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التقديــم

يقــدم مركــز اســتطالع الــرأي / ادارة الدراســات والمعلومــات بغرفــة الريــاض اإلصــدار   
الثالــث مــن تقريــر مؤشــر التنبــؤ بالحالــة االقتصاديــة المتوقعــة فــي المملكــة عــام 2016م؛ 
ليعطــي صــورة مســتقبلية لحــال االقتصــاد الســعودي؛ ويســاعد علــى اتخــاذ القــرارات الســليمة 
الخاصــة بالتوجهــات االقتصاديــة، وأنشــطة االســتثمار الخاصــة والعامــة، وخاصــة فيمــا يتعلــق 
المســتقبلية  التوقعــات  ضــوء  فــي  للدولــة،  العامــة  الموازنــة  وادارة  الحكومــي،  باالنفــاق 

الســعودي. لالقتصــاد 

وقــد تــم تطويــر وتحديــث المؤشــر لهــذا العــام؛ ليتواكــب مــع المســتجدات المحليــة   
والعالميــة المتغيــرة خــالل الفتــرة الســابقة، كمــا تــم تحســين مكونــات المؤشــر باالعتمــاد 
علــى متغيــرات اقتصاديــة كليــة غيــر مدرجــة ســابًقا بالمؤشــر، وقيــاس مــدى ارتباطهــا بالحالــة 

المتوقعــة. االقتصاديــة 

يهــدف هــذا التحديــث إلــى إضفــاء قــوة تفســيرية للمؤشــر؛ لتقديــره بشــكل أكثــر دقــة،   
فقــد تــّم اجــراء االختيــار العلمــي الدقيــق للمتغيــرات المفّســرة للنــــمو االقتصــادي، وذات 
الداللــة اإلحصائيــة؛ مــا ترتــب علــى اســتبعاد متغيــرات أخــرى كانــت مدرجــة ضمــن مكونــات 
فــي  المســتقلة  االقتصاديــة  المتغيــرات  بيــن  الداخلــي  االرتبــاط  لتفــادي  الســابق  المؤشــر 
النمــوذج المســتخدم؛ جــّراء القيــاس بالسالســل الزمنيــة. وقــد تــم اســتخدام التحليــل القياســي 

المتقــدم لتحديــد المعلمــات، وبنــاء نمــوذج النمــو.

نأمل أن يساعد التقدير في اعطاء نظرة مستقبلية لمجتمع األعمال، وللمستثمرين،   
ــاع السياســات االقتصاديــة فــي معرفــة التوقعــات العامــة لالقتصــاد، ووضــع الخطــط  ولصّن

االســتراتيجية، والبرامــج الحصيفــة علــى المدييــن القصيــر  والمتوســط.
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منهجية إعداد مؤشر التنبؤ بالحالة االقتصادية

أواًل: المقدمــة: 

يهــدف هــذا المؤشــر إلــى محاولــة فهــم أهــم المتغيــرات االقتصاديــة التــي يمكــن   
أن تســاعد فــي التنبــؤ بالحالــة االقتصاديــة فــي المرحلــة المقبلــة مــن خــالل الربــط بيــن النمــو 
المتوقــع ومكوناتــه، وبالتالــي االسترشــاد بهــا مــن قبــل الجهــات المعنيــة بالشــأن االقتصــادي . 

ك للحالــة  وفــي هــذا التقريــر، فقــد تــم التركيــز علــى المتغيــرات القياديــة التــي تعــد المحــَرِ
االقتصاديــة فــي المرحلــة المقبلــة؛ فتــم اســتخدام مؤشــر مركــب للمتغيــرات القياديــة للتنبــؤ 

بشــكل أفضــل االتجــاه المحتمــل لالقتصــاد فــي المســتقبل القريــب.

