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تصاد الكلي االق مؤشراتفي بعض  غيراتالت ن تحدثه أيمكن تهدف هذا الدراسة إلى التعرف على األثر  الذي 
لتحليل اوقد اعتمدت الدراسة على  ،على نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية 

وجود عالقة ذات أظهرت نتائج الدراسة  و ، 9Eviewsبرنامج ب وتحليله  نموذج قياسي استخدام الوصفي و 
الناتج المحلي اإلجمالي، الصادرات غير وهي )  X3,X2,X1(X,4(داللة إحصائية بين المتغيرات  المستقلة 

ويمثل عدد المشروعات الصغيرة  (Y)والمتغير التابع البترولية، عدد المشتغلين، اإليرادات العامة( على التوالي. 
صغيرة المتغيرات ونمو المشروعات ال  مما يؤكد على وجود أثر كبيرللتغيرات في هذه  ،والمتوسطة في المملكة

مكن ان ي مشروعات المتوسطة والصغيرةالان مما يؤكد ايضا على والمتوسطة في المملكة العربية السعودية  
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في الحد من البطالة والمساهمة في زيادة معدل الناتج المحلي اإلجمالي في المملكة العربية  ًماتلعب دوًرا مه
موها مما يعني زيادة معدل ن السعودية، باإلضافة إلى ذلك زيادة اإليرادات الحكومية و الصادرات غير النفطية

دل السعودي مما يؤدي الي زيادة مع مرة اخرى  وهكذا تستمر هذه العالقات التبادلية التكاملية في االقتصاد
  نموه وتطوره. 

الصادرات غير  -الناتج المحلي اإلجمالي –المشروعات الصغيرة والمتوسطة  – أثر: الكلمات المفتاحية
  .العامة اإليرادات  -البترولية، عدد المشتغلين

 

ABSTRACT. 
This study aims to identify the impact that changes in some macroeconomic 
variables can have on the growth of small and medium enterprises in the Kingdom 
of Saudi Arabia. The study relied on descriptive analysis and designing a standard 
model and analyzing it using the Eviews9 program. The results of the study showed 
a statistically significant relationship between the independent variables 
(X1,X2,X3,X4) which are (GDP, non-oil exports, number of employees, public 
revenues), respectively. And the dependent variable (Y) represents the number of 
small and medium enterprises in the Kingdom, which confirms the existence of a 
significant impact of changes in these variables and the growth of small and medium 
enterprises in the Kingdom of Saudi Arabia, which also confirms that small and 
medium enterprises can play an important role in reducing unemployment and 
contributing to an increase in The rate of GDP in the Kingdom of Saudi Arabia, in 
addition to that, the increase in government revenues and non-oil exports, which 
means an increase in its growth rate again, and thus these complementary 
exchange relations continue in the Saudi economy, which leads to an increase in 
its growth and development rate. 
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 المقدمة:

الكبيرة تشكل الركيزة األساسية في مسيرة التنمية االقتصادية من  إذا كانت المشروعات الصناعية
خالل إسهههههههههامها في تحقين معدالت نمو سههههههههريعة، إال أن االعتقاد السههههههههائد حاليًا لدى الكثير من 

ية في والمهتمة بشأن التنمية االقتصادصانعي السياسات االقتصادية والمؤسسات الدولية المعنية 
الدول النامية يعترف بأهمية الدور الذي تلعبه ويمكن أن تلعبه المشههروعات الصههغيرة والمتوسههطة  

محدودية التأثيرات اإليجابية للصهههههههههههههههناعات كبيرة الحج   في عملية التنمية، وذلك بعد أن تبينت
قين لة بصهههههورة مطردة وتخدي  حدة الفقر وتحكثيفة رأس المال في رفع الطاقة االسهههههتيعابية للعما

وأصههههههبحت المشههههههروعات الصههههههغيرة والمتوسههههههطة  تح ى  ،الدفع الذاتي لعملية النمو االقتصههههههادي
باهتمام كبير في ظل التغيرات والتحوالت االقتصههههادية العالمية، وذلك بسههههبب دورها المحوري في 

 ولوجي، عالوة على دورههها في تحقيناإلنتههاج والتشهههههههههههههههغيههل وزيههادة الههدخههل واالبتكههار والتقههدم التكن
يمكن للمشهههههروعات  الصهههههغيرة والمتوسهههههطة أن ، و األهداف االقتصهههههادية واالجتماعية لجميع الدول

على سهههههههبيل  2030ية المملكة تلعب دوًرا أسهههههههاسهههههههًيا في تحقين بعض األهداف االقتصهههههههادية لر  
. عالوة على ذلههك ، رفع النههاتج المحلي ٪7إلى  ٪11.6، خفض مسهههههههههههههههتوى البطههالههة من المثههال

إلى جانب القدرة على توسهههيع مشهههاركة القطاا التجاري في الناتج المحلي  ٪15اإلجمالي بنسهههبة 
،  ٪50إلى  ٪16. و زيادة الصادرات السعودية غير النفطية من ٪65إلى  ٪40اإلجمالي من 
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ا زيادة أربا  ا دي )نبذة مليون ريال سههههههههعودي إلى تريليون ريال سههههههههعو  163لحكومة من و أيضههههههههً
هناك العديد من المشهههههههههههههههاكل والع بات التي تواجه المشهههههههههههههههروعات  ، 2030حول ر ية  المملكة

