماليـــني) شـــيفيلد

 إىل القـرى منـت التكنولوجي التطور استمرار ومع .والشاي والعاج الفرو من خمزو�م ترويج بأساليب

 سياســــة ذلــــك ثــــرأ وانبثقــــت والنقــــل، الصــــناعة قطــــاعي يف يــــاً مواز  اً منــــو  ذلــــك وصــــاحب مــــدن،

 جهــــة، مــــن املســــتعمرة البلــــدان مــــن الرخيصــــة األوليــــة املــــواد لنقــــل كعربــــة Colonialiowsعالتوســــ

 الشــركات ونشــأت أخــرى، جهــة مــن املصــنعة بضــائعها فيهــا روجــت الــيت أســواقها علــى وللســيطرة

 هذه توسعت مث أوهلا، من East India Companyاهلند شرق شركة وكانت ،)١(اجلنسيات متعددة

 مــن مجلــة وّضــحت مث االتصــاالت، والتصــنيع املنــاجم أعمــال قطاعــات للتشــم بســرعة الشــركات

 الـــيت الدوليـــة االتفاقيـــات إىل احلاجـــة مـــدى والراديـــو، البحـــري، والكابـــل كـــالتلغراف، االبتكـــارات

 هــذه ثــرأ واتضــح االبتكــارات، هــذه مــن القصــوى الفوائــد لتحقيــق الضــروري التقــين التعــاون تضــمن

 واصـبحت واخلـرباء، األمـوال ورؤوس األوليـة، واملـواد للطاقـة عاليـة) هيةشـ( للتكنولوجيـا أن التطورات

 الدوليـة التـوترات ملعظـم مصـدراً  تُعـد كمـا الـدويل، التواكـل لقاعـدة احملركـة القـوى متثـل العوامـل هـذه

 .)٢(احلياة قطاعات كافة يف السلبية آثارها تركت اليت واالجتماعية

                                                             

أو  Multinational Enterpriseأو  MNCأو  (Multinational Corporationالشركات متعددة اجلنسيات  )١(

MNE( ومتارس  ،يطرة جنسيات متعددة كما يتوىل إدار�ا أشخاص من جنسيات متعددةملكيتها ختضع لس شركة، هي

نشاطها يف بالد أجنبية متعددة على الرغم من أن اسرتاتيجيا�ا وسياسا�ا وخطط عملها تصمم يف مركزها الرئيس الذي 

طنية واإلقليمية هلذه ، إال أن نشاطها يتجاوز احلدود الو Home Countryيوجد يف دولة معينة تسمى الدولة األم 

  .Host Countriesوتتوسع يف نشاطها إىل دول أخرى تسمى الدول املضيفة  ،الدولة

  .التقنية فلسطني ، كلية"ا�تمعات يف والسياسة واالقتصاد الرتبية على التكنولوجيا أثر"  احليح وحممود الطرايرة يوسف) ٢(
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 :نقاط عملية لنقل التكنولوجيا ١-٦-٣

 جمـال يف السـريع والتطـوير والتكييـف السـليم النقـل حتقـق الـيت واإلجـراءات العمليـة النقـاط إن

 :التالية النقاط دراسة يستلزم التكنولوجيا نقل

أن تـــرتبط النشـــاطات  رســـم سياســـة ختطيطيـــة عامـــة لنقـــل التكنولوجيـــا، ويراعـــى فيهـــا - ١

يركـز االهتمـام علـى  وأن ،ةالعلمية والتكنولوجية مع األهداف املرسومة واملقـدرة للخطـ

 .تنمية القدرات التكنولوجية القائمة فعالً 

وبـني الوحـدات  ،على قيام رابطة قوية بني األجهزة العلمية املتخصصـة ضرورة التأكيد - ٢

واالحتياجـــات اخلاصـــة  ،االهتمـــام علـــى املشـــاكل القائمـــة فعـــالً  وأن يركـــز ،اإلنتاجيـــة

 .باإلنتاج

وجيـــــة يتـــــوىل جتميـــــع وحتليـــــل وترمجـــــة ونشـــــر هـــــذه للمعلومـــــات التكنول إنشـــــاء جهـــــاز - ٣

 .املعلومات

 .ورعاية العلماء والتكنولوجيني واخلرباء دعم - ٤

واالســتفادة القصــوى مــن مراكــز  ،التطبيقيــة منهــا العنايــة بالتــدريب والبحــوث وخاصــة - ٥

 .ومواقع اإلنتاج واحلقول ،الفنية واملعاهد ،واجلامعات ،البحوث القائمة

الصـــاحلة للبحـــث العلمـــي والتطــــوير  تـــؤدي إىل إجيـــاد البيئـــة تشـــجيع االجتاهـــات الـــيت - ٦

 .وطنياً  واالستخدام السريع لنتائجها ،التكنولوجي

التطـوير العلمـي  االهتمام بالتصنيع اجلزئي والتدريسي للمواد واألجهزة الـيت تسـاهم يف - ٧

واآلالت  التكنولـــــوجي بـــــدالً مـــــن ســـــلوك الـــــدروب الســـــهلة دائمـــــاً الســـــترياد األجهـــــزة

 .دات اجلاهزة من الدول املتقدمة، أي طريق شراء التكنولوجياواملع

 .إجياد املناخ املالئم لبعث روح االبتكار واالخرتاع - ٨

تـــؤدي إىل زيــــادة نســــبة اعتمــــاد مشـــاريع اخلطــــة عــــن طريــــق  تشـــجيع االجتاهــــات الــــيت - ٩

 .أسلوب التنفيذ املباشر

 ن ناحية الكيف وتنوعاالهتمام بإعداد املدربني الذين سيعملون يف مراكز التدريب م -١٠

 .االختصاصا
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املراســــالت  توســـيع جمــــال الرعايــــة العلميـــة يف خمتلــــف ا�ــــاالت ال ســــيما يف نطـــاق -١١

   .اإلنتاجية وتقدمي املنح واملكافآت لألعمال اجلديدة

  :)١(اآلثار االقتصادية للتكنولوجيا ٧-٣

 مـن الصـناعة جمـال يف العلميـة ادئواملبـ النظريـات تطبيـق يـتم عنـدما التكنولوجيـا إنتـاج حيصل

 .والعلميـة والصـحية االقتصـادية خاصـة احليـاة جمـاالت خمتلـف يف اإلنسان قبل من استخدامها جلأ

 ممـا ،بسـرعة التغيـري يـتم عنـدما املشـكلة وحتـدث ،احليـاة منـط تغـري يف مهمـاً  دوراً  التكنولوجيـا وتلعـب

 التقـــدم بـــأن القـــول ميكـــن عـــام بشـــكل لكـــنو  ،واملتابعـــة التكيـــف علـــى القـــدرة يف خلـــل إىل يـــؤدي

  . العامل يف نفوذها مدىو  الدولة يف االقتصاد لقوة مقياساً  يعترب التكنولوجي

  :و لعل أبرز اآلثار االقتصادية للتقدم التكنولوجي تتلخص في اآلتي

  :ولوجي إىل ازدياد معدالت البطالةيؤدي التقدم التكن - ١

 أن فـرأوا ،والـربح النفعيـة علـى تقـوم اليت اليةالرأمس النظرة فيهم تتحكم العمل أرباب حيث أن

 ،مصـانعهم لتطـوير احلديثـة التكنولوجيـا اسـتعملوا أ�ـم لـو فيمـا بكثـري أقـل تكـون اإلنتـاج تكـاليف

 حتل جعلوها اآلالت هذه وجدت أن منذ فإ�م لذلك ،األوىل بالدرجة اآلالت على تعتمد وجعلها

 بـاآلالت عـنهم واستعاضـوا ،والشـركات املصـانع مـن عمـالال مـن املاليـني بطـرد فقـاموا ،اإلنسـان حمل

 للعـاطلني الكبـرية املاليـة النفقـات ختصـيص يف الرأمساليـة الـدول أرهـق ممـا وهـذا. لكرتونيةاإل واألجهزة

   .والتعويضات األجور من األدىن احلد إال العاطلني تعطي ال كو�ا من بالرغم العمل عن

 يف دورهــا وتــؤدي وتكســب تنــتج أن ميكــن كــان كبــرية جهــود ضــياع ذلــك عــن تســبب وقــد

 تـدفع البطالـة نأ إذ ؛كبـريين وضـرر فسـاد مـن فيـه مـا ذلـك ويف. الصـناعة عجلة ودفع اإلنتاج تقدم

 كافـة تسـد ال الدولـة ألن ونظراً  ،طريق أي ومن يراه وجه أي من املال عن يبحث أن إىل بصاحبها

 ،الســــرقة حــــوادث الغــــرب دول يف كثــــرت قــــدف والكماليــــة والصــــحية يةاملعيشــــ الشــــعب احتياجــــات

 علــى حاقــدين العــاطلني مــن كبــرية فئــة وجعلــت ،واالحتيــال ،والقتــل ،القمــار وحــوادث ،والغصــب

  . والعاملني األغنياء على احلسد نفوسهم يف وزرعت ،ا�تمع

                                                             

(1) http://ejtemayat.123.st/t296-topic 
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 . من خالل اهلجرة إليهادن الكربى امل يفيؤدي التقدم التكنولوجي إىل الرتكز السكاين  - ٢

 .استبدال احلياة البسيطة حبياة معقدة تعتمد على العمل بشكل كبري - ٣

 . واألحزاب تغري املفاهيم وطرق احلياة وتكوين االحتادات والنقابات - ٤

التكنولوجي أدى إىل النجاح يف ا�ال  فالتسارع يف التقدم،تغري نوعية العمل والكفاءة املطلوبة  - ٥

  .مقارنة مع العامل يف القطاع الزراعي وضاع للعاملورفع األجور وحتسني األ ،الصناعي

  :قل مما أدى إىلأاستخدام مصادر جديدة للطاقة النظيفة وزيادة اإلنتاج بكلفة - ٦

 . خفض األسعار - أ

  .خرإجراء العمليات احلسابية املعقدة يف وقت قصري والتنقل من مكان آل -  ب

لدقة يف العمل أو يف األماكن يف العمل وذلك ل "اآليل اإلنسان"استخدام الروبوت  - ج 

  . الرباكني تفكيك األلغام والزحف بالقرب من اخلطرة مثل

 ،والعمــل املنــزيل ،الطــابع التعاقــدي أصــبح جمتمــع اقتصــاد املعرفــة يتطلــب العمالــة املرنــة ذات -٧

يف  علـى الشـعور بعـدم االسـتقرار واألمـان االجتمـاعي وتقلـيص سـاعات العمـل ممـا يـنعكس سـلباً 

  .م االستمرارضوء عد

  :ملخص الفصل ٨-٣

 بعــضو  ،باإلنتــاج عالقتهــاو  ،ومكونا�ــا ،التكنولوجيــا تعريفــات بعــض اســتعرض هــذا الفصــل

 لنقـــل عامـــة ختطيطيـــة سياســـة رســـم أمههـــا مـــن كـــان الـــيتو  ،التكنولوجيـــا وتبـــين لنقـــل العمليـــة النقـــاط

 البحــوث مراكــز مــن قصــوىال واالســتفادة ،منهــا التطبيقيــة وخاصــة والبحــوث بالتــدريب التكنولوجيــا

 روح لبعـــث املالئـــم املنـــاخ إجيـــادو  ،واحلقـــول اإلنتـــاج ومواقـــع ،الفنيـــة واملعاهـــد ،واجلامعـــات ،القائمـــة

 ميكـن عـام بشـكلو  نـهإ حيـث ،للتكنولوجيـا االقتصـادية اآلثـار أهـم ناقشـنا كما  ،واالخرتاع االبتكار

  .العامل يف نفوذها مدىو  الدولة يف داالقتصا لقوة مقياساً  يعترب التكنولوجي التقدم بأن القول

  

  

  



٤١  

 

 

 

  الفصل الرابع

  الوضع الراهن في القطاع الصناعي السعودي

 .املقدمة -

  . السعودية العربية اململكة يف الصناعي القطاع واقع -

  .التطور يف اإلنتاج الصناعي -

  . م٢٠٠٩ عام يف املصانعو  الصناعة -

  . احمللي الصناعي القطاع أداء مؤشرات -

 . الصناعية الصادرات -

  . التحديات اليت تواجه القطاع الصناعي يف اململكة -

 .م٢٠٢٠ - هـ١٤٤١عام حىت للصناعة الوطنية االسرتاتيجية -

 .األهداف العامة واحملددة لالسرتاتيجية -

 . سرتاتيجيةلال احملاور الرئيسة -

 .ملخص الفصل -



٤٢  

 :المقدمة ١-٤

 ا�ــاالت، مجيــع يف تقــدم حتقيــق علــى احلديثــة نشــأ�ا منــذ الســعودية العربيــة اململكــة حرصــت

ــــة حتقيــــق يف التخطــــيط أســــلوب اتبعــــت مث ،حديثــــة صــــناعة إجيــــاد علــــى عملــــت ذلــــك ومــــن  التنمي

 خطــة( اهلجريـة التسـعينيات عقـد مــن ابتـداء املتزايـدة مواردهـا مــن مسـتفيدة واالجتماعيـة االقتصـادية

 كونــه التصــنيع أمهيــة علــى" بــةاملتعاق ةالتنميــ خطــط أكــدت لقــد. )ه١٣٩٥-١٣٩٠ األوىل التنميــة

ـــديل  وختفيـــف ،اإلنتاجيـــة القاعـــدة تنويـــع إىل الراميـــة التنميـــة أهـــداف حتقيـــق يف لإلســـراع األمثـــل الب

 وتوفري ،التنمية عمليات يف اخلاص القطاع إسهام وزيادة ،وتصديره اخلام النفط إنتاج على االعتماد

 التنميـــة خطـــة( صـــلبة تقنيـــة قاعـــدة إرســـاءو  الوطنيـــة العاملـــة القـــوى وتنميـــة ،جديـــدة وظيفيـــة فـــرص

 صـــناعي قطـــاع تكـــوين مســـتهدفة اململكـــة يف التنميـــة حمـــور هـــي فالصـــناعة. )٢٣٩ ص ،السادســـة

 . والعاملي احمللي الصعيدين على املنافسة على وقادر ،قوي

 حــىت وتنوعــت، كبــرية بنســب وتوســعت اململكــة، يف قــدماً  التصــنيع مشــاريع تقــدمت لــذلك

  .املناطق كل يف وجدت حىت وانتشرت ناعات،الص معظم مشلت

 حيــــث مــــن ،الســــعودية العربيــــة اململكــــة يف الصــــناعي القطــــاع واقــــع الفصــــل هــــذا يســــتعرضو 

 الصـــــادرات أهـــــمو  ،م ٢٠٠٩ عـــــام يف املنتجـــــة واملصــــانع ،احمللـــــي الصـــــناعي القطـــــاع آداء مؤشــــرات

 .احمللية الصناعة تواجه اليت والعقبات الصناعية

     :المحلي الصناعي القطاع واقع ٢-٤

 روافــد أهــم أحــد يشــكل أنــه كونــه مــن الســعودي لالقتصــاد بالنســبة التصــنيع أمهيــة تنبــع 

 وحتريـره ،الـوطين باالقتصـاد للنهـوض وتبنيهـا ،اعتمادهـا جيـب الـيت الشـاملة والتنمية النمو سرتاتيجيةا

 قــدو  .الــنفط هــي دةوحيــ أوليــة ســلعة علــى االعتمــاد جــراء بــه حلقــت الــيت والتشــوهات االخــتالل مـن

 قـدو  ،الصـناعي القطـاع يف النمـوو  االقتصـادي اإلنتـاج بـني عالقـة هنـاك أن الدراسـات بعـض أثبتـت



٤٣  

 حيـث هلـا، شـعاراً  املعرفـة علـى القـائم االقتصـاد مـن لتجعـل )١(للصـناعة الوطنيـة سرتاتيجيةاال جاءت

 . )٢(جيةسرتاتياال ضمن الغرض هلذا) ٢٠٢٠ �اية حىت( لایر مليون ٣٣٠٠ رصد مت

 ٢٠٠٨ عـام السـعودية املصـانع عـدد إمجـايل مـن أنـه وجـد، )٣() ٢٠٠٨، جويك( تقرير ففي

 باملشــــروبات املتعلقــــة الصــــناعات متثــــل الــــيتو  ،منهــــا %٢٩,٣ نســــبة أن مصــــنعا ٤٤٣١ البــــالغو  ،م

 ،األثــــاث ومنتجــــات اخلشــــب مصــــانعو  ،اجللــــودو  امللبوســــاتو  النســــيج مصــــانعو  ،التبــــغو  األغذيــــةو 

ـــد ال النشـــرو  الطباعـــةو  منتجاتـــهو  ورقالـــ مصـــانعو   إمجـــايل مـــن %١٣,٥ عـــن اســـتثمارا�ا حجـــم تزي

 ميثلــون فيهــا العــاملني نســبة أنو  دوالر، مليــار ٩١,٩ البالغــةو  ،العــام ذلــك يف الصــناعي االســتثمار

 . )٤( عامل ألف ٤٧٢ البالغو  ،الصناعة قطاع يف العاملني إمجايل من% ٣٠,٩

 نـدرة: منها التقنية، نقل إىل بالضرورة أدت متعددة ظروفاً  شهدي السعودي االقتصاد واقع إن

 الالزمــة، األمــوال رؤوس تــوفرو  اإلنتاجيــة، األنشــطة طبيعــة مــع تتناســب الــيت املدربــة الوطنيــة العمالــة

 ،األجنبيــة األمــوال رؤوس جــذب تشــجيع سياســاتو  اململكــة، تتبعهــا الــذي احلــر االقتصــاد سياســةو 

 ،تضـافرت قـد الظـروف هـذه أن الشـكو  .العاليـة االسـتثمارات ذات طموحـةال التنمية خطط أخرياً و 

 على الرتكيز إىل أيضاً  وأدت بل ،للتقنية املستمرو  املكثف االسترياد إىل لتؤدي بعضها مع تفاعلتو 

 "املــال لــرأس التكثيــف عاليــة التقنيــة" العمالــة حمــل املــال رأس إحــالل مبوجبهــا يــتم الــيت التقنيــة تلــك

High-Capital Technology. )١٩٩٤ ،عطيةو  ،العبيد(.   

 تطـوراً  شـهد الصـناعي القطـاع أن إال، باململكـة للصـناعة النسـبية احلداثـة مـن الـرغم علىو  إنه

 مـن القطـاع هـذا جيـده الـذي الـدعمو  االهتمـام إىل ذلك ويرجع. جيدة إجنازات خالله حقق مطّرداً 

 ،للمملكـة واالقتصـادية االسـرتاتيجية األهـداف قحتقيـ يف بـه يقـوم الـذي الـدور مـن انطالقـاً ، الدولـة

 ضـمنها مـن كـان،  أساسـية حمـاور عـدة علـى الصـناعية التنميـة دعـم يف الدولة جهود حيث اشتملت

 الصــــناعية املـــدن وإنشــــاء، الصـــناعيتني وينبــــع اجلبيـــل مــــدينيت وإنشـــاء ،الالزمــــة التحتيـــة البنيــــة تـــوفري

                                                             

 العربية اململكة التجارة والصناعة، وزارة إصدارات من التنفيذ، هـ، وآليات١٤٤١عام  حىت للصناعة الوطنية سرتاتيجيةاال )١(

 .٢٠٠٩مارس  السعودية،

 .السابق املصدر نفس )٢(

  م٢٠٠٨ السنوي، التقرير ،)GOIC( الصناعية لالستشارات اخلليج منظمة )٣(

  نفس املصدر السابق )٤(



٤٤  

 تقـدمي إىل باإلضـافة، السـعودي الصناعية التنمية وقصند إنشاء جانب إىل اململكة مناطق مبختلف

 واجلهــود اخلطــط مــع اخلــاص القطــاع وتعــاون لتجــاوب وكــان. األخــرى الصــناعية احلــوافز مــن عــدد

 مؤشـرات مـن عـدداً  يلي فيما ونستعرض. الصناعية التنمية إجنازات حتقيق يف الفاعل األثر احلكومية

  .ملاضيةا الفرتة خالل باململكة الصناعي التطور

  :الصناعي اإلنتاج في التطور ٣-٤

 العاملـة املصـانع عـدد ازداد حيـث املاضـية، عقـود األربعـة خـالل كبرياً  منواً  املصانع عدد شهد

 املــال رأس ارتفــع كمــا م، ٢٠٠٩ عــام يف مصــنعاً  ٤٥٤٦ إىل م١٩٧٤ عــام يف مصــنعاً  ١٩٧ مــن

. م٢٠٠٩ عـام يف لایر مليـار ٢٥٥ حـوايل إىل م١٩٧٤ عـام يف لایر مليـار ١٢ حـوايل مـن املسـتثمر

 مـن أكثـر إىلم ١٩٧٤ عـام يف عامل ٣٤,٠٠٠ حوايل من القطاع هذا يف العمالة أعداد وارتفعت

  .م٢٠٠٩ عام يف عامل ٥٠٠,٠٠٠

 أن جند ،م ٢٠٠٩ عام بنهاية باململكة العاملة للمصانع القطاعية الرتكيبة هيكل إىل وبالنظر

 متثــل مصــنعاً  ٧٦٨ املصــانع عــدد حيــث مــن القطاعــات تتصــدر ةالالفلزيــ املعــادن منتجــات صــناعة

 بقيـة املكـررة البرتوليـة املنتجـات صـناعة قطـاع يتصـدر كمـا،  العاملـة املصـانع عـدد إمجـايل من %١٧

 إمجـــايل مـــن %٣٩ نســـبته مـــا متثـــل لایر مليـــار ١٥٤ االســـتثمارات حجـــم حيـــث مـــن القطاعـــات

 حبجــــم األخــــرى الالفلزيــــة املعــــادن منتجــــات عةصــــنا قطــــاع ويليــــه ،املنتجــــة املصــــانع إســــتثمارات

 ٢٥كمــا قفــز عــدد املصــانع يف هــذا القطــاع مــن ،  %١٣ مانســبته متثــل لایر مليــار ٥٣ اســتثمارات

 الغذائيــــة املنتجــــات صــــناعة قطــــاع ويتصــــدر ،٢٠٠٩مصــــنعاً عــــام  ٧٦٨إىل  ١٩٧٤مصــــنعاً عــــام 

 مــن %١٩ مانســبته متثــل عــامالً  ٩٥,٧٨٠ العمالــة عــدد حيــث مــن القطاعــات كافــة واملشــروبات

مصــنعاً أي  ٣٩ م١٩٧٤وكــان عــدد املصــانع هلــذا القطــاع يف عــام  ،املنتجــة املصــانع عمالــة إمجــايل

 ،م٢٠٠٩مصـــنعا يف عـــام  ٧١٧مث وصـــل إىل  ،مـــن إمجـــايل عـــدد املصـــانع يف ذلـــك الوقـــت% ٢٠

  .)١( م٢٠٠٩مليار لایر يف العام  ٣٩,٢مليار لایر إىل  ٢وتزايدت استثمارات هذا القطاع من 

                                                             

م و ١٩٧٤عدد املصانع املنتجة وحجم استثمارا�ا وعدد العمالة بني عامي : ١٢٥ص  ،)١-٧(حق جدول انظر املال )١(

  .م٢٠٠٩



٤٥  

تضــــح أن قطــــاع حيــــث ا .٢٠٠٩ - ١٩٧٤متوســــط منــــو املصــــانع خــــالل الفــــرتة  كمــــا بلــــغ

والــيت  ،مــن حيــث منــو عــدد املصــانع املنســوجات اســتوحذ علــى النســبة األكــرب مــن بــني القطاعــات

خالل حيث بلغت نسبة منو املصانع  ،يليه قطاع صناعة املالبس، من إمجايل املصانع% ٨٧بلغت 

ي بلغــت نســبة منــو املصــانع فيــه والــذ ، قطــاع صــناعة اآلالت واألجهــزة الكهربائيــةمث ،%٧٦الفــرتة 

حيـث  ،أما قطاعي الطباعة والنشـر وصـناعة األجهـزة الطبيـة فقـد حلـت يف املراتـب األخـرية ،%٥٤

 أمـا .د علـى الـواردات يف هـذين القطـاعنيوقد يعزى ذلك إىل االعتما، %٥ بلغت نسبة النمو فيها

 بـرأس م١٩٧٤ عـام مصـنعاً  ٢٤ أو ،املصـانع حجـم مـن %١٢ متثـل للمعـادن اسيةاألس الصناعات

  .)١(م١٩٧٤ عام لایر مليون ٢٣٤ قدره مال

 :م٢٠٠٩ عام في المصانعو  الصناعة ٤-٤

 بلــغ حيــث ،خــرىاأل فلزيــةالال املصــانع مقــدمتها يف يــأيت، مصــنعاً  ٤٥٤٦ املصــانع عــدد بلــغ

 أن أي ،لایر مليـــار ٥٢,٨ اســـتثمار وحبجـــم ،انعاملصـــ إمجـــايل مـــن %١٧ أي مصـــنعاً  ٧٦٨ عـــددها

أي  عــامالً  ٧٧,٣١٩وعــدد العمـال ، لایر مليـون ٦٩ حــوايل مصـنع لكــل املتوسـط االســتثمار حجـم

  .عامل ١٠١ مصنع كل يف العمال عدد متوسط أن

 اسـتمثار حبجـم مصـنعاً  ٧١٧ واملشـروبات الغذائيـة املنتجـات قطاع يف املصانع عدد كما بلغ

 مبقــدار املصـانع عــدد منـت حيــث، عامـل ألــف ٩٥,٧ عامليـه وعــدد ،لایر مليـار ٣٩,٢ هقــدر  إمجـايل

 عـــدد زاد بينمـــا، ضـــعفاً  ١٨,٣ مبقـــدار املـــال رأس حجـــم تزايـــد حـــني يف، الفـــرته خـــالل ضـــعفاً  ١٧

 زاد املصـانع عـدد فـإن واللـدائن املطـاط منتجـات صـناعة خيـص ما أما. ضعفاً ١٢,٣ مبقدار العاملني

 لایر مليــار ١٢,٧ قــدره مــال بــرأس) املصــانع امجــايل مــن %١١(م ٢٠٠٩ عــام يف مصــنعاً ٤٩٠ إىل

 ضـــعفاً  ٢١,٤ قـــدرها بزيـــاده عامـــل ألـــف ٤٢,٥ عمالـــه وحجـــم ضـــعفاً  ٢٣,٤٥ قـــدرها بزيــادة أي(

 النسـبة فبلغـتم ٢٠٠٩ عـام للمعـادن ساسيةاأل الصناعات أما. م ٢٠٠٩ – ١٩٧٤ الفرته خالل

 لكــل لایر مليــون ٩,٦ املكــرره البرتوليــة الصــناعات تالهــا، مــلعا لكــل لایر مليــون ١١,٩٧ مايعــادل

حيـث  ،متثل النسبة األكـرب مـن إمجـايل املصـانع واملشروبات الغذائية املنتجات صناعة وكانت، عامل

                                                             

م ١٩٧٤نسبة املصانع يف النشاط الصناعي إىل إمجايل املصانع بني عامي : ١٢٦ص  ،)٢-٧(انظر املالحق جدول  )١(

  ).جدول من إعداد الباحثة(م ٢٠٠٩و



٤٦  

 مث ،%١٦ املنسـوجات صـناعة تلتهـا، م ٢٠٠٩يف العـام  املصانع إمجايل من %١٧ بلغت مانسبته

 ةاملكــرر  البرتوليــة املنتجــات صــناعة يف مصــنع لكــل الســتثمارا حجــم متوســط وبلــغ، %١١ املالبــس

 الصـــــناعات مث ،مليـــــون لایر ١٣٢ كاتـــــب واحملاســـــبةصـــــناعة آالت امل تلتهـــــا، لایر مليـــــون ١٩٢٢,٦

 مليــون ١٠٠,٦٥ الكيميائيــة واملنتجــات املــواد صــناعة مث، لایر مليــون ١١٦,٦٢ للمعــادن األساســية

 .مصنع لكل لایر

 تالهـاو ، واحملاسـبة املكاتـب آآلت صـناعة يف عـامالً  ٥٤١,٨ لعاملنيا عدد متوسط بلغ كما

 واألجهـزة اآلآلت صـناعة مث، مصـنع لكـل لمـاع ٣٠٧ بلـغ حيث ة،املكرر  البرتول منتجات صناعة

-١٩٧٤ مــن الفــرتة خــالل الصــناعية األنشــطة منــو متوســط خيــص مــا أمــا ،عــامالً  ١٧٥ الكهربائيــة

 يف %٥٤و ،املالبـــس صـــناعة يف %٧٦و ،نســـوجاتامل صـــناعة يف %٨٧ كـــان فقـــد ،م ٢٠٠٩

  .الكهربائية واألجهزة اآلآلت صناعة

 بدايـة فمنـذ ،خالل العقـدين املاضـيني كبرياً  منواً  اململكة يف التحويلية الصناعات إنتاج شهدو 

 احمللــي النــاتج تركيبــة يف الصــدارة موقــع حيتــل الكيماويــة املنتجــات قطــاع أصــبح اتيالتســعين عقــد

 كبـرياً  تطـوراً  شـهدت الـيت القطاعـات ومن). النفط تكرير غري( التحويلية الصناعات لقطاع اإلمجايل

 تسـهم الغذائيــة، املنتجـات وقطـاع البنـاء منتجـات وقطـاع واآلالت، املعـدات صـناعة قطـاع ــ أيضـاً  ــ

 فقـد، السـعودية التحويليـة للصناعة احمللي الناتج إمجايل من األكرب بالنصيب األربعة القطاعات هذه

 إىل م١٩٧٥ عـام لایر بليون ١٥ من التحويلية للصناعات الثابتة باألسعار احمللي الناتج إمجايل ازداد

 التحويليـة الصـناعات قطـاع منـو معـدالت أن كمـا. م ٢٠٠٩ عـام بنهايـة لایر بليون ١٠٥من  أكثر

 هـذه اللخـ للقطـاع السـنوي النمـو معـدل بلـغ حيـث ؛ الفـرتة هـذه طـوال تصـاعدي اجتـاه يف ظلـت

 الـذي الكبـري للتطـور ونتيجـة. االقتصـادية القطاعـات بـني املعـدالت أعلـى مـن وهـو، %٩,٥ الفـرتة

 يف القطــاع مســامهة نســبة ارتفعــت فقــد، الفـرتة ذات خــالل التحويليــة الصــناعات يف اإلنتــاج شـهده

. م٢٠٠٩ عـام بنهايـة %٦,١٢ إىل م١٩٧٥ عـام يف %١,٤ مـن للمملكـة اإلمجـايل احمللـي النـاتج

 مـــن النفطـــي غـــري اإلمجـــايل احمللـــي النـــاتج يف التحويليـــة الصـــناعات قطـــاع مســـامهة نســـبة ارتفعـــتو 

 . م٢٠٠٩ عام %٧,١٧ إىل م١٩٧٥ عام يف% ٧,٨
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 خــالل الصــناعي للقطــاع اإلنتاجيــة الرتكيبــة يف حــدث حتــوال هنــاك أن املالحــظ مــن كــذلك

 تصـل بنسـبة الـنفط تكرير صناعة من يأيت الصناعي الناتج معظم كان حيث ،املاضية عقود األربعة

 ومـــع، م١٩٧٥ عـــام يف )اجلاريـــة باألســـعار( الصـــناعي للقطـــاع احمللـــي النـــاتج إمجـــايل مـــن% ٦٧إىل

 الصــناعي احمللــي النــاتج يف مســامهتها تزايــدت، )الــنفط تكريــر غــري( األخــرى الصــناعات ومنــو تطــور

 للقطـاع احمللـي النـاتج إمجـايل مــن %٦٨ نسـبته مـا مثلت فقد ،الغالب اجلزء تشكل أصبحت حىت

 التحويليــة الصــناعات قطــاع وفعاليــة حيويــة االجتــاه هــذا ويعكــس. م ٢٠٠٩ عــام بنهايــة الصــناعي

  ).النفط تكرير غري( السعودية

 :المحلي الصناعي القطاع أداء مؤشرات ٥-٤ 

 اجلاريـة باألسـعار احمللـي االمجايل الناتج منو يف اخنفاضاً  م٢٠٠٩ عام الصناعي القطاع سجل

 حبــوايل النفطــي القطــاع نــاتج الحنفــاض نتيجــة لایر، مليــار ١٤٠٩,١ بلــغ حيــث ،%٢١,٢ مبقــدار

 ليبلــــغ %٥,١ بنســــبة نفطــــيال غــــري القطــــاع حتســــن بينمــــا) لایر مليــــار ٦٧١ بلــــغ حيــــث( %٣٧,٩

 مجــايلاإل النــاتج منــو يف ارتفاعــاً م ٢٠٠٩ عــام الصــناعي القطــاع ســجل حــني يف .لایر مليــار ٧٢٥,١

 مجيــــع حتســــنت كمــــا لایر، مليــــار %٨٤١,٢ بلــــغ حيــــث ،%٠,٦ مبقــــدار الثابتــــة ســــعارباأل لــــياحمل

 يف إجيابياً  منواً  باململكة البرتولية غري التحويلية الصناعات حققتو  .استثناء دون األخرى القطاعات

 املضـافة القيمـة ملؤشـر بالنسـبة أمـا. %٢,٣ مبعـدل هلـا احلقيقـي النمـو يقـدر حيـث، م٢٠٠٩ العـام

 األجـور إىل ،م٢٠٠٩ العـام يف للمملكـة الصـناعي القطـاع يف املضـافة القيمـة مكونـات تتـوزعف

 األربـاح تليهـا، %٣٥,٦ املضـافة القيمـة مكونـات إمجـايل مـن األكـرب اجلـزء متثـل الـيت واملرتبـات

 ذلـك ويـدل ،%١,٨ اإلجيـارات وأخـرياً  ،%٣,٩ فالفوائـد، %٢٨,٢االسـتهالكات مث، %٣٠,٥

 أجـور تغطـي مضـافة قيمـة حتقيـق خـالل من القومي الدخل زيادة يف باململكة ناعةالص إسهام على