ثانًيا : النموذج المستخدم :

 Multipleاالنحــدار تحليــل  نمــوذج  اســتخدام  تــّم  االقتصاديــة؛  بالحالــة  للتنبــؤ   
وبيــن  تابــع،  كمتغيــر  االقتصــاد  نمــو  حجــم  بيــن  يربــط  الــذي   )»Regression Analysis
ــرات مســتقلة باالعتمــاد علــى  ــرات المفتــرض تأثيرهــا فــي تحقيــق ذلــك النمــو كمتغي المتغي

دّقـــة. أكثــر  تقديــر  الــى  للوصــول  متعــددة  وبدائــل  إحصائيــة  أســاليب 

ويقــوم النمــوذج علــى أســاس اســتخدام مجموعــة مــن المتغيــرات االقتصاديــة التــي   
مــن المفتــرض أن يكــون لهــا تأثيــر علــى النمــو االقتصــادي بشــكل عــام. وقــد تــم تحديــد 
هــذه المتغيــرات؛ اســتناًدا إلــى النظريــة االقتصاديــة بشــكل خــاص، وإلــى المؤشــرات العالميــة 
المســتخدمة فــي مثــل هــذه الدراســات عموًمــا، مــع األخــذ فــي الحســبان خصوصيــة االقتصــاد 

الســعودي.

ــة؛ لجعــل  ــة كلي ــرات لهــا مدلــوالت اقتصادي ــات المؤشــر بانتقــاء متغي ــم تحديــث مكون كمــا ت
المؤشــر أكثــر تعبيــًرا عــن األداء الكلــي المتوقــع خــالل الفتــرة المقبلــة، مــع االحتفــاظ ببعــض 
المتغيــرات المدرجــة أساًســا ضمــن قيــم المؤشــر فــي اإلصــدارات الســابقة، جنًبــا إلــى جنــب 
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مــع اســتهداف المتغيــرات االقتصاديــة التــي لهــا انعكاســات واضحــة علــى المــوارد البشــرية 
والتقنيــة، باإلضافــة إلــى تحديــث بيانــات السلســلة الزمنيــة للمتغيــرات المســتخدمة وتغطيتهــا 

للفتــرة مــن 1985 وحتــى 2014م.

ثالًثا : األساليب اإلحصائية والبرنامج المستخدم في تقدير النموذج:

ــات )محــل الدراســة( البرنامــج اإلحصائــي لتطبيقــات  ــل البيان اســتخدم النمــوذج لتحلي  
الوصفــي،  االحصائــي  التحليــل  أســاليب  اســتخدام  تــم  حيــث   ،STATA االجتماعيــة العلــوم 
والتحليــل االحصائــي المتقــدم لنمــاذج االنحــدار المتعــدد الخطيــة، واللوغارتميــة ومــا يتبعهــا 
مــن أطــر للقيــاس، كمــا تــم األخــذ فــي االعتبــار الســنوات ذات األحــداث غيــر العاديــة فــي 

التقديــر. أثرهــا علــى  الحســبان لمعرفــة 

رابًعــا: اختيــار النمــوذج لمؤشــر التنبــؤ بالحالــة االقتصادية واالختبــارات اإلحصائية 
لتوفيقه:

جــرى عمــل االختبــارات اإلحصائيــة لتقديــر دالــة االنحــدار؛ فتــم اختبــار معنويــة النمــوذج   
اســتقاللية  اختبــار  جــرى  كمــا   ،)Tاختبــارات( المقــدرة  المعلمــات  )اختبارF(،ومعنويــة  ككل 
األخطــاء )اختبــار رو r(، اضافــة الــى اختبــار االرتبــاط الذاتــي )اختبــار دربن-واتســونD-W(، واختبــار 
اعتداليــة توزيــع األخطــاء )اختبــار Z(، واختبــار تجانــس األخطــاء، كمــا هــو موضــح بالملحــق.

وبعــد التأكــد مــن االختبــارات اإلحصائيــة؛ تــم إجــراء التحليــل المبدئــي علــى 12 متغيــًرا اقتصادًيــا 
ذات عالقــة بتفســير النمــو االقتصــادي المتوقــع طبًقــا للنظريــة االقتصاديــة واألبحــاث فــي 
هــذا الشــأن. والختيــار النمــوذج المناســب؛ تــم اســتبعاد بعــض المتغيــرات المســتقلة التــي ال 
ب فــي وجــود مشــكلة االزدواج الخطي )االســتثمار  تفيــد فــي تحســين جــودة النمــوذج، وتتســبَّ
األجنبــي المباشــر، ُمخّفــض الناتــج المحلــي اإلجمالــي؛ عــدد المنشــآت والمصانــع، االســتهالك 