( ، القدرة (Leff, 1979 الصههههههغيرة والمتوسههههههطة في البلدان النامية ، بما في ذلك. حاجز التن ي 
 ,Leys ، نوا العالقة مع القطاا المن  ,Hirishman) 1959  (على اتخاذ قرارات التطوير

(،وأن  العجز التن يمي لههههه جههههذور أعمن من أوجههههه القصهههههههههههههههور في الخبرة والتههههدريههههب (1973
(Kiddy, 1979) وأخيرا يشههير Gerry,  1979) (وSchmitz ,1982 إلى أن التمويل يعتبر)

والمتوسههههههههطة في البلدان  من أه  وأخطر المشههههههههاكل والع بات التي تواجه المشههههههههروعات الصههههههههغيرة
 النامية.

 مشكلة الدراسة: 

فقط في الناتج  ٪20تساه  المشروعات  الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية بنسبة  
في  االقتصادات المتقدمة. من األهداف االستراتيجية لر ية  ٪70المحلي اإلجمالي مقارنة به 

الوصول الي اقتصاد مزدهر وتتفرا من هذا الهدف االستراتيجي  هدفان هما   2030المملكة 
ية وتنوا االقتصاد وزيادة معدالت التوظي  وتتفرا من هذين الهدفين  أهداف فرعية منها تنم

تنمية مساهمة  القطاا الخاص في االقتصاد  ، تع ي  ال يمة المتحققة من قطاا الطاقة ، تنمية 
الصادرات غير النفطية ، تع ي  اصول ودور صندوق االستثمارات العامة كمحرك للنمو، ترسيخ 

المملكة كمركز لوجستي عالمي ، تعمين اندماج االقتصاد السعودي في المن ومة االقليمية  مكانة
العالمية ، اطالق قدرات القطاعات غير النفطية ،دع  ريادة األعمال ، وتطوير مهارات الشباب 

إلى  ٪20، ورفع مشاركة المشروعات  الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي اإلجمالي من 
بار أنها  إحدى أقوى الوسائل لتعزيز االقتصاد الوطني ، ودفع عجلة التنمية ، وإحداث بإعت 35٪
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تأثير اجتماعي واقتصادي إيجابي ، وزيادة الصادرات ، وخلن وظائف جديدة للشباب السعودي 
لذلك من الضروري التعرف .، وفتح أسواق عمل جديدة ، وتفاوت مصادر الدخل ، وزيادة اإلنتاجية

ومعوقات )المشروعات  الصغيرة والمتوسطة( في المملكة العربية السعودية ومدى  على واقع
 مساهمتها في تحقين تلك االهداف .

 : أسئلة  الدراسة

 جابة عن السؤال الرئيس التالي: تحاول الدراسة اإل

الناتج المحلي اإلجمالي، الصادرات غير البترولية، عدد المشتغلين و ماهو أثر تغير كل من   
 العربية السعودية؟ المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة اإليرادات العامة على نمو 

 أهمية الدراسة:  

لي، الناتج المحلي اإلجما تكتسب الدراسة  أهمية خاصة ألنها  تتناول تحديد ا  أثر تغيرات   
الصادرات غير البترولية، عدد المشتغلين و اإليرادات العامة على  نمو المشروعات الصغيرة 

 في المملكة العربية السعودية .والمتوسطة 

تح ى المشاريع الصغيرة والمتوسطة بإهتمام كبير بالن ر إلى األزمة االقتصادية العالمية. تشكل  
والمتوسطة اليوم محور السياسة الصناعية الهادفة إلى الحد من معدالت المشروعات الصغيرة 

الفقر والبطالة في الدول النامية والمتقدمة ، مع مراعاة فلسفاتها االقتصادية والطريقة التي تدير 
بها اقتصادها الوطني. بدأت العديد من المن مات الدولية ، ب يادة من مة األم  المتحدة للتنمية 

والبنك الدولي ، في رفع شعار دع  المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من أدوار  الصناعية
 إقتصادية كبيرة وآثار ايجابية على إقتصادات الدول.
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 أهداف الدراسة : 

 هدف الدراسة الي اآلتي:ت

الناتج المحلي اإلجمالي، الصادرات غير البترولية، عدد المشتغلين  أثر تغيرات التعرف على  -1
 ي المملكة العربية السعودية  و اإليرادات العامة على  نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

 .المملكة العربية السعودية دراسة واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في   -2

 :  الدراسة مصطلحات 

 : المشروعات  الصغيرة والمتوسطة  -1     

ُتعرف المشروعات  الصغيرة والمتوسطة، التابعة لهيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في   
 249المملكة العربية السعودية ، بالمشروعات التي لها سجل تجاري منفصل مع عمال أقل من 

عودية ، تبلغ مساهمة مليون ريال سعودي. في المملكة العربية الس 200وأرباًحا أقل من 
من  ٪70مقارنة مع  ٪22المشروعات  الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي اإلجمالي 