 . اإلنتاجية طاقا�ا توسع يف لتساهم ذلك عن وتزيد العاملني ومرتبات

 الصـناعية القطاعـات حسـب املضـافة القيمـة مكونـات لتوزيـع تفصـيالً  أكثـر صـورة وإلعطـاء

 أربـاع ثالثـة مـن أكثـر علـى تسـتحوذ واملرتبـات جـوراأل إىل باإلضـافة األربـاح أنّ   يالحـظ، ةالرئيسـ

% ٧١,٦ إىل النسـبة هـذه وتـنخفض، %٧٥,٦ ومنتجاتـه اخلشـب قطـاع يف املضـافة القيمـة إمجـايل

 النسـيج قطـاع يف% ٦١,٣و الكيميائيـة املنتجـات قطـاع يف% ٦٣,١و املعدنيـة املنتجـات قطـاع يف

 وذلـك والطباعـة، الـورق قطـاع يف% ٦٠,٥و البنـاء مـواد قطـاع يف% ٦٠,٧و اجللديـة واملنتجـات



٤٨  

 مـن يزيـد ممـا الرأمساليـة الغـزارة علـى كبـرية بصـورة تعتمـد والـيت القطاعـات هـذه يف التقنيـة لطبيعـة

 . األخرى الصناعية القطاعات مع باملقارنة فيها االستهالكات نصيب

 املؤشرات من أيضاً  ربفيعت الصناعة يف العمالة إلمجايل الوطنية العمالة نسبة ملؤشر بالنسبة أما

 املنتجـات قطـاع أن جنـدم ٢٠٠٩ عـام ففـي. السـعودي االقتصـاد صـعيد على املتزايدة األمهية ذات

 قطـاع يليـه، %٣٧ تبلـغ وطنيـة عمالـة بنسـبة األخـرى الصـناعية القطاعـات يتصـدر الكيميائيـة

 بنسـبة جاتـهومنت واخلشـب %٢٥ بنسـبة البنـاء مـواد قطـاع مثّ  ،%٢٦ بنسـبة املعدنيـة املنتجـات

 علـى %٢١و %٢٢ تبلـغ بنسـب اجللديـة واملنتجـات النسـيجو  الغذائيـة املـواد قطـاعيو  ،%٢٣

 الصـناعي القطـاع يف أمـا %١٧ تبلـغ وطنيـة عمالـة بنسبة والطباعة الورق قطاع يأيت وأخرياً . التوايل

 مـا حيـث، ةمتواضـع تعتـرب والـيت، %٢٦ حـوايل العمالـة إلمجـايل الوطنية العمالة نسبة فتبلغ، ككل

  . الصناعي القطاع يف العمالة هيكل من األكرب اجلزء تشكل األجنبية العمالة زالت

 :الصناعية الصادرات ٦-٤

 وتنويـع اإلنتاجية القاعدة توسيع يف للدولة الشاملة االقتصادية التنمية سرتاتيجياتا مع متشياً 

 احلداثـة مـن وبـالرغم. الصـناعية دراتالصـا لتنميـة كبـرياً  إهتمامـاً  اململكة أولت فقد، الدخل مصادر

 أن إال التصـدير، جمـال يف السـعودي اخلـاص القطـاع جتربـة سـيما وال اململكـة، يف للصـناعة النسـبية

 للصـادرات كان ولقد ا�ال، هذا يف �ا بأس ال خطوات خطت قد السعودية الصناعية الصادرات

ـــة، ســـواقاأل إىل الـــدخول يف الســـبق قصـــب الســـعودية البرتوكيماويـــة  إعطـــاء يف ســـامهت كمـــا العاملي

 يف التطـور التـايل اجلـدول ويوضـح. والسـعر اجلـودة حيـث مـن السـعودية املنتجـات عـن إجيابيـة صـورة

  . م٢٠٠٩-١٩٩٢الفرتة خالل السعودية الصناعية الصادرات ومسامهة قيم
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  )١-٣( جدول

  م٢٠٠٩ – ١٩٩٢ :السعودية الصناعية الصادرات في التطور

 السنوات
 صادرات الصناعية ال

 )مليون لایر(

  النسبة من إجمالي 

 الصادرات

   الناتج من النسبة

  النفطي غير المحلي

1992 12.537 7% 4% 

1993 12.607 8% 4% 

1994 15.449 10% 5% 

1995 22.558 12% 7% 

1996 21.364 9% 6% 

1997 24.721  11% 6% 

1998 21.131 15% 6% 

1999 19.488 10% 5% 

2000 22.920 8% 6% 

2001 26.547 10% 6% 

2002 27.691 10% 6% 

2003 35.743 10% 8% 

2004 47.566 10% 9% 

2005 60.000 9% 11% 

2006 70.044 9% 12% 

2007 83.311 10% 13% 

2008 98.710 8% 14% 

2009 84.997 11% 12% 

 .والتخطيط االقتصاد وزارة - والمعلومات العامة اإلحصاءات مصلحة: المصدر 

 الســــنوات خــــالل  ســــريعاً  منــــواً  منــــت الســــعودية الصــــادرات أن الســــابق اجلــــدول مــــن يتضــــح

 مــن م،٢٠٠٩-١٩٩٢ الفــرتة خــالل ســنوياً % ١٣,٨ منوهــا معــدل بلــغ حيــث م،٢٠٠٩-١٩٩٢

 . م٢٠٠٩ عام لایر مليون ٨٤,٩٩٧ إىل م١٩٩٢ عام لایر مليون ٥٣٧,١٢

 م٢٠٠٣ العـــامني خـــالل الصـــناعية الصـــادرات ةقيمـــ يف الكبـــري االرتفـــاع للنظـــر الالفـــت ومـــن

 يتوافـق بينمـا، املوحـد اخلليجـي اجلمركـي االحتـاد تطبيـق بـدء م٢٠٠٣ العـام يوافـق حيث، م٢٠٠٥و

 الصــناعية الصــادرات نســبة إىل وبــالنظر .العامليــة التجــارة ملنظمــة اململكــة انضــمام مــع م٢٠٠٥ عــام
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م ١٩٩٢ عـام يف% ٤ مـن ارتفعـت قـد النسـبة هـذه أن جند، للمملكة النفطي غري احمللي الناتج إىل

 التنميـــة عوامـــل أبـــرز كأحـــد التصـــدير أمهيـــة علـــى يؤكـــد مـــا وهـــو، م٢٠٠٩ عـــام يف %١٢ لتبلـــغ

 . الصناعية

 الصادرات التايل الشكل يوضح، السعودية الصناعية للصادرات السلعية الرتكيبة إىل وبالنظر  

  . م٢٠٠٩-١٩٩٢ الفرتة اللخ األخرى السلعية والصادرات البرتوكيماوية

 )م٢٠٠٩ – ١٩٩٢( السعودية الصناعية الصادرات تركيبة: )١-٣( شكل

     

 .والتخطیط االقتصاد وزارة - والمعلومات العامة اإلحصاءات مصلحة: المصدر

 شــهدت قــد) البرتوكيماويــة غــري( األخــرى الصــناعية لصــادراتا فــإن الشــكل مــن حيتضــ كمــاو 

 لایر مليـون ٠٥٩,٤ حـوايل مـن ارتفعـت حيـث ،م٢٠٠٩-١٩٩٢ الفـرتة اللخـ ملحوظـاً  منـواً  أيضـاً 

 متثــل مازالـت البرتوكيماويــة الصـادرات أن إال. م٢٠٠٩ عـام لایر مليــار ٣٢ حـوايل إىل م١٩٩٢ عـام

 هذه خالل البرتوكيماوية الصادرات شهدت وقد ،السعودية الصناعية الصادرات إمجايل ثلثي حوايل

 حـوايل إىل لتصـلم ١٩٩٢ عـام يف لایر مليـون ٤٧٨,٨مـن قيمتهـا ارتفعـت حيث مطّرداً  تزايداً  الفرتة

م، ١٩٩٩و ١٩٩٨ عـــامي الـــنفط أســـعار برتاجـــع تـــأثرت مث ،١٩٩٧ عـــام يف لایر مليـــون ٦٩٨,١٦

 حتسن مع ذلك بعد للنمو عادت أ�ا إال ،م١٩٩٩ يف لایر مليون ١٢,٧١٨ إىل قيمتها واخنفضت

 صــورة التــايل اجلــدول ويبيـــن .م٢٠٠٨ العــام يف لایر مليــون ألــف ٦٣حــوايل وحققــت ،الــنفط أســواق



٥١  

 وكمـا. م٢٠١٠ -١٩٩٢ الفتــرة خـالل السـعودية الصـناعية للقطاعـات التصـديري لـألداء تفصـيلية

 جمــال يف املهمــة القطاعــات فــإن ،البرتوكيماويــات قطــاع اىل إضــافة أنــه اجلــدول، ذات مــن يتضــح

 امللفـت ومـن. واآلالت املاكينـات وصناعة األساسية املعادنو  الغذائية املواد صناعة: تشمل التصدير

   )١( عالية تصديرية منو معدالت حققت القطاعات هذه معظم أن للنظر

  )٢-٣( جدول

  م٢٠٠٩-١٩٩٢:ةالرئيس القطاعات حسب السعودية الصناعية الصادرات تطور 

ــــاع  القطـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 متوسط النمو السنوي )ن الرياالتبماليي( قيم الصادرات

1992 2009 (1992-2009) 

 %.11.4 11.074 1.578  .املواد الغذائية

 %13.5 82.338 8.478 .املنتجات الكيماوية والبالستيكية

 %12.3 7.205 897 .املعادن األساسية ومصنوعا�ا

 %11.9 3.744  493 .اآلالت واألجهزة الكهربائية

 %12.8 9.563 1.091 .السلع األخرى

ـــــــي ــــ  %61.9 113.924  1.401 .اإلمجال

   .والتخطيط االقتصاد وزارة - واملعلومات العامة اإلحصاءات مصلحة: املصدر

  : المملكة في الصناعي القطاع تواجه التي التحديات ٧-٤

 فــإن ،والعشــرين احلــادي القــرن بــدايات حنــو جبديــة اململكــة فيهــا ختطــو الــيت املرحلــة هــذه يف

 أن إال ،االقتصــادية التنميــة أهــداف حتقيــق يف لإلســراع األمثــل االســرتاتيجي اخليــار ســيظل التصــنيع

 العامليــة، التجــارة منظمـة وجــود عـن النــاجم املنافسـة وشــدة باالنفتـاح يتســم الـذي االقتصــادي املنـاخ

 بـدورها الـيت ،العوملـة تمسا من وغريها والتقنية واملعلوماتية االقتصادية املستجدات تسارع إىل إضافة

 مســتقبل �ــدد حتــديات معهــا حاملــة اململكــة يف الصــناعي القطــاع ملســتقبل كبــرية حتــديات تشــكل

 سياســـات تبـــين خـــالل مــن التحـــديات هـــذه جما�ــة إىل احلاجـــة تنبـــع هــذا ومـــن ،الســـعودية الصــناعة

  :بالتايل تتمثل التحديات هده على التغلب تستهدف

 
                                                             

 ..والتخطيط االقتصاد وزارة -  واملعلومات العامة اإلحصاءات مصلحة (١)
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 :الوطنية للمنتجات التنافسية القدرات يرتطو  إلى الحاجة ١-٧-٤

 - ضـرورياً  السـعودية الصـناعة ملنتجـات العامليـة مسـتوى إىل التنافسـية باملقـدرة االرتقـاء يعتـرب

 حصـــص علـــى للمحافظـــة أيضـــاً  وإمنـــا - العامليـــة التصـــدير أســـواق يف حصـــص لكســـب فقـــط لـــيس

 باململكـة الصـناعية املنشآت من لتحدياتا هذه ملواجهة الطرق أجنع لعلو  ،وتعزيزها احمللية األسواق

 القياســية املســتويات إىل �ــا للوصــول) نوعــاو  كمــا( اإلنتاجيــة معــدالت رفــع علــى العمــل يف يتمثــل

 .العاملية

  : العالمية األسواق في التطورات مواكبة ٢-٧-٤

 حتدياً  يشكل مما متسارعاً  إيقاعاً  يشهد التقنية وجماالت العاملية األسواق يف والتغري التطور إن

 مثـل مواجهـة وحتـتم. اخلصـوص وجـه علـى الصـناعية وللقطاعـات العامل يف األعمال لقطاعات كبرياً 

 مـن وغريهـا والتسـويق واإلنتـاج والتصـميم اإلدارة يف باملرونـة تتسـم آليـات اسـتحداث التحـدي هـذا

   .اململكة يف الصناعي العمل جماالت

   :التقنية وتوطين بنقل اإلسراع ٣-٧-٤

 التنافسية املقدرة على مباشرة بصورة ينعكس مما اإلنتاجية، زيادة يف حامساً  دوراً  التقنية تلحت

 الصــناعي املســتقبل ركــائز أحــد يعــد صــلبة تقنيــة قاعــدة بنــاء فــإن هنــا ومــن. الصــناعية للمنتجــات

 ،نيــةالتق نقــل جمــال يف متــت الــيت اإلجنــازات مــن وبــالرغم ،اململكــة فــإن اخلصــوص هــذا ويف. الواعــد

 يف يتمثــل كلــه ذلــك مــن األهــم ولكــن. الوطنيــة لصــناعتها التقنيــة املقــدرات مضــاعفة إىل حباجــة

 املؤسســـات داخــل ســواء األحبــاث خــالل مــن وذلـــك توطينهــا مت الــيت التقنيــة لتطــوير اجلــادة احملاولــة

 االســــتثمارات جــــذب وكــــذلك املتخصصــــة، العلميــــة واملراكــــز اجلامعــــات مــــع بالتعــــاون أو الصــــناعية

  . التقنية عالية األجنبية

   :العالمية التجارة منظمة ومستجدات تشريعات مع التعامل ٤ -٧-٤

 قواعـد مـع للتكيـف حاجـة هنالـك فـإن ،العامليـة التجـارة منظمـة يف عضـواً  اململكـة حيـث أن

 اســرتاتيجيات تبــاعا يف متمــثالً  العــام اهلــدف ويبقــى. األعضــاء الــدول مجيــع �ــا تلتــزم والــيت ،املنظمــة

 وتقليــل احتــواء علــى العمــل مــع للمنظمــة االنضــمام إجيابيــات مــن القصــوى االســتفادة علــى تعمــل
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 يسـتجد ما احلسبان يف تأخذ أن االسرتاتيجيات هلذه أيضاً  الضروري من يكون وقد ،السلبية اآلثار

ـــة مثــل جديــدة موضــوعات ودخــول املنظمــة قواعـــد إطــار يف مســتقبلية حتــديات مــن  والعمالــة البيئـ

  . وغريها

 : المستدامة التنمية وإطار الصناعية البيئة ٥-٧-٤

 فــإن وعليــه. املســتقبل يف متزايــد بــزخم حيظــى ســوف بالبيئــة احلــايل االهتمــام أن املؤكــد مــن

 ،السـلبية اآلثـار الحتـواء وتقنيـات جهـود مـن ذلـك يسـتلزم ومـا ،الصناعية البيئة سالمة على احلفاظ

  . باململكة الصناعية والوحدات عاتللقطا املستقبل حتديات أحد يعد

 : السعودية العاملة القوى قدرات تطوير ٦-٧-٤

 التنميــة تطــور إطــار يف احلامســة العوامــل مــن الصــناعية العاملــة القــوى ونوعيــة مهــارات تعتــرب

 السـعودية العاملة القوى مقدرات تطوير سبيل ويف. مستقبالً  للصناعات التنافسية واملقدرة الصناعية

 تتناســب حبيــث واملهــين الفــين والتــدريب التعلــيم ونوعيــة جمــاالت وتكثيــف مراجعــة رورياً ضــ بــات

   .التخصصات خمتلف يف الصناعية الشركات احتياجات مع املؤسسات هذه خمرجات

  : الصناعية اإلدارة تطوير ٧ -٧-٤

 كفــاءة علــى يعتمــد الصــناعية املنشــآت يف واإلنتاجيــة األداء حتســني فــإن ،معلــوم هــو كمــا

 املنافسـة تزايـد مـن متوقـع هـو مـا إزاء كـربى أمهيـة ذلـك ويكتسـب. املنشـآت هـذه يف اإلدارة ونوعية

 يف اجلانـب �ـذا االهتمـام مـن ملزيـد حاجة هناك وأن كما. والتقنية األسواق تطورات وسرعة العاملية

  . السعودية ناعةالص يف العاملة الوحدات غالبية تشكل واليت واملتوسطة، الصغرية الصناعية الوحدات

 : التكامل مفهوم وتطوير تنفيذ ٨-٧-٤

 يف الرأســية التوســعات بعــض أن احلديثــة الصــناعية اإلدارة جتــارب يف واملشــاهد املعــروف مــن

 علـــى الرتكيـــز يتالشـــى حيـــث. املرجـــوة بالفوائـــد تـــأيت ال قـــد) املصـــنع نفـــس يف( معينـــة صـــناعات

ـــتج يف التخصـــص ـــه يتميـــز الـــذي األساســـي املن  وارتفـــاع الفعاليـــة خفـــض إىل يـــؤدي ممـــا نعاملصـــ ب

 علـــى يتعـــني لـــذا. الســـوق يف حصصـــها املشـــاريع تفقـــد األحيـــان بعـــض ويف ،التشـــغيلية التكـــاليف
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 تــأمني يف حمليــة، كانــت لــو وحبــذا أخــرى، مصــانع علــى االعتمــاد منهــا الكبــرية خصوصــاً  املصــانع

 واملنافسـة األصـلية منتجا�ـا طـويرت تركيـز مـن تـتمكن لكي وذلك األخرى، املنتجات من احتياجا�ا

 . خارجياً  أو حملياً  سواءً 

  :الصناعي القطاع في واالستثمارات الموارد توفير زيادة ٩-٧-٤

 القطـــاع مســـامهة أن إال ،اململكـــة يف الصـــناعة حققتهـــا الـــيت الكبـــرية اإلجنـــازات مـــن بـــالرغم

 لزيادةمسـامهات فاعليـة أكثر بدور وللقيام. الطموحات دون تبقى احمللي الناتج إمجايل من الصناعي

 الصـناعات قطاعـات حنـو خصوصـاً  واالسـتثمارات، املوارد توجيه لتكثيف حاجة هناك فإن ،القطاع

 اخلـاص القطـاع مـع أوثـق بتعـاون احلكوميـة اجلهـود تكـاتف التحـدي هـذا مقابلـة وتسـتلزم. التحويلية

 مبعــدالت االرتقــاء أجــل مــن باململكــة راالســتثما ومنــاخ األعمــال بيئــة تطــوير عــرب واألجنــيب الــوطين

  .القطاع هذا يف االستثمار

  :)م٢٠٢٠(هـ ١٤٤١ية للصناعة حتى عام االستراتيجية الوطن ٨-٤ 

 النسـبية امليـزات ويوظـف جيسـد الـذي القطـاع ألنـه نظـراً  كبـري، باهتمـام الصـناعة قطـاع حيظى

 وتــاريخ) ٣٥( رقـم بـالقرار لسـعودي،ا الـوزراء جملــس اعتمـاد يف االهتمـام هـذا جتلـى وقـد. للمملكـة

 إىل �ــدف والــيت ،)م٢٠٢٠(ه ١٤٤١ عــام حــىت للصــناعة الوطنيــة ســرتاتيجيةاال هـــ،٧/٢/١٤٣٠

 أســـعار يف العامليـــة التقلبـــات مـــن الـــوطين االقتصـــاد ومحايـــة واالقتصـــادية الصـــناعية القاعـــدة تنويـــع

ـــنفط وعائـــدات  انطـــوت وقـــد. االقتصـــادية ملؤشـــراتا لكافـــة متوازنـــاً  ومنـــواً  اســـتقراراً  يضـــمن مبـــا ،ال

 مت كمـا األهـداف، هـذه إجنـاز خالهلـا مـن سـيتم حمـددة، وحمـاور طموحـة أهـداف على سرتاتيجيةاال

 الـوزراء جملـس قـرار تضـمن وقـد. احملـاور من حمور كل إجناز عن ولةؤ مس ستكون اليت اجلهات حتديد

 وحتقيــق ســرتاتيجيةاال إجنــاز ســتهدفت الــيت والتوجيهــات الضــوابط مــن عــدداً  ســرتاتيجيةاال باعتمــاد

 يف املسـتقبلية والتوقعـات سـرتاتيجيةاال وحماور أهداف أبرز أدناه سنعرضو  .احملدد املوعد يف أهدافها

   .اخلصوص هذا



٥٥  

  : لإلستراتيجية والمحددة العامة األهداف ١-٨-٤

 تطــوير: نهــام اجلوانــب مــن العديــد يف حقيقيـة نقلــة حتقيــق إىل الصــناعية ســرتاتيجيةاال �ـدف

 الالزمـة املهـارات وتطوير املناسبة، التقنيات وتوطني نقل ،الصناعية املنتجات تنويع ،اإلنتاج تقنيات

 واألجنبية الوطنية االستثمارات استقطاب إىل سرتاتيجيةاال �دف كما. الصناعي بالقطاع للنهوض

 حتقق صناعية معلومات قواعد ءبنا إىل باإلضافة املستهدفة، للصناعات املضافة القيمة زيادة �دف

 علـــى والعمــل القياســية املواصـــفات لتفعيـــل تطبيقيــة بــرامج تطـــويرو  الصــناعي، والتكامــل التشــابك

 ذات الصناعات تنوع حتفيز، و اخلارجية األسواق إىل النفاذ تسهيل �دف اجلودة مبستويات االرتقاء

 األساســية البنيــة تطــوير يف االســتثمار يعتشــج إىل باإلضــافة هلــا، املكملــة والصــناعات النســبية امليــزة

 .التقنية ومناطق الصناعية للمدن

 واألنظمــة األعمــال، بيئــة وحتــديث تطــوير يتطلــب أعــاله إليهــا املشــار األهــداف إجنـاز أن إال

 تســتهدف كمــا. واإللكرتونيــة التقنيــة الوســائل علــى اعتمــاداً  أكثــر لتكــون الصــناعية واإلجــراءات

 والتقليدية احلرفية والصناعات واملتوسطة الصغرية لصناعاتا تطوير سرتاتيجيةاال

 الـوطين الصـناعي القطاع يتمكن أن يفرتض أعاله، إليها املشار الشاملة األهداف على وبناءً 

  :التالي النحو على وذلك ،حمددة منو معدالت حتقيق من .م٢٠٢٠ عام بنهاية

 . %٢٠دي إىل رفع مسامهة القطاع الصناعي يف الناتج احمللي السعو  - ١

 . رفع القيمة املضافة الصناعية حبوايل ثالثة أضعاف - ٢

 . %٣٥إىل حوايل %) ١٨(زيادة حصة الصادرات الصناعية من مستواها احلايل  - ٣

 . .%٦٠إىل %) ٣٠(زيادة الصادرات ذات القاعدة التقنية من مستواها احلايل  - ٤

 . %٣٠إىل %) ١٥(زيادة نسبة العمالة الصناعية السعودية من مستواها احلايل  - ٥

 بني الدول الصناعية) دولة على األقل ٣٠(السعي ألن تتبوأ اململكة مرتبة أفضل  - ٦

 .كل عام )مرتبتني( م، من خالل حتسني الرتتيب مبعدل٢٠٢٠حبلول عام 
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  : ستراتيجيةلال الرئيسة المحاور ٢-٨-٤

 الرئيسـة، احملـاور مـن عـدداً  سـرتاتيجيةاال تبنـت أعـاله، إليهـا املشار األهداف إجناز ميكن حىت

 املباشـر غـري أو املباشر االرتباط ذات واملؤسسات، القطاعات خمتلف وتطوير إعداد تستهدف واليت

 مـن املعتمـدة صـيغتها يف سـرتاتيجيةاال تضـمنت وقـد. املنشـود بـدورها للقيـام مؤهلة لتكون بالصناعة

 إليهـــا املشـــار األهـــداف إجنـــاز اتطويرهـــ علـــى يرتتـــب أن يفـــرتض ة،رئيســـ حمـــاور مثانيـــة الـــوزراء جملـــس

 هـذه مـن حمـور كـل تضـمنه مـا أبـرز وأدنـاه. اململكـة يف الصـناعية التنميـة اسـتدامة وضـمان أعـاله،

  :احملاور

  :لاألو  المحور

 ســرتاتيجيةاال والتحالفــات الصــناعي واالســتثمار لألعمــال الكليــة البيئــة مبنظومــة املتعلــق وهــو

 واملاليـــة النقديـــة السياســـات مثـــل الكلـــي، االقتصـــاد تسياســـا حتســـني يســـتهدف حيـــث العامليـــة،

 احملليــة االســتثمارات حفــز يضــمن مبــا الكليــة، االقتصــادية املؤشــرات يف االســتقرار وحتقيــق واألجــور

 وسياســـات ،التجاريـــة السياســـات حتســـني إىل باإلضـــافة. الصـــناعي القطـــاع يف وخاصـــة واألجنبيـــة

 واإلجـــراءات التشـــريعات منظومـــة تطـــوير احملـــور هـــذا إطـــار يف يـــدخل كمـــا ،األســـواق يف املنافســـة

   .اخل...والتعدين ،والطاقة ،والعمل ،التجارة أنظمة :مثل ،الصناعية باملنشآت اخلاصة

 :الثاني المحور

 علـــى املتوازنـــة والتنميـــة ،االقتصـــادي التنـــوع وحفـــز ،الصـــناعية التجمعـــات مبنظومـــة وخيـــتص

 حـوايل علـى يسـتحوذ إذ ؛االسـرتاتيجية أنشـطة وأضـخم أكـرب احملـور هـذا ويشـكل املنـاطق، مسـتوى

 علـى التصـنيع عمليـة يف الناجحـة العامليـة التجـارب وتؤكـد ،لالسـرتاتيجية املخصـص التمويـل نصـف

 تتجمــع حيــث الصــناعة، تطــور مقومــات أهــم مــن كــان الصــناعي والرتكــز الصــناعية التجمعــات أن

 والتوزيـع اإلنتـاج وأنشـطة )١( املغذيـة لصـناعاتا( معـني جغـرايف إطـار يف املرتبطـة الصـناعات خمتلـف

 والتطــوير اإلبــداع علــى القــدرة وحفــز الصــناعة، يف التكلفــة خفــض يضــمن مبــا ،)املرتبطــة واخلـدمات

 الـيت الـربامج مـن عـدد يف الدخول يلزم احملور، هذا يتحقق وحىت. املهارات وانتقال االحتكاك نتيجة

                                                             

يقصد مبصطلح الصناعات املغذية تلك الصناعات اليت تساهم يف إقامة وتطوير الصناعات األخرى مثل الصناعات  )١(

  .وذلك من خالل مسامهتها يف تصنيع املعدات الرأمسالية والصناعات الثقيلة كصناعة السيارات ،املعدنية واهلندسية



٥٧  

 التجمعــات وبرنــامج العنقوديــة، الصــناعية التجمعــات برنــامج وهــي ،االســرتاتيجية عليهــا نصــت

 . الصناعي الرتويج وبرنامج املتقدمة التقنية مسارات دعم وبرنامج ،واملتقدمة التقنية الصناعية

 :الثالث المحور

 أكثـر أن ومبـا واملتوسـطة، الصـغرية الصناعية واملنشآت الصناعي األعمال مبجتمع املتعلق وهو

 واملتوســـطة الصـــغرية املشـــروعات فئـــة ضـــمن تنـــدرج اململكـــة يف العاملـــة املشـــروعات مـــن% ٨٥ مـــن

(SMEs)، االنتقاليـة املرحلـة تلـك خالل خاصة أكرب، برعاية حتظى أن ينبغي اليت املشروعات فهي 

: وهـي ،إجنـازه لضمان الربامج من عددٍ  على احملور هذا انطوى وقد. السعودي االقتصاد �ا مير اليت

 الصغرية الصناعية للمنشآت احلاضنات وبرنامج واملتوسطة، الصغرية الصناعية تاملنشآ دعم برنامج

 الصـــناعي، والتحـــديث التنافســية تنميـــة مركـــز وبرنــامج األعمـــال، مـــوارد مركــز وبرنـــامج واملتوســطة،

 . الصناعي التمويل آليات وبرنامج

  : الرابع المحور

 حيــث أن الصــناعي، واإلنتــاج كــارواالبت التطــوير بــني العالقــات شــبكة مبنظومــة اخلــاص وهـو

 ومـدى ،R&Dوالتطـوير البحث منظومة واقع يف يكمن النامية، والدول املتقدمة الدول بني الفيصل

 أسـواق باحتياجات التعليم خمرجات ارتباط وكذلك التنمية، بعملية والتطوير البحث أنشطة ارتباط

 أجــل مــن أنــه علــى للصــناعة، لوطنيــةا االســرتاتيجية أكــدت وهلــذا ؛الصــناعة احتياجــات أو ،العمــل

 القيمـة تعظـيم يتطلـب األمـر فـإن اململكـة، يف والتقنيـة العلـوم منظومـة تقوده الذي اجلهد مثار حصد

 حفـز إىل إضـافة الصـناعية، الشـركات يف لالبتكـار مبنظومـة ربطهـا خالل من البحوث، هلذه املضافة

   .واملتوسطة الصغرية الصناعية املنشآت يف االبتكار

   :الخامس المحور

 البشـري العنصـر تـوافر يعتـرب حيـث الصـناعية، واملهـارات البشـرية القـوى مبنظومـة املتعلـق وهـو

 املؤهـل البشـري العنصـر أمهيـة وتظهـر. املسـتدامة للتنميـة أساسـية ركيـزة وفنيـاً  وتـدريبياً  علميـاً  املؤهـل

 التطــوير وإحــداث ،عليهــا واحلفــاظ احلديثــة اآلالت مــع التعامــل حيــث الصــناعة، يف أكــرب بشــكل

 األساســـية املقومـــات مــن البشـــري، بالعنصـــر االهتمــام يكـــون أن الطبيعـــي مـــن كــان وهلـــذا. عليهــا

  .السعودية الصناعية لالسرتاتيجية



٥٨  

 :السادس المحور

 والــذي للصــناعة، املســاندة واألنشــطة اإلنتاجيــة واخلــدمات التحتيــة البــىن مبنظومــة املعــين وهـو

 املنـاطق يف أيضـاً، ولكـن التقليديـة، الصـناعية املناطق يف فقط ليس التحتية، نيةالب تطوير إىل يهدف

 هـذا يسـتهدف كمـا. اململكـة منـاطق مجيـع يف صـناعية منصـات بإنشـاء اجلديـدة، الصـناعية واملـدن

 والشــحن املناولــة خــدمات مثــل للصــناعة؛ املســاندة واألنشــطة اخلــدمات منظومــة تعزيــز احملــور،

 أن كمـا. وخارجيـاً  داخلياً  واملدخالت السلع تداول خدمات حتسني �دف وذلك اخل،...والتخزين

 يف للمصـانع ومسـتدام دائـم بشـكل الكهربائيـة الطاقـة إمـدادات تـأمني هدفـه مسـانداً، برناجمـاً  هنـاك

  .اململكة مناطق خمتلف

 :السابع المحور

 للتنويــع رشــحةامل اجلديــدة للقطاعــات عمــل وخطــط اســرتاتيجيات منظومــة تطــوير ويســتهدف

 وضـــعت الـــذي األساســـي اهلـــدف هـــو الصـــناعية القاعـــدة وتعميـــق تنويـــع حيـــث أن االقتصـــادي،

 تطــور دعــم يف االســتمرار ضــرورة علــى االســرتاتيجية أكــدت فقــد وعليــه،. أجلــه مــن االســرتاتيجية

 وأ ،الــوطين املســتوى علــى ســواء وتنافســية نســبية ميــزات بنــاء يف جنحــت والــيت القائمــة، الصــناعات

   .البرتوكيماويات صناعات وحتديداً  العاملي، املستوى

  :الثامن المحور

 مـن تضـمنته مـا بكـل االسـرتاتيجية تلـك إجناز حيث أن لالسرتاتيجية، الفاعلة بالقيادة يتعلق

 التمويل ووفرة وكفاية ،واإلدارة التنظيم وكفاءة حسن األول املقام يف يتطلب طموحة، ورؤية أهداف

 متعـددة، األهـداف نفـإ شـك وبـال ."م٢٠٢٠ للصـناعة الوطنيـة االسـرتاتيجية صـندوق" خـالل مـن

 عوتضــي األدوار تتــداخل ال وحــىت ،واحملــاور األهــداف بإجنــاز إليهــا عهدســيُ  الــيت اجلهــات تتعــدد كمــا

 مـن املهمـة، تلـك تـويل والصـناعة التجـارة بـوزارة الصـناعة وكالـة إىل ُعهـد فقـد املـوارد، و�ـدر اجلهـود

 مـع والتنسـيق احملاور، تنفيذ ومتابعة الصناعة تطور وحتليل تطوره، ومتابعة الواقع وحتليل سقيا خالل

 قامت أعاله، إليها املشار احملاور وإجناز االسرتاتيجية، تنفيذ ميكن حىتو  .املعنية اجلهات بني وفيما

 أعقبـت الـيت أو ،بقتسـ الـيت الفرتة خالل االسرتاتيجية، تنفيذ على املشرفة والصناعة، التجارة وزارة

 االســرتاتيجية وضــع تســتهدف الــيت اخلطــوات مــن بعــدد االســرتاتيجية، علــى الــوزراء جملــس موافقــة

 االسرتاتيجية، حملاور التنفيذ خطط بتطوير والصناعة التجارة وزارة قامت فقد وعليه،. التنفيذ موضع
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. االســرتاتيجية تنفيــذ عــن اشــرةمب وليةؤ مســ والً ؤ مســ ليكــون الصــناعية، للتنميــة وطــين برنــامج وإنشــاء

 دعـوة خـالل مـن ذلـك ومت للتنفيـذ، اإلجرائيـة اخلطـوات اختـاذ يف والصـناعة التجارة وزارة بدأت كما

 ؛الدور تلك من لدار حمور كل يوكل حبيث العروض، طلبات خالل من العاملية اخلربة دور من عدد

 اجلهـة إىل حمـور كـل إجنـاز سـيعهد مث نومـ ،احملـاور كـل إجنـاز واحـدة خربة دار على يستحيل نهأ إذ