النهائــي الخــاص؛ ومتغيــر الدمــي Dummy Variable  لســنة 1990-91م، ولســنة 2003م(.
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وفــي ضــوء التحليــل االقتصــادي، ووفًقــا لالختبــارات اإلحصائيــة للفــروض التــي يتطلبهــا تحليــل 
االنحــدار المتعــدد الســابقة؛ فقــد أظهــرت نتائــج التحليــل أن هنــاك ســتة متغيــرات مســتقلة 

مؤثــرة علــى المتغيــر التابــع، وذات داللــة إحصائيــة، كانــت كمــا يلــي:

ـر المؤثـــرالرمز ـّ المتغيــ

X1M3 عرض النقود

X2المستوردات من المعدات  الرأسماليـة

X3الناتج من القطاع النفطي باألسعار الثابتة

X4االستثمار الحكومـي

X5العمالة السعودية

X6
القروض الصناعية من صندوق التنمية 

الصناعية السعودي

لقــد أظهــر النمــوذج وجــود عالقــات ارتبــاط مهمــة وطرديــة بيــن المتغيــرات، ومعــدالت النمــو 
 )X2( المحققــة فــي األداء االقتصــادي، باســتثناء المســتوردات مــن المعــدات  الرأســمالية

والــذي أوضــح النمــوذج وجــود عالقــة عكســية بينــه وبيــن النمــو.

وتوضــح النتائــج أن أفضــل دالــة تعبــر عــن مؤشــر التنبــؤ بالحالــة االقتصاديــة فــي المملكــة، هــي 
الدالــة اللوغارتميــة، حيــث كانــت نتيجــة التحليــل كمــا يلــي :
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وتوضــح النتائــج أن قيمــة معامــل التحديــد R2 للنمــوذج بلغــت 99.9 %؛ أي إن المتغيــرات 
الــواردة فــي النمــوذج تفســر 99.9% مــن التغيــر بمؤشــر التنبــؤ بالحالــة االقتصاديــة، ونســبة 

0.1% فقــط؛ ترجــع لمتغيــرات أخــرى لــم تؤخــذ فــي االعتبــار.

وقد جاءت النتائج اإلحصائية للنموذج القياسي كما يلي:
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خامًسا: مؤشر التنبؤ بالحالة االقتصادية لالقتصاد السعودي عام 2016م:

الحالــة  لتحديــد  المقتــرح  النمــوذج  تطبيــق  عنــد  أنــه  إلــى  اإلشــارة  األهميــة  مــن   
االقتصاديــة المتوقعــة؛ يجــب األخــذ فــي االعتبــار قيــاس معــدل نمــو االقتصــاد بنســبة التغيــر 
فــي قيمــة الناتــج المحلــي اإلجمالــي كل فتــرة؛ اســتناًدا إلــى الســنة الســابقة، كمــا يتــم تحديــد 

الســابقة.  للســنة  الرســمية  الجهــات  بيانــات  واقــع  مــن  المســتقلة  المتغيــرات  قيــم 

رة: 1- البيانات المقدَّ

نظــًرا لعــدم اســتكمال بيانــات عــام 2015م والتــي ُيعَتمــد عليهــا بشــكل أساســي فــي النمــوذج؛ 
لتقديــر معــدالت النمــو للعــام 2016م، فقــد تــم اســتيفاء بيانــات عــام 2015م مــن خالل المصادر 

التالية:

*  آخــر وأحــدث بيانــات صــادرة عــن مصلحــة اإلحصــاءات العامــة والمعلومــات خــالل عــام 
2015م، مــع مراعــاة أنــه تــم تقديــر البيانــات غيــر المســتكملة حتــى نهايــة العــام )خاصــة فيمــا 
يتعلــق بالناتــج مــن القطــاع النفطــي، واالســتثمار الحكومــي، والمســتوردات مــن المعــدات 

الرأســمالية، وعــدد العمالــة الســعودية(.

* البيانــات المنشــورة مــن قبــل بعــض الجهــات الرســمية المحليــة، مثــل: مؤسســة النقــد العربي 
الســعودي )فيمــا يتعلــق بقــروض التنميــة الصناعيــة؛ وكميــة عــرض النقــود؛ مــع مراعــاة أنــه 
ــة العــام(، وكذلــك وزارة التجــارة والصناعــة  ــر المســتكملة حتــى نهاي ــات غي ــر البيان ــم تقدي ت

)فيمــا يتعلــق بعــدد المصانــع المنتجــة(.