فقط في الصادرات السعودية.  ٪5االقتصادات األخرى. باإلضافة إلى ذلك ، فه  يساهمون بنسبة 
روعات من العمالة السعودية من قبل المش ٪ 34، ت  تعيين  2016عالوة على ذلك ، في عام 

 ..(Saudi Gazette, 2017)الصغيرة والمتوسطة 
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 واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة العربية السعودية:

بحسب موقع "منشآت" التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، فقد بلغ إجمالي عدد   
 571177م  2020عام  المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية في

. ساهمت ٪2في السوق كان   منشأة. معدل دخول المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة
من إجمالي األعمال. ما يقرب  ٪90مليوًنا أي ما يعادل  197المشروعات الصغيرة والمتوسطة به 

 من هذه المشروعات ذات ملكية فردية. ٪85من 

( ، فقد طرأ ارتفاا على عدد المشاريع 2019-2016بحسب تقارير وزارة االقتصاد والمالية ) 
، بزيادة قدرها  2019( عام 202297إلى ) 2016( عام 122013الصغيرة والمتوسطة من )

( 202297الى ) 2016( عام 122013زيادة عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة من )و (. 59٪)
(. ومع ارتفاا عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، ارتفع الناتج ٪59ها )بزيادة قدر  2019عام 

، بزيادة قدرها  2019( عام 297362إلى ) 2016( عام 241850المحلي اإلجمالي من )
( 229.184إلى ) 2016( عام 177694ارتفعت الصادرات غير النفطية من ) كما ( ؛8٪)

د العاملين في المشروعات المتوسطة والصغيرة ارتفع عد و( ؛٪78، بزيادة قدرها ) 2019عام 
 وارتفعت كذلك ( ؛٪45بنسبة زيادة ) 2019( عام 547914إلى ) 2016( عام 247080من )

بنسبة زيادة  2019مليار ريال( عام  975إلى ) 2016مليار( عام  514اإليرادات العامة من )
( 297362إلى ) 2016عام  (241850الناتج المحلي اإلجمالي من )في ظل ارتفاا ( ؛ 53٪)

من المشروعات الصغيرة والمتوسطة  ٪74ما يقرب من وأن  (.٪8، بزيادة قدرها ) 2019عام 
تعمل في التجارة وشركات البناء ، يليها القطاا الصناعي. تبلغ نسبة مشاركة المشروعات الصغيرة 
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القتصادات النامية األخرى ، وهي نسبة أقل مقارنة با ٪33والمتوسطة في الناتج المحلي اإلجمالي 
 ، ولكنها أعلى مقارنة بالعديد من دول مجلس التعاون الخليجي.

( أن مشاكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمختلف 2016ذكرت الغرفة التجارية بالرياض ) 
منها  ٪65منها تسوي ية و  ٪53إدارية ، و  ٪33منها متعلقة بالمعلومات ، و  ٪32أنواعها 

 دمات المدنية.تتعلن بالخ

 (:(GDPالناتج المحلي اإلجمالي  -2

يمكن تعري  الناتج المحلي اإلجمالي بأنه :) مجموا ال ي  السوقية للسلع والخدمات المنتجة   
 داخل  اقتصاد دولة ما خالل فترة زمنية محددة غالبا سنة(. 

 الدراسات السابقة: 

هناك العديد من الدراسات التي تركز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة من جوانب مختلفة منها  
التي كشفت عن عدم وجود عالقة بين المؤسسة والتنمية المستدامةوذكرت  ( 2018)عونية ، 

أن  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تطبن القوانين والتشريعات ، لكنها تستمد مسؤوليتها تجاه 
 األطراف من حيث إشباا رغباته .  مصالح

أن هناك تأثيرا كبيرا للمشروعات  الصغيرة على معدل البطالة في المملكة  (2017وجد )اإلمام ، 
العربية السعودية ، حيث ت  الكشف عن نتائج غير ذات داللة إحصائية لمبلغ التمويل المتغير ، 

أن  (2016وكشف )الغمري ، التمويل. كما ت  تحديد عالقة سلبية بين معدل البطالة ومقدار 
سوء اإلدارة ونقص القروض المصرفية وتدريب العمال كانت من أه  أسباب فشل األعمال 

 الصغيرة.
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ان المشروعات الصغيرة والمتوسطةتعتبر بمثابة آلية تلعب دوًرا رئيسًيا   ( 2015ذكر ) الخطيب، 
نات وظي  العالمية والمتقدمة والتحسيفهي مرتبطة بخلن متطلبات الت في أي تنمية اقتصادية

قياس مرونة االستبدال بين عوامل إنتاج المشاريع  (2012حاول )النسور النقدية في أي بلد. 
الصغيرة في المملكة العربية السعودية ، ليس فقط ل ياس الكفاءة االقتصادية واالجتماعية ،ومعدل 

المشاريع ، ولكن أيًضا ل ياس دور هذه  اإلنتاجية الكلية والجزئية لعناصر اإلنتاج في هذه
المؤسسات في العمالة. وخلصت الدراسة إلى أن ارتفاا تكلفة األجور أو أسعار الفائدة بنسبة 

أدى إلى انخفاض تكلفة فرصة العمل ومستويات التوظي  في المشروعات الصغيرة  10٪
ادية حياة االجتماعية واالقتصوالمتوسطة  ومع ذلك ، فإن أي تراجع اقتصادي يؤثر سلًبا  على ال