 الـوطين بالربنـامج ممثلـة والصـناعة، التجـارة وزارة ومتابعـة رقابـة حتـت ولكـن االختيـار، عليها وقع اليت

 وحجــم األداء تطــور عــن دوري تقريــر برفــع يلتــزم الــذي املشــاريع، إدارة ومكتــب الصــناعية، للتنميــة

   .اإلجناز

  :الفصل خالصة ٩-٤

 وتطرقنـــا النمواالقتصـــادي، لقـــاطرة األساســـي احملـــرك يعتـــرب الـــذي الصـــناعي عالقطـــا  اســـتعرض

 النمـو سـرتاتيجيةا روافـد أهـم أحـد يشـكل الـذي السـعودي الصناعي القطاع واقع إىل خاص بشكل

 ،م ٢٠٠٩-١٩٧٤ عـامي بـني الصـناعي اإلنتاج يف التطور إىل مشريين، الدولة يف الشاملة والتنمية

 عــام يف مصــنعاً  ٤٥٤٦ إىل م١٩٧٤ عــام يف مصــنعاً  ١٩٧ مــن العاملــة عاملصــان عــدد ازداد حيــث

 حــوايل إىلم ١٩٧٤ عــام يف لایر مليــار ١٢ حــوايل مــن املســتثمر املــال رأس ارتفــع كمـا م، ٢٠٠٩

 ٣٤,٠٠٠ حــوايل مــن القطــاع هــذا يف العمالــة أعــداد وارتفعــت ،م٢٠٠٩ عــام يف لایر مليــار ٢٥٥

 .م٢٠٠٩ عام يف عامل ٥٠٠,٠٠٠من  أكثر إىل م١٩٧٤ عام يف عامل

 أن جند ،م ٢٠٠٩ عام بنهاية باململكة العاملة للمصانع القطاعية الرتكيبة هيكل إىل وبالنظر

 ٧٦٨ بلـغ الـذي املصـانع عـدد حيـث مـن القطاعـات تصدرت قد الالفلزية املعادن منتجات صناعة

 البرتوليــة املنتجــات ةصــناع قطــاع تصــدر كمــا،  العاملــة املصــانع عــدد إمجــايل مــن %١٧ متثــل مصــنعا

 نســبته مــا متثــل لایر مليــار ١٥٤ بلغــت الــيت االسـتثمارات حجــم حيــث مــن القطاعــات بقيــة املكـررة

 الغذائيـــة املنتجـــات صـــناعة قطـــاع تصـــدر كمـــا ،املنتجـــة املصـــانع إســـتثمارات إمجـــايل مـــن %٣٩

 مــن %١٩ مانســبته متثــل عــامالً  ٩٥,٧٨٠ العمالــة عــدد حيــث مــن القطاعــات كافــة واملشــروبات

  .املنتجة املصانع عمالة إمجايل

 املنتجــات وقطــاع البنــاء منتجــات وقطــاع واآلالت، املعــدات صــناعة قطــاع مــن كــل أن كمــا

 للصـناعة احمللـي النـاتج إمجـايل مـن األكـرب بالنصـيب سـامهت حيـث ،كبـرياً  تطـوراً  شـهدت الغذائيــة،
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 حصــاءاتاإل مصــلحة مــن لصــادرةا واجلــداول حصــائياتاإل بعــض وباســتعراض ،الســعودية التحويليــة

 إىل نســبة املـال رأس علــى مكثـف بشـكل تعتمــد اململكـة يف الصـناعة أن الحظنــا املعلومـاتو  العامـة

 عدد بلغ الذي اململكة يف للمصانع ٢٠٠٩ عام حصائياتإ استعرضنا كما،  العمالة على عتماداال

 ٧٦٨ عـــددها بلـــغ حيـــث ،رىخـــاأل فلزيـــةالال املصـــانع مقـــدمتها يف يـــأيت، مصـــنعاً  ٤٥٤٦ املصـــانع

 .املصانع إمجايل من %١٧ أي مصنعاً 

 حيــث ،م ٢٠٠٩ إىل ١٩٩٢ عــام مــن الصــناعية الصــادرات الفصــل هــذا يف استعرضــنا كمــا

ــــرياً  منــــواً  الصــــادرات شــــهدت ــــغ إذ ؛الفــــرتة هــــذه خــــالل كب  مــــن، ســــنوياً  %٨,١٣ منوهــــا معــــدل بل

ــــــــــون ٥٣٧,١٢ ــــــــــون ٨٤,٩٩٧ إىل م١٩٩٢ عــــــــــام لایر ملي  أن ووجــــــــــدنا ،م ٢٠٠٩ عــــــــــام لایر ملي

 شــهدت وقــد، الســعودية الصــناعية الصــادرات إمجــايل ثلثــي حــوايل مثلــت البرتوكيماويــة الصــادرات

 مليـون ٤٧٨,٨ مـن قيمتهـا ارتفعـت حيـث ،مطّـرداً  تزايـداً  الفـرتة هذه خالل البرتوكيماوية الصادرات

 برتاجـــع تـــأثرت مث ،م ١٩٩٧ عـــام يف لایر مليـــون٦٩٨,١٢ حـــوايل إىل لتصـــل ،م١٩٩٢ عـــام يف لایر

 ١٩٩٩ يف لایر مليـون ٧١٨,١٢ إىل قيمتهـا واخنفضـت ،م ١٩٩٩و ،١٩٩٨ عـامي الـنفط اسـعار

 مليـون ألـف ٦٣ حـوايل وحققـت ،الـنفط أسـواق حتسـن مـع ذلـك بعد بقوة للنمو عادت أ�ا إال، م

 . م٢٠٠٩ العام يف لایر

ـــ ١٤٤١ عــام حــىت الصــناعية الوطنيــة االســرتاتيجية إىل تطرقنــا مث  تنويــع إىل �ــدف والــيت ،هـ

 وعائــدات أســعار يف العامليــة التقلبــات مــن الــوطين االقتصــاد ومحايــة واالقتصــادية الصــناعية القاعــدة

 علـى سـرتاتيجيةاال انطـوت وقـد. االقتصـادية املؤشـرات لكافة متوازناً  ومنواً  استقراراً  يضمن مبا، النفط

 الـيت اجلهـات حتديـد مت كمـا،  األهـداف هـذه جنازإ خالهلا من سيتم، حمددة وحماور طموحة أهداف

 باعتمــــاد الــــوزراء جملــــس قــــرار تضــــمن وقــــد ،احملــــاور مــــن حمــــور كــــل إجنــــاز عــــن ولةؤ مســــ ســــتكون

 يف أهـدافها وحتقيـق ،سرتاتيجيةاال إجناز تستهدف اليت والتوجيهات الضوابط من عدداً  سرتاتيجيةاال

 .احملدد املوعد
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  الخامسالفصل 

 ت الدراسةنموذج وبيانا

 .املقدمة -

 .نتاجإلحتليل دالة ا -

 .Elasticity of Substitutionحالل إلمرونة ا -

 .الثابتة حاللاإل مرونة ذات نتاجاإل دوال -

 .الدالة املستخدمة يف التحليل -

 .مصادرهاو  البيانات -

 .منوذج الدراسة املقرتح -

 ).ا�معة( املدجمة البيانات تفسريو  الدراسة منهجية -

 Panel ية لتحليل بيانات السالسل الزمنية املقطعيةالنماذج األساس -

Data Method. 

 .Pooled Regression Model (PRM)منوذج االحندار ا�مع  -

 .  Fixed Effects Model (FEM)منوذج اآلثار الثابتة  -

 . Random Effects Model (REM)منوذج اآلثار العشوائية  -

أو العشوائية  ،جي اآلثار الثابتةمنوذو  االختيار بني منوذج االحندار ا�مع -

 باستخدام اختبار مضاعف الجرانج

 باستخدام العشوائية اآلثار منوذجو  ،الثابتة اآلثار منوذج بني االختيار -

 . هومسان اختبار

 .خالصة الفصل -
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 : المقدمـة ۱-٥

 فهـي، Output واملخرجـات ،Inputs املـدخالت بـني العالقـة عـن اً تعبـري  اإلنتـاج دوال متثـل

 اإلنتــاج دالــة تعريــف وميكــن نــاتج، إىل حتويلهــا ألجــل نتــاجاإل عوامــل �ــا متــزج الــيت النســب توضــح

 باســتخدام وخــدمات ســلع مــن عليــه احلصــول أو إنتاجــه ميكــن مــا ىأقصــ توّضــح فـــنية عـــالقة :بأ�ــا

 وميكـــن ،التكنولوجيـــا أو ،التقنيـــة مـــن معـــني مســـتوى عنـــد وذلـــك ،اإلنتـــاج عناصـــر مـــن معينـــة كميـــة

  :التالية بالصورة رياضياً  اإلنتاج دالة عن التعبري

 

 : حيث

Q :أقصى كمية من اإلنتاج.  

 القــرتة خــالل الســلعة إلنتــاج اإلنتــاج عناصــر مــن ةاملســتخدم الكميــة متثــل :

  . نفسها احملددة الزمنية

 هنـاك وبـالطبع إنتـاج، عناصـر وعدة) ( واحد منتج بني تربط الدالة هذه فإن نالحظ وكما

 منتجـــات عــدة بــني تــربط إنتــاج دالــة فهنــاك تصــورها، ميكــن الــيت اإلنتــاج دوال مــن أخــرى أشــكال

 تعتـرب األخـرية وهـذه واحـد، ومنـتج واحد إنتاجي عنصر بن تربط إنتاج دالة أو تاج،إن عناصر وعدة

  . تصورها ميكن إنتاج دالة أبسط

 :نتاجاإل دالة تحليل ٢-٥

ورأس  ،باســتخدام عنصــري إنتــاج العمــل معينــة ســلعة بإنتــاج تقــوم معينــة منشــأة أن بــافرتاض

 رياضـــياً  عنهـــا التعبـــري ميكـــن نتـــاجاإل دالـــة فـــإن، التـــوايل علـــى) (و ،)( بـــالرمزين هلمـــا املـــال يرمـــز

 :كالتايل

 

 إلنتـاج الالزمـة )( املـال ورأس، العمـل )( بـني املـزج فيهـا يتم اليت العالقة تصف  حيث

 .السلعة من )( مقدارها كمية
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 العمــل) ( العنصــر مــن املســتخدمة الكميــة بزيــادة قامــت املصــنعة ةشــأاملن أن افــرتاض علــىو 

 بالتأكيــد هـذا فـإن ،)( يسـاوي مبقـدار )( املـال رأس مـن املسـتخدمة والكميـة ،)( مبقـدار

 يف الزيــادة تصــبح حبيــث ،)( مبقــدار) (  الســلعة مــن املنتجــة الكميــة مقــدار زيــادة إىل ســيؤدي

 : كالتايل املنتجة الكمية

 = ∂Q/∂K. dk + ∂Q/∂L. 
   

(3) 

 أن أي نتـاجاإل حجـم تغيري عدم مع نتاجاإل عناصر بني باإلحالل يرغب املنتج أن فرتاضاوب

 الـــذي املتســـاوي اإلنتـــاج حـــىنمن لـــدينا يصـــبح اليســـار إىل dQ الكلـــي التفاضـــل بأخـــذو  ،

  :كالتايل K ، L بتغري اإلنتاج قيمة تتغري ال عنده
∂Q/∂K.  + ∂Q/∂L.  = 0 

(∂Q/∂K) / (∂Q/∂L) = - (  /    (4  )  

 .املتساوي الناتج منحىن ميل تساويو  سالبة وقيمته r الفين احلدي حاللاإل معدل هو وهذا

 : لتايلكا كتابته ميكنو 

  /  = -       (5) 

 احلدي والناتج للعمل، احلدي الناتج بني النسبة يساوي الفين احلدي حاللاإل معدل أن أي

  .سالب امليل هذا حيث، )K ، L( املال لرأس

  :نتاجاإل دالة شروط ١-٢-٥ 

 يف نتـاجاإل وجـود عـدم هـو أعـاله املـذكورة نتاجاإل دالة يف اتوفره جيب اليت الشروط أهم ومن

 :أن أي العنصرين، أحد غياب حالة

 Q = 0 = f (0، ) = ( ،0) 

 :أن أي موجبة، كوني MPL للعمل احلدي ناتجال أن كما
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 دائمـاً  يـؤدي املـال رأس ثبـات مـع نتاجيـةإلا العمليـة إىل ضـايفإ عامـل دفـع يعين أعاله الشرط

 يف الزيـادة حيـث أن املـال، لـرأس بالنسـبة احلـال وكذلك. مجايلاإل نتاجاإل يف موجبة زيادة حتقيق إىل

 حجـم يف الزيـادة أن إال أإلنتـاج حجـم زيادة إىل يؤدي ذاته العمال عدد على بقاءاإل مع املال رأس

 .منها أقل تكون إمناو  ،املال أسر  يف الزيادة نسبة توازي ال االنتاج

                                       :نتاجاإل ودالة الحجم عوائد ۲-٢-٥

ـــذي تزيـــد  :بأ�ـــا Return to Scale احلجـــم اقتصـــاديات أثـــر توضـــيح ميكـــن املعـــدل ال

  . مجيع املدخالت مبقادير متناسبة املخرجات مبوجبه حني تزداد

عنـدما يكـون التغـري يف  constant returns to scaleابتـاً ويكـون عائـد اإلنتـاج للحجـم ث

 :أن أي ،مساوي للتغري يف عنصري اإلنتاج العمل ورأس املال اإلنتاج

f (λ  ، λ ) = λ f (  ، ) 

 نتـاجاإل تغـري مـا إذا increasing returns to scale متزايـداً  للحجـم نتـاجاإل عائـد ويكـون

 :أن أي، املال رأسو  العمل عنصري تغري من أعلى بنسبة

f (λ ، λ ) > λ f ( ، ) 

 عائـد يكـون عندئـذ املـال ورأس لعمـلا عنصـري تغـري نسـبة من أقل بنسبة نتاجاإل تغري إذا أما

 :أن أي، decreasing returns to scale متناقصاً  احلجم

f (λ  ، λ ) < λ f ( ، ) 

 :)١( Elasticity of Substitution حاللاإل مرونة ٣- ٥

 ملعــدل النســيب التغــري إىل ، )املــال ورأس العمــل( اإلنتــاج عنصــري يف النســيب التغــري معــدل هــي

أي  ،marginal rate of technical substitution (MRTS)) التقـين(الفـين  اإلحـالل احلـدي

  :أن

 

                                                             

(1) Miller, Eric"An Assessment of CES and Cobb-Douglas Production 
Functions", Congressional Budget Office , June 2008.  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC
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 يف للصـفر مسـاوية تكـونو  ،موجبـة دائمـاً  حـاللاإل مرونـة قيمـة أن يتضـح أعـاله الصيغة ومن

 فيهــا يكــون الــيت احلالــة يف مــاال �ايــة إىل مســاويةو  ،نتــاجاإل عناصــر بــني حــاللإ وجــود عــدم حالــة

 اإلحالل درجة ازدادت) σ( قيمة َكُربت وكلما، اآلخر للعنصر تام بديل نتاجاإل عناصر من عنصر

 .العمل ورأس املال عنصري إنتاج بني

 :الثابتة حاللاإل مرونة ذات نتاجاإل دوال ٤-٥

ـــدوال االقتصـــادية الدراســـات يف الواســـع التطبيـــق ذات اإلنتـــاج دوال ومـــن ـــة بثبـــات تتصـــف الـــيت ال  مرون

 كـوب دالـة ففـي CES حـاللاإل مرونـة ودالـة دوجـالس، كـوب دالـة املرونـة الثابتـة الـدوال أشهر ومن، حاللاإل

 تســـاوي ال لكـــنو  ،ثابتــة CES دالـــة يف املرونـــة بينمــا ،الصـــحيح الواحــد وتســـاوي ثابتـــة املرونــة تكـــون دوجــالس

 كــــوب دالــــة تصــــبح فإ�ــــا ،CES دالــــة يف الواحــــد حــــاللاإل مرونــــة ســــاوت فــــإذا، الصــــحيح الواحــــد بالضــــرورة

 . دوجالس كوب دالة من تعميماً  أكثر نتاجإ دالة هي CES فإن وبالتايل ،دوجالس

 :دوجالس كوب دالة ۱-٤-٥

 الســنوات يف ولكـن ،واسـع نطـاق علـى االقتصـادية الدراســات يف ةطبقـم دالـة دوجـالس كـوب دالـة تعتـرب

 خاصـــة حالـــة دوجــالس كـــوب دالـــة حيــث أن ،مشوليـــة أكثـــر أل�ــا ؛شـــهرة أكثـــر CES دالــة أصـــبحت األخــرية

 .منها

 :التايل الرياضي الشكل دوجالس كوب دالة تأخذ

  
 :حيث

 .نتاجاإل مستوى 

  .املال رأس متثل 

 .العمل متثل  

  .نتاجيةاإل الكفاءة معلمة متثل 

  .للعمل بالنسبة نتاجاإل مرونة 

  .املال لرأس بالنسبة نتاجاإل مرونة 
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 :دوجالس كوب دالة خصائص ۱-۱-٤-٥

 ،املـال ورأس للعمل بالنسبة نتاجاإل مرونيت ثبات هو دوجالس كوب دالة خصائص أهم من

 :هيو  ،نتاجاإل لعائد حاالت ثالث دوجالس كوب دالةل أن كما

 أي كونت حبيث Decreasing Return to Scale احلجم غلة تناقص - ١

 .املال رأسو  العمل منو من أبطأ بشكل ينمو نتاجاإل أن

 أن أي  تكون حبيث Constant Return to Scale الغلة ثبات - ٢

 .املال رأسو  العمل لنمو مساوي بشكل ينمو نتاجاإل

 أن أي  تكون حبيث Increasing Return to Scale احلجم غلة تزايد -٣

  .املال رأسو  العمل منو من أسرع بشكل ينمو نتاجاإل

 The Constant Elasticity of الـثابتة اإلحـالل مـرونة ذات اإلنـتاج دالة ۲-٤-٥

Substitution Production Function (CES) :  

 Solw ســـــولو إىل باإلضـــــافة Minhas ومنهـــــاس ،Chenery تشـــــنريو  ،Arrow أرو أشـــــار

 يف الصـــحيح للواحـــد ةواملســـاوي املـــال ورأس العمـــل عنصـــري بـــني اإلحـــالل نــةمرو  أن إىل) م١٩٦١(

 تفـرتض الـيت CES دالـة ابتكـار مت العيـب هـذا ولـتاليف وعليـه، عيو�ـا أهـم هـو دوجالس كوب دالة

 وتأخـذ هـذا الصـحيح، للواحـد املرونـة تلـك مسـاواة عـدم ولكـن ،العناصـر بـني اإلحالل مرونة ثبات

 الشـــكل ملكتشــفيها األوىل احلـــروف إىل نســبة ACMS دالــة أحيانـــاً  عليهــا قيطلــ الـــيت املعادلــة هــذه

 :التايل الرياضي

  

  :حيث

 . الفرتة يف i للصناعة احلقيقي نتاجاإل: 

   . العمال عدد: 

  )منها هالكاإل طرح بعد اإلنتاج يف املستخدمة املعداتو  اآلالت( املال رأس: 

 .(Production Efficiency) نتاجيةاإل الكفاءة معلمة متثل: 
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 Distribution between the factors)  نتاجاإل عناصر بني التوزيع معلمة متثل: 

of production) .   

 .(Elasticity Substitution) حاللاإل مرونة ميثل ثابت عدد: 

  . (The degree of homogeneity)التجانس درجة ميثل ثابت عدد: 

  : CES دالة خصائص ۲-۱-٤-٥

 نهإ حيث ،Homogenious Degree One، األوىل الدرجة من متجانسة CES دالة - ١

 زيادة على سنحصل، x ثابتة بنسبة(K، L) نتاجاإل عناصر من عنصر كل زيادة عند

 .x مقدارها نتاجاإل يف

  . نتاجاإل عناصر من عنصر لكل موجب حدي ناتج ذات CES دالة - ٢

 :تساوي  للعمل احلدي ناتجال فإن L للعمل فبالنسبة

  

 :بالتايل نقوم  للعمل احلدي الناتج وحلساب

     (10) 

 

 

 

 

): K املـال لرأس ياحلد ناتجلل بالنسبة أما  بالنسـبة نتـاجلإل اجلزئيـة املشـتقة ثـلمي فهـو (

  :املال لرأس
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 .موجب حدي ناتج Q للدالة حيققان (L, K) أن أي

 منه املستخدمة الوحدات زيادة مع نتاجاإل عناصر من عنصر لكل احلدي ناتجال تناقصي - ٣

 .اآلخر العنصر وحدات ثبات حال يف

  .الغلة تناقص لقانون خيضعان K ،L من كالَ  أن أي

 :على حنصل L العمل لعنصر بالنسبة فمثال

 

  :التالية النظرية اخلواص هلا CES نتاجإ دالة أن وحيث

  

  

 

 خيـــص فيمـــا باملثـــلو  ،ســـالباَ    الثـــاين القـــوس كـــان إذا   أن أي

 :على حنصل إنناف  املال لرأس احلدي الناتج
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  .سالب  كوني عندما    سالب املال لرأس احلدي الناتج ويكون

  :حيث أن والعمل املال رأس بني التقين احلدي اإلحالل معدل تناقص - ٤

   

  :كالتايل ρ قيمة على تعتمد إمنا الواحد تساوي وال ثابتة اإلحالل مرونة -٥

 وتتفق للوحدة ومساوا�ا اإلحالل مرونة بثبات تتسم الدالة فإن إذا كانت  -أ

  .دوجالس كوب دالة مع احلالة هذه يف الدالة

 اإلحالل حيث ،مستقيماً  خطاً  يكون اإلنتاج سواء منحىن فإن إذا كانت -ب

  .املوارد  بني ال�ائياً 

 يكون حيث ،كبرياً   ميالً  ذا يكونس اإلنتاج سواء منحىن فإن إذا كانت  -ج

  .اإلحالل مرونة الرتفاع مرتفعاً  اإلحالل

 األصل نقطة جتاه املقعر الشكل يتخذ اإلنتاج سواء منحىن فإن  كانت إذا -د 

 . األصل نقطة جتاه بالتحدب يتصف الذي املألوف عكس على

  :C-D نتاجاإل بدالة  CES  الدالة عالقة ٣-٤-٥

 :التايل الشكل تأخذ اليت CES دالة

 

 الصــحيح الواحــد تســاوي مرونتهــا تصــبح عنــدما (Cubb-Doglass) نتــاجإ دالــة مــن تقــرتب

 :أي

 كلمـــا أي دوجـــالس كــوب دالـــة مــن CES دالـــة اقرتبــت CES لدالـــة  كانــت إذا

. 

 :الدالتني كتابة خالل من رياضياً  هذا نةبره ميكن و
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 :CES املعممة الثابتة املرونة ذات نتاجاإل دالة

  

 :التالية C-D دوجالس كوب نتاجإ ودالة

 

 كلمـــا الصـــحيح الواحـــد مـــن CES دالـــة مرونـــة اقرتبـــت فكلمـــا، منهمـــا كـــالً  مرونـــة قيـــاس مث

 .الصفر إىل  اقرتبت كلما أي دوجالس كوب دالة من الدالة اقرتبت

 :كالتايل CES كتابة ميكن

    (13) 

  :للطرفني  األس إىل املعادلة برفع

 

 

 :للطرفني e الطبيعي األس بأخذ

  

  :فإن اآلخر يف مضروباً  منهما كل أس عن عبارة هو جمموعني عددين أس حيث أن و

  

 :املعادلة تصبح للطرفني  الطبيعي اللوغاريتم بأخذ

  

 األس بـني بـدالاإل ميكننـا فإنـه، صـحيحة عالقـة  =  = : رياضـياً  نـهإ وحيـث

 :املعادلة تصبح  اللوغاريتمو  e الطبيعي
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 :كالتايل وباستخدام خصائص 

  

 :تصبح املعادلة فإن ، =  حيث أنو 

  

 :  الدالة �اية بأخذو   على بالقسمة

  

 : الدالة �اية أخذو    يف بالضرب

  

 :تصبح Maclaurin مكلورينز متسلسلة باستخدام

  

 

 :صبح املعادلة كالتايلت  خصائص باستخدام و

  .     (14) 

  :تساوي ومرونتها  عندما دوجالس كوب نتاجإ دالة وهي
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 :البحث في المستخدمة الدالة ٥-٥

 الدالـــة هـــذه ،)(CES املعممـــة الثابتـــة املرونـــة ذات اإلنتـــاج دالـــة سنســـتخدم البحـــث هـــذا يف

 Arrow et قـام فقـد اإلنتـاج، دوال إليهـا تنتمـي الـيت التنميـةو  النمـو علـم يف نقلـة متثـل اإلنتاجيـة

al.،)١(املشــهورة الورقــة يف الدالــة هــذه بتقــدمي ،)١٩٦١(
Arrow, K; Cheenery، H.B; 

Minas, B.; and Solow، R. M. "Capital – Labor Substitution and Economic 

Efficiency  . أحيانـا تسـمى الـيتو ACMS  دالـة حمـل حلـتو  ،ملؤلفيهـا اً رمـز )Cubb-Douglas 

ــــري يف ،) ــــث األحبــــاث، مــــن كث  الواحــــد تســــاوي ال لكنهــــاو  ثابتــــة، املرونــــة بكــــون عنهــــا تتميــــز حي

   .)٢( �اية ماال إىل صفر من أكرب موجبة أرقاماً  تأخذ ،)  فاملرونة الصحيح،

 :مصادرهاو  البيانات ٦-٥

 يف املدرجـة الصـناعية الشـركات من شركة) ٥٤(مكونة من  عينة على الدراسة بيانات تقتصر

 قـدو . م٢٠٠٩و ٢٠٠٨ العامني خالل أخرى شركات مع اندماجها يتم ملو  .السعودي املال سوق

ومعيـــار حجـــم العينـــة  ،ي رأس املـــال املـــدفوعحســـب معيـــار  بالتســـاوي أقســـام ثالثـــة إىل تقســـيمها مت

  حبســب رأس املــال املــدفوع علــى مثــان عشــرة شــركةحبيــث كــان كــل قســم مــن هــذه األقســام حيتــوي 

 : كالتايل

 املدفوع رأمساهلا يفوق أو يساوي اليت املنشآت وهي( ،املرتفع املال رأس ذات املنشآت - ١

 .)لایر مليار

 ٤٠٠ من أكثر املدفوع رأمساهلا يبلغ اليت املنشآتوهي ( املال، رأس متوسطة املنشآت - ٢

  ).لایر مليار من أقلو  مليون

املنشآت اليت يبلغ رأمساهلا املدفوع أقل من  وهي( رأس املال املدفوع، منخفضةاملنشآت  - ٣

  ). مليون لایر ٤٠٠أو يساوي 

                                                             

(1) Arrow, K, Cheenery, H.B, Minas, B., and  Solow, R. M, "Capital – Labor 
Substitution and Economic Efficiency", Review of Economic and 
Statistics, Vol. 43, No.3 (August).  

  حيث ،  وتساوي  ،هنا  الثابتة اإلحالل مرونة )٢(
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 عـــدد اســـتخدامو  ،)١( Y اإلنتـــاج حجــم عـــن للتعبـــري الثابتــة باألســـعار املبيعـــات اســتخدام متو 

 )اخل.. . واملبــــاين ملعــــداتوا اآلالت ميثــــل الــــذي( الثابتــــة األصــــول K املــــال رأس وقيمــــة، L العمــــال

 السـنوية التقـارير خـالل مـن الثابتـة باألسعار املبيعات بيانات على احلصول مت قدو ، الثابتة باألسعار

 (لـــ الســنوية التقــارير خــالل مــن العمــال عــدد علــى احلصــول مت كمــا ،هلــا الرمسيــة واملواقــع للشــركات

 خــالل مــن �ــا العمــال عــدد علــى صــولاحل فــتم ،شــركة) ٢٦( الشــركات بقيــة أمــا ،فقــط شــركة )٢٨

 رأس قيمـة علـى احلصـول مت كمـا ،الفـاكسو  لكـرتويناإل الربيـد عـرب البشـرية املـوارد قسـم مـع التواصل

 .للشركات املعتمدة امليزانيات من K املال

  :المقترح الدراسة نموذج ٧-٥

 :كالتايل CES دالة تصبح ) درجة من متجانسة جعلهاو  ،CES دالة باستخدام

 

 خطيـة معادلـة إىل حتويلهـا يـتم أن جيـب الصـغرى املربعـات باسـتخدام تقـديرها نستطيع ولكي

 :للطرفني ln اللوغاريتم بأخذ

  

 :املعادلة تصبح  حول تايلور متسلسلة باستخدام 

  

 :كالتايل صياغتها يتم املعادلة ولتسهيل

  

  

                                                             

دراسة تطبيقية قياسية لنموذج . "وسعيد، وآخرون اعتمدنا يف استخدم املبيعات كمقياس لإلنتاج على حبث اخلطيب، )١(

سلسلة العلوم اإلنسانية ". ١٩٩٠-٨٥ملعممة للمؤسسات الصناعية الكربى يف األردن مرونة اإلحالل الثابتة وا

  .م ١٩٩٦ ،واالجتماعية
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  :حيث

  =  

   املال لرأس اإلنتاجية املرونة متثل هيو  ،=

 .للعمل نتاجيةاإل املرونة متثل هيو  ،=  

=  - 

  .نتاجيةاإل الكفاءة معامل 

  نتاجقيمة اإليبني حصة رأس املال من و  ،نتاجمعامل التوزيع بني عناصر اإل: 

.  

 بالنسبة نتاجاإل مرونة يعكسو  ،الغلة عوائد مؤشر ميثلو  للدالة التجانس معامل: 

  .نتاجاإل لعناصر

 بعضها حملK ، L نتاجاإل عناصر حاللإ على املستثمر قدرة مدى يعكسو  ،حاللاإل معامل: 

  :حيث

   ويساوي، 

  : تساويو ، (K, L) نتاجحالل بني عناصر اإلمرونة اإل:  

سـأقوم باسـتخدام ) ١٦(ولغرض احلصول على االحنراف املعيـاري للمعلمـات يف املعادلـة رقـم 

الســتخراج األخطــاء املعياريــة  Klein (Klein, 1953, P 258)مــن  املقرتحــةالصـيغة التقريبيــة 

  :لمات كالتايلللمع

  

( j ، k = 1،2،………،k)          j < k 
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  : حيث 

  

فـإن هـذا يعـين أننـا نـرفض فـرض العـدم  ،اجلدولية tاحملسوبة أكرب من قيمة  tفإذا كانت قيمة 

أي أن  ،نقبــل الفــرض البــديل أن املعلمــة تســاوي صــفرو  ،القائــل بــأن املعلمــة املقــدرة تســاوي صــفر

  .املعلمة معنوية

   .دوجالس كوب دالة من CES دالة اقرتبت كلما : أي  ، كانت وكلما

 خـــالل مـــن  عنـــدما Cubb-Doglass نـــوع مـــن تصـــبح أعـــاله) ١٦( رقـــم املعادلـــة

  :الفرضية ختبارا

 

≠ 

 الرابــــــع احلــــــد مقــــــدار يصــــــبح صــــــفر يســــــاوي املعامــــــل بــــــأن  العــــــدم فــــــرض قبــــــول فعنــــــد

  . صفراً  يساوي 

 ظهارإ ضرورة بالتايلو  ،البديل الفرض قبول يعين هذا فإن )  تكون عندما لكن و

 : املقدرة املعادلة يف  الرابع احلد

 

  :)المجمعة( المدمجة البيانات فسيرتو  الدراسة منهجية ٨-٥

 ،املنشـآت، و األسـر( :مثـل ،اقتصـادية وحـدات لعـدة متاحـة مشـاهدات لـدينا يكـون حينمـا

 لــدمج معينــة أســاليب تبــاعا جيــب الغالــب يف فإنــه ،)ســنة غالبــاً ( زمنيــة فــرتة خــالل) غريهــاو  ،الــدولو 

 صـــناعية، منشـــآت أربـــاح لتحديـــد منوذجـــاً  وضـــع حنـــاول ننـــاأ نفـــرتض ذلـــك علـــى كمثـــال يانـــات،الب

 العمالـة، :مثـل ،مفسـرة مقطعيـة بيانـات علـى حتتـوي رمبـا املقطعيـة الواحـدة السـنة بيانـات أن جدسـن

 ،الســنة نفــس يف صــناعية منشــآت لعــدة متــوفرة البيانــات هــذه كانــت فــإذا اإلدارة، اآلالت، نوعيــة

 فإننـا كـذلك احلـال كـان فـإذا الزمن، عرب ثابتة املعامل بقاء إمكانية مدى حول تساؤال هذا يثري فقد
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 علـى للحصـول مناسـباً  االقتصـادية الوحـدات عـن املقطعيـة البيانـات هذه مثل جتميع اعتبار نستطيع

 ،املقطعيـة البيانـات بـني جتمـع الـيت البيانـات تسـمىو  ،بالكفـاءة تتسم النموذج يف ملعلمات مقدرات

 عــرب ببســاطة تتغــري رمبــا املقــدرات أن علــى ،pooling )البانــل( ا�معــة بالبيانــات الزمنيــة السالســلو 

 بالبيانــات تســمى صــلة ذات زمنيــة سالســل شــكل علــى البيانــات بعــض إدخــال يــتم هلــذاو  ،الــزمن

 ا�معـة، املقطعيـة الزمنيـة السالسـل يف إدراجهـا ميكـن الـيتو  ،الفائـدة سـعرو  ،التوقعـات:مثل ،املفسرة

 الزمنيــة السالســل بيانــاتو  ،املقطعيــة البيانــات يف القياســية املشــاكل مــن خيلــو ال اإلجــراء هــذا لكــن

  .معاً  دجمهما عن الناتج اخلطأ عامل إىل إضافة

ــــد ــــات فوائ ــــات فجمــــع ،متعــــددة Panel الزمنيــــة السالســــل مــــع املدجمــــة املقطعيــــة البيان  البيان

 متغــرياتو  فائــدة أكثــر معلومــات يعطينــا املتغــريات لــنفس الــزمن عــرب املــأخوذة البيانــات مــع ةاملقطعيــ

 بيانـــات أن كمـــا احلريـــة، جـــاتدر  زيـــادةو  ،املتغـــريات بـــني اخلطـــي االرتبـــاط يـــلتقل إىل إضـــافة أكثـــر،

Panel مــن متكننــا اأ�ــ كمــا. غريهــاو  ،التضــخمو  ،البطالــة :مثــل ،أخــرى مبتغــريات التنبــؤ يف أفضــل 

 الـذي التحيـز مـن تقلـلو ، غريهاو  السعة اقتصاديات :مثل ،املعقدة االقتصادية الظواهر بعض دراسة

  .قتصاديةاال الوحدات أللوف بيانات على لناحصو  حالة يف االقتصادية لوحداتا إحدى عن ينتج

 جتعلهـــاو  ،األحبـــاث حتســـني علـــى تســـاعدنا Panel شـــكل علـــى املتـــوفرة البيانـــات فـــإن عمومـــاً 

  . العيوب من ختلو البيانات هذه أن يعين ال البيانات من النوع هذا لكنو  فائدة، أكثر

 Panel Data )١(المقطعية الزمنية السالسل بيانات لتحليل األساسية النماذج ٩-٥

Method : 

 وضـــعها كمـــا) ا�معـــة( املدجمـــة البيانـــات الحنـــدار األساســـية الصـــيغة احلـــديث املـــنهج يقـــرتح

(Green, 1993) التايل بالشكل:  

  

)18  ( 

  :حيث

 i= 1،2،……،n املفردة الوحدات من.  