* االسترشــاد بتقديــرات بعــض الجهــات الدوليــة والمحليــة، مثــل: صنــدوق النقــد الدولــي، 
ومؤسســة النقــد العربــي الســعودي.
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وبناًء على ذلك؛ كانت البيانات األولية المتوقعة في نهاية عام 2015م، كما يلي:

المتغير المؤثرالرمز
البيانات األولية المتوقعة

 بنهاية عام 2015م

X1)مليون ريال( M3 1.850.100عرض النقود

X2)273.5المستوردات من المعدات  الرأسمالية ريال

X3الناتج من القطاع النفطي باألسعار الثابتة
 )مليون ريال(

990.575

X4 االستثمار الحكومي باألسعار الثابتة
)مليون ريال(

247.166.6

X5)5133.15العمالة السعودية )ألف عامل

X6)4400القروض الصناعية )مليون ريال

2- النتائج المقدرة للنموذج:

أظهــر مؤشــر حالــة االقتصــاد المتوقعــة عــام 2016م إلــى توقــع نمــو اقتصــاد المملكــة بمعــدل 
2.3% بعــد أن ســجل نمــًوا ســنوًيا، بلــغ 5.5% فــي المتوســط خــالل الفتــرة )2010 -2014م(، 
ويعــود هــذا النمــــو المتوقــع إلــى تباطــؤ النمـــو االقتصــادي العالمـــي، وتراجــع ســوق النفــط 
الــذي شــهد تغيــًرا ملموًســا علــى مــدار العــام الماضــي فــي هبــوط األســعار بنســبة زادت عــن 
50% تقريًبــا؛ مــا أدى إلــى ترشــيد اإلنفــاق الحكومـــي؛ بهــدف تخفيــض العجـــز  المالــي، وبالتالــي 

إعــادة توظيــف األمــوال العامــة بشــكل رشــيد خــالل الســنة الماليــة الحاليــة 2016م.
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غيــر أن القطــاع غيــر النفطــي، يمكــن أن يلعــب دوًرا أساســًيا فــي دفــع عجلــة النمــو؛ وتعويــض 
ــع الناتــج عــن انخفــاض أســعار النفــط، مســتفيًدا مــن االســتثمار الحكومي الكبير  التباطــؤ المتوقَّ
فــي األعــوام األخيــرة، وبرنامــج التحــّول االقتصــادي الــذي تتبناهمــا الدولــة، التــي تهــدف إلــى 
ــز التوظيــف  ــة المخططــة، وتحفي ــام، واســتكمال برامــج ومشــاريع التنمي ترشــيد اإلنفــاق العـ

للســعوديين، وزيــادة نشــاط القطــاع الخــاص. 

ويمكن قراءة معدل النمو المتوقع بشكل أكثر عمًقا لمكوناته على النحو التالي :

* الناتج النفطي باألسعار الثابتة:

بلغــت نســبة الزيــادة فــي عوائــد الناتــج النفطــي باألســعار الثابتــة نحــو 3%، مقارنــة بالعــام 
ــاج النفــط الســعودي، حيــث مــن  ــادة فــي حجــم إنت ــادة نتيجــة الزي الســابق، وكانــت هــذه الزي
المتوقــع أن يصــل متوســط اإلنتــاج اليومــي مــن النفــط الخــام عــام 2015م إلــى نحــو 10.1 

مالييــن برميــل يومًيــا، بعــد أن كان نحــو 9.7 مالييــن برميــل يومًيــا عــام 2014م.

وعلــى الرغــم مــن أهميــة هــذا المتغيــر فــي كونــه المصــدر الرئيــس فــي نمــو االقتصــاد؛ إال 
أنــه يراعــى عنــد تقديــره، األحــداث العالميــة المتوقــع تأثيرهــا فــي الطلــب علــى منتجــات هــذا 
القطــاع، وتحــركات أســعار النفــط المتوقعــة، باإلضافــة إلــى الطلــب المحلــي علــى المنتجــات 

النفطيــة. 

ومــن المتوقــع أن تواصــل المملكــة مســاهمتها ببحصــة فــي إنتــاج النفــط العالمــي تتــراوح 
مــا بيــن االســتقرار إلــى التراجــع التدريجــي؛ نتيجــة زيــادة المعــروض فــي ظــل اســتحواذها علــى 

حصــة مــن الســوق العالميــة بنســبة تصــل إلــى نحــو %10. 