، وجدت ادراسته أن المشروعات الصغيرة حققت كفاءة اقتصادية  (.2014أما )سالم ، للناس . 
فاقت نسبيًا إنجازات المشروعات الكلية في االقتصاد. كما حققت المؤسسات المتوسطة الحج  

 أعلىلمؤسسات الكلية متوسط ا حققت حين في ، اإلنتاج لعوامل اإلجمالية لإلنتاجيةأعلى متوسط 
 . الجزئية لإلنتاجية

إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه بعض الع بات مثل ( (Zamberi ,2012أشار 
معضلة الحصول على الميزانيات واللوائح ونقص الخيارات وبيئة األعمال العدائية. ووجد أيًضا 

يرة من اه  المشاكل التي تواجه المشروعات الصغأن عدم االستقرار السياسي  والنقص في التدريب
 والمتوسطة. 

على أهمية إنشاء قواعد محددة وتسهيل القوانين واألساليب للشركات  (2009أكد)جهاد قاسم 
الصغيرة والمتوسطة. كما لفت االنتباه إلى الدور المتكامل الذي تلعبه المشروعات الصغيرة 
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يلة مؤثرة للحد من البطالة. عالوة على ذلك ، أوصت والمتوسطة في جميع أنحاء العال  كوس
 الدراسة بضرورة وجود سياسة تن يمية واضحة تدمج جميع أنواا األعمال مًعا.

 ,LavanyaLatha& Murthy)( 2007؛ الحواط ،  2009واتفق كال من )أبو الفحم ، 
 وعات.ن  المدف( على أن  المشروعات المتوسطة والصغيرة تساه  في تقليص  عجز ميزا 2009

 ,Prasad & Tata)و   , Lybaert )1998( ,( ، 2005 ,وتوصل كال من)الوادي 
الي أن المشروعات  الصغيرة والمتوسطة هي أساس االقتصاد في كل من البلدان المتقدمة (2009

و تعزيز االقتصاد ألن  (GNP) والنامية،وذلك ألنها تساعد في تحسين الناتج القومي اإلجمالي
 .   في دخله  المزيد من الناس يعتمدون عليه

أن   المشروعات  الصغيرة والمتوسطة لديها بعض األدوار  (2006أكد)المحروق والمقابلة ، 
من جميع المؤسسات في جميع أنحاء العال  و  ٪90الحاسمة لتلعبها في االقتصاد ألنها شكلت 

الكرة األرضية(  ؛وذكر من عمال  ٪60-50توظف المشروعات  الصغيرة والمتوسطة 
Gallina, 2001)  ايضا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساعد على  رفع مستوى تعزيز .)

 فرص التوظي  وكذلك  تسهل نمو الصادرات.

 التعليق على الدراسات السابقة:

ركزت غالبية الدراسات السابقة على الدور الذي تلعبه المشروعات  الصغيرة والمتوسطة في    
اقتصادات الدول والصعوبات المعوقات التي تواجهها  وتركز على المنهج الوصفي بينما تركز هذه 

 محليالناتج الالدراسة على إبراز األثر الذي يمكن ان تحدثه بعض متغيرات االقتصاد الكلي )
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اإلجمالي، الصادرات غير البترولية، عدد المشتغلين، اإليرادات العامة(  على نمو المنشروعات 
 الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية 

 منهجية الدراسة:

يتبع هذا الدراسة المنهج الوصفي في اإلطار الن ري ، باالعتماد على مصادر ثانوية مثل الكتب  
 .اتختبار الفرضيوالدوريات والتقارير ، وت  تصمي  نموذج قياسي  ال والدراسات السابقة

 مصادر البيانات:

عتمد الدراسة على البيانات األولية من خالل تقارير وزارة المالية واالقتصاد والجهاز المركزي ت
جع اكذلك على البيانات الثانوية مثل الكتب والمر  كما تعتمد لالحصاء بالمملكة العربية السعودية

 والمجالت العلمية .

 :مناقشة النتائج 

تمت صياغة ووصف النموذج لتوضيح العالقة الخطية بين المتغير  ( صياغة وتوصيف النموذج:1
الصادرات  ،الناتج المحلي اإلجمالي( والمتغيرات المستقلة )عدد المنشآت المتوسطة والصغيرةالتابع )

لتابع، ( ل ياس أثر المتغيرات المستقلة على المتغير االعامةاإليرادات ، عدد المشتغلين، غير البترولية
 : وجاءت معادلة النموذج كالتالي

)الناتج المحلي اإلجمالي، الصادرات غير البترولية،  دالة =  عدد المنشآت المتوسطة والصغيرة 
 .عدد المشتغلين، اإليرادات العامة(

NOMSP = ƒ (GDP, NOPGRY, NOEMP, TRVNS) 
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 صياغة نموذج االنحدار الخطي المتعدد:وعند  -
µ +  4X 4B + 3X 3B + 2X 2+ B 1X 1B + 0= B Y 

 :أن  حيث
Y  = متغير تابع(عدد المنشآت المتوسطة والصغيرة(   
1X  = متغير مستقل(  الناتج المحلي اإلجمالي( 
2X = متغير مستقل(  الصادرات غير البترولية( 
3X = متغير مستقل(عدد المشتغلين(  
4X =)اإليرادات العامة )متغير مستقل  