                                                             

  ., Green, 1993, (P , 285-320)اعتمدت الباحثة بشكل رئيس يف شرح اإلطار القياسي على كتاب  )١(
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 t= 1،2،…….،T الزمن فرتات من.  

 . التابع املتغري ميثل nT×1 عامودي متجه  

 .املستقلة للمتغريات nT×1 مصفوفة  

  .تقديرها املراد للمعلماتk×1 عامودي متجه  

 .الثابت احلد دون  يف املعلمات من k عدد وجود النموذج يفرتض حيث

  .t والفرتة i للوحدة العشوائي اخلطأ حد  

 وخـاص t الـزمن عـرب ثابتـاً  يكـون أن يفـرتض والـذي ،Individual Effect الفـردي األثـر 

 فـــإن  املقطعيـــة الوحـــدات مجيـــع عـــرب نفســـها هـــي  كانـــت فـــإذا، i مقطعيـــة وحـــدة بكـــل

 Pooled Regression ا�مـع االحندار منوذج( مدمج كالسيكي احندار كنموذج يعامل النموذج

Model (PRM)(، العاديــة الصــغرى املربعــات بطريقــة ويقــدر OLS لـــ وكفــؤة متســقة مقــدرات α 

 آخــرين منــوذجني إىل يتفــرع النمــوذج فــإن ،الوحــدات عــرب الفــردي األثــر اخــتالف حــال يف أمــا. βو

  :مها

 حلدودا من جمموعة  يعترب الذي Fixed Effects Model (FEM) الثابتة اآلثار منوذج - ١

 .وحدة بكل اخلاصة الثابتة

 عنصر ضمن  يعترب الذيRandom Effects Model (REM) العشوائية اآلثار منوذج - ٢

   .املركب العشوائي اخلطأ

 Panel Data Method املقطعيـة الزمنيـة السالسـل بيانـات مـنهج الدراسـة هـذه تسـتخدمو 

 Pooled Regression Model معـةا� اآلثـار منـوذج: الثالثـة النمـاذج تطبيـق خـالل مـن ذلـكو 

(PRM) ، الثابتــة اآلثــار منــوذجو Fixed Effects Model (FEM) ،العشــوائية اآلثــار ومنــوذج 

Random Effects Model (REM))١( .  

حيــث ســيتم يف املرحلــة األوىل تطبيــق هــذه  ،علــى ثــالث مراحــل النمــاذج هــذه تطبيــق ســيتمو 

 الثالثـة الشـركات أقسـام علـى تطبيقهـا سـيتم مث، ككـل ركةشـ اخلمسـنيو  األربـع ثالثة علىلالنماذج ا

                                                             

 مقدم حبث" العربية الدول يف االقتصادي موالن على االتصاالت واملعلومات تكنولوجيا أثر") ٢٠١١( جمدي، الشورجبي، )١(

 .الشلف جامعة اخلامس، الدويل امللتقى يف
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ومت يف هـــذا  ،شـــركة) ١٨(علـــى منهـــا جمموعـــة كـــل يف حتتـــوي والـــيت ؛)صـــغريةو  ،متوســـطةو ، كبـــرية(

 جراءهــا علـى األربــع واخلمسـني شــركةج األفضــل يف املفاضـلة الــيت سـيتم إالقسـم عـرض نتــائج النمـوذ 

 اســــتخدام  يف املرحلــــة الثالثــــةمت ،أقســــام ثالثــــة إىل العينــــة لتقســــيم كبــــديل وأيضــــاً . )املرحلــــة األوىل(

، أقسـام ثالثـة إىل العينـة تقسـيم إىل احلاجـة دون الشـركات مـن فئـة كـل عـن لتعـرب الصـورية املتغريات

 واخلمسـني األربـع علـى REMو FEMو PRM: الثالثـة النمـاذج باسـتخدام احنـدار جراءإ مت حيث

 لـيعكس D2و، احلجم كبرية الشركات تأثريات ليعكس D1 صوريني متغريين بإدخال وذلك ،شركة

 الــيتو ، العــام القــاطع يف تظهــر فتأثريا�ــا الصــغرية الشــركات أمــا. احلجــم املتوســطة الشــركات تــأثريات

 الشـركات أمـا، احلجـم الكبـرية الشـركات آثـار ميثـل)   +D1( القـاطع فـإن وبالتـايل،  تسـاوي

+D2 املقـــدار بقيمـــة يتمثـــل القـــاطع فـــإن ،املتوســـطة  ســـيكون الصـــغرية الشـــركات أن حـــني يف، )(

 . فقط  بـ ممثال فيها القاطع

 :Pooled Regression Model (PRM) المجمع االنحدار نموذج ١-٩-٥

  : )١(التايل النحو على النموذج هذا بيان ميكن

   (19) 

 :حيث أن

 . الشركة:  

 : (t = 1…….t) .  

 . الشركات عدد: 

 . للدراسة الزمنية الفرتات عدد: 

  .عدد املشاهدات املستخدمة يف الدراسة   

  .الثابت احلد باستثناء املقدرة راالحندا معامالت عدد هو املستقلة املتغريات عدد : 

 . التابعة للمتغريات عمودي متجه: 

  . املستقلة املتغريات مصفوفة: 

 .الثابت احلد معلمة: 

                                                             

  .املرجع السابق ،الشورجبي )١(
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 .االحندار ملعامالت عمودي متجه: 

 . العشوائي اخلطأ دحلدو  عمودي متجه: 

 الدراســة حمــل الشــركات بــني العشــوائي اخلطــأ حــدود تباينــات جتــانس النمــوذج هــذا يفــرتضو 

=   الشركات بني صفر قدره تغاير وجود مع ،(

 االحنـــدار معـــامالتو   الثابـــت احلـــد معـــامالت ثبـــات يفـــرتض كمـــا،   حيـــث أن

 املعياريــة االفرتاضــات بكــل يفــي أنــه النمــوذج هــذا يفــرتض كمــا الســنتني، خــالل شــركة لكـل )

 .)١(املتعدد اخلطي االحندار لنموذج

 : Fixed Effects Model (FEM) الثابتة اآلثار نموذج ٢-٩-٥ 

 بـني وعـدم جتـانس ،واضـحة فـروق هنـاك كـان إذا (PRM) عا�م االحندار منوذج يف يالحظ

 عـن الناجتة النموذج هذا احندار ملعامالت املقدرة القيم فإن، مثل أسلوب اإلدارة أو املوقع الشركات

 .متحيزة تكون سوف OLS طريقة استخدام

 منهــــا، القياســـي االقتصــــاد أدب يف مســـتخدمة بـــدائل عــــدة توجـــد املشــــكلة هـــذه ولعـــالج  

 املتغــــريات اســــتخدام خــــالل مــــن الشــــركات بــــني وعــــدم التجــــانس االختالفــــات االعتبــــار يف األخــــذ

 حمــل للشــركات الثابتــة اآلثــار يعكــس لكــي الدراســة فــرتة يف الشــركات هــذه مــن شــركة لكــل الصــورية

 .  )٢( (FEM) الثابتة اآلثار منوذج يف الزمنية الفرتة هذه يف ككل الدراسة

 : )٣( التايل النحو ىعل النموذج هذا بيان ميكن  

 =  +  

                                                             

)1(  Alexiou, C. (2001), “Effective Demand and Unemployment the European 

Case Evidence from Thirteen Countries”. 

(2) baltagi,b. h. (1995), econometric analysis of panel data, new york: wiley.  

hsiao, c. (1986), analysis of panel data, cambridge: cambridge university 
press. 

(3) narayana, m. r. (2001), “impact of grants in aid on collegeiate education 
evidence and implication of a regional study in india” Page: 6&7.  
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  : حیث أن

  

  

 . i بالشركة اخلاص الصوري املتغري: 

 املربعـــات منــوذج اســـم أعــاله املعادلـــة يف املوضــحة بالصـــيغة الثابتــة اآلثـــار منــوذج علـــى ويطلــق

 .Least Squares Dummy Variables (LSDV) صورية متغريات على املشتمل الصغرى

 يكـون املعادلـة هـذه يفو  .(OLS) ةالعاديـ الصـغرى املربعـات بطريقـة املعادلـة هذه تقدير ويتم

 املسـاوية الصـورية املتغـريات احنـدار معـامالت عدد عن عبارة املقدرة االحندار ملعامالت الكلي العدد

 يف املســـتخدمة املســـتقلة تلمتغـــريال امليـــل تمعـــامالو  ،الدراســـة حمـــل للعينـــة املكونـــة الشـــركات لعـــدد

  .)١(النموذج

 : Random Effects Model (REM) العشوائية اآلثار نموذج ٣-۹-٥

 الـذي اخلطـأ ملعامـل الكالسـيكية الفرضـية علـى بنـاء تطبيقهـا مت النمـاذج مـن سبق ما كل إن

 يتبـــع ال فقـــد ،أحيانـــاً  ذلـــك غـــري احلقيقـــة لكـــنو  ثابـــت، تبـــاينو  صـــفر مبتوســـط املعتـــدل التوزيـــع يتبـــع

 أن فبمـا عليـهو  .الفـرض هـذا افـرتاض مت إمنـاو  ،سـابقاً  هاستعراض مت كما ،معتدال توزيعاً  معامل اخلطأ

 عــــن احلقيقيــــة املعلومــــات إىل االفتقــــاد عــــن لتعــــرب الســــابقة النمــــاذج يف وضــــعت الصــــورية املتغــــريات

 ببسـاطة هـو هـذا ؟ طأاخل معامل من جزءا املعلومات إىل االفتقار جنعل ال فلماذا احلقيقي، النموذج

 جعــل حماولــة مــن فبــدالً . CEM اخلطــأ مكونــات منــوذج أو) REM العشــوائي األثــر منــوذج( جــوهر

 عبـارة شـركة لكـل القـاطع قيمـة فـإن بالتـايلو   متوسـطه عشـوائي متغري أ�ا نفرتض فإننا ثابتة 

 :عن

  

  :حيث

 

                                                             
 .سابق مرجع، )٢٠١١( الشورجبي )١(
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ـــا يظهـــر االخـــتالف بـــني األثـــر العشـــوائي والثابـــ  مـــن وحـــدة كـــل FEM منـــوذج فـــيف ،توهن

 هنــاك REM منــوذج يف أنــه حــني يف، �ــا خــاص قــاطع هلــا) مــثال شــركة( املقطعيــة البيانــات وحــدات

 مكونــاتو  .املقطعيــة البيانــات قواطــع لكــل املتوســطة القيمــة أو املتوســط وهــو  هــو واحــد قــاطع

  .الشركات قواطع من قاطع لكل العشوائي االحنراف متثل اخلطأ

  :)١( التالية باملعادلة النموذج هذا بيان ميكنو 

 =  +  

  :حيث

 

 

  

  :)٢(التالية االفرتاضات على النموذج هذا يقوم و

   : الوسط صفري -

 : tوالفرتة  iثبات تباين حد اخلطأ للمشاهدة يف الوحدة  -

   : iاخلطأ لكل وحدة  ثبات تباين حد -

  : انعدام االرتباط بني اخلطأ العشوائي ملشاهدة ما مع اخلطأ العشوائي اخلاص بالوحدة -

 
انعدام االرتباط بني حدود خطأ مشاهدة مع مشاهدة أخرى لفرتة زمنية خمتلفة ولوحدات  -

   :خمتلفة

  : حدة مع خطأ آخر لوحدة أخرىانعدام االرتباط بني اخلطأ اخلاص بو  -

  

                                                             

(1) Green, 1993 (P 294-295) 
دراسة تطبيقية على جمموعة دول نامية : تأثري أنظمة أسعار الصرف على النمو االقتصادي" ٢٠٠٩،ماجدة ،عاشور )٢(

  .ملكة العربية السعوديةامل ،الرياض ،جامعة امللك سعود ،رسالة ماجستري غري منشورة". م ٢٠٠٦-١٩٧٤للفرتة من 
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 حـد و املقطعية البيانات يف اخلطأ حد  :من جزئني يتكون اخلطأ يف هذا النموذج حد

 ،وبالتايل يتم مجع مكونات اخلطأ  ،الزمنية السالسل مع املقطعية البيانات دمج الناتج من اخلطأ

 :واحد كالتايل يف مكون 

  

 أو ،Variance Compnents التبـاين مكونـات منـوذج( العشـوائية اآلثـار منـوذج ويـتم تقـدير

 Generalized املعممـة الصـغرى املربعات طريقةب ) Compnents) Error اخلطأ مكونات منوذج

Least Squares (GLS) . 

  للمعامــل املقــدرة القيمــة نفــإ، معروفــة اخلطــأ حلــد التغــاير – التبــاين مصــفوفة أن بــافرتاضو 

 :يلي كما GLS بطريقة عليها احلصول يتم

 

  .)١(  املصفوفة مقلوب إىل  تشري حيث

 علـــى تعتمــد الســؤال هــذا نعــ اإلجابــة إن ؟ REMأو FEMأفض��ل أيهمــا الســؤال يبقــىو 

 وعالقتهمـا، املفسـرة املتغـريات مثـل لنمـوذجا مواصفات خمتلف عن الباحث يضعها اليت االفرتاضات

  .غريهاو  اخلطي، االرتباطو  ،اخلطأ حدو 

 ):(Judge et al كالتايل النموذجني بني للمفاضلة أسباب أربع كوجورايت سرد عموماً و 

 املقطعيـــة البيانـــات عـــدد Nو ،كبـــرية) الزمنيـــة السالســـل بيانـــات عـــدد( T تكـــون عنـــدما -١

  .FEM منوذج استخدام يفضل فإنه قليلة،

 وحـــدات أو الشـــركات أن قـــوي اعتقـــاد لـــديناو  ،صـــغرية Tو ،كبـــرية N تكـــون عنـــدما -٢ 

 فــإن احلالــة هــذه يف. كبــرية عينــة مــن عشــوائي بشــكل ســحبها يــتم مل املقطعيــة البيانــات

FEM أفضل. 

 منوذج فإن املفسرة، املتغريات أحد مع مرتبطاً ) اخلطأ عنصر يكون عندما -٣ 

REM منوذج بينما متحيزة، نتائج سيعطي FEM متحيزة غري نتائج يعطي. 

                                                             

(1) Green, 1993 



٨٣  

 ســيكون فإنــه ،متحققــة REM افرتاضــات كــان وإذا ،صــغرية Tو ،كبــرية N كانــت إذا -٤

  .FEM من كفاءة أكثر

 ،شــــركة) ٥٤( الشــــركات عــــدد حيــــث ،البحــــث موضــــوع شــــركاتلل البانــــل بيانــــات لتقــــديرو 

 السلســلة طــولو  املقطعيــة، اتالبيانــ مــن) ٥٤( لــدينا أن يعــين ،ســنتني ملــدة عنهــا املتــوفرة البيانــاتو 

 عـــن التعبــري ميكــنو . مشـــاهدات) ١٠٨( لعــدد ســيكون تقـــديرال إجــراء أن يعــين ممـــا ،ســنتني الزمنيــة

 : كالتايل املعادلة

 

  : حيث

i = 1، 2، ……،54 )وهي متثل عدد الشركات(.  

t= 1،2.  )ومتثل عدد السنوات(.  

  .  ثابت تباينهو  ،صفر متوسطه معتدال توزيعاً  يتبع اخلطأ حد أن بافرتاض

 بوضــع نقــوم أن مبعــىن أي. العاديــة الصــغرى املربعــات باســتخدام النمــوذج بتقــدير نقــوم وهنــا

  .متغري لكل مشاهدة) ١٠٨( لدينا ليصبح بعضهما فوق Kو L عن املشاهدات

 املربعـات احنـدار منـوذج أو FEM )تـةثاب آثـار( الشـركات يف خمتلـف القـاطع عنـدما يكـون أمـا

 هنـا. Least Square Dummy Variable (LSDV) ةالصـوري املتغـريات باسـتخدام الصـغرى

 :كالتايل النموذج يصبح

 

  .لكل وحدة مقطعيةالقاطع  تغيريو  امليل، تثبيت مت حيث  

 ،REM) آثــار عشــوائية(لكــل شــركة يســاوي صــفر  لقــاطعالقيمــة املتوقعــة ل كــونمــا عنــدما ت

  . متوسطه صفر وتباينه ثابت عشوائياً  فهو يتبع توزيعاً 

 صـاحل يف تصـب النمـوذجني بـني تفاضـل الـيت املعـايري أغلـب فـإن البحث بيانات وفيما خيص

FEM،  العشوائي النموذج استخدام تؤيد الو REM، عـددو  ،)السلسـلة( السنوات عدد حيث من 
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 .FEM منـوذج إىل النمـوذج تقدير يف نلجأ أن نتوقع كبذلو  ،وغريها، )املقطعية البيانات( املتغريات

الثالثة السـابقة باسـتخدام اختبـارات مضـاعف اجراء اختبارات املفاضلة بني النماذج ب لكن سنقومو 

  .كما سنرى الحقاً   واختبار هومسان F-Test اختبارو  ،الجرانج

   :الدراسة نماذج بين االختيار ١٠-٥

 ،اختبـارات ثالثـة تطبيـق مت ،التحليـل يف السـتخدامه فضلأ النماذج هذه أي حتديد يتم حىت

 واختبــار مضــاعف، FEM منــوذجو  ،PRM منــوذج بــني للمفاضــلة وذلــك ،(F-Test) اختبــار هــي

 منـوذج بـني للمفاضـلة وذلـك، Breusch and Pagan (1980) قبـل مـن املقـرتح (LM) الجـرانج

PRM،  منـوذجو REM ،هومســان واختبــار )H (قبــل مــن املقـرتح Hausman (1987)،  يســتخدمو 

 . REMو FEM منوذجي بني االختيار أجل من

  :(FEM)نموذج اآلثار الثابتة و  (PRM)االختيار بين نموذج االنحدار المجمع  ١-١٠-٥

  :)١( وفقا للصيغة التالية ،Fباستخدام اختبار  FEMومنوذج  ،PRMتتم املفاضلة بني منوذج 

     (25) 

  :حيث

n :عدد الشركات متثل.   

T :عدد السالسل الزمنية.  

K :عدد املعلمات املقدرة.   

 ،هـذا الشـرط وعنـد حتقـق، اطـع لكـل الشـركات متسـاويةفرض العدم يقول بـأن القو  حيث أن

احملســـوبة مـــن  Fمقارنـــة يقـــوم االختبـــار علـــى أســـاس و ، يكـــون هـــو املقـــدر الكفـــؤ PRMفــإن منـــوذج 

ودرجــة حريــة للمقــام تســاوي  n-1جــة حريــة للبســط تســاوي اجلدوليــة بدر  Fبقيمــة  )٢٥(املعادلــة 

nT-n-k . أي أنه إذا كانت القيمة احملسوبة إلحصائية االختبار أكرب من القيمة اجلدولية إلحصـائية

                                                             

(1) Greene, M. (1997), Econometric Analysis, ed., Englewood Cliffs, NJ: 
Prentic-Hall 
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F، وقبول الفرضـية البديلـة القائلـة بـأن منـوذج  ،فإنه يتم رفض فرضية العدمFEM  أفضـل مـن منـوذج

PRM.  

 العشـــوائية اآلثـــار ونمـــوذج، (PRM) المجمـــع االنحـــدار نمـــوذج بـــين االختيـــار ٢-١٠-٥

(REM): 

 (LM) الجرانج مضاعف اختبار باستخدام REM منوذجو  ،PRM منوذج بني املفاضلة تتم

 :)١( Breusch and Pagan (1980) قبل من املقرتح
 

  
  

 القيمــــة قــــل مــــنأ LMالختبــــار  كانــــت القيمــــة احملســــوبة  ذاإأنــــه  نالحــــظ) ٢٦(مــــن معادلــــة 

القائـل بـأن النمـوذج  فإن هذا يعين أنه ال ميكـن رفـض فـرض العـدم )١(دولية عند درجات حرية اجل

REM هو أفضل مقدر وأكفأ .  

 (REM) العشــوائية اآلثـار ونمـوذج  ،(FEM) الثابتـة اآلثـار نمـوذج بـين االختيـار ٣-١٠-٥

 :هوسمان اختبار باستخدام

 الثابتـــة اآلثـــار منـــوذج بـــني فاضـــلةامل أســـاس علـــى Hausman (1978) هومســـان اختبـــار يقـــوم

(FEM)، املتغرية اآلثار ومنوذج (REM)،  ٢(التحليل يف اختياره سيتم النموذجني هذين من أيو( . 

 علــى املعتمــدة  توزيــع هلــا الــيت H احصــائية اســتخدام يــتم Hausman اختبــار ولتطبيــق

)٣(التالية للصيغة وفقا حرية بدرجة. Wald احصائية
: 

  

                                                             

(1). Green, 1997.  
 اقتصادية اتدراس جملة"البانل حتليل منهج باستخدام اإلسالمية للدول البينية التجارة حمددات" ٢٠١٠ عابد، العبديل، )٢(

  ).١(عدد) ١٦(جملد  جدة، للتنمية، اإلسالمي البنك والتدريب، للبحوث اإلسالمي دھاملع إسالمية،

 (3) Greene, M. (1997), Econometric Analysis, 3rd ed., Englewood Cliffs, NJ: 
Prentice –Hall. 
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 :حيث

 .العشوائية التأثرياتو  الثابتة التأثريات مقدرات بني الفرق هي:  

 التأثريات ملقدرات التغاير – التباين مصفوفة بني الفرق هي: 

 .العشوائية التأثرياتو  الثابتة

 يف املســتقلة واملتغــريات ،ةالعشــوائي اآلثــار بــني ارتبــاط وجــود عــدم يف تتمثــل العــدم فرضــية إن

 القــــيم فــــإن الفرضــــية، هــــذه ظــــل ويف . أي التقــــدير حمــــل النمــــوذج

 ذاتو  ،متســــقة تكــــون ســــوف GLS طريقــــة باســــتخدام (REM) يف (K) امليــــل ملعــــامالت املقــــدرة

 تكــــون ســــوف OLS طريقــــة اســــتخدام عــــن الناجتــــة FEM يف القــــيم هــــذه ســــتكون بينمــــا كفــــاءة،

 .األفضل هو REM النموذج أن يعين هذاو  .كفاءة ذات ليست اولكنه ،متسقة

 يف املســتقلة املتغــرياتو  ،العشــوائية اآلثــار بــني ارتبــاط وجــود علــى فتــنص ،البديلــة الفرضــية أمــا

 املقــدرة القــيم فــإن احلالــة، هــذه ويف. : أي االحنــدار حمــل النمــوذج

 ذاتو  متســـقة تكـــون FEM يف القـــيم هـــذه مـــابين متســـقة، غـــري تكـــون REM يف امليـــل ملعـــامالت

 .األنسب االختيار هو FEM اختيار يكون مث ومن. كفاءة

،  الحصــائية اجلدوليــة القيمــة مــن أكــرب H الحصــائية احملســوبة القيمــة كانــت إذا مث، ومــن

 ذلكولــ األفضــل، النمــوذج هــو FEM بــأن القائلــة البديلــة الفرضــية قبــولو  العــدم، فــرض رفــض يــتم

 منـوذج فـإن البـديل الفـرض رفضـناو  العـدم فـرض قبلنا إذا أماو  .التحليل يف استخدامهو  اختياره ينبغي

REM ١(األفضل هو(   

 :الفصل ملخص ۱۱-٥

 أشـهر بـأن قلنـاو  حـالل،اإل مرونـة بثبـات تتصـف الـيت نتـاجاإل دوال الفصـل هذا يف استعرضنا

 يف الصــحيح، الواحــد وتســاوي ثابتــة مبرونــة تصــفت الــيت دوجــالس كــوب دالــة املرونــة الثابتــة الــدوال

                                                             
 مقدم حبث" العربية الدول يف االقتصادي النمو على االتصاالت واملعلومات تكنولوجيا أثر" )٢٠١١( جمدي، الشورجبي، )١(
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 مرونـة سـاوت فـإذا، الصـحيح الواحـد بالضـرورة تسـاوي ال لكـنو  ،ثابتة مرونتها CES دالة أن حني

 CES فــإن وبالتــايل ،دوجــالس كــوب دالــة تصــبح فإ�ــا ،CES دالــة يف الصــحيح الواحــد حــاللاإل

 . دوجالس كوب دالة من تعميماً  أكثر نتاجإ دالة هي

 بدالـة CES دالـة عالقـة استعرضـناو  ،الثابتـة نتـاجاإل دوال مـن دالة كل خلصائص تطرقنا ماك

 عنـــدما (Cubb-Doglass) نتـــاجإ دالـــة مـــن تقـــرتب CES دالـــة حيـــث أن C-D دوجـــالس كـــوب

 :أي الصحيح الواحد تساوي مرونتها تصبح

 كلمـــا أي سدوجــال كــوب دالــة مــن CES دالــة اقرتبــت CES لدالــة  كانــت إذا

. 

ـــة اســـتخدمنا حيـــث ،املقـــرتح الدراســـة منـــوذج استعرضـــناو   تقـــديرها نســـتطيع حـــىتو  ،CES دال

  مث للطرفني ln اللوغاريتم بأخذ خطية معادلة إىل حتويلها مت ،الصغرى املربعات باستخدام

 : التايل املقدر النموذج إىل النهاية يف توصلنا حيث ،تايلور متسلسلة باستخدام 

 

 .النموذج هذا يف املقدرة املعامل قيم عرفنا و

 اســــتخدمت الدراســــة هــــذه حيــــث أن ،الزمنيــــة السالســــلو  ،املقطعيــــة البيانــــات إىل تطرقنــــا مث

 بالبيانـات الزمنيـة السالسـلو  املقطعية البيانات بني جتمع اليت البيانات تسمىو  بدجمهما معاً  النوعني

 أ�ــا الزمنيــة السالســل مــع املدجمــة املقطعيــة البيانــات فوائــد مأهــ مــن بــأن ذكرنــاو ، pooling ا�معــة

 زيـادةو  املتغـريات بني اخلطي االرتباط تقليل إىل إضافة ،أكثر متغرياتو  فائدة أكثر معلومات تعطينا

ــــل بيانــــات أن كمــــا احلريــــة، درجــــات ــــل أخــــرى مبتغــــريات التنبــــؤ يف أفضــــل Panel البان  البطالــــة مث

 إحـدى عـن ينـتج الـذي التحيـز مـن تقلـل بانـل شـكل علـى بيانـات تـوفر أن كما. غريهاو  التضخمو 

 .االقتصادية الوحدات أللوف بيانات على حصولنا حالة يف االقتصادية الوحدات

 جتعلهـاو  ،األحبـاث حتسـني علـى تسـاعدنا بانـل شـكل علـى املتـوفرة البيانات فإن عام بشكلو 

 . العيوب من ختلو البيانات هذه أن يعين ال البيانات من النوع هذه لكنو  فائدة، أكثر
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 بأننـا ذكرنـاو  ،Panel Data Method املقطعيـة الزمنيـة السالسـل موضـوع إىل تطرقنـا أخـرياً و 

 Pooled Regression ا�معــة اآلثــار منــوذج: هــي ،منــاذج ثالثــة الدراســة هــذه يف سنســتخدم

Model (PRM)،  الثابتــة اآلثــار منــوذجو Fixed Effects Model (FEM) ،اآلثــار ومنــوذج 

 أفضــل النمــاذج هــذه أي حتديــد يــتم وحــىت ،Random Effects Model (REM) العشــوائية

 ،FEMو PRMللمفاضـــــلة بـــــني منـــــوذجي  (F-test)اختبـــــار تطبيـــــق مت التحليـــــل يف الســـــتخدامه

 للمفاضـلة Breusch and Pagan (1980) قبـل مـن املقـرتح (LM) الجـرانج مضـاعفواختبـار 

 مـن يسـتخدمو  ،Hausman (1987) قبـل مـن املقـرتح H واختبـار ،REMو PRM  يمنـوذج بـني

 النمــــوذج معرفــــة مت االختبــــارات هــــذه خــــالل مــــنو . REMو FEM منــــوذجي بــــني االختيــــار أجــــل

 .الدراسة هذه سيخدم الذي األفضل
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  السادسالفصل 

  والتوصيات نتائج الدراسة

 . املقدمة -
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 .املفاضلة بني النماذج املستخدمة -

  .حتليل نتائج الدراسة -

 .متوقعة غري نتائج وظهور النتائج الختالف حمتملة تفسريات -

 .ملخص الدراسة -

 .توصيات الدراسة -

  
  

  

  

  



٩٠  

 :المقدمة ١-٦

وأهـم  ،املستخدمة يف هـذا البحـث أهم املشاكل اليت واجهت البيانات الفصل هذا يستعرض

 توصلت ما وأهم، حتليل بيانات البحثو  التفسريات احملتملة الختالف النتائج عن افرتاضات الدالة

 حجـم بـني العالقة الختبار املقطعية الزمنية السالسل أسلوب بتطبيق ذلكو  ،نتائج من الدراسة إليه

 ،التكنولــوجي املســتوى يقــيس الــذي ،اإلنتاجيــة ءةالكفــا معامــلو  ،املــدفوع املــال بــرأس مقومــاً  املنشــأة

 إىل مقســـمة الســـعودي املـــال ســـوق يف مدرجـــة صـــناعية شـــركة) ٥٤( مـــن مكونـــة مقطعيـــة عينـــة يفو 

 كـــل حتتـــوي حيـــث ؛)صـــغريةو  ،متوســـطةو ، كبـــرية( إىل املـــال رأس حســـب علـــى جمموعـــات ثـــالث

 خــالل مــن ذلــكو  ،م ٢٠٠٩وم ٢٠٠٨ ناســنت قــدرها زمنيــة بسلســلة شــركة) ١٨( علــى جمموعــة

 مرونــة ذات اإلنتــاج دالــة علــى املقطعيــة البيانــات الحنــدار املقطعيــة الزمنيــة السالســل أســلوب تطبيــق

 . CES املعممة الثابتة اإلحالل

 :يلي فيما يجازهاإ يمكن البيانات واجهت التي المشاكل ٢-٦

 ،سـابك :لمثـ ،صـناعية وأخرى ،خدمية شركات فبعضها، الشركات أنشطة طبيعة ختتلف -١

 الركــــود حلالــــة نظــــراً  املتقــــدم العــــامل لــــدول صــــادرا�ا اخنفضــــت الــــيت الكيماويــــات وشــــركات

 نظـراً  منتجا�ـا على كبرياً  الطلب كان اإلمسنت شركاتو . البحث سنيت خالل االقتصادي

 والبنــــاء اإلســــكان ارتفــــاع إىل إضــــافة التحتيــــة البنيــــة جمــــال يف احلكومــــة مصــــروفات الرتفــــاع

 واحلبـوب القمـح إيـرادات علـى أساساً  تقوم فهي الزراعية الشركات أما ،)طاعيالق النشاط(

 .حكومية إعانات مقابل الدقيق ومطاحن الغالل صوامع إىل تباع اليت

 ،)الغـــاز(و ،)الكهربــاء( احتكـــاري إىل ينقســم الشــركات فيـــه تعمــل الــذي الســـوق طبيعــة -٢

 صــــناعات مثــــل احتكاريــــة افســــةمنو  ،اإلمسنــــت صــــناعة يف قلــــة واحتكــــار ،)االتصــــاالت(و

 ،ســابك( مثــل البرتوكيميائيــة الشــركات عليــه حتصــل الــذي املــدعوم الســعر أن كمــا،  األغذيــة

 يعكــس ال حبيــث ،التســعري نظــام تشــويه إىل أدى اخلــام والــنفط الطبيعــي الغــاز مــن )غريهــاو 

 .للمنتجات الفعلي السعر

 ارتباطـاً ( والصـغرية الكبـرية الشـركات يف خصوصـاً  اإلنتـاج عوامل بني االرتباط معامل ارتفاع -٣

 االرتبــاط مــن للــتخلص املتغــريات أحــد حــذف الضــرورة مــن جيعــل) التفســريية املتغــريات بــني

 .املستخدمة اإلنتاج دالة اختالف إىل سيؤدي هذا فإن وبالتايل ،منه البد أمراً  التام شبه
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ــــاط هنــــاك -٤  جيعــــل ممــــا، التفســــريية غــــرياتواملت) املــــدفوع املــــال رأس( املنشــــأة حجــــم بــــني ارتب

 النمـوذج خمرجات لكن ،)نظرياً ( العالقة تصف اليت النماذج أفضل FEM منوذج استخدام

 .التوقع هذا تدعم ال

 ومرونـــة ،احمللـــي الســـوق يف الشـــركة وحصـــة ،التســـويقية األنشـــطة علـــى تعتمـــد املبيعـــات إن -٥

 يف املبيعـات أن االعتقـاد إىل يقودنا وهذا، أخرى إىل شركة من ختتلف وهي ،عليها الطلب

 علــــى لقــــدرا�ا نتيجــــة أكــــرب ســــتكون) الكبــــري املــــدفوع املــــال رأس ذات( الكبــــرية الشــــركات