وتتمثــل التحديــات الرئيســة للقطــاع النفطــي فــي األحــداث العالميــة والمتغيــرات االقتصاديــة 
والبيئيــة التــي ثؤثــر فــي هــذا القطــاع بشــكل كبيــر، خاصــة تحــركات أســعار النفــط والتــي تتأثــر 
بالعديــد مــن القــرارات واألحــداث التــي قــد يكــون مــن الصعــب التحكم فيها. كما أن اســتهالك 
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النفــط المحلــي فــي المملكــة آخــذ فــي االرتفــاع، بوتيــرة متســارعة ) وفًقــا للتقاريــر الرســمية 
ــادرات التــي مــن شــأنها التقليــل مــن  لقطــاع النفــط(، وقــد تبنــت الدولــة مجموعــة مــن المب

حــدة هــذه التحديــات مســتقباًل.

* االستثمار الحكومي باألسعار الثابتة:

إن هبــوط أســعار النفــط خــالل النصــف الثانــي مــن عــام  2014م مــن 115 دوالًرا أمريكًيــا للبرميــل 
فــي شــهر يونيــو إلــى أقــل مــن 50 دوالًرا للبرميــل خــالل عــام 2015م، واحتمــال اســتمرار األســعار 
عنــد مســتوياتها المنخفضــة خــالل عــام 2016م، ســيكون لــه، بطبيعــة الحــال، انعكاســات ماليــة 
رة للنفــط؛ حيــث مــن المتوقــع أن يشــهد االقتصــاد الوطنــي )العتمــاده  علــى الــدول الُمصــدِّ

بشــكل كبيــر علــى الصــادرات النفطيــة( عجــًزا فــي الميزانيــة؛ نتيجــة هــذا االنخفــاض. 

ورغــم أن المملكــة لديهــا احتياطــات ماليــة ونقديــة كبيــرة؛ إال أنــه ينبغــي الحــذر مــن احتماليــة 
اســتمرار هبــوط أســعار النفــط لمــدة طويلــة، واســتنزاف االحتياطيــات، وبالتالــي التأثيــر الســلبي 
علــى مختلــف األنشــطة االقتصاديــة؛ نظــًرا للــدور الــذي يلعبــه اإلنفــاق الحكومــي فــي تنشــيط 
االقتصــاد.؛ لــذا مــن المتوقــع أن ينخفــض االســتثمار الحكومــي بنهايــة عــام 2015م بنحــو %1.2 

عــن العــام الســابق.

* العمالــة السعودية:

جــاء انخفــاض أســعار النفــط ليضفــي أهميــة أكبــر علــى اإلصالحــات الهيكليــة التــي تحقــق 
تحــواًل فــي تركيــز النمــو مــن القطــاع العــام إلــى القطــاع الخــاص، واالهتمــام باالصالحــات 
التــي تســتهدف زيــادة توظيــف المواطنيــن فــي القطــاع الخــاص، وتنويــع النشــاط االقتصــادي 
وتقليــل االعتمــاد علــى النفــط. وهــو مــا يتوقــع معــه أن تصــل نســبة الزيــادة فــي العمالــة 

الســعودية عــام 2015م إلــى نحــو 5% عــن العــام الســابق.
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* المستوردات من المعدات الرأسمالية:

بلغــت نســبة االنخفــاض المتوقعــة فــي المســتوردات مــن المعــدات الرأســمالية عــام 2015م 
نحــو 2.2% مقارنــًة بالعــام الســابق، ويأتــي هــذا االنخفــاض نتيجــة تقلــص اإلنفــاق الحكومــي؛ 
ولذلــك مــن المتوقــع انعــكاس هــذا االنخفــاض علــى تباطــؤ الهيــكل اإلنتاجــي فــي االقتصــاد 
الســعودي يتبعــه تأثيــر انكماشــي علــى النمــو االقتصــادي فــي المدييــن القصيــر والمتوســط.

* القروض الصناعية من صندوق التنمية الصناعية السعودي:

ُيتوقــع أن تصــل نســبة االنخفــاض فــي القــروض الصناعيــة مــن صنــدوق التنميــة الصناعيــة 
الســعودي عــام 2015م نحــو 23.4% مقارنــة بالعــام الســابق، وهــي تقــارب النســبة المتحققــة 
عــام 2013م مقارنــة بعــام 2012م، لكــن يتوقــع اســتمرار الصنــدوق فــي دعــم الصناعــة المحليــة 
النمــو  ومســتوى  الصناعــي،  الناتــج  علــى  إيجاًبــا  آثــاره  تنعكــس  مــا  كافــة؛  أنشــطتها  فــي 

االقتصــادي بصفــة عامــة. 