𝜇   = )المتغير العشوائي )متغير مستقل 
لتحديد العالقات الداخلية واإلشارات وال ي  المتوقعة للمعلمات وفقًا للن رية االقتصادية توجد عالقة   

لناتج المحلي )ا ( والمتغيرات المستقلعدد المنشآت المتوسطة والصغيرةطرية بين المتغير التابع )
 .اإلجمالي، الصادرات غير البترولية، عدد المشتغلين، اإليرادات العامة(

ت  جمع بيانات عن المتغيرات الداخلة في النموذج ( تقدير معالم نموذج االنحدار الخطي المتعدد: 2
ة م(، وأفضل الطرق المستخدم2019 -2016( تمثل الفترة )سنوات 4في شكل سلسلة زمنية شملت )

في التقدير لمعال  نموذج االنحدار الخطي المتعدد، وأكثر التقديرات جودة طريقة المربعات الصغرى 
(، لما تتمتع به من خصائص عدم التحيز، واالتساق، والكفاءة أي أقل تباين، ويمكن OLSالعادية )

الصغرى لمجموا ( بإيجاد النهاية OLSالحصول على تقديرات معال  المربعات الصغرى العادية )
مربعات األخطاء )البواقي(، بالتالي يكون مجموا مربعات االنحدار والمفسرة بواسطة المتغيرات 

( تكون OLSالمستقلة أكبر ما يمكن، وفي ظل توفر شروط طريقة المربعات الصغرى العادية )
 التقديرات المتحصل عليها أفضل تقديرات خطية وغير متحيزة ولها أقل تباين.
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 :Eviews9تحليل معادلة االنحدار الخطي المتعدد باستخدام برنامج ( 3
 :Eviews9فيما يلي نتائج تحليل معادلة االنحدار الخطي المتعدد باستخدام برنامج      

   

  µ +  4X0.04 +3X +2.082X 81+1. 1X 0.94+7.12= Y 
 

 

 Eviews9( ملخص تحليل نموذج االنحدار الخطي المتعدد 1جدول )
Dependent Variable: Y   

Method: Least Squares   

Date: 29/03/21   Time: 05:39   

Sample: 2016 2019   

Included observations: 4   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C 7.12305 0.0617 2.704948 0.4916 

X1 0.94998 0.0411 3.506877 0.0004 

X2 1.81261 0.0320 5.056637 0.0010 

X3 2.08096 0.0141 2.293879 0.0053 

X4 0.04580 0.0486 4.102015 0.0420 

     
     

R-squared 0.763241     Mean dependent var 161725.5 

Adjusted R-squared 0.695889     S.D. dependent var 3021.159 

S.E. of regression 1920.542     Akaike info criterion 18.14327 

Sum squared resid 55327225     Schwarz criterion 18.34210 

Log likelihood 80.01432     Hannan-Quinn criter. 18.17692 

F-statistic 9.847409     Durbin-Watson stat 2.018221 

Prob(F-statistic) 0.000074    

     
     

 من نتائج الدراسة التحليلية نالباحثاالمصدر: إعداد 
، 9Eviewsبعد الحصول على نتائج تحليل معادلة االنحدار الخطي المتعدد باستخدام برنامج       

يت  تقيي  التقديرات من خالل اإلشارات وال ي  الرقمية لمعلمات النموذج وتوضح هذه ال ي  المقدرة ما 
كانت هذه التقديرات ذات مدلول أو معنى من الناحية االقتصادية، وما إذا كانت مقبولة من إذا 

الناحية اإلحصائية ويطلن عليه اختبار الدرجة األولى، فضاًل عن توفر شروط طريقة المربعات 
 الصغرى العادية، وعليه هناك عدد من معايير تمكن من عملية التقيي ، منها:

التقديرات للمعايير االقتصادية: يعتمد هذا المعيار على إشارة التقديرات )سالبة اختبار مدى مالئمة  -أ
أو موجبة( فضاًل عن حجمها أو مدها أو حدودها أو مقدرها أو قيمة الرقمية، فالن رية االقتصادية 
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تضع قيود مسبقة على حج  وإشارة المعلمات، تعتمد في ذلك على منطن معين، وقد ت  حذف متغير 
نموذج لعدم التوافن مع الن رية االقتصادية وفقًا لإلشارة، ومن ث  ت  أعادة صياغة النموذج من ال

 وقياسه مره أخري. 
يوضح نموذج االنحدار الخطي المتعدد المقاس مالئمة التقديرات للمعايير االقتصادية باالعتماد     

وجود عالقة لالمعايير االقتصادية  على اإلشارة في نتائج التحليل، حيث تطابقت المعلمات المقدرة مع
الناتج المحلي )( والمتغيرات المستقلة عدد المنشآت المتوسطة والصغيرةطردية بين المتغير التابع )

  .اإلجمالي، الصادرات غير البترولية، عدد المشتغلين، اإليرادات العامة(
التأكد من مدى مالئمة التقديرات  ت اختبار مدى مالئمة التقديرات للمعايير اإلحصائية:  -ب