 .العاملي السوق من وحصتها التسويق

 املـال رأس مكونـات أحـد وهـو ،الـدخل صـايف زيادة إىل يؤدي املبيعات حجم زيادة، أخرياً  -٦

 فــإن وبالتــايل، ..)املبقــاة األربــاح+  الــدخل يفصــا+  املســامهني حقــوق( مثــل ذلــك يف مثلــه

  .قياسه يف الداخلة غري األخرى والعوامل ،التابع املتغري بني عالقة هناك

  :تتحليل البيانا ٣-٦

أ�ـا تتكـون مـن جمموعـة مـن الشـركات تـرتاوح  )العينـة( املسـتخدمةإن املالحظ علـى البيانـات 

شـركات تعمـل يف جمـال و  ،اخلـام الـنفط علـى حتويـلصـناعات تعتمـد و  زراعيـةو  أنشـطتها بـني صـناعية

مـن حيـث املـواد  ،من هنا يربز لدينا عدم جتانس طبيعـة عوامـل اإلنتـاجو  .قطاع االنشاءاتو  التجزئة

  . دد العمالة املستخدمة يف كل شركةعو  ،كمية املبالغ املستثمرة يف رأس املالو  ،اخلام

  :مبيعاتالو  حجم المنشأةاالرتباط بين  ١-٣-٦

حجــم و  ،رأس املــال املــدفوعبــ حجــم املنشــأة مقومــاً  ميثــل اجلــدول التــايل معامــل االرتبــاط بــني 

  .)٢٠٠٩ -٢٠٠٨( املبيعات خالل السنتني

  )١-٦( جدول

 .)٢٠٠٩ -٢٠٠٨( المبيعات الثابتة خالل العامينو  العالقة بين حجم المنشأة 

 السنة الشركات الكبيرة الشركات المتوسطة الشركات الصغيرة

0.314 0.295 0.918 2008 

0.447 0.274 0.921 2009 
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الصغرية مرتبطة يبعضـها يف العـام و  أن مبيعات الشركات الكبرية) ١-٦(حيث يظهر اجلدول 

 يف حني أظهرت الشركات املتوسـطة ارتباطـا سـالباً  ،تقريباً  %٥٠و ،%٦٩بنسبة تصل اىل  ٢٠٠٩

ية استخدام رأس املال املدفوع كمقياساً حلجم وقد يعود هذا إىل عدم صالح، املبيعاتو  بني احلجم

  . املنشأة

  :)رأس المال والعمل(وعوامل اإلنتاج  حجم المنشأةالعالقة بين  ٢-٣-٦

رأس و  ،أدنــاه العالقــة بــني حجـــم الشــركة مقومــاً بــرأس املــال املـــدفوع) ٢-٦(يوضــح اجلــدول 

  : حيث كانت النتائج كالتايل ،املال الذي ميثل اآلالت واملعدات

  )٢-٦(جدول

 )٢٠٠٩ -٢٠٠٨(نتاج خالل السنتين رأس المال المستخدم في اإلو  ةمنشأحجم ال 

 السنة الشركات الكبيرة الشركات المتوسطة الشركات الصغيرة

0.429 -0.245 0.731 2008 

0.385 -0.227 0.747 2009 

ــــرياً   أن هنــــاك ارتباطــــاً  هــــذا يالحــــظ مــــن و العمليــــة بــــني حجــــم رأس املــــال املســــتخدم يف  كب

 ،نتــاجيإحيــث يصــل معامــل االرتبــاط بــني رأس املــال املســتخدم كعنصــر ، نتاجيــة وحجــم الشــركةاإل

يشــري إىل أن اعتماديــة  هــذا رمبــاو  ،تقريبــاً  %٩٢ىل إالشــركات ذات احلجــم الكبــري خــالل الســنتني و 

  .كبري  لالشركات الكبرية على رأس املال بشك

عـدد العمالـة و  وجـود ارتبـاط بـني حجـم الشـركة أدناه يشري بوضـوح إىل) ٣-٦( لكن اجلدول

أمـــــا الشـــــركات ، م ٢٠٠٩و ٢٠٠٨يف الشـــــركات الكبـــــرية خـــــالل الســـــنتني  املســـــتخدمة خصوصـــــاً 

يف حــني أظهــرت . عــدد العمالــة املســتخدمةو  ،فــإن االرتبــاط عكســي بــني حجــم الشــركة ،املتوســطة

 .ال بأس به بني احلجم وعدد العمالة الشركات الصغرية ارتباطاً 
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  )٣-٦(جدول 

  عدد العمال بحسب السنةو  منشأةالعالقة بين حجم ال 

 السنة الشركات الكبيرة الشركات المتوسطة الشركات الصغيرة

0.429 -0.245 0.731 2008 

0.385 -0.227 0.747 2009 

 ،حجـم الشـركةو  )عناصـر اإلنتـاج( إن االرتباط الكبري بـني كـال مـن املتغـريات التفسـريية للدالـة

رأس و  ،العمــال( بــني عنصــري اإلنتــاج أدنــاه يشــري إىل أن هنــاك ارتباطــاً ) ٤-٦(مثــل يف جــدول املو 

 ،حيــث يشــري معامــل ارتبــاط هــذين العنصــرين إىل أن كــال املتغــريين يســريان يف نفــس االجتـــاه) املــال

أمـا اسـتخدامهما  .للتعبـري عـن اآلخـر) يف الشركات الكبرية خصوصاً ( ميكن االعتماد على أحدمهاو 

يعود ذلك إىل ارتباط كال من حجـم العمالـة مـع حجـم و . فقد يعطي نتائج مظللة ،يف نفس الوقت

مـــا بـــني ( إن كـــان يظهـــر بوضـــوح أكثـــر يف الفئـــة الكبـــريةو  ،رأس املـــال املســـتثمر يف الفئـــات الـــثالث

أمـا الشـركات ) تقريباً %  ٢٤و %٣٠( يصل إىلو  ،أما املتوسطة فهي أقل ارتباطاً ) %٧٨و %٧٦

 .م٢٠٠٩عـام % ٣٩إىل  ٢٠٠٨عـام % ١٥ة فقـد تزايـد االرتبـاط بـني عـاملي اإلنتـاج مـن الصغري 

حتقيـــق ( بغـــرض اســـتغالل كامـــل الســـعة اإلنتاجيـــةو  فإ�ـــا ،فكلمـــا زاد حجـــم الشـــركة، هـــذا متوقـــعو 

  .البد هلا من عوامل إنتاج أكثر) الكفاءة االقتصادية

  )٤-٦(جدول 

  )عدد العمال بحسب حجم الشركة و  رأس المال( نتاجاالرتباط بين عوامل اإل 

 السنة الشركات الكبيرة الشركات المتوسطة الشركات الصغيرة

0.39 0.237 0.783  2008  

0.154 0.294 0.759 2009 
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  ):رأس المال والعمل(عوامل اإلنتاج و  العالقة بين المبيعات ٣-٣-٦

  )٥-٦(جدول 

  .حجم الشركةو  ال المستخدم بحسب الفترةرأس المو  معامل االرتباط بين المبيعات الثابتة 

   السنة   الشركات الكبيرة الشركات المتوسطة الشركات الصغيرة

0.29 0.178 0.219 2008 

0.784 0.173 0.902 2009 

 

  ) ٦-٦( جدول

  .حجم الشركةو  ،عدد العمال بحسب السنةو  ،معامل االرتباط بين المبيعات الثابتة

 السنة الشركات الكبيرة توسطةالشركات الم الشركات الصغيرة

-0.054 0.69 0.062 2008 

0.55 0.722 0.735 2009 

حجــــم (بــــني املتغـــري التـــابع  أعــــاله أن هنـــاك ارتباطـــاً ) ٦-٦(و ،)٥-٦(يالحـــظ يف جـــدويل 

وهــذا االرتبــاط يظهــر بوضــوح يف حالــة الشــركات كبــرية  ،املتغــريات املســتقلةو  )نتــاجأو اإل ،املبيعــات

حيــث كانــت عالقــة  ،٢٠٠٩يف الســنة  حتديــداً و  ،هــو عليــه يف ا�موعــات األخــرى احلجــم أكثــر ممــا

  .%٧٤العمالة و  أما معامل االرتباط بني حجم املبيعات ،%٩١ملبيعات برأس املال تقرتب من ا

ــــة مــــع بعضــــها بقــــوة إن هــــذه النتــــائج تعــــين ضــــمنياً  ــــاط العناصــــر اإلنتاجي يف الشــــركات ( ارتب

  . الشركات املتوسطةو  شركات الصغريةبشكل أقل يف الو  ،)الكبرية

 :المستخدم والنموذج الدراسة منهجية ٤-٦ 

 هــذه يف Panel Data Method املقطعيــة الزمنيــة السالســل بيانــات مــنهج اســتخدام مت

 :هي ،مناذج ثالثة تطبيق خالل من وذلك ،الدراسة

  .Pooled Regression Model (PRM) ا�مع االحندار منوذج -

  .Fixed Effects Model (FEM) الثابتة ثاراآل منوذج -

 . Random Effects Model (REM) العشوائية اآلثار منوذج -
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مث مت تطبيـق النمـاذج الثالثـة  ،ككـل شـركة مخسـنيو  أربع على الثالثة النماذج هذه تطبيق متو 

 جمموعــة كــل يف حتتــوي والــيت ؛)صــغريةو  ،متوســطةو  ،كبــرية( الثالثــة الشــركات أقســام علــى الســابقة

جــراء احنــدار علــى أربــع ومخســني شــركة إكمــا مت ،  شــركة حســب رأس املــال املــدفوع) ١٨ (علــى منهــا

كبــديل لتقســيم الشــركات إىل ثالثــة أقســام  Dummy Variablesباســتخدام املتغــريات الصــورية 

املتغـري ليه القاطع األصلي ميثـل الشـركات الكبـرية و إ مضافاً  D1على اعتبار أن املتغري الصوري األول 

لصـغرية ميثلهـا والشـركات ا ،ليـه القـاطع األصـلي ميثـل الشـركات املتوسـطةإ مضـافاً  D2الصوري الثاين 

  .القاطع األصلي فقط

  :المفاضلة بين النماذج المستخدمة ٥-٦

هـي  ،ثالثـة اختبـارات تطبيـق مت ،التحليـل يف هالسـتخدام أفضـل النمـاذج هذه أي حندد حىت

 (LM) الجـــــرانج مضـــــاعف اختبــــارو  ،FEMو PRMبــــني منـــــوذجي للمفاضـــــلة (F-test) اختبــــار

. REMو PRM منـوذج بـني للمفاضـلة وذلـك ،Breusch and Pagan (1980) قبـل مـن املقـرتح

 بــني االختيــار أجــل مــن يســتخدمو  ،Hausman (1987) قبــل مــن املقــرتح) H( هومســان واختبــار

  :كالتايل االختبارات نتائج جاءت وقد REMو FEM منوذجي

  :ةثابتال اآلثار ونموذج المجمع االنحدار نموذج بين الختيارل Fاختبار  ١-٥-٦

ـــتم االختيـــار بـــني منـــوذج االحنـــدار ا�مـــع  باســـتخدام  FEMومنـــوذج اآلثـــار الثابتـــة  ،PRMي

بـأن القواطـع فرض العدم يقول  حيث أن ،يف الفصل الرابع )٢٥( حسب املعادلة رقم ،(F)اختبار 

أي . يكــون هــو املقــدر الكفــؤ PRMنــد حتقــق هــذا الشــرط فــإن منــوذج وع ،لكــل الشــركات متســاوية

فإنـه يـتم  ،Fأنه إذا كانت القيمة احملسـوبة إلحصـائية االختبـار أكـرب مـن القيمـة اجلدوليـة إلحصـائية 

  .PRMأفضل من منوذج  FEMرفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة القائلة بأن منوذج 

 ،٩٢تسـاوي  حيـث كانـت قيمـة  ،٣,٦٣ احملسـوبة Fبلغت قيمة  Fجراء اختبار إوب

 ٥٧و للبسط ٥٣عند درجات حرية  ١,٦٦اجلدولية  Fوبلغت قيمة  ،٦٢تساوي  قيمة و 

احملســوبة أكــرب ممــا يعــين أننــا نــرفض  F اجلدوليــة نالحــظ أن قيمــة Fاحملســوبة مــع  Fومبقارنــة ، للمقــام

  .PRMأفضل من منوذج  FEMمما يعين أن منوذج  ،ديلونقبل الفرض الب ،فرض العدم
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  :العشوائية اآلثار ونموذج المجمع االنحدار نموذج بين الختيارل LMاختبار  ٢-٥-٦

باسـتخدام  REMمنـوذج اآلثـار العشـوائية و  ،PRMا�مـع  االنح�داريتم االختيـار بـني منـوذج 

حسب  Breusch and Pagn (1980)املقرتح من قبل ) LM(اختبار مضاعف الجرانج  اختبار

أنـه إذا كانـت القيمـة احملسـوبة  حسـب املعادلـة نالحـظ حيـث. يف الفصـل الرابـع )٢٦( املعادلـة رقـم

فــإن هــذا يعــين أنــه ال ميكــن رفــض  ،)١(أقــل مــن القيمــة اجلدوليــة عنــد درجــات حريــة  LMالختبــار 

أشـارت  فقـد، LMار بـإجراء اختبـو . هـو أفضـل مقـدر وأكفـأ REMالقائل بأن منـوذج  فرض العدم

 ،REM منـــوذج االحنـــدار ا�مـــع إىل أفضـــلية منـــوذجيو  اآلثـــار العشـــوائية نتـــائج املفاضـــلة بـــني منـــوذج

  :ىل نتيجة املفاضلةحيث يشري اجلدول التايل إ

  ) ٧-٦( جدول

  . REMو PRMللمفاضلة بين نموذجي  F، LM  اختبار

Prob d.f. Statistic Effects Test 

0.000 (53,51) 3.70439 Cross-section F 

0.000 53 170.522 Cross-section Chi-square 

اجلدوليـة الـيت  Fوهـي أكـرب مـن قيمـة  ٣,٧٠٤) احملسـوبة LM )Fحيث بلغـت قيمـة اختبـار 

ـــة  ١,٨٥تســـاوي  ـــا   ،)١( %٥للمقـــام ومســـتوى معنويـــة  ٥٠و للبســـط ٦٠عنـــد درجـــة حري كمـــا أنن

وعلى هذا األساس ، P-valueنوية من خالل قيمة مع LMحصائية الختبار نالحظ أن القيمة اإل

  .PRMأفضل من منوذج  REM فإن منوذج LM  لنتائج اختبار ووفقاً 

البــــد مــــن تطبيــــق اختبــــار هومســــان الــــذي  REMأو  FEMوملعرفــــة أي النمــــوذجني أفضــــل 

  . يستخدم للمفاضلة بني هذين النموذجني

                                                             

 إىل بالرجوع ولكن،  للمقام ٥١للبسط و ٥٣ كانت F إلحصائية احلرية درجات بأن) ١-٥( اجلدول من نالحظ  )١(

 ٥٣ حرية لدرجة أقرب( للبسط ٦٠ قيمةال اختيار مت حيث واملقام، للبسط األقرب القيم اختبار مت اإلحصائي F جدول

 . %٥ معنوية مستوى عند) للمقام ٥٠ حرية لدرجة أقرب( للمقام ٥٠ القيمة واختيار) للبسط
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  :العشوائية واآلثار الثابتة اآلثار نموذجي بين الختياراختبار هوسمان ل ٣-٥-٦

 الـــذي H اختبـــار باســـتخدام ســـابقا ذكرنـــا كمـــا REMو FEM منـــوذجي بـــني االختيـــار يـــتم

نـه إذا كانـت إحيـث  ،يف الفصـل الرابـع )٢٧( حسـب املعادلـة  Hausman, W  (1978) اقرتحـه

ات حرية بدرج Chi-Sqالقيمة احملسوبة إلحصائية االختبار أكرب من القيمة اجلدولية إلحصائية 

فإنــه يــتم رفــض فرضــية العــدم وقبــول الفرضــية  ،دون القــاطع تعــادل عــدد معــامالت املعادلــة املقــدرة

  .REMأفضل من منوذج  FEMالبديلة القائلة بأن منوذج 

 قيمــــة كانــــت حيــــث. فضــــلأ FEM منــــوذج وجــــد أن فقــــد Hausman اختبــــار باســــتخدامو 

  :كما يوضحها اجلدول التايل Hausman اختبار

  )٨-٦(جدول 

  . نتيجة اختبار هوسمان للمفاضلة بين نموذجي اآلثار الثابتة واآلثار العشوائية 

Prob Chi-Sq. d.f. Chi-Sq. Statistic Test Summary 

0.0002 3 19.70036 Cross-section random 

وهـي أكـرب مـن القيمـة اجلدوليـة  ١٩,٧حصـائية تسـاوي اإل Chi-Sqحيث يتضـح أن قيمـة 

بالتـايل فإننـا ال و ، %٥ومسـتوى معنويـة  ٣عنـد درجـة حريـة  ٧,٨اليت تسـاوي  Chi-Sqإلحصائية 

ئـــل مبعنويـــة منـــوذج اآلثـــار العشـــوائية مقابـــل الفـــرض البـــديل القا نســـتطيع قبـــول الفـــرض العـــدم القائـــل

  .REMأفضل من منوذج  FEMمما يعين أن منوذج . مبعنوية منوذج اآلثار الثابتة

  :تحليل نتائج الدراسة ٦-٦

 مت حيـث، مراحـل لنماذج الثالثة السابقة على ثـالثأن هذه الدراسة طبقت ا ذكرنا سابقاً   

 الثالثـة الشـركات أقسـام مث بعد ذلـك مت تطبيقهـا علـى ،ككل شركة مخسنيو  أربع على تطبيقها أوال

شـركة حسـب رأس املـال  ١٨ علـى منهـا جمموعـة كـل يف حتتـوي والـيت ؛)صغريةو  ،متوسطةو ، كبرية(

مخســــني شــــركة باســــتخدام املتغــــريات رحلــــة الثالثــــة إجــــراء احنــــدار علــــى أربــــع و كمــــا مت يف امل  ،عاملــــدفو 

ومت الرتكيـز علـى حتليـل  ،كبـديل لتقسـيم الشـركات إىل ثالثـة أقسـام  Dummy Variablesالصـورية 

  .كما سنرى الحقاً   FEMمع استعراض مبسط لنموذج  REMو PRMنتائج منوذجي 
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أربع على  FEMو REMو PRMخدام نماذج الدراسة تحليل النتائج باست ١-٦-٦

  :شركة وخمسين

الذي يقوم علـى افـرتاض و  ،Fixed Effect Modelثار الثابتة اآل منوذجالحظنا مما سبق أن 

. Hausmanهـو أفضـل منـوذج للتقـدير بنـاء علـى اختبـار  ،ن التأثريات ختتلف باختالف الشـركاتأ

إال  ،أفضــل FEMفقــد كــان منــوذج ، Fام اختبــار باســتخد PRMو FEMحــىت عنــد املفاضــلة بــني و 

أن املشكلة تكمن يف أن قيم املقدرات املستخلصة من استخدام منوذج اآلثار الثابتة على الرغم من 

هـذا مـا يالحـظ مـن خـالل قـيم و  ،شارات مغـايرة للنظريـة االقتصـاديةانت تعطي إمعنويتها إال أ�ا ك

 ،γ، δج تقدير هذه املعامل علـى معـامل النمـوذج األصـلية انعكاس نتائو  ).املقدرات 

υ ،ρ وσ . وهلـــذا الســـبب فقـــد مت اختيـــار منـــوذج اآلثـــار العشـــوائيةREM  ًمـــن منـــوذج اآلثـــار  بـــدال

 على أربع ومخسني شركة OLSجراء احندار إعند  حيث كانت نتائج معامل املقدرات. FEMالثابتة 

  :التايلك  FEMباستخدام منوذج اآلثار الثابتة 

  )٩-٦( جدول

 .شركة خمسينو  أربع على الثابتة التأثيرات انحدار لنموذج القياسي التقدير نتائج

 LOG(K?) LOG(L?) LOG(K?/L?)^2 

 0.20315- 0.62488- 0.65853- المعلمات المقدرة

 0.152898 0.775547 0.348733 الخطأ المعياري

 1.32866- 0.80573- 1.88834- المحسوبة tقيمة 

 0.1899 0.4241 0.0647 االحتمال

0.92 
 

3.927 D.W 0.833786 Adjusted  

 هــــذا يف ت املعلمــــات ال تتســــق مــــع النظريــــةشــــاراأن إ) ٩-٦(حيــــث يالحــــظ مــــن اجلــــدول 

العـــدد و  ،)ســـنتني فقـــط( لقلـــة عـــدد السالســـل الزمنيـــة املســـتخدمة اً قـــد يكـــون هـــذا عائـــدو  ،النمـــوذج

أن املعـامل غـري  كمـا. ومن مث املفقود من درجات احلرية كبري، )٥٤( ات املقطعيةالكبري لعدد الوحد

  .بعض املشاكل القياسية يف النموذجمكانية وجود ضافة إىل إهذا باإل. معنوية



٩٩  

  :)١( الذي يأخذ الصيغة التاليةأما فيما يتعلق باختبار التباين   

  

  

  :حيث

 :تساويو  املقطعية للوحدات التباين جمموع متوسط عن عبارة هيو   تقديرهي  

  

 

 

 

 

  تساوي و   تقدیر ھي   و

  

أكـــرب مـــن قيمـــة  اجلدوليـــة Chi-Sqإذا كانـــت قيمـــة  )١(رقـــم  املعادلـــة حســـب نـــهإحيـــث 

Chi-Sq فإنه ال يوجد اختالف تباين احملسوبة.   

أن  وجــدنا FEMمنــوذج  أربــع ومخســني شــركة يف علــى OLS باحنــدار االختبــاروبتطبيــق هــذا 

عنـد  ٧٢,١٥اجلدوليـة الـيت تسـاوي  Chi-Sqمـن قيمـة  أقـلوهـي  ٥٣,١٣قيمة االختبـار تسـاوي 

وجـــود اخـــتالف تبـــاين يف هـــذا  عـــدم وهـــذا يشـــري إىل ،%٥ومســـتوى معنويـــة  )٥٤(درجـــة حريـــة 

  .جالنموذ 

                                                             

(1) Green, 1993 P 320 



١٠٠  

ســنركز يف ) ٨٧( العشــوائية املــذكورة يف صــفحة وذج اآلثــاروبــافرتاض حتقــق االفرتاضــات لنمــ

  .منوذج االحندار ا�معو  ،حتليل نتائج منوذج اآلثار العشوائيةهذه الدراسة على 

علــى أربــع ومخســني  GLSجــراء احنــدار إ فبعــد REMمنــوذج اآلثــار العشــوائية فيمــا خيــص  أمــا

  :كالتايلفإن قيم املقدرات وقيم املعلمات األصلية كانت   ،شركة

  )١٠-٦( جدول

 .شركة خمسينو  أربع على العشوائية التأثيرات انحدار لنموذج القياسي التقدير نتائج 

 C LOG(K?) LOG(L?) LOG(K?/L?)^2 

 0.091593 0.377876 0.431490 0.930421 المعلمات المقدرة

 0.024346 0.110733 0.074180 0.708982 الخطأ المعياري

 3.762187 3.412486 5.816780 1.312333 المحسوبة tقيمة 

 0.0003 0.0009 0.0000 0.1923 االحتمال

0.812504 
 

0.807096 Adjusted  

2.279972 D.W 

  )١١-٦( جدول

 .في أربع وخمسين شركة REM العشوائية اآلثار نموذج باستخدام المعلمات األصلية قيم 

     

2.53 0.533 .809 -0. 9099 11.11 

 حيـــث. قيمـــة  باســـتثناء معنويـــة قـــيم املقـــدرات أن )١٠-٦( اجلـــدول حيـــث يالحـــظ مـــن

 اً عشـوائي متغـرياً  الـذي يفـرتض أن القـاطع الـذي يرمـز إىل التقـدم التقـينو  منوذج اآلثـار العشـوائيةيشري 

إىل أن القـاطع متوسـطه  فـإن النتيجـة تشـري ضـمنياً ، ثابـت تبـاينو  يتبع التوزيع املعتدل مبتوسـط صـفر

التزيــــد قيمــــة معلمــــة الكفــــاءة مــــع زيــــادة حجــــم رأس املــــال ( وبالتــــايل ال أثــــر للتقــــدم التقــــين. صــــفر

ال ميكن أن تظهر آثار التقدم التقين و  ،قد يكون التفسري يعود لكون الفرتة الزمنية سنتانو  ).املدفوع

مــــن النمــــوذج % ٨١أن املتغــــريات تفســــر  أي ٠,٨١تســــاوي  كمــــا نالحــــظ أن قيمــــة  .خالهلـــا

وهــذا يتضــح مــن خــالل قيمــة  ،كمــا يــدل منــوذج اآلثــار العشــوائية علــى جــودة هــذا النمــوذج  ،املقــدر



١٠١  

بلغـــت  كمـــا يتضـــح أن مرونـــة اإلنتـــاج بالنســـبة لـــرأس املـــال  ،٢الـــيت تقـــرتب مـــن  D.Wاختبـــار 

ـــادة اإلنتـــاج بنســـبة يف نســـبة رأ% ١أي أن تغـــرياً مقـــداره ، ٠,٤٣١حـــوايل  س املـــال ســـيؤدي إىل زي

  .%٣٨نتاج بنسبة يؤدي إىل زيادة اإل%١كذلك فإن تغري عنصر العمل بنسبة و  ،%٤٣

 تعــــــادل نتــــــاج اإل يف املســــــتخدم إىل أن نســــــبة رأس املــــــال )١١-٦(كمــــــا يشــــــري اجلــــــدول 

و (٠,٤٦٧ اج والــيت بلغــتنتــالعمــل املســتخدم يف اإل حــد مــا إىل نســبة ىلإ مقاربــة هــيو  ،٠,٥٣٣

 الشـــركات فيهـــا تعمـــل الـــيت القطاعـــات تنـــوع ىلإ هـــذا يعـــزى قـــدو، )٠,٥٣٣ - ١هـــو عبـــارة عـــن 

 خـراآل بعضـها أن حـني يف) املـال رأس كثيفـة( املـال رأس علـى يركز بعضها حيث أن ،للعينة املمثلة

. قص يف غلــة احلجــمكمــا تشــري معلمــة جتــانس الدالــة إىل وجــود تنــا،  أكــرب بشــكل العمالــة علــى يركـز

وقد يعود االرتفاع يف هذه القيمـة  قيمة عالية جداً  هيو  ١١,١١حالل بني العناصر تبلغ مرونة اإلو 

  . إىل وجود ارتباط ذايت بني املتغريات

فإننـا أجرينـا االختبـار للتأكـد ) يف هـذا الفصـل ١املعادلة رقم (أما فيما يتعلق باختبار التباين 

ألن ، ال يوجــد اخــتالف تبــاين كمــا هــو متوقــع ين وبالفعــل وجــدنا أنــهاخــتالف تبــا مــن عــدم وجــود

 ،٥٣,٣٦احملســوبة  Chi-Sqقيمــة  حيــث كانــت ،تأخــذ يف االعتبــار اخــتالف التبــاين GLSطريقـة 

مســـتوى و  ٥٤عنـــد درجـــات حريـــة  ٦٧,٥١الـــيت تســـاوي اجلدوليـــة  Chi-Sqقيمـــة وهـــي أقـــل مـــن 

  .%٥معنوية 

 (Klein,1953)بتطبيـــق معادلـــة كلـــني  δ ،υ ،ρ ،γ ،σ ةاألصـــلي املعلمـــاتختبـــار معنويـــة الو 

  :نموذج حصلنا على النتائج التاليةيف هذا ال ،)يف الفصل الرابع ١٧معادلة رقم (

  )١٢-٦( جدول

 .خمسين شركةعلى أربع و  REMاختبار معنوية المعلمات األصلية في نموذج اآلثار العشوائية  

t المعلمات المقدرة اينقيم التب االنحراف المعياري المحسوبة 

.322304848 0.057174702 0.003268947 δ 

8.368182628 0.0966757 0.009346193 υ 

-2.9092678 0.3127591 0.097818257 ρ 

1.40737 1.797679 3.231649 γ 

0.288372 38.52657 1484.297 σ 



١٠٢  

 σو ρ ،γ مـاتاملعلأن  احملسـوبة tمن خالل قيمة  أعاله) ١٢-٦(من اجلدول  يتضححيث 

 tمـــن قيمـــة  أكـــرب احملســـوبة هلمـــا tقيمـــة  حيـــث أن ،فهـــي معنويـــة υو δأمـــا املعلمتـــني  ،غـــري معنويـــة

وبالتــايل فإننــا عنــد % ٥مســتوى معنويــة و  )١(١٢٠ عنــد درجــة حريــة ١,٩٨اجلدوليــة الــيت تســاوي 

الفــرض  قبــلنو  ،تســاوي صــفر املقــدرة املعلمــاتفــرض العــدم القائــل بــأن  نــرفض املعلمتــني الســابقتني

  .معنويتني υو δ صفر أي أن املعلمتنيالتساوي الالبديل أن املعلمة 

فإن تطبيقه على كامل الشـركات املكونـة للعينـة ، PRMأما بالنسبة لنموذج االحندار املدمج 

  :أعطى النتائج التالية OLSبطريقة 

  )١٣-٦( جدول

 .شركة خمسينو  أربع على المجمع االنحدار لنموذج القياسي التقدير نتائج 

 C LOG(K?) LOG(L?) LOG(K?/L?)^2 

 0.097554 0.377383 0.464520 0.703476 المعلمات المقدرة

 0.021974 0.075333 0.076157 0.486659 الخطأ المعياري

 4.439623 5.009516 6.099505 1.445522 المحسوبة tقيمة 

 0.0000 0.0000 0.0000 0.1513 االحتمال

0.615793 
 

1.126965 D.W 0.604711 Adjusted  

  

  ) ١٤-٦(جدول 

  .المعلمات األصلية لنموذج االنحدار المجمع في أربع وخمسين شركة نتائج

  
    

2.023 0.552 0.842 -0.942 17.24  

 وقــــــيم OLS بطريقــــــة املقــــــدرة املعــــــامل قــــــيم أعــــــاله )١٤-٦(و )١٣-٦( ناجلــــــدوال يوضــــــح

 نتـائج وهـذا يعـين أن ٦١,٥  التحديـد معامـل بلـغ حيـث التـوايل، علـى املقـدرة األصلية املعلمات

                                                             

مشاهدة مطروحا منها عدد املعلمات املقدرة واليت تساوي  ١٠٨درجة احلرية عبارة عن عدد املشاهدات واليت تساوي هنا  )١(

  . ١٢٠وأقرب درجة حرية هلا  ١٠٤ي هنا وتساو  ٤



١٠٣  

 و و  املقـــدرات أمـــا املقـــدر، النمـــوذج مـــن% ٦٢ قريبـــات تفســـر املقـــدرة للمعـــامل االحنـــدار

غـري  القـاطع الـذي يرمـز إىل التقـدم التقـين ث أنحيـو  ،)القـاطع(  الثابـت اجلـزء باسـتثناء ،معنويـة

  .بالتايل ال أثر للتقدم التقين على حجم الشركة يف هذا النموذج معنوي

 K كميــيت مضــاعفة أن يعــين هــذاو  .احلجــم غلــة تنــاقص فــيعكس  احلجــم عوائــد معامــل أمــا

أي أن  احلجـم بتبـذير تتسم الشركات أن يعكس هذاو  ،%٨٤ بنسبة اإلنتاج زيادة اىل ستؤدي Lو

 - ١% (١٦ تعـــادل الســـعة وأ احلجـــم عوائـــد حيـــث ،مكانا�ـــا املتاحـــةإاملنشـــأة مل تســـتخدم كافـــة 

 كلمـا املـوارد بـني اإلحـالل درجة زادت كلماو  ١٥,٨٧ العناصر بني حاللاإل مرونة تبلغو  ،)٠,٨٤

ة اإلحـالل وكمـا يتضـح فـإن قيمـة مرونـ، خـراأل حمـل عنصـر إلحالل أكرب إمكانية لديه املنتج أصبح

وهـذا  ،رتباط الـذايت بـني املتغـريات يعطـي نتـائج غـري دقيقـةوقد يكون هذا مؤداه أن وجود اال ،عالية

 بلـغ فقـد االنتاجيـة الكفـاءة معامـل أمـا، Panelيعاب عموماً علـى احنـدار السالسـل الزمنيـة ا�معـة 

  . عالية التقنية اإلنتاجية الكفاءة أن أي ٢,٠٢٣

 أقـلوهـي  ،٥١,٢٧وجدنا أن قيمة االختبار تسـاوي  )١معادلة رقم(اين اختبار التب تطبيقبو 

وهـذا ، %٥مستوى معنويةو  ٥٤عند درجة حرية ٧٢,١٥اجلدولية اليت تساوي  Chi-Sqمن قيمة 

  . )١( وجود اختالف تباين يف هذا النموذج عدم يشري إىل

كلــــني يف هــــذا ادلــــة  بتطبيــــق مع δ ،υ ،ρ ،γ ،σأمــــا فيمــــا يتعلــــق مبعنويــــة املعلمــــات األصــــلية 

  :لنتائج التاليةوذج حصلنا على االنم

                                                             

مبا أنه ال يوجد اختالف تباين بعد تطبيق اختبار التباين على منوذج االحندار ا�مع بطريقة املربعات الصغرى العادية  )١(

OLS  فإننا لسنا حباجة الستعراض نتائج االحندار ا�مع بطريقة املربعات الصغرى املعممةGLS،  ولكن انظر امللحق

   .ملعرفة نتائج االحندار ا�مع على أربع ومخسني شركة بطريقة املربعات الصغرى املعممة ١٢٦صفحة )ب١-٤(