:M3 كمية عرض النقــود * 

من المتوقع أن تبلغ نســبة الزيادة في كمية عرض النقود M3 عام 2015م نحو 7.2% مقارنة 
بالعــام الســابق، حيــث اســتمرت السياســات النقديــة للدولــة بالمحافظــة علــى مســتوى مالئــم 

مــن الســيولة بشــكل يلبــي احتياجــات االقتصاد الوطني.

وتشــير الزيــادة فــي كميــة عــرض النقــود إلــى أن إمكانيــة اإلقــراض المصرفــي يمكــن أن ترتفــع؛ 
مــا يشــجع علــى التوســع مســتقباًل فــي االســتثمار، وهــو مــا ينعكــس إيجابًيــا علــى النمــو 

االقتصــادي بصفــة عامــة.

ويوضح الشكل التالي تطور وحركة اتجاه المؤشر:

M3 كمية عرض النقــود*
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3- خالصة نتائج مؤشر التنبــؤ بالحالة االقتصادية لالقتصاد للعام 2016م:

أظهــر المؤشــر توقــع نمــو االقتصــاد عــام 2016م بمعــدل 2.3%؛ وهــذا معــدل معتــدل مقارنــة 
باالقتصــادات الغربيــة والعالميــة عموًمــا. ومــع أن اقتصــاد المملكــة قــد اعتــاد علــى معــدالت 
نمـــو مرتفعــة؛ فــان هــذا النمــو المتواضــع يكــون نتيجــة لتقلــص الطاقــة االســتيعابية المتوقعة 
النفــط العالميــة شــهدت تغيــرا  البيئــة الســائدة فــي ســوق  لإلنفــاق الحكومــي، حيــث إن 

ملموســا علــى مــدار العــام الماضــي مــع هبــوط أســعار النفــط بنســبة تزيــد علــى %50.

ووفًقا لتلك االتجاهات، فإنه:

* يتوقــع أن يلعــب القطــاع غيــر النفطــي دورا فاعــال فــي دفــع عجلــة النمــو، وتعويــض التباطــؤ 
ــع للناتــج الناجــم عــن انخفــاض أســعار النفــط، مســتفيًدا مــن االســتثمار الحكومــي فــي  المتوقَّ
األعــوام األخيــرة، وخطــة التحــّول االقتصــادي التــي تتبناهمــا الدولــة والهادفــة إلــى اعــادة 

هيكلــة البنيــة االقتصاديــة. 

ل األحــداث العالميــة، والمتغيــرات االقتصاديــة، والبيئيــة والتــي تؤثــر فيــه، وخاصــة  * تشــكِّ
تحــركات أســعار النفــط،  تحدًيــا رئيًســا للقطــاع النفطــي؛ كمــا  أن اســتهالك النفــط المحلــي 
الدولــة مجموعــة مــن  تبنــت  الوقــوف عنــده، حيــث  أمــر الفــت يســتحق  المملكــة  فــي 

المبــادرات التــي قــد يكــون مــن شــأنها التقليــل مــن حــدة هــذه التحديــات مســتقباًل.

* لهبــوط أســعار النفــط انعكاســات ماليــة ســلبية علــى االقتصــاد الوطنــي، وهــو مــا يحّتــم 
ترشــيد اإلنفــاق الحكومــي؛ وذلــك للتخفيــف مــن اآلثــار الســلبية علــى مختلــف األنشــطة 

االقتصاديــة.

* جــاء انخفــاض أســعار النفــط ليضفــي أهميــة كبــرى علــى اإلصالحــات التــي تســتهدف زيــادة 
توظيــف المواطنيــن فــي القطــاع الخــاص، وتنويــع النشــاط االقتصــادي، وتقليــل االعتمــاد 

علــى النفــط.
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ات الرأســمالية؛ نتيجة تقلص اإلنفاق  * مع توقع انخفاض نســبة نمو المســتوردات من المعدَّ
الحكومي؛ يتوقع أن ينعكس ذلك على الهيكل اإلنتاجي في االقتصاد الســعودي.