المتحصل عليها من الناحية االقتصادية، يأتي دور المعايير اإلحصائية التي تهدف إلى  التحقن 
ي ، وت  التحقن في مدى الثقة اإلحصائية فمعلمات النموذج التفسيرية لل اهر محل الدراسة من قدرة

 βية(. من نتائج التحليل باالعتماد على قيمة التقديرات الخاصة بمعلمات النموذج )اختبار المعنو 
عدد تزيد  حدة واحدةبمقدار و  الناتج المحلي اإلجماليلكل متغير مستقل، توصلنا إلى  أنه عند زيادة 

 الصادرات غير البتروليةقيمة  زيادة( وحدة، وعند 0.94بمقدار )المنشآت المتوسطة والصغيرة 
عدد ( وحدة، وعند زيادة 1.81المتوسطة والصغيرة بمقدار )تزيد عدد المنشآت  وحدة واحدة بمقدار

( وحدة، وعند 2.08بمقدار وحدة واحدة تزيد عدد المنشآت المتوسطة والصغيرة بمقدار ) المشتغلين
بمقدار وحدة واحدة تزيد عدد المنشآت المتوسطة والصغيرة بمقدار  قيمة اإليرادات العامةزيادة 

 ( وحدة.0.04)
+  µ   4+0.04 X3+2.08 X2+1.81 X 1=7.12+0.94 X Y 

( مع مستوي المعنوية Probاختبار معنوية المعلمة لكل متغير مستقل من خالل مقارنة قيمة ) -ج  
(عن قيمة المتغيرات المستقلة 0.05نالحظ ارتفاا مستوي المعنوية ) %95( عند درجة ثقة 0.05)

 مما يؤكد معنوية كل متغير مستقل.
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 المعالم معنوية( 2جدول )

Variable Prob.   

  
  

C 0.4916 

X1 0.0004 

X2 0.0010 

X3 0.0053 

X4 0.0420 

 المصدر: إعداد الباحثان من نتائج الدراسة التحليلية
يشير معامل التحديد المتعدد  (:2R( قياس القدرة التفسيرية للنموذج )معامل التحديد المتعدد 4
2R " من المتغيرات الكلية التي توضحها المتغيرات المستقلة "تغيرات %67إلى النسبة المئوية "

مفسرة" وما تبقي من قيمة النسبة المئوية يمثل متغيرات أخري "تغيرات غير مفسرة" ل  يت  قياسها في 
تنحصر بين الصفر والواحد  2Rالنموذج ويمثلها الخطأ العشوائي، كما أن قيمة معامل التحديد 

10الصحيح ) ≤ R2 ، والصفر يشير إلى أن القدرة التفسيرية "2Rوعندما يساوي معامل التحديد " (≥
للنموذج منعدمة، وذلك يعكس أن المتغيرات المستقلة قد فشلت في تفسير التغيرات في المتغير 
التابع، وعندما تبلغ الواحد الصحيح يشير ذلك إلى أن القدرة التفسيرية للنموذج مؤكدة، وذلك يعكس 

رات المستقلة قد نجحت في تفسير مجمل التغيرات في المتغير التابع، وقد بلغت القدرة أن المتغي
(، وذلك يوضح أن المتغيرات المستقلة 0.76التفسيرية لنموذج االنحدار الخطي المتعدد المقدر قيمة )

 (عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تفسير المتغير التابع ) %76"المفسرة" ساهمت بنسبة 
تمثل متغيرات أخري "غير مفسره" في النموذج، يت  تضمينها في المتغير  %24وما تبقي بنسبة 

 ، كما بلغ معامل التحديد المصحح. μالعشوائي 
 

 ( معامل التحديد3جدول )

R-squared   = 0.763 

Adjusted R-squared = 0.695 

 من نتائج الدراسة التحليلية نالباحثاالمصدر: إعداد 
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الختبار معنوية نموذج االنحدار الخطي  اختبار معنوية معالم نموذج االنحدار الخطي المتعدد:( 5
المتعدد من خالل قياس تباين األخطاء العشوائية المقدرة، وتباين معامالت االنحدار، وتباين ثبات 
معادلة االنحدار، والخطأ المعياري لها، واختبار معنوية معلمات االنحدار الخطي المتعدد، وتكوين 

ي المتعدد، واختبار معنوية العالقة الخطية لالنحدار المتعدد حدود الثقة لمعال  نموذج االنحدار الخط
 (.F)باستخدام 

استخدم الختبار كل معلمة في نموذج االنحدار  ( اختبار معنوية معلمات االنحدار الخطي المتعدد:6
المحسوبة  t-Statisticالخطي المتعدد من خالل صياغة الفروض ومن ث  مقارنة ال يمة المطلقة له 

الجدولية، ومن ث  قبول أو رفض فرض العدم بوجود عالقة  t-Statisticموذج ومقارنتها به في الن
 أو عدمها بين كل  متغير مستقل على حده والمتغير التابع. 