١٠٤  

  )١٥-٦( جدول

 شركة أربع وخمسينعلى  PRMاختبار معنوية المعلمات األصلية في نموذج االنحدار المجمع  

t المعلمات المقدرة قيم التباين االنحراف المعياري المحسوبة 

11.49738602 0.048010913 0.002305048 δ 

11.32517581 0.074347632 0.00552757 υ 

-4.249405211 0.221678083 0.049141172 ρ 

2.057099 0.983424 0.967122 γ 

0.26162 65.89717 4342.437 σ 

احملسـوبة  tقيمة  حيث أن ،معنوية γو δ ،υإىل أن املعلمات ) ١٥-٦(حيث يشري اجلدول 

أمـا ، %٥مسـتوى معنويـة و  ١٢٠ريـة عنـد درجـة ح ١,٩٨واليت تساوي  ،اجلدولية tأكرب من قيمة 

  . اجلدولية يظهر أ�ا أقل وبالتايل فهما غري معنويتان tفبمقارنتها بقيمة  σو ρاملعلمتني 

 النظــر املمكــن مــن فــإن ال، أم دوجــالس كــوب دالــة تتبــع املقــدرة الدالــة كانــت إذا مــا ملعرفــةو 

 أن أي( الصـفر عـن معنويـا ختتلـف أن ثبوت حالة ففي، )( املقدرة املعادلة يف الرابع احلد إىل

 معنويـة مسـتوى عنـد ،0 = بـأن القائـل  H0 العـدم فـرض رفـض منطقـة يف تقـع احملسـوبة t قيمـة

 أمـا، %٥ مـثال احملـدد املعنويـة مسـتوى عـن تزيـد ال االحتماليـة P قيمـة حيث) مثال% ١ أو% ٥(

 مبعنويــة للصــفر  تســاوي عــدم يعــين هــذا فــإن ،منــه قريبــة أو فرصــ تســاوي P-value كانــت اذا

 دالـــة صـــور أحـــد متثـــل الـــيت - دوجـــالس كـــوب دالـــة تتبـــع ال املقـــدرة املعادلـــة فـــإن بالتـــايلو  ،)عاليـــة

 ةقيمـ أن أي( الصـفر عـن معنويـا خمتلفـة غـري  كانـت إذا أمـا. املعممـة الثابتـة املرونـة ذات اإلنتـاج

 املعنويــة مسـتوى مـن أكـرب، كبـرية P -value  سـتكون كـذلكو  ،الـرفض منطقـة يف تقـع tحصـائيةإ

  .دوجالس كوب لدالة تابعة تصبح فالدالة بالتايلو  )%١٠ أو% ٥ مثال املقبول

 فيهــا Prob قــيم أن REMو FEMو PRM الســابقة الثالثــة النمــاذج كــل يف املالحــظ ومــن

 الفـرض رفـض منطقـة يف تقـع أ�ـا أي كبـرية احملسـوبة t قيمـة أن كمـا منـه تقـرتب أو الصـفر تساوي

 :كالتايل النتائج كانت حيث Prob قيمة من أكرب معنوية مستوى عند العدم
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  )١٦-٦( جدول

  عند شركة وخمسين أربعفي  المستخدمة الثالثة النماذج في )(Prob االحتمالية قيم 

 PRM FEM REM النموذج

p-value 0.000 0.000 0.0003 

t-Statistic 8.167520 -23.20593 3.762187 

 أن يعــين ممــا ،الصــفر عــن معنويــاً  ال خيتلــف  املقــدرة املعادلــة يف الرابــع احلــد أن يعــين وهــذا

  .دوجالس كوب دالة تتبع ال املقدرة املعادلة

  :تشركاتحليل النتائج باستخدام نماذج الدراسة على أقسام ال ٢-٦-٦

علـــى أقســام الشـــركات  REMو FEMو PRMمت اجــراء احنـــدار باســتخدام النمـــاذج الثالثــة 

شــركات متوســطة وشــركات و  ،الــيت مت تقســيمها حســب رأس املــال املــدفوع إىل شــركات كبــريةالثالثــة 

ومبـا أن نتـائج اختبـارات املفاضـلة أشـارت إىل  ،شـركة ١٨حيث كان كل قسـم حيتـوي علـى  ،صغرية

كمـا   PRMضـافة إىل منـوذج اإلمت يف هذا اجلزء استعراض نتائج هذا النمـوذج ب REMج جودة منوذ 

  .)١( ذكرنا سابقاً 

 :حصلنا على النتائج التالية REMستخدام منوذج حندار على أقسام الشركات بااء االجر وبإ

                                                             

لنتائج احندار منوذج اآلثار  على التوايل ١٤٥و  ١٤٢ ،١٣٩ص  ،)ب٩-٧(و ) ب٨-٧( ،) ب٧-٧(انظر ملحق  )١(

 .الثابتة على أقسام الشركات الثالثة
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  )١٧-٦(جدول 

  )صغيرة -متوسطة –كبيرة (نتائج انحدار نموذج اآلثار العشوائية على أقسام الشركات 

  C LOG(K?) LOG(L?) LOG(K?/L?)^2 

رة
كبي

 ال
ت

ركا
ش

ال
 

 0.055274 0.349976 0.528246 0.713153 املعلمات املقدرة

 0.040238 0.164578 0.170409 1.346017 اخلطأ املعياري

 1.373688 2.126505 3.099872 0.529825 احملسوبة tقيمة 

 0.1791 0.0413 0.0040 0.5999 االحتمال

0.58 
 

0.54 Adjusted  

1.665 D.W 

طة
وس

مت
 ال

ت
ركا

ش
ال

 

 0.060285- 0.589445 0.104392- 2.994839 املعلمات املقدرة

 0.098767 0.274695 0.249695 1.732891 اخلطأ املعياري

 0.610377- 2.145819 0.418076- 1.728233 احملسوبة tقيمة 

 0.5459 0.0396 0.6787 0.0936 االحتمال

0.98 
 

0.98 Adjusted  

1.947 D.W 

رة
غي

ص
 ال

ت
ركا

ش
ال

 
 0.105421 0.017761 0.392675 3.079221 املعلمات املقدرة

 0.056413 0.201197 0.242677 1.007316 اخلطأ املعياري

 1.868720 0.088275 1.618098 3.056855 احملسوبة tقيمة 

 0.0708 0.9302 0.1155 0.0045 االحتمال

0.71 
 

0.69 Adjusted  

1.981 D.W 
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  )١٨- ٦( جدول

  .في أقسام الشركات REM العشوائية اآلثار نموذج باستخدام المعلمات األصلية قيم 

 قيم المعلمات األصلية الشركات الكبيرة الشركات المتوسطة الشركات الصغيرة

21.74146 19.98214 2.040415 
 

0.043 1.214 0.399 
 

0.410 0.485 0.878 
 

- 14.405 - 1.669 0.523 
 

- 0.075 - 1.495 0.656 
 

ـــــث يالحـــــظ مـــــن ـــــيم املقـــــدرات أن )١٧-٦( اجلـــــدول حي يف الشـــــركات  معنويـــــة و  ق

ات يف الشــركأمــا ،و بينمــا يف الشــركات املتوســطة نالحــظ أن القــيم معنويــة فقــط يف  ،الكبــرية

وبالتـــايل فـــإن هنـــاك أثـــر للتقـــدم التقـــين علـــى حجـــم  ،معنويـــة و  الصـــغرية فـــنالحظ أن قيمـــيت

يف  ٠,٩٩تســـــاوي  كمـــــا نالحـــــظ أن قيمـــــة  . الشـــــركات املتوســـــطة والصـــــغرية فقـــــطالشـــــركة يف

أمـــا يف الشـــركات الكبـــرية  ،مـــن النمـــوذج املقـــدر %٩٩الشـــركات املتوســـطة أي أن املتغـــريات تفســـر

كما يدل منوذج اآلثار العشوائية على جودة هذا النموذج وهـذا   ،ملتوسطة فكانت هذه القيمة أقلوا

  .يف أقسام الشركات كلها ٢اليت تقرتب من  D.Wيتضح من خالل قيمة اختبار 

يف   نتــــاجاإل يف املســــتخدم أعــــاله إىل أن نســــبة رأس املــــال) ١٨-٦(كمــــا يشــــري اجلــــدول    

أمــــا يف ، ١,٢١حيــــث تســــاوي  ،مرتفعــــة جــــداً  النســــبةملتوســــطة كانــــت وا ٠,٣٩الشــــركات الكبــــرية 

أن الشــركات  ممــا يعــين ٠,٠٤حيــث تســاوي  ،الشــركات الصــغرية فقــد كانــت النســبة منخفضــة جــداً 

إىل  كمـــا تشـــري معلمـــة جتـــانس الدالـــة ،   جـــداً رينتـــاج عـــى العمالـــة بشـــكل كبـــالصـــغرية تعتمـــد يف اإل

كمـــا . يف أقســـام الشـــركات ككـــل مـــة معامـــل التجـــانسمـــن خـــالل قي وجـــود تنـــاقص يف غلـــة احلجـــم

 ممـا يعـين ،الصـغريةو  مرتفع خاصة يف الشـركات املتوسـطة نتاجيةاإل الكفاءة معامل قيمة نالحظ أن

يف حــني يفــرتض أن تكــون معلمــة الكفــاءة اإلنتاجيــة مرتفعــة  عاليــة التقنيــة اإلنتاجيــة الكفــاءة أن أي

وذلـــك حســـب  ،خنفاضـــاً يف الشـــركات املتوســـطة مث الصـــغريةمث تصـــبح أكثـــر ا ،يف الشـــركات الكبـــرية

زيـادة التقـدم (فرضية هذا البحث القائلة بأنه كلما زاد حجم املنشأة زادت قيمة معلمة التكنولوجيـا 

وقد يعود اختالف النتائج عن افرتاضات البحث إىل أن مرحلـة تقسـيم الشـركات إىل ثالثـة  ،)التقين

 تقسيم الشـركات إىل حيث أن، هي طريقة التعطي نتائج دقيقة) ةوصغري  ،ومتوسطة ،كبرية(أقسام 
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 ،األمر الذي يؤدي إىل تقلـيص عـدد املشـاهدات، شركة ١٨ثالثة أقسام حيوي كل قسم منها على 

إضــافة إىل ذلــك فــإن اخــتالف قــيم بعــض العلمــات عــن النظريــة االقتصــادية رمبــا يعــود إىل قصــور يف 

مشـــكلة االرتبـــاط كوجـــود  عـــض املشـــاكل القياســـية يف النمـــوذجب البيانـــات األصـــلية للبحـــث ووجـــود

  . الذايت بني املتغريات

حيــث   ،إىل عــدم وجــود اخــتالف تبــاين يف مجيــع أقســام الشــركات اختبــار التبــاينكمــا يشــري 

للشــــــــركات الكبــــــــرية واملتوســــــــطة  ١٧,٠٧و ١٧,٠٥ ،١٧,١٤تســــــــاوي  Chi-Sqكانــــــــت قيمــــــــة 

عنــد درجــة  ٢٨,٨٦اجلدوليــة الــيت تســاوي  Chi-Sqمــة والصــغرية علــى التــوايل وهــي أصــغر مــن قي

  . %٥ومستوى معنوية  ١٨حرية 

علــى منــوذج  بتطبيــق معادلــة كلــنيو  δ ،υ ،ρ ،γ ،σاألصــلية  املعلمــاتأمــا فيمــا يتعلــق مبعنويــة 

REM التايل فإننا حصلنا على:  

  )١٩-٦( جدول

  .الشركات أقسامعلى  REM اختبار معنوية المعلمات األصلية في نموذج نتائج 

 الشركات الكبيرة الشركات المتوسطة الشركات الصغيرة
  المعلمات

 المقدرة
t   

 المحسوبة 

  االنحراف 

 المعياري

  قيم 

 التباين

t   

 المحسوبة

االنحراف 

 المعياري

  قيم 

 التباين

t   

 المحسوبة 

  االنحراف

 المعياري 

  قيم

 التباين 

0.078149 0.55022 0.3027 1.61213 0.7530 0.5670 4.039044 0.0987 0.00975 δ 

2.478299 0.16543 0.0273 1.90549 0.2545 0.0647 5.471597 0.1604 0.02574 υ 

-0.11014 130.783 17104.19 -0.4124 4.0468 16.376 1.118614 0.4675 0.21859 ρ 

0.992737 21.9005 479.6332 0.57707 34.626 1199.0 0.743089 2.7458 7.53972 γ 

-0.10305 0.72781 0.529707 -0.1653 9.0419 81.756 3.254486 0.2015 0.04063 σ 

احملسـوبة  tقـيم  حيـث أن، معنويـة σو δ ،υأن املعلمـات  )١٩-٦(من اجلـدول  حيث يتضح

يف  %٥ومسـتوى معنويـة  ٣٢عنـد درجـة حريـة  ٢,٠٧٣اجلدوليـة الـيت تسـاوي  tهلا أكرب من قيمة 

جند أن مجيع املعلمات غري معنويـة باسـتثناء  والصغرية لشركات املتوسطةبينما يف ا، الشركات الكبرية

 ١,٦٩اجلدوليـة الـيت تسـاوي  tاحملسوبة هنا أكرب من قيمة  tقيمة  حيث أن ،فهي معنوية υمعلمة 

، للشـــركات املتوســـطة والصـــغرية علـــى التـــوايل% ٥و %١٠ومســـتوى معنويـــة  ٣٢عنـــد درجـــة حريـــة 

فرض العدم القائل بأن  نرفض يعين أننامما  ،اجلدولية tا أكرب من قيمة احملسوبة هن tقيمة  حيث أن

وبالتــــايل فهــــي  ،تســــاوي صـــفرالالفــــرض البــــديل أن املعلمـــة  نقبـــلو  ،املعلمـــة املقــــدرة تســـاوي صــــفر
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وقـد يعــود السـبب يف عــدم معنويـة بعــض املعلمـات كمــا أسـلفنا إىل وجــود مشـكلة االرتبــاط  ،معنويـة

 ،ومتوسـطة ،كبـرية(ورمبا عدم جدوى طريقة تقسيم الشركات إىل ثالثة أقسـام  ،الذايت بني املتغريات

  .كما ذكرنا سابقاً   )وصغرية

الشركات أعطى النتائج  على أقسام تطبيقهفإن ، PRMأما بالنسبة لنموذج االحندار املدمج 

  :التالية

  )٢٠-٦(جدول 

 )صغيرة –متوسطة  –كبيرة (نتائج االنحدار المجمع على أقسام الشركات 

  C LOG(K?) LOG(L?) LOG(K?/L?)^2 

رية
كب

 ال
ت

ركا
ش

ال
 

 0.058820 0.295273 0.549067 0.846101 المعلمات المقدرة

 0.012002 0.042908 0.075800 0.517860 الخطأ المعياري

 4.900724 6.881575 7.243669 1.633842 المحسوبة tقيمة 

 0.0000 0.0000 0.0000 0.1121 االحتمال

0.99 
 

0.99 Adjusted  

0.947 D.W 

طة
وس

املت
ت 

ركا
ش

ال
 

 0.288593- 0.977342 0.040547- 0.487167 المعلمات المقدرة

 0.079135 0.142795 0.072566 0.924183 الخطأ المعياري

 3.646831- 6.844375 0.558769- 0.527133 المحسوبة tقيمة 

 0.0009 0.0000 0.5802 0.6017 االحتمال

0.99 
 

0.99 Adjusted  

0.596 D.W 

رية
صغ

 ال
ت

ركا
ش

ال
 

 0.243952 0.462525- 1.087041 2.254209 المعلمات المقدرة

 0.044410 0.150660 0.191804 0.406459 الخطأ المعياري

 5.493142 3.069995- 5.667462 5.545966 المحسوبة tقيمة 

 0.0000 0.0043 0.0000 0.0000 االحتمال

0.99 
 

0.99 Adjusted  

1.47 D.W 
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  )٢١-٦( دولج

  في أقسام الشركات PRM نحدار المجمعاال نموذج باستخدام المعلمات األصلية قيم 

 قيم المعلمات األصلية الشركات الكبيرة الشركات المتوسطة الشركات الصغيرة

9.527754 1.627698 2.330542 
 

- 0.742 1.044 0.349 
 

0.624 0.936 0.844 
 

0.256 - 13.525 0.354 
 

0.796 - 0.079 0.739 
 

 باســـتثناء معنويـــة يف أقســـام الشـــركات قـــيم املقـــدرات مجيعهـــا أن إىل )٢٠-٦( يشـــري اجلـــدول

 لذلك فإن قاووف ،يف الشركات املتوسطة وكذلك قيمة  ،يف الشركات الكبرية واملتوسطة قيمة 

تدعم فرضية البحث يف حالة الشركات الصغرية فقط اليت أظهرت معنويـة جيـدة  لنتائج املستخلصةا

ن املتغـريات أممـا يـدل علـى  ٠,٩٩تساوي  يف مجيع األقسام  كما نالحظ أن قيمة،   للقاطع 

  . املتغري التابعتقريبا من التغريات احلاصلة يف %) ١٠٠(املستقلة قد حددت ما نسبته 

يف  نتــــاج اإل يف املســــتخدم أعــــاله إىل أن نســــبة رأس املــــال) ٢١-٦(اجلــــدول  كمــــا يوضــــح

أمــــا يف  ،١,٠٤حيــــث تســــاوي  ،واملتوســــطة كانــــت النســــبة مرتفعــــة جــــداً  ٠,٣٥الشــــركات الكبــــرية 

د إىل وجو  كما تشري معلمة جتانس الدالة ،  ٠,٧٤ –الشركات الصغرية فقد كانت النسبة تساوي 

 كما نالحظ أن. تناقص يف غلة احلجم من خالل قيمة معامل التجانس يف أقسام الشركات ككل

ســــالبة يف الشــــركات و  ،منخفضــــة يف الشــــركات الكبـــرية والصــــغرية نتاجيـــةاإل الكفــــاءة معامــــل قيمـــة

وقد يعود اختالف قيم بعض املعلمات عن النظرية االقتصـادية كمـا أسـلفنا إىل عـدم دقـة ، طةاملتوس

ووجود بعض املشاكل القاسية يف النموذج كوجود مشكلة االرتباط الذايت بني  ،لبيانات املستخدمةا

  .املتغريات

 ١٧,٠٥،  ١٧,١١تســـــاوي  احملســـــوبة Chi-Sqفقيمـــــة أمـــــا فيمـــــا يتعلـــــق باختبـــــار التبـــــاين 

ية اجلدول Chi-Sqوهي أقل من قيمة  ،للشركات الكبرية واملتوسطة والصغرية على التوايل ١٧,٠٧و

  .تباينو وهذا يشري إىل عدم وجود اختالف  ،٢٨,٨٦



١١١  

التبـاين  قـيم كانـت بتطبيـق معادلـة كلـني δ ،υ، ρ ،γ ،σاألصـلية  املعلمـاتوالختبار معنوية   

  : للمعلمات وقيم االحنراف املعياري كالتايل

  ):٢٢-٦( جدول

  .الشركات أقسام على PRM نموذج في األصلية المعلمات معنوية اختبار نتائج

 الشركات الكبيرة الشركات المتوسطة الشركات الصغيرة
المعلمات 

 المقدرة
t   

 المحسوبة

االنحراف 

 المعياري

قيم 

 التباين

t  

 المحسوبة 

االنحراف 

 المعياري

  قيم 

 التباين

t  

 المحسوبة

االنحراف 

 المعياري

  قيم 

 التباين

-0.8108 0.915141 0.8374 2.843336 0.3671 0.1348 3.95386 0.0882 0.00779 δ 

4.706050 0.132595 0.0175 4.723035 0.1981 0.0392 5.81421 0.1451 0.02107 υ 

0.356730 0.717628 0.5149 -0.10244 132.01 17428.3 0.84344 0.4197 0.41970 ρ 

0.830531 11.47189 131.60 1.2669 1.3601 1.8500 1.81820 1.2817 1.64296 γ 

1.749817 0.454905 0.2069 -0.09388 0.8415 0.7081 3.22800 0.2289 0.05241 σ 

أن مجيع املعلمات معنوية يف الشركات الكبرية باسـتثناء  )٢٢-٦(من اجلدول  الحظحيث ي

عنـد درجـة  ١,٢٠٣٧اجلدوليـة الـيت تسـاوي  tهي أصغر من قيمـة و  ٠,٨٤٣اليت تساوي  ρمعلمة 

علمــات غــري معنويــة ملتوســطة فكمــا يظهــر أن اأمــا يف الشــركات امل ،%٥ومســتوى معنويــة  ٣٢حريــة 

أمـا يف الشـركات  ،اجلدوليـة tفهمـا معنويتـان أل�مـا قيمتهمـا أكـرب مـن قيمـة  υو δباستثناء معلمـيت 

   .نويتني دون بقية املعلمات األخرىمع σو υالصغرية فنالحظ أن املعلمتني 

  :)١(تحليل النتائج باستخدام المتغيرات الصورية ٣-٦-٦

بد من تطبيق النمـاذج الثالثـة السـابقة علـى أقسـام الشـركات الثالثـة الـيت مت تقسـيمها كان ال  

حيــث كــان كــل  ،صــغريةشــركات متوســطة وشــركات و  حســب رأس املــال املــدفوع إىل شــركات كبــرية

كبـــديل هلـــذا التقســـيم قمنـــا بتقســـيم العينـــة إىل ثالثـــة أقســـام   ولكـــن، شـــركة ١٨قســـم حيتـــوي علـــى 

الصورية لتعرب عن كل فئة من الشركات دون احلاجة إىل تقسيم العينة إىل ثالثـة  باستخدام املتغريات

علــــى أربــــع  REMو FEMو PRM: النمــــاذج الثالثــــة باســــتخدام جــــراء احنــــدارإ حيــــث مت، أقســــام

 D2و، احلجــم كبــرية الشــركات تــأثريات لــيعكس D1 صــوريني متغــريين إدخــال متو  ،ومخســني شــركة

 العـام القـاطع يف تظهـر فتأثريا�ـا الصـغرية الشـركات أمـا. احلجـم وسـطةتـأثريات الشـركات املت ليعكس

                                                             

 . خدام هذه الطريقة يف أي حبث سابقعلى حد علمنا مل يتم است )١(



١١٢  

 أمــا، احلجــم الكبــرية الشــركات آثــار ميثــل)   +D1( القــاطع فــإن وبالتــايل. هــي تســاوي و 

+D2املقـدار  بقيمـة يتمثـل القـاطع فإن املتوسطة الشركات  يكـون ةالصـغري  الشـركات حـني يف. )(

 PRMيف هـــذا القســـم علـــى حتليـــل نتـــائج منـــوذجي االحنـــدار ا�مـــع  نـــاركز و  . عبـــارة عـــن القـــاطع

  .كما ذكرنا سابقاً   REMاآلثار العشوائية و 

 REMو FEMو PRMيف النمــــاذج الثالثــــة أربــــع ومخســــني شــــركة جراء االحنــــدار علــــى بــــإو 

  :التالية تالتقديرا على حصلنا باستخدام املتغريت الصورية

  )٢٣-٦(جدول 

 )١(باستخدام المتغيرات الصورية ةباستخدام النماذج الثالث المقدرات نتائج 

REM FEM PRM المتغير 

1.43 1.04 089.1 
 

0.374 0.374 369.0 
 

0.292 0.365 357.0 
 

0.074 0.085 0.084 
 

0.975 0.714 0.716 D1 

0.415 0.352 0.496 D2 

0.487 0.644 0.978 
 

0.462 0.623 0.976 -adj 

19.36 30.5 909.7 F stat 

2.26 1.04 0.554 D W 

  : PRM نموذج باستخدام المقدرة المعالم ١-٣-٦-٦

 فـــــإن، )املـــــدفوع املـــــال رأس( الشـــــركة حجـــــم حبســـــب أقســـــام ثالثـــــة إىل العينـــــة لتقســـــيم نظـــــراً 

وعلـى  ،)الثابـت(  املقطـوع اجلزء ذلك يف مثليت الثالث ا�موعات مييز الذي الوحيد االختالف

   :هذا األساس مت تقدير املعادالت حسب أقسام الشركات كالتايل

  

                                                             

 .)١٤٩-١٤٧(ص  ،١٠حمللق انظر ا، جيدر أن نشري إىل أن مجيع املعلمات املقدرة باستخدام النماذج الثالثة معنوية )١(



١١٣  

  : الكبرية للشركات املقدرة املعادلة

 
  

Std. E   (0.1175)  (0.0954)   (0.0232)       (0.0269)    (0.01088                      

t-statistic (9.262912) (7.5063)   (15.9096)      (13.2707)   (7.704741) 

               = 0.98       F = 909.67       DW = 1.55     S.E = 0.965  

  :املتوسطة للشركات املقدرة املعادلة أما

  

Std. E   (0.1175)  (0.0669)    (0.0232)       (0.0269)        (0.01088 

t-statistic   (9.262912 (7.5063)   (15.9096)      (13.2707)       (7.704741) 

 = 0.98       F = 909.67       DW = 1.55     S.E = 0.965 

 :الصغرية أما املعادلة املقدرة للشركاتو  

 

(0.1175)     (0.0232)      (0.0269)        (0.01088)                                                         Std. E  

t-statistic  (9.262912)    (15.9096)    (13.2707)       (7.704741)                                         

  

 = 0.98       F = 909.67       DW = 1.55     S.E = 0.965                                             

 إىل إضـافة ١,٠٨٩ العـام الثابـت اجلـزء حيث يالحظ أن القاطع للشركات الكبرية عبارة عن

 مرونـة عـن عبارة وهي ٠,٣٦٩ املقدرة قيمة  وتبلغ ٠,٧١٦= ١,٨٠٥ أي D1 الصوري املتغري

ـــادة فكـــل ،للعمـــل بالنســـبة اإلنتـــاج ـــادة إىل تـــؤدي العمـــل يف %١ مقـــدارها زي  مبقـــدار اجاإلنتـــ يف زي

 مقــدارها زيــادة كــل أن أي ٠,٣٥٧ تعــادل املــال لــرأس بالنســبة اإلنتــاج مرونــة حــني يف% ٠,٣٧

 الكبـرية الشـركات فإن وبالتايل% ٠,٣٥٧ مبقدار اإلنتاج زيادة إىل تؤدي املال رأس عنصر يف %١

 الواحـد من أقل ٠,٧٢٧ املرونات جمموع لكون ،الغلة تناقص من تعاين مجيعها والصغرية واملتوسطة



١١٤  

 علــى ٠,٣٥٧و %٠,٣٧ وتعــادل متقاربــة املــال ورأس العمــل مرونــات أن يالحــظ كمــا. الصــحيح

  . التوايل

 CES  نتاجاإل لدالة املقدرات تعطينا املعادالت باستخدام املتغريات الصورية تطبيق هذه إن

  :)١(التايل النحو على PRMلنموذج 

  )٢٤-٦(جدول 

 .رات الصورية باستخدام نموذج االنحدار المجمعبالمتغي CESنتائج معلمات دالة  

 المتغيرات الشركات الكبيرة الشركات المتوسطة الشركات الصغيرة

1.08 1.58 1.804 
 

2.97 4.88 6.077 
 

0.492 0.492 0.492 δ 

0.726 0.726 0.726  

0.923 0.923 0.923 ρ 

13.06 13.06 13.06 σ 

 حجــم تغــري مــع  معلمــة الكفــاءة اإلنتاجيــة قــيم تغــري )٢٤-٦(يالحــظ مــن اجلــدول  حيــث

فكما نالحـظ فـإن  .يف كل فئة من الفئات الثالث اليت قسمت باستخدام املتغريات الصورية الشركة

حيث يالحظ أن قيمة هـذه املعلمـة  ،ترتفع مع ارتفاع حجم الشركة قيم معلمة الكفاءة اإلنتاجية 

 زاد فكلمــا ،علــى التــوايل ٢,٩٧، ٤,٨٨، ٦,٠٧ســطة والصــغرية تســاوي يف الشــركات الكبــرية واملتو 

وبالتايل فإن اسـتخدام املتغـريات الصـورية يف  . املقدرة التكنولوجيا معلمة قيمة زادت الشركة حجم

ـــــة بـــــأن حجـــــم الشـــــركة يـــــؤثر علـــــى التقـــــدم  PRMمنـــــوذج  يتوافـــــق مـــــع فرضـــــية هـــــذا البحـــــث القائل

 .التكنولوجي

 ويبلــغ، املــال لــرأس بالنســبة ٠,٤٩٢ فيبلــغ δ نتــاجاإل عوامــل بــني الــدخل توزيــع امــلمع أمــا

 عـــاملي مـــن املســـتخدمة النســـبة تقـــارب ىلإ هـــذا يشـــريو ، )٠,٤٩٢-١( ،للعمـــل بالنســـبة ٠,٥٠٨

 الواحــد مــن أقــل درجــة مــن متجانســة فهــي )( التجــانس بدرجــة يتعلــق وفيمــا .(L)و (K) نتــاجاإل

                                                             

الستعراض نتائج قيم املعلمات باستخدام منوذج  على التوايل١٥٠و ١٤٨ ص ) ١١-٧(و) ب١٠- ٧(انظر امللحق رقم  )١(

  . FEMتة اآلثار الثاب



١١٥  

 الغلـــة تنـــاقص ظـــاهرة تســـودها حجمهـــا عـــن النظـــر بغـــض املنشـــآت مجيـــع نأ يعـــين ذاهـــو  ،الصـــحيح

  ). ٢٠٠٣ ،مكحول(

 وجـود على مؤشراً  كو�ا احتمالية يعطي قد الصحيح الواحد عن) ( قيمة اخنفاض أن كما

 ). ٢٠٠٣، مكحول( املتاحة نتاجاإل عناصر استغالل يف اهلدرو  ،التبذير

 عناصــر حــاللإ علــى املنتجــني قــدرة تعكــس والــيت املقــدرة ρ حــاللاإل امــلمع قيمــة عــن أمــا 

 مـــامأ حمـــدودة خيـــارات وجـــود ىلإ شـــارةإ وهـــي) ٠,٩٢( تعـــادل فهـــي ،الـــبعض بعضـــها حمـــل نتـــاجاإل

 .نتاجاإل عناصر بني لإلحالل املنتجني

 يشـري اممـ ،١٣,٠٦ تبلـغ ذإ ؛عاليـة فهـي، )σ( نتـاجاإل عناصـر بـني الثابتـة حاللاإل مرونة أما

بشكل كبري أي أن هناك مرونة عالية جداً  العمل حمل املال سرأ عنصر إحالل على املنتج قدرة إىل

 .)٢٠٠٣ ،مكحول( التكلفة حتكمه أمر هذاو  ،لإلحالل بني عناصر اإلنتاج

أعــــاله أن نتــــائج املقــــدرات واملعلمــــات ) ٢٤-٥(و، )٢٣-٥(كمــــا يالحــــظ مــــن اجلــــدولني 

ويف  ،ات الصـــورية متقاربـــة إىل حـــد كبـــري يف النمـــاذج الثالثـــة املســـتخدمةاألصـــلية باســـتخدام املتغـــري 

وهــذا طبيعــي ألن االخــتالف الوحيــد الــذي ، أقســام الشــركات باســتثناء معلمــة الكفــاءة اإلنتاجيــة 

  . كما ذكرنا سابقاً   مييز ا�موعات الثالث يتمثل يف اجلزء املقطوع الثابت 

حيــث كانــت قيمــة  ،إىل عــدم وجــود اخــتالف تبــاين فقــد أشــارت نتائجــهالتبــاين أمــا اختبــار 

Chi-Sq  وهـــي أقـــل مـــن قيمـــة  ،٥٤,٣٢احملســـوبة الـــيت تســـاويChi-Sq  اجلدوليـــة الـــيت تســـاوي

  . %٥مستوى معنوية و  ٥٤عند درجة حرية  ٧٢,١٥

اف الستخراج قيم االحنر  PRMعلى منوذج  والختبار معنوية املعلمات بتطبيق معادلة كلني  

  :املعياري حصلنا على النتائج التالية



١١٦  

  )٢٥-٦( جدول

أربع وخمسين شركة باستخدام  على PRM نموذج في األصلية المعلمات معنوية اختبار نتائج 

  )١(المتغيرات الصورية

t المعلمات المقدرة قيم التباين االنحراف المعياري المحسوبة 

45.69747547 0.010766459 0.000115917 δ 

45.91627163 0.015811388 0.00025 υ 

7.061565818 0.130707555 0.017084465 ρ 

50.96497947( 

0.119238741 0.014217877 γ 40.92629584( 

24.90801202( 

369.4886105 0.03534615 0.00124935 σ 

أن مجيـع املعلمـات معنويـة يف هـذا النمـوذج حيـث يتضـح مـن ) ٢٥-٦(نالحظ من اجلـدول 

 ١٠٤عنـد درجـة حريـة  ١,٩٨اجلدوليـة والـيت تسـاوي  tاحملسوبة أ�ا مجيعها أكرب مـن قيمـة  tيمة ق

 نرفض فـرض العـدم القائـل بـأن املعلمـات املقـدرة تسـاوي صـفر مما يعين أننا، % ٥مستوى معنوية و 

نقبـــل الفـــرض البـــديل أن املعلمـــات التســـاوي صـــفر ممـــا يعـــين أن مجيـــع املعلمـــات يف هـــذا النمـــوذج و 

  .معنوية

  : REM نموذج باستخدام المقدرة المعالم ٢-٣-٦-٦

 الثابــت اجلــزء إىل أن القــاطع للشــركات الكبــرية عبــارة عــن جممــوع )٢()٢٣-٦(يشــري اجلــدول 

وهـذا  ،كما يظهر أن الشركات تعاين مـن تنـاقص الغلـة،  ٠,٩٧٥ D1الصوري واملتغري ١,٤٣ العام

 نتــاج بالنســبة للعمــلقيمــة مرونــة اإل ث كانــتحيــ ٠,٦٦٦يتضــح مــن جممــوع املرونــات الــذي بلــغ 

 مقـدارها زيـادة كـل أن أي ٠,٢٩٢ املـال لـرأس بالنسبة اإلنتاج مرونة كما بلغت  ،٠,٣٧٤ تساوي

  .%٠,٢٩ مبقدار اإلنتاج زيادة إىل تؤدي املال رأس عنصر يف %١

                                                             

 tتشري إىل قيمة  )24.90801202و 40.92629584 , )0.96497947 (األرقام بني األقواس يف اجلدول  )١(

يف هذا النموذج   γللشركات الكبرية واملتوسطة والصغرية على التوايل، حيث أن قيمة املعلمة األصلية  γاحملسوبة للمعلمة 