* يتوقــع اســتمرار صنــدوق التنميــة الصناعيــة فــي أدائــه لدعــم الصناعــة المحليــة فــي كافــة 
أنشــطتها، وســيتم تأثيــر  ذلــك علــى الناتــج الصناعــي، وعلــى مســتوى النمــو االقتصــادي 

بصفــة عامــة.

النقديــة للدولــة بالمحافظــة علــى مســتوى مالئــم  مــن الطبيعــي أن تســتمر السياســة   *
مــن الســيولة بشــكل يلبــي احتياجــات االقتصــاد الوطنــي؛ مــا ينعكــس إيجابًيــا علــى النمــو 

االقتصــادي، فــي هــذه المرحلــة، بصفــة عامــة.
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المالحــق

ر الملحق رقم )1( :  االختبارات المطبقة للنموذج المقدَّ

 )أ( اختبار خطية النموذج:

اختبار معنوية دالة االنحدار F ، واختبار معنوية معالم دالة االنحدار.

)ب( اختباراستقاللية األخطاء:

تم اختبار r معامل االرتباط الذاتين والختباره يستخدم Durbin-Watson DU ، وكانت النتائج:

4 - DI < DW < 4 - DU

2.17 < 2.33 < 3.277

لــذا فــإن قــرار عــدم توافــر ارتبــاط ذاتــي بيــن البواقــي غيــر محــدد، ويمكــن حســاب معامــل 
االرتبــاط الذاتــي بيــن البواقــي؛ حيــث تبيــن أنــه ارتبــاط ذاتــي ضعيــف؛ مــا يعبــر عــن قــوة النموذج، 

وكمــا بالمعادلــة التاليــة: 

=1-DW
2

=-0.165

)ج( اختبار اعتدالية توزيع األخطاء:  

* مــن مخرجــات برنامــج STATA ،يوضــح الشــكل اإلنتشــارى العالقــة بيــن القيــم المعياريــة 
لألخطــاء المشــاهدة والقيــم المعياريــة لألخطــاء المتوقعــة كاحتمــاالت متجمعــة تنحصــر 

بيــن الصفــر والواحــد الصحيــح:

* اختبار اعتدالية توزيع األخطاء
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* يتضح من الشكل السابق أن األخطاء المعيارية تتوزع توزيعا معتداًل.

* وللتأكــد مــن اعتداليــة توزيــع األخطــاء؛ فإنــه يمكــن إجــراء اختبــار كولومجــروف ـ ســيمرنوف 
لجــودة التوفيــق.

* ومــن نتائــج التحليــل اإلحصائــي؛ نجــد أن قيمــة Z فــأن القيــم المعياريــة لألخطــاء تتبــع التوزيــع 
الطبيعــي، بدرجــة ثقــة %95.

اختبار توزيع األخطاء في النطاق المتوسط لألخطاء:

* مؤشر التنبؤ بالحالة االقتصادية  لالقتصاد السعودي 

)د( اختبار تجانس األخطاء:

* مــن مخرجــات برنامــج STATA، يوضــح الشــكل اإلنتشــاري بيــن األخطــاء المعياريــة والقيــم 
ــي: ــة، كمــا يل المتوقعــة المعياري

* يتضــح مــن الشــكل الســابق  أن شــكل االنتشــار ليــس لــه نمــط ممــا يــدل علــى عــدم وجــود 
مشــكلة جوهريــة فــي تجانــس األخطــاء أو تســاوى التبايــن.

)هـ( دالـــة التقديــر:

  الدالة التي تّم تقديرهاـ تأخذ الشكل التالي:

* مؤشر التنبؤ بالحالة االقتصادية  لالقتصاد السعودي

* اختبار تجانس األخطاء
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الملحق رقم )2(: تعريف المتغيرات المستخدمة بالنموذج:

*الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقي:هــو مجمــوع قيــم الســلع النهائيــة، والخدمــات التــي 
ينتجهــا المجتمــع خــالل ســنة باألســعار الثابتــة.