: نعني بذلك فرضي العدم والقبول، في حالة فرض العدم ال توجد عالقة بين ( صياغة الفروض7
، بينما في β: 0H  ≠ 0" والمتغيرات المستقلة والمتوسطة عدد المشروعات الصغيرةالمتغير التابع "

 " عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطةحالة الفرض البديل توجد عالقة بين المتغير التابع " 
 . β: 1H 0 =والمتغيرات المستقلة 

ت  قياس نموذج االنحدار الخطي المتعدد بطريقة المربعات الصغرى  ( اختبار معنوية المعلمات:8
= 1.96الجدولية ) t-Statisticوعنده بلغت قيمة   }( 0.05ومستوى معنوية ) %95بدرجة ثقة 

t ومن نتائج التحليل السابن سوف تت  المقارنة بين قيمة ،)t-Statistic  المحسوبة لكل المعلمات
 مع ال يمة الجدولية له.

 المحسوبة لكل المعلمات مع القيمة الجدولية t-Statistic( مقارنة بين قيمة 4جدول )

Variable t-Statistic 

  
  

C 2.704948 

X1 3.506877 

X2 5.056637 

X3 2.293879 

X4 4.102015 
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 ن من نتائج الدراسة التحليليةالباحثاإعداد المصدر: 
المحسوبة ومقرنتها مع القيمة الجدولية  t-Statisticبأخذ القيمة المطلقة لقيمة ( و4من الجدول )    

تزيد عن  1Xالمحسوبة للمتغير المستقل  Statistic-t(، نجد أن قيمة t= 61.9لها البالغة )

61.93.50الجدولية ) تزيد عن  2Xالمحسوبة للمتغير المستقل  Statistic-t(، كذلك قيمة <

61.95.05الجدولية ) عن  تزيد 3Xالمحسوبة للمتغير المستقل  Statistic -tقيمة بينما(، <

2.29 )1.96الجدولية ) تزيد عن  X4المحسوبة للمتغير المستقل   t-Statisticقيمة ، بينما <

4.10 )1.96الجدولية ) وبذلك نرفض الفرض العدم ونقبل الفرض البديل بوجود عالقة ذات  <

  X3,X2,X1(X,4( التابع اتوالمتغير Y)(داللة إحصائية بين المتغير المستقلة 
 
 

 (: Fاختبار معنوية العالقة الخطية لالنحدار المتعدد )باستخدام  (9

 صياغة الفروض:  -

 االنحدار غير معنوي فرض العدم( := 0 β: 0H) 

 االنحدار معنوي  الفرض البديل( :0 ≠ 𝛽: 1H) 
 

 (F( اختبار معنوية العالقة الخطية لالنحدار المتعدد )باستخدام إحصاءه 5جدول )
 

 
 

 من نتائج الدراسة التحليلية نالباحثاالمصدر: إعداد 
( وقد تجاوزت F-statistic=9.84المحسوبة ) F( أن قيمة إحصاءه 5نالحظ من الجدول )     

ية بين ذات معنو وحدات، وبذلك نرفض فرض العدم ونقبل الفرض البديل، بمعني وجود عالقة  5اله
-F=0المحتملة ) F، بينما بلغت قيمة إحصاءه  المتغير التابع والمتغيرات المستقلة بشكل عام

statistic .وذلك يدل على معنوية النموذج المقدر ،) 
بعد التأكد من صالحية التقديرات وفن المعاير الثالث  اختبار القدرة التنبؤية للنموذج:  (10

رات في لتنبؤ بال ي  العددية للمتغيا باواإلحصائية وال ياسية( يمكن استخدمه)الن رية االقتصادية 

F-statistic 9.847409 
Prob(F-statistic) 0.000074 
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المستقبل، لذا يتعين اختبار مدى قدرة النموذج ال ياسي على التنبؤ، فالتنبؤ قائ  على أساس أن 
المستقبل القريب امتدادًا للحاضر القريب، وهو بذلك وصف لحالة ال اهرة في نقطة أو مدة زمنية 

ي المستقبل. للتنبؤ العلمي القائ  على دراسات اقتصادية قياسية مفهوم مرتبط بالدراسة والتحليل معينة ف
العلميين لل اهرة في الحاضر والماضي وتوقع سلوك هذه ال اهرة في المستقبل، ووفقًا للطرق 

فقط للحدث  ةالمستخدمة في التنبؤ ت  استخدام طريقة التنبؤ بنقطة وهو تنبؤ يقصد به إعطاء قيمة واحد
 المتوقع أو الحدث المستقبلي للمتغير التابع.      

فيما يتعلن مشاكل ال ياس لنموذج مشاكل القياس لنموذج االنحدار الخطي المتعدد:   (11
 االنحدار الخطي المتعدد، نوضح اآلتي:

الت االنحدار مال يؤثر وجود االرتباط الذاتي بين البواقي على قي  معا االرتباط الذاتي بين المتغيرات: -
في المعادلة تحت الدراسة، وحتى في حالة وجود االرتباط الذاتي فإن معامالت االنحدار تكون غير 
متحيزة، وبوجود االرتباط الذاتي يؤدي إلى حساب أخطاء معيارية أقل لهذه المعلمات، بالتالي رس  

وجد اتي، كشف عن االرتباط الذصورة متفائلة أكثر من الالزم، وباستخدام اختبار )ديربن واتسون( لل
(، 1.3، وهو بذلك من الرتبة األولى، وقد تجاوزت قيمته اله ) (D.W =2.018221)ن أنالباحثا