  . احملسوبة يف كل قسم من أقسام الشركات Tذا اختلفت قيم كانت ختتلف يف أقسام الشركات الثالث وتبعا هل

  .١١٢ ص ،)٢٣-٦(انظر جدول  )٢(



١١٧  

  :فكانت كالتايل REMأما نتائج املعلمات األصلية يف منوذج   

  )٢٦-٦( جدول

  .العشوائية اآلثار نموذج باستخدام الصورية بالمتغيرات CES دالة معلمات جنتائ 

 المتغيرات الشركات الكبيرة الشركات المتوسطة الشركات الصغيرة

1.43 1.85 2.408 
 

4.19 6.35 11.12 
 

0.438 0.438 0.438 δ 

0.67 0.67 0.67 
 

.901 .901 .901 ρ 

10.14 10.14 10.14 σ 

، تتزايد مع تزايد حجـم الشـركة أعاله أن معلمة التكنولوجيا ) ٢٦-٦(اجلدول يالحظ من 

وهـذه النتيجـة متوافقـة مـع فرضـية ، نتاجيـةوهذا يدل على أن حجم الشـركة يتـأثر مبعلمـة الكفـاءة اإل

، املــال لــرأس بالنســبة ٠,٤٣٨ فيبلــغ δ نتــاجاإل عوامــل بــني الــدخل توزيــع معامــل أمــا، هــذا البحــث

 مـــن املســـتخدمة النســـبة تقـــارب ىلإ هـــذا يشـــريو ، )٠,٤٣٨-١( ،للعمـــل بالنســـبة ٠,٥٦٢ ويبلـــغ

 مــن أقــل درجــة مــن متجانســة فهــي )( التجــانس بدرجــة يتعلــق وفيمــا .(L)و (K) االنتــاج عــاملي

 تنــاقص ظــاهرة تســودها حجمهــا عــن النظــر بغــض املنشــآت مجيــع أن يعــين هــذاو  ،الصــحيح الواحــد

 نظـراً  املتاحـة نتـاجاإل عناصـر اسـتغالل يف اهلدر وجود على مؤشراً  املعلمة تعطي أن هذه كما .الغلة

  . الصحيح الواحد لكون قيمتها منخفضة عن

 نتـاجاإل عناصـر حـاللإ على املنتجني قدرة تعكس واليت املقدرة  ρحاللاإل معامل معلمة أما

 .نتاج حمدودةناصر اإلمكانية اإلحالل بني عإمما يعين أن  ٠,٩٠فتساوي البعض بعضها حمل

 يشـري ممـا ،١٠,١٤ تبلـغ ذإ ؛عاليـة فهـي، )σ( نتـاجاإل عناصـر بـني الثابتـة حاللاإل مرونة أما

 .التكلفة حتكمه أمر هذاو  ،العمل حمل املال رأس عنصر إحالل على املنتج قدرة إىل

تقاربة إىل حد  أن نتائج املقدرات واملعلمات األصلية باستخدام املتغريات الصورية مكما يالحظ  

  . كبري يف النماذج الثالثة املستخدمة



١١٨  

يف ) ١(حســب املعادلــة رقــم  - REMفيمــا خيــص اختبــار اخــتالف التبــاين يف منــوذج  أمــا  

حيـــث كانـــت قيمـــة  ،فقـــد أشـــارت نتـــائج االختبـــار إىل عـــدم وجـــود اخـــتالف تبـــاين -هـــذا الفصـــل 

Chi-Sq  أقــل مــن قيمــة  ٥٦,٤٧احملســوبة تســاويChi-Sq  عنــد  ٧٢,١٥ليــة الــيت تســاوي اجلدو

  %٥مستوى معنوية و  ٥٤درجة حرية 

الختبــار معنويــة املعلمــات  -يف الفصــل الرابــع ) ١٧(معادلــة رقــم  – بتطبيــق معادلــة كلــنيو   

δ ،υ، ρ ،γ، σ  جعلـــى منـــوذ REM أدنـــاه أشـــارت إىل أن مجيـــع ) ٢٠-٦( اجلـــدوليف  فـــإن النتـــائج

الــيت تســاوي  اجلدوليــة tقيمــة  مــنأكــرب  دوليــة أ�ــااجل tحيــث يتضــح مــن قيمــة  ،املعلمــات معنويــة

نـرفض فـرض العـدم القائـل بـأن  ممـا يعـين أننـا، %٥ومسـتوى معنويـة  ١٠٤عند درجـة حريـة  ١,٩٨

ممـا يعـين أن مجيـع  ،ملعلمـات التسـاوي صـفرنقبل الفرض البديل أن او  ،املعلمة املقدرة تساوي صفر

 .املعلمات يف هذا النموذج معنوية

  )٢٧-٦( جدول

أربع وخمسين شركة باستخدام  على REM نموذج في األصلية المعلمات معنوية اختبار نتائج 

  .المتغيرات الصورية

t المعلمات المقدرة قيم التباين االنحراف المعياري المحسوبة 

5.298299515 0.082668033 0.006834004 δ 

6.388199348 0.104880885 0.011 υ 

2.415335132 0.37303312 0.139153709 ρ 

3.702302805 

3.00353606 9.02122889 γ 2.114174713 

1.39502237 

98.23240937 0.103224588 0.010655316 σ 

جيــب أن نعــرف نســبة مســامهة كــل عنصــر مــن عناصــر اإلنتــاج يف  التحليــلبعــد هــذا  أخــرياً و 

  :التايلأدناه متوسط هذه النسب ك) ٢٨- ٦(حيث يوضح اجلدول  ،اإلنتاج

  

  



١١٩  

  )٢٨-٦(جدول 

 .متوسط نسبة مساهمة عناصر اإلنتاج في اإلنتاج بحسب حجم الشركة 

 ΔQ ΔK ΔL T 

 3.63 0.21- 2.41- 1.00 الشركات الكبيرة

 3.49 0.35- 2.14- 1.00 الشركات المتوسطة

 6.46 0.77- 4.69- 1.00 الشركات الصغيرة

 مبســـامهة مقارنـــة مرتفعـــة النـــاتج يف نتاجيـــةاإل الكفـــاءة مســـامهة أن اجلـــدول مـــن نالحـــظ كمـــا

 مسـامهة بلغـت بينمـا ،٣,٦٣ النـاتج منـو يف التقـين التقـدم مسـامهة بلغـت حيـث ،املـال ورأس العمـل

 أمـــــا ،الكبـــــرية للشـــــركات بالنســـــبة التـــــوايل علـــــى ٢,٤١-و ٠،٢١ – املـــــال ورأس العمـــــل عنصـــــري

 لــرأس ٢,٤١- ،للعمــل ٠,٣٥ -و ٣,٤٩ بـــ ســاهم التقــين التقــدم أن فــنالحظ املتوســطة الشــركات

 – حبــوايل املــال رأسو  ٠,٧٧- بـــ العمالــةو  ٦,٤٦ ب التقنيــة ســامهت الصــغرية الشــركات ويف، املــال

 املـدخالت يف السـالب النمـو إىل اإلنتـاج اخنفـاض يف السبب يعود وقد ،اإلنتاج إمجايل من. ٤,٦٩

 نعزوه أن ماميكن وهو. اإلنتاجية فاءةالك مسامهة من أكثر) والعمالة املال رأس( اإلنتاج عناصر من

  .)الصادرات( اخلارجية مبيعا�ا حبسب ،�ا الشركات تأثرو  ،العاملية األزمة بداية إىل

  :ظهور نتائج غير متوقعةو  تفسيرات محتملة الختالف النتائج عن افتراضات الدالة ٧-٦

 إىل حتويلهــــا بعــــد اتاملبيعــــ باســــتخدام) t( الســــنة يف) i( للشــــركة اإلنتــــاج عــــن التعبــــري مت

 للســنوات) املســتهلك ألســعار القياســي الــرقم( CPI باســتخدام بتكميشــها ذلــكو  ،احلقيقيــة قيمهــا

ومت استخدام املبيعات كمقياس لإلنتاج معتمدين بذلك على دراسـات ، )٢٠٠٩-٢٠٠٨( املناظرة

 .سابقة استخدمت هذه الطريقة

 لـه الثابتـة باألسـعار لإلنتـاج) (proxy كمقـدر للشـركة يةالسـنو  املبيعات بيانات استخدام إن

 :أسباب عدة

 عـام خـالل حمليـاً  املدخالت أسعار الرتفاع نتيجة املبيعات قيم يف التضخمي النمو إزالة -١

١( ٢٠٠٩( . 

                                                             

  .٢٠٠٩يف عام  ١٢٢,٤يف حني بلغ معدل التضخم ،  ٢٠٠٨يف عام  ١١٦,٥بلغ معدل التضخم  )١(



١٢٠  

 األنشـــطة مـــن املبيعـــات بتســـجيل تقـــوم الســـعودي املـــال ســـوق يف املدرجـــة الشـــركات إن -٢

 وهـو( الشـركة نشـاط صلب هو الذي ،) التشغيلية األنشطة دخل( بند حتت، التشغيلية

 مبيعـات مثـل التشغيلية غري األنشطة من املبيعات قيم تسجيل يتم ومل. )به األخذ ما مت

 نظـرا، األخـرى الشـركات يف مسـامها�ا مـن الـدخل وكـذلك، )واألراضـي املباين( األصول

 ال تســاهم الــدخل قــوائمو  امليزانيــات يف احملــددة الرأمساليــة واآلالت واملعــدات العمالــة ألن

 . األنشطة هذه إنتاج يف

، املــدة آخــر وخمــزون الســنوي اإلنتــاجو  املــدة أول خمــزون وجــود يف تكمــن املشــكلة لكــن

+  املدة أول خمزون=  QT،2009 عن عبارة مثال ٢٠٠٩ سنة يف السنوية املبيعات حيث

 لكـــل شـــاملة بيانـــات تـــوفر دملعـــ نظـــراً و  ،املـــدة آخـــر خمـــزون – ٢٠٠٩ ســـنة يف اإلنتـــاج

 .املنتجة الكمية تقدير يصعب فإنه الشركات

 على آثارها استمرت واليت العاملية االقتصادية األزمة شهدا ٢٠٠٩و ٢٠٠٨ العامني إن -٣

 اإلنتاج حجم عن ال تعرب قد املنتجة الكمية حىت وبالتايل ،وصادرا�ا الشركات مبيعات

 الكهربــــاء شــــركة مثــــل اخلدميــــة الشــــركات ذلــــك نمــــ يســــتثىن، العاديــــة الظــــروف ظــــل يف

 . واالتصاالت

 فيها املدفوع املال رأس كان اللتان السنتان لكو�ما ٢٠٠٩و ٢٠٠٨ العامني اختيار مت -٤

 عـدد علـى بـذلك متكنـا مـن احلصـولو  ،الشـركات مـن ممكن قدر أكرب يف ثابتا للشركات

 .الشركات من ممكن حجم كأكرب شركة )٥٤(

  :الدراسة ائجنت ملخص ٨-٦

 )٥٤( لعــدد الصــناعية املنشــأة حجــم علــى التقــين التقــدم أثــر قيــاس الدراســة هــذه اســتهدفت

) صــغريةو  ،متوســطة ،كبــرية( إىل رأمساهلــا حجــم تقســيمات حســب الســعودي املــال ســوق يف شــركة

 احنــدار  اســتخدام مت فقــد ،الدراســة هــذه مــن اهلــدف لتحقيــقو .٢٠٠٩و ٢٠٠٨ الســنتني خــالل

 POOLING OF CROSS-Section AND TIME SERIES املقطعيـة الزمنيـة لسالسـلا اتبيانـ

Data معا� االحندار منوذج: الثالثة بنماذجه PRM ،الثابتة اآلثار منوذج و FEM، اآلثار ومنوذج 

 لنـا يتسـىن حـىتو  ).(CES املعممـة الثابتـة املرونـة ذات اإلنتـاج دالـة علـى تطبيقهو  ،REM العشوائية
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ــــاس أفضــــل النمــــاذج هــــذه نمــــ أي حتديــــد  مت ،املنشــــآت حجــــم علــــى التكنولــــوجي التقــــدم أثــــر لقي

 مضاعف اختبارو  ،FEMو PRMللمقارنة بني منوذجي  Fاختبار  :هي ،ثالثة اختبارات استخدام

 PRM بــني لالختيــار ذلــكو  Breusch and Pagan (1980) قبــل مــن املقــرتح LM الجــرانج

. REMو FEM منــوذجي بــني لالختيــار ذلــكو   Hausmanقب��ل مــن املقــرتح H اختبــارو  .REMو

 أنبتطبيق هذا النموذج كانت النتائج تشري إىل  حيث أن ،FEMلكون نتائج االختبار تؤيد  نظراً و 

خمرجات االحندار باستخدام منهج اآلثـار الثابتـة ولكن . التكنولوجي التقدم على يؤثر الشركة حجم

FEM  قمنــا باســتخدام منــوذج  هلــذا، ســتخدمة يف التقــديركانــت غــري متســقة مــع افرتاضــات الدالــة امل

  .اآلثار العشوائية بدال منه

 املـال رأس قيمـة تنـاقص إىل يعـود، FEM الثابتة اآلثار منوذج جناح عدم تفسريات أحد لعلو 

إضــافة إىل مــا طــرح يف ، )٢٠٠٩-٢٠٠٨( الســنتني خــالل املرتفــع التضــخم معــدل بســبب احلقيقــي

يف  تتمثــل الدراســة نتــائج فــإن أهــم ،REMخدام منــوذج اآلثــار العشــوائية نتيجــة الســتو  .٧-٦اجلــزء 

 الشــركة عــدم حساســية حجــم يعــين هــذاو  ،الشــركة حجــم علــى التكنولــوجي للتقــدم أثــر عــدم وجــود

ال ميكـن أن تظهـر آثـار التقـدم و  ،قد يكون التفسري يعود لكـون الفـرتة الزمنيـة سـنتانو ، التقين للتقدم

  . التقين خالهلا

حســـب رأس ) وصـــغرية ،متوســـطةو ، كبـــرية(أشـــارت النتـــائج بعـــد تقســـيم الشـــركات إىل كمـــا 

أن و  ،شــركة ١٨حيــث حيتــوي كــل قســم علــى  ،املــال وإجــراء احنــدار علــى أقســام الشــركات الــثالث

 ،القائلــة بــأن حجــم الشــركة يــؤثر علــى التقــدم التقــين فيهــا النتــائج املستخلصــة تــدعم فرضــية البحــث

أمـا بالنسـبة  ؛PRMاليت أظهرت معنوية جيدة للقاطع يف منـوذج ، الصغرية يف حالة الشركات وذلك

فتشري النتيجة إىل أن هناك ، )الذي يفرتض أن القاطع يتوزع عشوائيا حول الصفر( REMلنموذج 

كما أظهرته نتائج منوذج اآلثار العشوائية يف الشركات  ،حلجم الشركة على التقدم التكنولوجي تأثرياً 

  .لصغريةاملتوسطة وا
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مخسـني شـركة باسـتخدام املتغـريات بعد تطبيق االحندار على أربـع و  كما أظهرت النتائج أيضاً 

، ومتوسـطة ،كبـرية(وذلك بتقسيم العينة إىل ثـالث جمموعـات معـربة عـن حجـم الشـركات  ،الصورية

ا�مـع  االحنـدار يف هذه احلالة كانت النتائج املستخلصـة تـدعم فرضـية البحـث يف منـاذجو  ،)وصغرية

فحجـــــم الشـــــركة يتـــــأثر بالتقـــــدم  ،باســـــتخدام املتغـــــريات الصـــــورية اآلثـــــار العشـــــوائيةو  واآلثـــــار الثابتـــــة

فكلمـا  ،تغـري حجـم الشـركة تتغـري مـع γ حيـث كانـت قـيم معلمـة التقـدم التكنولـوجي ،التكنولـوجي

اســـتخدام كمـــا كانـــت نتـــائج االحنـــدار ب. زاد حجـــم الشـــركة زادت قيمـــة معلمـــة التكنولوجيـــا املقـــدرة

 . مجيع معنويات املعلمات األصلية يف الدالة كانت معنوية حيث أن ،املتغريات الصورية هي األفضل

 :توصيات الدراسة ٩-٦

 العمل مبسامهة مقارنة للناتج بالنسبة مرتفعة اإلنتاجية الكفاءة مسامهة أن النتائج توضح  - ١

 ٣,٦٣م بـــ ساه التقين قدمالت أن توضح )٢٨-٦( رقم اجلدول يف فالنتائج، املال ورأس

 على ٢,٤١ –و ٠,٢١- املال ورأس العمل عنصري مسامهة بلغت بينما، الناتج منو يف

 التقين التقدم أن فنالحظ املتوسطة الشركات يف أما، الكبرية للشركات بالنسبة التوايل

 سامهت الصغرية الشركات ويف ،املال لرأس ٢,٤١- و ،للعمل ٠,٣٥-و ٣,٤٩ بـ ساهم

 إن. اإلنتاج إمجايل من ٤,٦٩- حبوايل املال رأسو  ٠,٧٧ - بـ العمالةو  ،٦,٤٦ بـ قنيةالت

 الصناعية املنشآت يف البيانات يوفر معلومات مركز توفر إىل احلاجة إىل تشري النتائج هذه

 تطبيق ينبغي اإلنتاجية الكفاءة زيادة ولغرض فإنه ذلك على وبناء ،للباحثني إتاحتهاو 

 مبشاركة والتطوير األحباث مراكز يف االستثمار مثل احلكومي للدعم موائمة سياسات

 اجلامعات يشجع مبا اجلامعات يف البحث كراسي إنشاءو  ،العالية لتكلفتها نظراً  حكومية

 من العلمية املسامهة يف اخلاص القطاع دور خيفى وال. والتطوير البحث جمال تطوير على

 وتشجيع ،عالمياً إ املسامهة الشركات دور رازبإو  ،اجلامعات يف البحث كراسي خالل

 . فيها للمشاركة الكبرية الشركات

 .إنتاجية األعلى القطاعات تلك إىل اإلنتاجية يف منواً  األقل القطاعات من املواردحتويل  - ٢

 ختصيص خالل من ةالرئيس القطاعات يف �ا املرتبطة واألنشطة والتطوير البحث تشجيع - ٣

 من املعرفية الصناعات يف النمو حتسني يف سيساهم وهذا ،عليها فللصر  أكثر موارد
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 القطاع يف مثيال�ا مع احلكومية البحثية املؤسسات وربط ،اإلنتاجية الكفاءة زيادة خالل

  .الغرض هلذا األمثل اخليار ميثل وهذا ،القطاع هذا على احلكومي اإلنفاق وزيادة ،اخلاص

 مركزي جهاز كوجود ،اإلحصائية للبيانات موثوق مصدر إلجياد حاجة هناك - ٤

لغرض توفري بيانات  املسوح بشكل دوري وشامل إلجراء الصناعية لإلحصاءات

  .تفصيليةعن النشاط الصناعي

 خاصة ،فيها والتعمق اإلنتاجية هيكل حتليل إىل �دف اليت البحوث زيادة إىل احلاجة - ٥

 .اإلنتاجية الكفاءة سنيحت مصادر من كمصدر التقنية بفعالية يتعلق فيما

 مةءوموا العمل رأس على التدريب خالل من البشري املال رأس تطوير على احلرص - ٦

 دون العمل عنصر إنتاجية رفع يف يساهم مما ،التنمية احتياجات مع التعليمية املخرجات

 .العاملني عدد زيادة إىل احلاجة
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 )١-٧( ملحق 

 م ٢٠٠٩م و١٩٧٤استثماراتها وعدد العمالة بين عامي  عدد المصانع المنتجة وحجم 

 األنشطة الصناعية
 عدد العمال )بالمليون(حجم االستثمار  عدد المصانع

 م 2009 م1974 م 2009 م 1974 م2009 م1974

 95,780 7,199 39,175 2,028 717 39 صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات

 14,844 60 4,383 20 88 1 صناعة المنسوجات

 8,255 249 738 38 77 1 صناعة المالبس

 4,049 50 662 7 48 2 صناعة المنتجات الجلدية

 4,082 839 846 65 54 4 صناعة الخشب والمنتجات الخشبية

 17,277 843 7,006 177 152 9 صناعة الورق ومنتجاته

 10,344 2,594 3,722 809 117 18 اخ وسائط اإلعالم المسجلةالطباعة والنشر واستنس

 24,539 3,487 153,81 364 80 4 صناعة المنتجات البترولية المكررة

 39,880 2,429 47,909 2,954 476 9 صناعة المواد والمنتجات الكيميائية

 42,481 1,895 12,764 522 490 11 صناعة منتجات المطاط واللدائن

 77,319 3,780 52,785 3,771 768 25 جات المعادن الالفلزية األخرىصناعة منت

 45,282 2,801 36,581 234 316 24 الصناعات األساسية للمعادن

 28,576 931 8,312 160 315 9 صناعة المنتجات المعدنية اإلنشائية

 23,466 4,357 5,110 808 228 12 المعداتو  صناعة اآلالت

المحاسبة والحاسب صناعة آالت المكاتب و 

 اإللكتروني
- 5 - 660 - 2,704 

 19,203 464 9,353 127 110 2 صناعة اآلالت واألجهزة الكهربائية

 1,983 - 964 - 21 - صناعة معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون واالتصاالت

صناعة األجهزة الطبية وأدوات القياس واألدوات 

 البصرية والساعات بأنواعها
2 13 78 83 33 379 

 12,809 622 2,399 - 138 8 صناعة المركبات ذات المحركات والمقطورات

 1,473 - 294 170 15 - صناعة معدات النقل األخرى

 29,737 1,295 6,469 - 317 17 صناعة األثاث وصناعات لم تصنف في مكان آخر

 115 - 34 - 1 - )غير معدني/معدني(إعادة التدوير 

 504,577 33892 255,630 12332 4546 197 االجمالي

 .التوايل على ه١٤٣٠و ه١٣٩٤ اهلجرية السنوات تعكس وحقيقتها امليالدية للسنوات تقريبية اجلدول ييانات

  .(OIPS) العاملة الصناعية املشاريع معلومات قاعدة: املصدر
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  )۲-٧(ملحق 

  م٢٠٠٩م و١٩٧٤ عامي بين المصانع جماليإ إلى الصناعي النشاط في المصانع نسبة 

 األنشطة الصناعية

نسبة المصانع في هذا النشاط 

 إلى إجمالي المصاتع

متوسط االستثمار في كل مصتع 

 )بالمليون لایر (

  متوسط عدد العاملين

 لكل مصنع

متوسط معدل 

نمو المصانع 

 2009 1974 2009 1974 2009 1974 خالل الفترة

 17.38 133.58 184.59 54.64 52.00 0.17 0.13 والمشروبات صناعة المنتجات الغذائية

 87.00 168.68 60.00 49.81 20.00 0.16 0.20 صناعة المنسوجات

 76.00 107.21 249.00 9.58 38.00 0.11 0.06 صناعة المالبس

 23.00 84.35 25.00 13.79 3.50 0.10 0.05 صناعة المنتجات الجلدية

 12.50 75.59 209.75 15.67 16.25 0.07 0.09 صناعة الخشب والمنتجات الخشبية

 15.89 113.66 93.67 46.09 19.67 0.07 0.12 صناعة الورق ومنتجاته

الطباعة والنشر واستنساخ وسائط 

 اإلعالم المسجلة
0.05 0.07 44.94 31.81 144.11 88.41 5.50 

 51.89 83.78 269.89 100.65 328.22 0.03 0.05 صناعة المواد والمنتجات الكيميائية

 19.00 306.74 871.75 1922.68 91.00 0.05 0.06 صناعة المنتجات البترولية المكررة

 43.55 86.70 172.27 26.05 47.45 0.03 0.04 صناعة منتجات المطاط واللدائن

صناعة منتجات المعادن الالفلزية 

 األخرى
0.09 0.03 150.84 68.73 151.20 100.68 29.72 

 12.17 143.30 116.71 116.62 9.75 0.02 0.01 ادنالصناعات األساسية للمع

 34.00 90.72 103.44 26.39 17.78 0.02 0.01 صناعة المنتجات المعدنية اإلنشائية

 18.00 102.92 363.08 22.41 67.33 0.02 0.02 المعداتو  صناعة اآلالت

صناعة آالت المكاتب والمحاسبة 

 والحاسب اإللكتروني
0.01 0.02 - 132.00 - 540.80 - 

 54.00 174.57 232.00 85.03 63.50 0.01 0.02 صناعة اآلالت واألجهزة الكهربائية

صناعة معدات وأجهزة الراديو 

 والتلفزيون واالتصاالت
0.01 0.01 - 45.90 - 94.43 - 

صناعة األجهزة الطبية وأدوات القياس 

 واألدوات البصرية والساعات بأنواعها
- 0.00 39.00 6.38 16.50 29.15 5.50 

صناعة المركبات ذات المحركات 

 والمقطورات 
- 0.00 - 17.38 77.75 92.82 16.25 

 - 98.20 - 19.60 - 0.00 0.01 صناعة معدات النقل األخرى

صناعة األثاث وصناعات لم تصنف في 

 مكان آخر
- 0.00 - 20.41 76.18 93.81 17.65 

 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - غير معدني/إعادة التدوير معدني

   . الجدول من إعداد الباحثة*   
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  )٣-٧(ملحق 

 )١( بيانات الشركات الكبيرة الحجم 

 اسم ورمز الشركة
  رأس المال المدفوع

 بالريال

٢٠٠٨  

 )رأس المالو  األرقام بالمليون لایر للمبيعات(

٢٠٠٩  

 )األرقام بالمليون لایر للمبيعات ورأس المال(

  المبيعات باألسعار

 )٢(ثابتة ال

  عدد

 العمال

  رأس

 المال

  المبيعات باألسعار

 الثابتة

  عدد

 العمال

  رأس

 المال

 E1 41,665,938,150 19,132 28,315 98,108 19486.02941 27601 109,108الكهرباء 

 p1 30,000,000,000 129,450 30,000 141,440 84200.81699 32,000 157,539سابك 

 I1 9,250,000,000 395,008 1037 7,053 518.3382353 1589 14,144معادن 

 A1 5,000,000,000 11,864 16267 4,250 14638.23529 16,267 5,537صافوال 

 p2 4,606,846,860 8,615 964 8,067 8875 962 18,057التصنـيـع الوطنـية

 p3 4,500,000,000 1,836 250 3,007 3071.895425 274 2,862ا�موعة السعودية 

 P4 3,333,333,333 1,467 705 7,682 686.2745098 696 9,517سبكيم 

 P5 2,500,000,000 4,494 1243 3,458 2239.379085 990 3,452 سافكو

 P6 1,413,750,000 1,252 300 2,643 1198.529412 261 2,498املتقدمة للبرتوكيماويات

 1,400,000,000 1,114 1600 1,715 1077.091503 1980 1,739 ١ cاجلنوبية  إمسنت

 c2 1,350,000,000 964 1082 2,395 950.1633987 976 2,216امسنت اليمامة 

 P7 1,285,200,000 534 375 245 325.1633987 395 294مناء 

 D1 1,250,000,000 2,871 23348 1,225 1810.784314 20139 1,196املعجل 

 P8 1,206,000,000 490 399 1,982 328.6784534 488 2,507كيمانول

 D2 1,155,000,000 3,456 3903 960 2690.196078 3841 909اميانتيت 

 A2 1,150,000,000 4,318 14000 4704.57 4794.779412 16000 6282.2ملراعي 

 c3 1,050,000,000 939 1000 1673.16 770.6127451 1000 2104.39 إمسنت ينبع

 1,020,000,000 1,081 2000 869.8 1099.509804 1515 3557 ٤  cاألمسنت السعودية 

  

  

  

                                                             

 . ٢٠٠٩لعام  ١٢٢,٤يف حني بلغ معدل التضخم ،  ٢٠٠٨لعام  ١١٦,٥بلغ معدل التضخم  )١(

  .املبيعات باألسعار الثابتة عن طريق قسمة املبيعات باألسعار اجلارية على معدل التضخم مت اجياد )٢(
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  )٤-٧(ملحق 

 بيانات الشركات المتوسطة الحجم 

 اسم ورمز الشركة
  رأس المال المدفوع

 بالريال

٢٠٠٨  

 )رأس المالو  األرقام بالمليون لایر للمبيعات(

٢٠٠٩  

 )األرقام بالمليون لایر للمبيعات ورأس المال(

  المبيعات باألسعار

 الثابتة

  عدد

 عمالال

  رأس

 المال

  المبيعات باألسعار

 الثابتة

  عدد

 العمال

  رأس

 المال

 c5 900,000,000 704 640 1200.21 806.004902 645 1247.48 إسمنت القصيم

 c6 900,000,000 249 410 653.69 218.0800654 405 622.677 أسمنت تبوك

 c7 860,000,000 686 588 903.29 636.0947712 797 1047.64 الشرقية إسمنت

 I2 812,500,000 978 3700 593.685 813.7663399 3500 547.635 العبداللطيف

 c8 800,000,000 619 870 2273 602.124183 878 3099األسمنت العربية 

 I3 784,375,000 748 970 204.88 776.748366 1007 206.46 الدوائية

 D3 760,000,000 2,370 995 558.75 1687.205882 976 791.87 الكابالت

 A3 750,000,000 44 300 37.428 26.33496732 350 34.93 الشرقية للتنمية

 E 750,000,000 1,263 1926 238.06 1263.161765 2044 260.35الغاز والتصنيع 

 I4 741,176,470 851 1804 219.52 850.9477124 2000 606.92أسترا 

 I5 632,400,000 1,319 247 89.342 1342.598039 252 89.811الكيميائية السعودية 

 A4 600,000,000 1,149 5481 1246.36 1090.269608 4979 1504.38 نادك

 D4 510,000,000 701 449 143.22 440.0735294 451 155.98 السعودية ألنابيب الصلب

 A5 500,000,000 76 270 256.22 68.85620915 320 250.79 القصيم الزراعية

 A6 500,000,000 36 604 125.84 34.25081699 703 181.75للتنمية جازان 

 D5 450,000,000 3,905 6956 988.54 3434.97549 6480 1086.15الزامل 

 D6 405,000,000 869 1933 327.44 917.1895425 1997 325.62البابطين 

 D7 400,000,000 1,123 767 452.32 844.6895425 542 579.21مسك 
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  )٥-٧( ملحق 

 الحجم الصغيرة الشركات بيانات

 اسم ورمز الشركة
  رأس المال المدفوع

  بالريال

2008  

 )المال رأس و للمبيعات لایر بالمليون األرقام(

2009 

  )المال ورأس للمبيعات لایر بالمليون األرقام( 

المبيعات 

  باألسعار الثابتة

عدد 

  العمال

 رأس

  المال

 المبيعات

  بتةباألسعار الثا

عدد 

  العمال

 رأس

  المال

 A7 325,000,000 191 2000 229.08 207.998366 1507 228.75سدافكو  

 D8 316,666,667 223 415 415.36 165.6111111 350 395.69اجلبس 

 D9 315,000,000 701 330 51.979 358.6764706 319 526.15العربية لألنانبيب 

 I6 300,000,000 383 1690 185.74 357.5980392 1820 244.67السريع 

 I7 300,000,000 434 1300 269.05 455.7352941 1430 640.56السعودية لصناعة الورق 

 A8 285,714,300 570 1120 148.51 504.2973856 1102 157.05حلواين 

 I8 275,000,000 424 374 229.37 415.6372549 373 220.16الكيميائية األساسية 

 A9 270,000,000 400 2549 221.82 422.8676471 2840 272.27هريف 

 I9 255,564,450 429 173 189.28 260.7679739 205 193.69معدنية 

 I10 250,000,000 93 290 80.609 99.93382353 290 69.413   زجاج 

 D10 250,000,000 736 560 760.76 782.4591503 1700 988.87اخلزف  

 A10 200,000,000 65 220 55.639 58.21813725 225 52.628 الغذائية 

 A11 200,000,000 105 967 123.704 96.42156863 911 121.71األمساك 

 A12 200,000,000 144 1029 232.73 137.0996732 1023 219.32 تبوك الزراعية 

A13    211.01 1194 217.2303922 227.34 1174 183 200,000,000 اجلوف للتنمية 

 D11 150,000,000 221 625 248.57 183.9215686 694 268.75 رية الفخا

 I11 115,000,000 153 121 49.333 112.998366 115 58.426   فيبكو 

 I12 108,000,000 609 32 0.130121 82.81045752 23 0.099664الصادرات 

  

  

  

  

  

 



١٣٠  

  )٦( ملحق

  .الصورية لمتغيراتا استخدام بدون شركة خمسينو  أربع على الثالثة النماذج

  )أ٦-٧(ملحق  

  OLSبطريقة  PRM المجمع االنحدار نموذج 

Dependent Variable: LOG(Y?) 

Method: Pooled Least Squares 

Date: 12/27/12  Time: 10:53 

Sample: 2008 2009 

Included observations: 2 

Number of cross-sections used: 54 

Total panel (balanced) observations: 108 

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.703476 0.486659 1.445522 0.1513 

LOG(L?) 0.377383 0.075333 5.009516 0.0000 

LOG(K?) 0.464520 0.076157 6.099505 0.0000 

LOG(K?/L?)^2 0.097554 0.021974 4.439623 0.0000 

R-squared 0.615793 Mean dependent var 6.585416 

Adjusted R-squared 0.604711 S.D. dependent var 1.638777 

S.E. of regression 1.030333 Sum squared resid 36.98432 

F-statistic 55.56256 Durbin-Watson stat 1.126965 

Prob(F-statistic) 0.000000    

 

  



١٣١  

  )ب٦ -٧(ملحق  

  GLSبطريقة  PRM المجمع االنحدار نموذج 

Dependent Variable: LOG(Y?) 