* عــرض النقــود M3 : وتشــير إلــى كميــة عــرض النقــود بالمفهــوم الواســع والتــي تشــمل 
النقــد المتــداول خــارج المصــارف والودائــع تحــت الطلــب والشــيكات الســياحية مضاًفــا إليهــا 

ــة وأشــباه النقــود. ــع الزمنيــة واالّدخاري الودائ

* المســتوردات مــن المعــدات  الرأســمالية: هــي المعــدات واآلالت المشــتراة مــن الخــارج 
البنــد علــى ســبيل التحديــد: اآلالت  بغــرض اســتخدامها داخــل المملكــة، ويتضمــن هــذا 

 . النقــل  وأجزاءهــا، ومعــدات  الكهربائيــة،  والمعــدات  واألجهــزة، 

* الناتــج مــن القطــاع النفطــي باألســعار الثابتــة: وهــي تقيــس القيمــة المضافــة مــن القطــاع 
النفطــي باألســعار الثابتــة.

* االســتثمار الحكومــي: هــو قيمــة مــا تســتثمره الحكومــة العامــة فــي أنشــطة ومشــروعات 
اقتصاديــة تعــود بالمنفعــة علــى االقتصــاد الوطنــي )باألســعار الثابتــة(.

القطاعــات  جميــع  فــي  الســعودية  العمالــة  عــدد  إجمالــي  يمثــل  الســعودية:  العمالــة   *
االقتصاديــة.

* القــروض الصناعيــة مــن صنــدوق التنميــة الصناعيــة: ويقصد بها القروض الميســرة متوســطة 
أو طويلــة األجــل التــي يقدمهــا الصنــدوق؛ بغــرض دعــم التنميــة الصناعيــة بالمملكــة، ســواء 
لتأســيس مصانــع جديــدة أم تطويــر وتحديــث، وتوســعة مصانــع قائمــة. .وتشــير قيمتهــا فــي 

المؤشــر إلــى قيمــة القــروض المنصرفــة خــالل العــام.



السنوات عرض النقود
بالمليون ريال

الواردات من 
المعدات 

الرأسمالية 
بالمليون ريال

الناتج من القطاع 
النفطي

 باألسعار الثابتة 
بالمليون ريال

االستثمار 
الحكومي 

باألسعار الثابتة 
بالمليون ريال

العمالة السعودية
 باأللف عامل

قروض التنمية الصناعية 
بالمليون ريال

1985 1869 30 299261.16 53707.72 1521.03 926

1986 2145 24.1 450957.74 38627.63 1537.4 355

1987 2477 24.6 388770.92 39931.67 1521.26 542

1988 178418 27.5 488120.05 33580.72 1578.75 440

1989 180181 29.2 477376.81 39234.63 1739.12 828

1990 188438 33.2 604436.26 59170.28 1814.65 667

1991 215843 44 765197.46 60549.98 1897.16 1050

1992 223005 56.2 787510.33 41171.83 1975.22 1179.1

1993 228651 44.4 758586.23 37579.31 2064.16 1055.3

1994 236439 36 758715.36 29903.38 2158.93 1341.3

1995 241970 38 756298.13 31165.7 2259.14 2005.6

1996 258511 38 765830.17 16114.81 2354.72 2002.1

1997 272702 38 755197.98 20107.9 2458.58 2012.3

1998 283589 43 780503.99 15498.81 2571.26 1357.9

1999 305941 40 713056.6 17968.31 2689.31 1169.4

2000 319235 45 787935.67 22524.44 2727.5 1083.4

2001 340196 49 755135.22 23916.19 2886.93 964.9

2002 390427 54 697345.1 24208.23 2943.56 1220

2003 417465 68 822866.31 31258.29 3124.61 1312.1

2004 496098 77 879425.8 35121.6 3298.18 1767.7

2005 553675 101 917281.98 61298.43 3367.17 2156.1

2006 660583 117 903658.13 64518.23 3431.57 2951.1

2007 789755 159 866793.81 83789.13 3584.76 4243.99

2008 929125 195 905447.24 110147.12 3678.6 5056.45

2009 1028944 165 814183.02 116598.16 3837.96 4658.93

2010 1080370 173 813146.68 161190.67 3990.52 6502.01

2011 1223563 209.4 921261.55 218042.28 4143.08 3896.3

2012 1393754 257.6 968738.69 237434 4251.72 5282.4

2013 1545149 272.8 954551.21 237033 4631.12 4076.25

2014 1729100 279.6 961676.6 250118 4888.71 5676.9

الملحق رقم ) 3 (
بيانات النموذج االقتصادي للسنوات 1985- 2014
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