بما يشير إلى  عدم وجود ارتباط ذاتي بين المتغيرات المستقلة، وبإجراء اختبار االرتباط واالنحدار 
، وكذلك 0.05الذاتي، وضح عدم وجود ارتباط ذاتي بين المتغيرات المستقلة عند مستوى معنوية 

ت هر  16، وجميعها تقترب من الصفر عند عدد اإلبطات Auto-Correlationباالعتماد على قي  
 قيمة المتغيرات التي توضح عدم وجود انحدار ذاتي لمتغيرات النموذج المستقلة.
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 (  االرتباط الذاتي بين متغيرات النموذج6جدول )
Date: 01/04/2021  13: 03 Time:    

92016 Sample:201      

Included observations: 4     

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC PAC Q-Stat Prob 

       
       .  |0039| .  |******| 1 0.610 0.651 11.532 0.000 

.  |0019 | . *| .   | 2 0.420 -0.160 20.385 0.000 

.  |001   | .  | .   | 3 0.366 0.023 23.731 0.000 

.  |00   | .**| .   | 4 0.140 -0.289 24.250 0.000 

. *|  0   | .**| .   | 5 -0.109 -0.218 24.586 0.000 

.**|  0   | . *| .   | 6 -0.296 -0.132 27.274 0.000 

***|  0   | .  | .   | 7 -0.371 0.051 31.874 0.000 

***|  0  | .  | .   | 8 -0.391 -0.002 37.493 0.000 

***|  0   | .  | .   | 9 -0.378 0.008 43.101 0.000 

.**|  0   | .  |*.   | 10 -0.272 0.077 44.379 0.000 

.**|  0   | .**| .   | 11 -0.205 -0.200 44.493 0.000 

. *| .   | .  | .   | 11 -0.156 -0.052 45.891 0.000 

       
       

 من نتائج الدراسة التحليلية انالباحثالمصدر: إعداد 
في ظل وجود هذه المشكلة ت ل تقديرات المعال  باستخدام طريقة  عدم ثبات التباين "عدم التجانس": -

المربعات الصغرى العادية غير متحيزة ومتسقة، ولكنها تفقد خاصية الكفاءة، وباستخدام اختبار 
 ترتيب التصاعدي طبقًا ل ي  المتغيرات المستقلة ومن ث  اختبار ثلث"جولد فيلد وكوانت" من خالل ال

المشاهدات الكلية ومقارنتها باختبار كل المتغيرات في النموذج ليمثالن قي  صغري وكبري للمتغيرات 
، وبالتطبين اتضح معنوي Fالمستقلة، ومن ث  اكتشاف مشكلة عدم ثبات التباين من خالل معنوية 

 وجود مشكلة عدم ثبات التباين "عدم التجانس".النموذج وعدم 
تعد مشكلة التعدد الخطي من المشكالت ال ياسية التي مشكلة التعدد الخطي أو االعتماد الخطي:  -

(، وهو أال يكون في OLSتنشأ نتيجة اختالل شرط من شروط طريقة المربعات الصغرى العادية )
ثنين أو أكثر من المتغيرات المستقلة في النموذج، نموذج االنحدار المتعدد ارتباط خطي تام بين ا

لذا فإن وجود عالقة خطية بين أحد المتغيرات المستقلة ومتغير أو أكثر من المتغيرات المستقلة 
األخرى، يؤدي إلى  ظهور مشكلة التعدد الخطي، مما يترتب عليه عدد من المشكالت عند تحليل 

وكذلك األخطاء المعيارية لهذه المعال . في النموذج االنحدار من حيث تقدير معلمات النموذج 
جة جراء المعالالمقدر لالنحدار الخطي المتعدد موضع الدراسة، ت  معالجة مشكلة التعدد الخطي بإ
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نموذج، ت  ال في )الصادرات غير البترولية، عدد المشتغلين( المتغيرات المستقلةاألولي لكل من 
إجراء ليت   ،التحديد للنموذج مع عدم معنوياتها عند التحليل األوليمل اكتشافها عن طرين ارتفاا معا

 .( لهذين لمتغيرين ومن ث  التحليل مرة أخرى 1-التحليل األول المعدل )
 

 الخاتمة:

الصغيرة والمتوسطة في الوقت الحاضر دوًرا مهًما في االقتصاد السعودي  المشروعات  تلعب   
في مختلف المجاالت مثل التجارية والصناعية والزراعية والخدمية. وهذا يندرج في نفس خط 

. لذلك هدفت هذه الدراسة إلى التعرف 2030األهداف اإلقتصادية لر ية المملكة العربية السعودية 
لناتج المحلي اإلجمالي، الصادرات غير البترولية، عدد المشتغلين و اإليرادات ا على أثر تغيرات  

ت النتائج وأظهر العامة على  نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة  في  المملكة العربية السعودية 
ن هنالك عالقة معنوية ذات داللة احصائية بين المتغير التابع " عدد المشروعات الصغيرة  أ

الناتج المحلي اإلجمالي، الصادرات غير البترولية، وهي )  " والمتغيرات المستقلة والمتوسطة 
ممايعني وجود العالقات التبادلية والتكاملية االقتصادية بصورة  عدد المشتغلين، اإليرادات العامة(

 كبيرة في االقتصاد السعودي.
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