Method: GLS (Cross Section Weights) 

Date: 02/08/12  Time: 22:41 

Sample: 2008 2009 

Included observations: 2 

Number of cross-sections used: 54 

Total panel (balanced) observations: 108 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.928742 0.138679 6.697064 0.0000 

LOG(L?) 0.384234 0.019458 19.74686 0.0000 

LOG(K?) 0.429792 0.026187 16.41273 0.0000 

LOG(K?/L?)^2 0.095272 0.011665 8.167520 0.0000 

Weighted Statistics     

R-squared 0.999559   Mean dependent var 22.57777 

Adjusted R-squared 0.999546   S.D. dependent var 47.69217 

S.E. of regression 1.016196   Sum squared resid 37.96311 

F-statistic 78525.44   Durbin-Watson stat 0.620348 

Prob(F-statistic) 0.000000    

Unweighted Statistics     

R-squared 0.613477   Mean dependent var 6.585416 

Adjusted R-squared 0.602327   S.D. dependent var 1.638777 

S.E. of regression 1.033434   Sum squared resid 38.0706 

Durbin-Watson stat 1.107115    

  

  



١٣٢  

  )ج٦-٧(ملحق  

  OLSبطريقة  FEM الثابتة األثار نموذج 

Dependent Variable: LOG(Y?) 

Method: Pooled Least Squares 

Date: 12/27/12  Time: 11:01 

Sample: 2008 2009 

Included observations: 2 

Number of cross-sections used: 54 

Total panel (balanced) observations: 108 

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 
 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

LOG(L?) -0.624882 0.775547 -0.805730 0.4241 

LOG(K?) -0.658527 0.348733 -1.888342 0.0647 

LOG(K?/L?)^2 -0.203149 0.152898 -1.328656 0.1899 

Fixed Effects     

E1B—C 24.21880    

P1B—C 26.36574    

I1B—C 20.96447    

A1B—C 21.43558    

P2B—C 20.89000    

P3B—C 21.03817    

P4B—C 18.24163    

P5B—C 18.07377    

P6B—C 16.80087    

C1B—C 16.58661    

C2B—C 16.42837    

P7B—C 13.46225    

D1B—C 20.33806    

P8B—C 15.40988    

D2B—C 18.09994    

A2B—C 20.30375    

C3B—C 16.10907    

C4B—C 16.72226    

C5M—C 15.43072    

C6M—C 13.50059    

C7M—C 15.12993    

I2M—C 16.77886    

C8M—C 16.09362    

I3M—C 14.95357    

D3M—C 16.22683    

A3M—C 10.48212    

E2M—C 16.39455    



١٣٣  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

I4M—C 15.94417    

I5M—C 13.81577    

A4M—C 17.49426    

D4M—C 13.68168    

A5M—C 11.48428    

A6M—C 11.34832    

D5M—C 18.99537    

D6M—C 15.99911    

D7M—C 15.06033    

A7S—C 14.37207    

D8S—C 12.92806    

D9S—C 13.56693    

I6S—C 15.01669    

I7S—C 14.89529    

A8S—C 14.77837    

I8S—C 13.35923    

A9S—C 15.74299    

I9S—C 12.54731    

I10S—C 11.32714    

D10S—C 15.42758    

A10S—C 10.53129    

A11S—C 12.89668    

A12S—C 13.31250    

A13S—C 13.84507    

D11S—C 13.19761    

I11S—C 10.61119    

I12S—C 12.13176    

  



١٣٤  

  )د٦-٧(ملحق  

  GLSبطريقة  FEM الثابتة األثار نموذج 

Dependent Variable: LOG(Y?) 
Method: GLS (Cross Section Weights) 
Date: 02/08/12  Time: 22:42 
Sample: 2008 2009 
Included observations: 2 
Number of cross-sections used: 54 
Total panel (balanced) observations: 108 
 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

LOG(L?) -0.588439 0.028039 -20.98650 0.0000 
LOG(K?) -0.638622 0.032281 -19.78291 0.0000 
LOG(K?/L?)^2 -0.202551 0.008728 -23.20593 0.0000 
Fixed Effects     
E1B—C 23.61481    
P1B—C 25.75026    
I1B—C 20.51779    
A1B—C 20.91238    
P2B—C 20.44864    
P3B—C 20.77617    
P4B—C 17.81890    
P5B—C 17.65530    
P6B—C 16.43632    
C1B—C 16.16548    
C2B—C 16.02113    
P7B—C 13.13391    
D1B—C 19.82792    
P8B—C 15.03293    
D2B—C 17.66151    
A2B—C 19.78159    
C3B—C 15.70706    
C4B—C 16.30115    
C5M—C 15.05334    
C6M—C 13.15290    
C7M—C 14.75497    
I2M—C 16.35211    
C8M—C 15.68911    
I3M—C 14.59477    
D3M—C 15.84613    
A3M—C 10.19715    
E2M—C 16.00545    
I4M—C 15.54986    
I5M—C 13.52453    
A4M—C 17.03744    
D4M—C 13.35865    
A5M—C 11.16697    
A6M—C 11.01101    
D5M—C 18.53394    
D6M—C 15.60561    
D7M—C 14.70033    
A7S—C 13.98961    
D8S—C 12.59194    
D9S—C 13.25344    
I6S—C 14.63508    
I7S—C 14.51132    
A8S—C 14.42035    



١٣٥  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

I8S—C 13.03545    
A9S—C 15.34220    
I9S—C 12.25182    
I10S—C 11.03353    
D10S—C 15.04195    
A10S—C 10.25368    
A11S—C 12.54904    
A12S—C 12.95057    
A13S—C 13.47821    
D11S—C 12.85000    
I11S—C 10.35768    
I12S—C 12.03681    

Weighted Statistics     

R-squared 0.999989 Mean dependent var 71.69396 
Adjusted R-squared 0.999977 S.D. dependent var 136.1967 
S.E. of regression 0.655045 Sum squared resid 21.88329 
F-statistic 2312808. Durbin-Watson stat 3.927273 
Prob(F-statistic) 0.000000    

Unweighted Statistics     

R-squared 0.920762 Mean dependent var 6.585416 
Adjusted R-squared 0.833756 S.D. dependent var 1.638777 
S.E. of regression 0.668179 Sum squared resid 22.76961 
Durbin-Watson stat 3.927273    

 

 

 

 



١٣٦  

  )هـ٦-٧(ملحق  

  REM العشوائية اآلثار نموذج 

Dependent Variable: LOG(Y?) 
Method: GLS (Variance Components) 
Date: 02/08/12  Time: 22:43 
Sample: 2008 2009 
Included observations: 2 
Number of cross-sections used: 54 
Total panel (balanced) observations: 108 
 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.930421 0.708982 1.312333 0.1923 
LOG(L?) 0.377876 0.110733 3.412486 0.0009 
LOG(K?) 0.431490 0.074180 5.816780 0.0000 
LOG(K?/L?)^2 0.091593 0.024346 3.762187 0.0003 
Random Effects     
E1B—C -0.050569    
P1B—C 0.967452    
I1B—C 1.126374    
A1B—C 0.783477    
P2B—C 0.640197    
P3B—C -0.310854    
P4B—C -0.699124    
P5B—C 0.606856    
P6B—C 0.152512    
C1B—C 0.016427    
C2B—C -0.062712    
P7B—C 0.305894    
D1B—C -0.571049    
P8B—C -0.575547    
D2B—C 0.597252    
A2B—C 0.038725    
C3B—C -0.060427    
C4B—C -0.032529    
C5M—C 0.103968    
C6M—C -0.397804    
C7M—C 0.082382    
I2M—C -0.200613    
C8M—C -0.424265    
I3M—C 0.412562    
D3M—C 0.890661    
A3M—C -1.129481    
E2M—C 0.405660    
I4M—C 0.106846    
I5M—C 1.533871    
A4M—C -0.306034    
D4M—C 0.579288    
A5M—C -0.850781    
A6M—C -1.562920    
D5M—C 0.450658    
D6M—C 0.147339    
D7M—C 0.574300    
A7S—C -0.842567    
D8S—C -0.364902    
D9S—C 0.522856    
I6S—C -0.401543    



١٣٧  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

I7S—C -0.218312    
A8S—C 0.124158    
I8S—C 0.366038    
A9S—C -0.569576    
I9S—C 0.454680    
I10S—C -0.383071    
D10S—C 0.117075    
A10S—C -0.543454    
A11S—C -0.973986    
A12S—C -0.826256    
A13S—C -0.641454    
D11S—C -0.396417    
I11S—C 0.264496    
I12S—C 1.024241    

GLS Transformed Regression     

R-squared 0.812504 Mean dependent var 6.585416 
Adjusted R-squared 0.807096 S.D. dependent var 1.638777 
S.E. of regression 0.719765 Sum squared resid 53.87841 
Durbin-Watson stat 2.279972    

Unweighted Statistics 
including Random Effects 

    

R-squared 0.868829 Mean dependent var 6.585416 
Adjusted R-squared 0.865045 S.D. dependent var 1.638777 
S.E. of regression 0.602025 Sum squared resid 37.69311 
Durbin-Watson stat 3.258985    

  

  



١٣٨  

  )٧( ملحق

 .الصورية المتغيرات استخدام بدون الحجم كبيرة الشركات على الثالثة النماذج 

  )أ٧ -٧(ملحق  

 PRM المجمع االنحدار نموذج 

Dependent Variable: LOG(Y?) 

Method: Pooled Least Squares 

Date: 02/08/12  Time: 22:46 

Sample: 2008 2009 

Included observations: 2 

Number of cross-sections used: 18 

Total panel (balanced) observations: 36 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.846101 0.517860 1.633842 0.1121 

LOG(L?) 0.295273 0.042908 6.881575 0.0000 

LOG(K?) 0.549067 0.075800 7.243669 0.0000 

LOG(K?/L?)^2 0.058820 0.012002 4.900724 0.0000 

Weighted Statistics     

R-squared 0.999878 Mean dependent var 38.44597 

Adjusted R-squared 0.999867 S.D. dependent var 94.13878 

S.E. of regression 1.086305 Sum squared resid 37.76187 

F-statistic 87604.73 Durbin-Watson stat 0.947018 

Prob(F-statistic) 0.000000    

Unweighted Statistics     

R-squared 0.536176 Mean dependent var 7.956643 

Adjusted R-squared 0.492692 S.D. dependent var 1.665880 

S.E. of regression 1.186532 Sum squared resid 45.05143 

Durbin-Watson stat 2.351427    

  



١٣٩  

  )ب٧-٧(  ملحق

 FEM الثابتة اآلثار نموذج 

Dependent Variable: LOG(Y?) 

Method: Pooled Least Squares 

Date: 02/08/12  Time: 22:47 

Sample: 2008 2009 

Included observations: 2 

Number of cross-sections used: 18 

Total panel (balanced) observations: 36 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

LOG(L?) -5.096809 0.451705 -11.28350 0.0000 

LOG(K?) -1.010098 0.114448 -8.825814 0.0000 

LOG(K?/L?)^2 -0.160600 0.130767 -1.228143 0.2383 

Fixed Effects     

E1B—C 73.99060    

P1B—C 76.69417    

I1B—C 56.02996    

A1B—C 67.72011    

P2B—C 54.63764    

P3B—C 32.74311    

P4B—C 50.45682    

P5B—C 52.23765    

P6B—C 44.54746    

C1B—C 52.67607    

C2B—C 50.13548    

P7B—C 42.04363    

D1B—C 67.12854    

P8B—C 45.24104    

D2B—C 57.36332    

A2B—C 66.27490    

C3B—C 49.63247    

C4B—C 52.68880    

Weighted Statistics     

R-squared 0.999934   Mean dependent var 47.16028 

Adjusted R-squared 0.999846   S.D. dependent var 71.16266 

S.E. of regression 0.882554   Sum squared resid 11.68353 

F-statistic 113770.9   Durbin-Watson stat 3.789474 

Prob(F-statistic) 0.000000    

Unweighted Statistics     

R-squared 0.868876   Mean dependent var 7.956643 

Adjusted R-squared 0.694044   S.D. dependent var 1.665880 

S.E. of regression 0.921452   Sum squared resid 12.73611 

Durbin-Watson stat 3.789474    

  

  

  



١٤٠  

  )ج٧ -٧(  ملحق

 REM العشوائية اآلثار نموذج 

Dependent Variable: LOG(Y?) 

Method: GLS (Variance Components) 

Date: 02/08/12  Time: 22:47 

Sample: 2008 2009 

 

Included observations: 2 

Number of cross-sections used: 18 

Total panel (balanced) observations: 36 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.713153 1.346017 0.529825 0.5999 

LOG(L?) 0.349976 0.164578 2.126505 0.0413 

LOG(K?) 0.528246 0.170409 3.099872 0.0040 

LOG(K?/L?)^2 0.055274 0.040238 1.373688 0.1791 

Random Effects     

E1B—C -0.164767    

P1B—C 0.210064    

I1B—C 0.331400    

A1B—C 0.215539    

P2B—C 0.167152    

P3B—C 0.066104    

P4B—C -0.324017    

P5B—C 0.137421    

P6B—C 0.001683    

C1B—C -0.071938    

C2B—C -0.106456    

P7B—C 0.072580    

D1B—C -0.181500    

P8B—C -0.282411    

D2B—C 0.183502    

A2B—C -0.067529    

C3B—C -0.102891    

C4B—C -0.083935    

GLS Transformed Regression     

R-squared 0.588540   Mean dependent var 7.956643 

Adjusted R-squared 0.549965   S.D. dependent var 1.665880 

S.E. of regression 1.117549   Sum squared resid 39.96530 

Durbin-Watson stat 2.646507    

Unweighted Statistics 

including Random Effects 

    

R-squared 0.621384   Mean dependent var 7.956643 

Adjusted R-squared 0.585889   S.D. dependent var 1.665880 

S.E. of regression 1.072018   Sum squared resid 36.77511 

Durbin-Watson stat 2.876088    

 



١٤١  

  )٨( ملحق

 .الصورية المتغيرات استخدام بدون الحجم المتوسطة الشركات انحدار نتائج 

  )أ٨ -٧(  ملحق

  PRM المجمع االنحدار نموذج 

Dependent Variable: LOG(Y?) 

Method: Pooled Least Squares 

Date: 02/08/12  Time: 22:50 

Sample: 2008 2009 

Included observations: 2 

Number of cross-sections used: 18 

Total panel (balanced) observations: 36 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.487167 0.924183 0.527133 0.6017 

LOG(L?) 0.977342 0.142795 6.844375 0.0000 

LOG(K?) -0.040547 0.072566 -0.558769 0.5802 

LOG(K?/L?)^2 -0.288593 0.079135 -3.646831 0.0009 

Weighted Statistics     

R-squared 0.993448   Mean dependent var 14.11192 

Adjusted R-squared 0.992834   S.D. dependent var 11.17061 

S.E. of regression 0.945642   Sum squared resid 28.61566 

F-statistic 1617.304   Durbin-Watson stat 0.596199 

Prob(F-statistic) 0.000000    

Unweighted Statistics     

R-squared 0.432820   Mean dependent var 6.315779 

Adjusted R-squared 0.379647   S.D. dependent var 1.283603 

S.E. of regression 1.010997   Sum squared resid 32.70771 

Durbin-Watson stat 0.113543    

  



١٤٢  

  )ب٨ -٧(  ملحق

 FEM الثابتة اآلثار نموذج 

Dependent Variable: LOG(Y?) 
Method: Pooled Least Squares 
Date: 02/08/12  Time: 22:51 
Sample: 2008 2009 
Included observations: 2 
Number of cross-sections used: 18 
Total panel (balanced) observations: 36 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

LOG(L?) 0.124742 0.179197 0.696117 0.4970 
LOG(K?) -0.387437 0.200784 -1.929626 0.0728 
LOG(K?/L?)^2 -0.123728 0.065481 -1.889517 0.0783 
Fixed Effects     
C5M—C 8.623817    
C6M—C 7.228558    
C7M—C 8.360357    
I2M—C 8.650803    
C8M—C 8.779347    
I3M—C 8.144534    
D3M—C 9.282539    
A3M—C 4.793071    
E2M—C 8.864838    
I4M—C 8.452947    
I5M—C 8.376382    
A4M—C 8.974905    
D4M—C 7.648072    
A5M—C 5.720855    
A6M—C 4.960241    
D5M—C 10.22963    
D6M—C 8.489600    
D7M—C 8.508790    

Weighted Statistics     

R-squared 0.999979 Mean dependent var 19.36240 
Adjusted R-squared 0.999951 S.D. dependent var 19.49406 
S.E. of regression 0.136958 Sum squared resid 0.281362 
F-statistic 354534.6 Durbin-Watson stat 3.789474 
Prob(F-statistic) 0.000000    

Unweighted Statistics     

R-squared 0.994275 Mean dependent var 6.315779 
Adjusted R-squared 0.986641 S.D. dependent var 1.283603 
S.E. of regression 0.148362 Sum squared resid 0.330168 
Durbin-Watson stat 3.789474    

  

  



١٤٣  

  )ج٨-٧(ملحق  

 REM العشوائية اآلثار نموذج 

Dependent Variable: LOG(Y?) 

Method: GLS (Variance Components) 

Date: 02/08/12  Time: 22:51 

Sample: 2008 2009 

Included observations: 2 

Number of cross-sections used: 18 

Total panel (balanced) observations: 36 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 2.994839 1.732891 1.728233 0.0936 

LOG(L?) 0.589445 0.274695 2.145819 0.0396 

LOG(K?) -0.104392 0.249695 -0.418076 0.6787 

LOG(K?/L?)^2 -0.060285 0.098767 -0.610377 0.5459 

Random Effects     

C5M—C 0.580071    

C6M—C -0.395999    

C7M—C 0.372253    

I2M—C -0.159132    

C8M—C 0.322639    

I3M—C 0.278413    

D3M—C 1.220576    

A3M—C -2.187858    

E2M—C 0.501572    

I4M—C 0.093195    

I5M—C 1.463244    

A4M—C -0.155909    

D4M—C 0.316704    

A5M—C -1.469198    

A6M—C -2.576691    

D5M—C 0.943271    

D6M—C 0.126845    

D7M—C 0.726004    

GLS Transformed Regression     

R-squared 0.985782 Mean dependent var 6.315779 

Adjusted R-squared 0.984449 S.D. dependent var 1.283603 

S.E. of regression 0.160069 Sum squared resid 0.819906 

Durbin-Watson stat 1.947584    

Unweighted Statistics 

including Random Effects 

    

R-squared 0.992625 Mean dependent var 6.315779 

Adjusted R-squared 0.991933 S.D. dependent var 1.283603 

S.E. of regression 0.115286 Sum squared resid 0.425305 

Durbin-Watson stat 3.754566    

  



١٤٤  

  )٩( ملحق

  .الصورية المتغيرات استخدام بدون الحجم الصغيرة الشركات انحدار نتائج 

 

  )أ٩ -٧ (لحق م

 PRM المجمع االنحار نموذج 

Dependent Variable: LOG(Y?) 

Method: Pooled Least Squares 

Date: 02/08/12  Time: 22:53 

Sample: 2008 2009 

Included observations: 2 

Number of cross-sections used: 18 

Total panel (balanced) observations: 36 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 2.254209 0.406459 5.545966 0.0000 

LOG(L?) -0.462525 0.150660 -3.069995 0.0043 

LOG(K?) 1.087041 0.191804 5.667462 0.0000 

LOG(K?/L?)^2 0.243952 0.044410 5.493142 0.0000 

Weighted Statistics     

R-squared 0.993055   Mean dependent var 8.906769 

Adjusted R-squared 0.992403   S.D. dependent var 6.733230 

S.E. of regression 0.586857   Sum squared resid 11.02083 

F-statistic 1525.114   Durbin-Watson stat 0.879603 

Prob(F-statistic) 0.000000    

Unweighted Statistics     

R-squared 0.331455   Mean dependent var 5.483827 

Adjusted R-squared 0.268779   S.D. dependent var 0.728358 

S.E. of regression 0.622830   Sum squared resid 12.41333 

Durbin-Watson stat 1.474966    

  

  

  

 



١٤٥  

  )ب٩-٧(ملحق  

 FEM الثابتة اآلثار نموذج 

Dependent Variable: LOG(Y?) 

Method: Pooled Least Squares 

Date: 02/08/12  Time: 22:54 

Sample: 2008 2009 

Included observations: 2 

Number of cross-sections used: 18 

Total panel (balanced) observations: 36 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

LOG(L?) -0.099792 0.244470 -0.408196 0.6889 

LOG(K?) 0.578662 0.193833 2.985370 0.0092 

LOG(K?/L?)^2 0.546414 0.046186 11.83066 0.0000 

Fixed Effects     

A7S—C 0.641442    

D8S—C 2.372565    

D9S—C 2.836849    

I6S—C 1.123996    

I7S—C 2.475098    

A8S—C 1.922024    

I8S—C 3.356215    

A9S—C 0.491461    

I9S—C 3.291457    

I10S—C 1.631183    

D10S—C 3.297963    

A10S—C 1.256154    

A11S—C 0.248925    

A12S—C 1.249112    

A13S—C 1.325863    

D11S—C 2.261517    

I11S—C 2.704831    

I12S—C -9.368334    

Weighted Statistics     

R-squared 1.000000 Mean dependent var 172.4934 

Adjusted R-squared 1.000000 S.D. dependent var 609.4696 

S.E. of regression 0.329964 Sum squared resid 1.633146 

F-statistic 59704687 Durbin-Watson stat 3.789474 

Prob(F-statistic) 0.000000    

Unweighted Statistics     

R-squared 0.900686 Mean dependent var 5.483827 

Adjusted R-squared 0.768266 S.D. dependent var 0.728358 

S.E. of regression 0.350622 Sum squared resid 1.844037 

Durbin-Watson stat 3.789474    

  

  



١٤٦  

  )ج٩-٧(ملحق  

 REM شوائيةالع اآلثار نموذج 

 

Dependent Variable: LOG(Y?) 

Method: GLS (Variance Components) 

Date: 02/08/12  Time: 22:55 

Sample: 2008 2009 

Included observations: 2 

Number of cross-sections used: 18 

Total panel (balanced) observations: 36 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 3.079221 1.007316 3.056855 0.0045 

LOG(L?) 0.017761 0.201197 0.088275 0.9302 

LOG(K?) 0.392675 0.242677 1.618098 0.1155 

LOG(K?/L?)^2 0.105421 0.056413 1.868720 0.0708 

Random Effects     

A7S—C -0.372085    

D8S--C -0.218672    

D9S--C 0.641466    

I6S—C 0.097399    

I7S—C 0.274547    

A8S—C 0.529754    

I8S—C 0.538246    

A9S—C 0.026335    

I9S—C 0.441964    

I10S--C -0.383347    

D10S--C 0.577736    

A10S--C -0.639604    

A11S--C -0.701394    

A12S--C -0.480820    

A13S--C -0.250231    

D11S--C -0.123948    

I11S--C 0.064624    

I12S--C -0.021970    

GLS Transformed Regression     

R-squared 0.718681   Mean dependent var 5.483827 

Adjusted R-squared 0.692307   S.D. dependent var 0.728358 

S.E. of regression 0.404021   Sum squared resid 5.223448 

Durbin-Watson stat 1.981348    

Unweighted Statistics 

including Random Effects 

    

R-squared 0.821624   Mean dependent var 5.483827 

Adjusted R-squared 0.804901   S.D. dependent var 0.728358 

S.E. of regression 0.321716   Sum squared resid 3.312030 

Durbin-Watson stat 3.124810    

  



١٤٧  

  )١٠( ملحق

 .الصورية المتغيرات باستخدام شركة خمسينو  أربع على االنحدار نتائج 

  )أ١٠- ٧(ملحق  

 PRM(D)  المدمج االنحدار نموذج 

Dependent Variable: LOG(Y)   

Method: Panel Least Squares  

Date: 10/15/12  Time: 23:59   

Sample: 2008 2009   

Periods included: 2   

Cross-sections included: 54   

Total panel (balanced) observations: 108  

Linear estimation after one-step weighting matrix 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

     
     C 1.088709 0.117534 9.262912 0.0000 

LOG(L) 0.368893 0.023187 15.90962 0.0000 

LOG(K) 0.357544 0.026942 13.27077 0.0000 

LOG(K/L)^2 0.083833 0.010881 7.704741 0.0000 

D1 0.715848 0.095365 7.506383 0.0000 

D2 0.496084 0.066965 7.408082 0.0000 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.978066   Mean dependent var 20.39794 

Adjusted R-squared 0.976991   S.D. dependent var 30.61898 

S.E. of regression 0.965200   Sum squared resid 95.02438 

F-statistic 909.6681   Durbin-Watson stat 0.554313 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.630538   Mean dependent var 6.585416 

Sum squared resid 106.1680   Durbin-Watson stat 1.125792 

     
     

 
 
  

  

  

  

  

  



١٤٨  

  )ب١٠-٧( ملحق

 FEMD الثابتة اآلثار نموذج 

Dependent Variable: LOG(Y)   

Method: Panel Least Squares   

Date: 10/19/12  Time: 02:46   

Sample: 2008 2009   

Periods included: 2   

Cross-sections included: 54   

Total panel (balanced) observations: 108  

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

     
     C 1.040486 0.184554 5.637844 0.0000 

LOG(L) 0.374329 0.017897 20.91631 0.0000 

LOG(K) 0.365623 0.019952 18.32495 0.0000 

LOG(K/L)^2 0.085192 0.002074 41.06880 0.0000 

D1 0.714283 0.227444 3.140479 0.0022 

D2 0.352723 0.009163 38.49518 0.0000 

     
      Effects Specification   

     
     Period fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.644491   Mean dependent var 6.585416 

Adjusted R-squared 0.623372   S.D. dependent var 1.638777 

S.E. of regression 1.005718   Akaike info criterion 2.911900 

Sum squared resid 102.1584   Schwarz criterion 3.085742 

Log likelihood -150.2426   Hannan-Quinn criter. 2.982387 

F-statistic 30.51661   Durbin-Watson stat 1.041409 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

  



١٤٩  

  )ج١٠-٧(ملحق 

 REMD العشوائية اآلثار نموذج 

Dependent Variable: LOG(Y)   
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 10/19/12  Time: 02:48   
Sample: 2008 2009   
Periods included: 2   
Cross-sections included: 54   
Total panel (balanced) observations: 108  
Swamy and Arora estimator of component variances 
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 
WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
     
     C 1.433530 0.576032 2.488631 0.0144 
LOG(L) 0.375122 0.033643 11.15021 0.0000 
LOG(K) 0.292014 0.036670 7.963353 0.0000 
LOG(K/L)^2 0.074002 0.002779 26.63156 0.0000 
D1 0.975252 0.414656 2.351954 0.0206 
D2 0.415537 0.014665 28.33599 0.0000 
     

  

 

     
 Effects Specification   
   S.D.  Rho  
     
     Cross-section random 0.746933 0.5555 
Idiosyncratic random 0.668118 0.4445 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.487039   Mean dependent var 3.520207 
Adjusted R-squared 0.461893   S.D. dependent var 0.970196 
S.E. of regression 0.711695   Sum squared resid 51.66394 
F-statistic 19.36908   Durbin-Watson stat 2.261508 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.629588   Mean dependent var 6.585416 
Sum squared resid 106.4408   Durbin-Watson stat 1.097685 
     
     

  



١٥٠  

  )١١-٧( ملحق

 .الثابتة اآلثار نموذج باستخدام ريةالصو  بالمتغيراتCES دالة معلمات نتائج 

  المتغيرات الشركات الكبيرة الشركات المتوسطة الشركات الصغيرة

1.04 1.39 1.75 
 

3.83 4.03 5.78  
  

0.494 0.494 0.494 δ  

0.739 0.739 0.739 
 

0.921 0.921 0.921 ρ 

12.687 12.687 12.687 σ 

  )١٢-٧( ملحق

 . )LM اختبار( الصورية المتغيرات استخدام بدون REM أو FEMو PRM نموذج بين المفاضلة نتائج 

Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: FIXED   
Test period fixed effects   
     
     Effects Test Statistic  d.f.  Prob.  
     
     Period F 3.704397 (53،51) 0.0000 
Period Chi-square 170.5223 53 0.0000 
     
          

  )١٣-٧( ملحق

 )هوسمان اختبار( الصورية المتغيرات استخدام بدون REMو FEM نموذجي بين المفاضلة نتائج 

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: RANDOM   
Test cross-section random effects  
     
     Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
     
     Cross-section random 16.739433 3 0.0008 
     
          
Cross-section random effects test comparisons: 
     
Variable Fixed  Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     LOG(L) -0.624882 0.375122 0.372951 0.1015 
LOG(K) -0.658527 0.292014 0.079584 0.0008 
LOG(K/L)^2 -0.203149 0.074002 0.016777 0.0324 
     
     



١٥١  

  )١٤-٧( ملحق

  الصورية المتغيرات باستخدام REM أو FEMو PRM نموذج بين المفاضلة نتائج 

 . )LM اختبار(

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: FIXED   

Test period fixed effects   

     
     Effects Test Statistic  d.f.  Prob.  

     
     Period F 3.395250 (1،101) 0.0000 

Period Chi-square 3.570875 1 0.0588 

     
          

Period fixed effects test equation:  

Dependent Variable: LOG(Y)   

Method: Panel Least Squares   

Date: 10/19/12  Time: 02:49   

Sample: 2008 2009   

Periods included: 2   

Cross-sections included: 54   

Total panel (balanced) observations: 108  

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

     
     C 1.068456 0.314472 3.397619 0.0010 

LOG(L) 0.377840 0.017961 21.03634 0.0000 

LOG(K) 0.355583 0.019939 17.83307 0.0000 

LOG(K/L)^2 0.084804 0.002059 41.19243 0.0000 

D1 0.745210 0.226529 3.289683 0.0014 

D2 0.361407 0.008804 41.04909 0.0000 

     
     R-squared 0.632540   Mean dependent var 6.585416 

Adjusted R-squared 0.614527   S.D. dependent var 1.638777 

S.E. of regression 1.017458   Akaike info criterion 2.926445 

Sum squared resid 105.5926   Schwarz criterion 3.075453 

Log likelihood -152.0280   Hannan-Quinn criter. 2.986862 

F-statistic 35.11625   Durbin-Watson stat 1.132519 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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  المــــراجــــــع
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  : الـمـراجـــع العربية -١ 

 ، من إصدارات وزارة التجارةهـ وآليات التنفيذ١٤٤١ىت عام سرتاتيجية الوطنية للصناعة حاال

 . م٢٠٠٩كة العربية السعودية، مارس الصناعة، اململو 

جملة كلية " السعودية العربية ململكةا حالة: االقتصادي النمو على التقين التطور أثر". البقمي، رجا

 . م٢٠٠٩يناير ، )٤٦(ا�لد ، )١(العدد رقم ، سكندريةجامعة اإل، التجارة للبحوث العلمية

دراسة تطبيقية قياسية لنموذج مرونة اإلحالل الثابتة واملعممة . "اخلطيب، سعيد، وآخرون

، وم اإلنسانية واالجتماعيةسلسلة العل. "١٩٩٠-٨٥ناعية الكربى يف األردن للمؤسسات الص

 . م١٩٩٦

جملد ،جملة جامعة امللك سعود" دالة اإلنتاج الصناعي يف اململكة العربية السعودية"ممدوح  ،اخلطيب

  .م١٩٩٤، الرياض. ٣٩٩ – ٣٦٩ص  ،)٢(العلوم اإلدارية ، )٦(رقم 

ا�لة العربية " ودياإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج يف القطاع غري النفطي السع"ممدوح  ،اخلطيب

 . م٢٠١٠مايو ، )١٧(ا�لد  ،)٢(العدد رقم  ،جامعة الكويت، للعلوم اإلدارية

" العربية الدول يف االقتصادي النمو على املعلوماتو  االتصاالت تكنولوجيا أثر" جمدي، الشورجبي،

 .٢٠١١، الشلف جامعة اخلامس، الدويل امللتقى يف مقدم حبث

 جملة"البانل حتليل منهج باستخدام سالميةاإل للدول البينية التجارة اتحمدد" عابد، العبديل،

 جملد للتنمية، سالمياإل البنك والتدريب، للبحوث اإلسالمي دهاملع سالمية،إ اقتصادية دراسات

  .٢٠١٠، جدة، )١( عدد) ١٦(

دي يف املمملكة اختبار فرضية كالدور للعالقة بني اإلنتاج الصناعي والنمو االقتصا" ،خالد ،القدير

  . م٢٠٠٥، الرياض، )٢(العلوم اإلدارية ، )١٧(لد ا�، جملة جامعة امللك سعود" العربية السعودية

جملة االقتصاد ، "تقدير مرونة اإلحالل الثابتة للثطاع البنكي السعودي "، حمي الدين ،أيوب

  . م١٩٩٩ ،جدة، )٢(العدد ، )١٢(ا�لد ، واإلدارة



١٥٤  

  . وزارة االقتصاد والتخطيط -) ٢٠٠٠- ١٩٩٥(هـ  ١٤٢٠- ١٤١٥ خطة التمية السادسة

سة تطبيقية على جمموعة درا: تأثري أنظمة أسعار الصرف على النمو االقتصادي" ،ماجدة ،عاشور

  .  م٢٠٠٩، لرياضا، جامعة امللك سعود، رسالة ماجستري غري منشورة. "الدول النامية

 املعلوماتية، جملة". واجلامعات املعلوماتية بني التقاين راالبتكاو  التجديد". عبد الواحد، حممد جنيب

  . م٢٠٠٦ ،) ٩( العدد

 احلادي القرن بداية تغريات مع العريب الوطن يف التكنولوجيا اكتساب حنو"  .مرايايت، حممد

  . م٢٠٠٥ ،مسقط ،اإلسكوا – آسيا لغريب واالجتماعية االقتصادية اللجنة. "والعشرين

جملة جامعة . "غزةو  ل دالة اإلنتاج لصناعة حجر البناء يف الضفة الغربيةحتلي. "، باسممكحول

  . م٢٠٠٣، )٢(ا�لد ، )١٧(العدد ، النجاح

  .والتخطيط االقتصاد وزارة - واملعلومات العامة اإلحصاءات مصلحة

 .م ٢٠٠٨ ، التقرير السنوي،)GOIC( الصناعية لالستشاراتنظمة اخلليج 

 .م ٢٠٠٩ ، التقرير السنوي،)GOIC( الصناعية منظمة اخلليج لالستشارات

 هـ١٤١٧، والتوزيع للنشر اخلرجيي دار، "املتوسطة النظرية الكلي االقتصاد". احملمود عبد، نصر

 ،"ا�تمعات يف والسياسة واالقتصاد الرتبية على التكنولوجيا أثر"  احليح وحممود الطرايرة يوسف

  . م٢٠٠٥ - العروب-التقنية فلسطني كلية
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