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 ملخص: 

االموال على النمو االقتصادي فً المملكة رؤوس هجرة تقدم هذه الورقة األدلة على تأثٌر 

رؤوس األموال لهجرة  شامالا  .وتقدم تحلٌالا 2112-1991العربٌة السعودٌة خالل الفترة من 

وآثارها على االستثمار المحلً ومعدالت النمو االقتصادي. واستخدمت الدراسة النظام الرئٌسً 

رؤوس األموال وتقٌٌماته هً عوامل هامة هجرة ، ومن خاللها تم اكتشاؾ أن  للتقدٌرات المتبقٌة

وأكتشؾ أٌضا أن هجرة رؤوس لتفسٌر االتجاهات االقتصادٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة. 

األموال لها تأثٌر سلبً على االقتصاد، ونتٌجة لذلك فمن المستحسن أن توفر الحكومة بٌئة مواتٌة 

ستثمار األجنبً المباشر وال تشجع هجرة رؤوس لألعمال التجارٌة لتزدهر وبالتالً تشجٌع اال

 األموال.

 .النمو االقتصادي - المملكة العربٌة السعودٌة –هجرة رؤوس األموال الكلمات الدالة:
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 :مقدمة

ألي  عملٌة النمو االقتصادي أمام تمثل هجرة رأس المال أحد الظواهر التً تقؾ عائقا

من  ٌهاجررأس المال الذي ب االمصطلح ظهر بشكل ٌجعله أكثر ارتباطعلى الرؼم من أن و. دولة

موال المهاجرة أثبت أن رؤوس األ ، إال أن التقدٌرات المختلفة لحجمإلى المتقدمة النامٌة الدول

الدول النامٌة والمتقدمة على حد سواء ٌعانون من تلك الظاهرة، وإن كانت أثارها على النمو 

فرصة عنه من  لما ٌنتجوتنبع أهمٌة رأس المال المهاجر  .ول النامٌةاالقتصادي أكبر فً الد

جنبٌة تنتقل فإن االستثمارات األعالوة على ذلك، لدول واألفراد على حد سواء. ل ضائعةاستثمارٌة 

فً . خر بشكل قانونً وتساهم فً تحسٌن الوضع االقتصادي للدول التً تدفقت إلٌهاآمن بلد إلى 

فً نظر البعض هو خروج ؼٌر قانونً لألموال من دولة ألخرى، المهاجر، حٌن أن رأس المال 

ٌتم إدخاله فً الحسابات القومٌة أي أنه ٌؤثر بالسلب على الدولة التً ٌهاجر منها وعادة ما ال 

 1كمٌات كبٌرة.بعلى الرؼم من أنه قد ٌتدفق  للدولة المستقبلة

كان فإذا 2؛الوطنًفقدان الثقة فً االقتصاد تأتى من  فإن هجرة رأس المال ،إلٌرٌاروفقا 

إلى ٌمٌلون  م، فإنهالمحلٌة مصولهألعدم استقرار االقتصاد الكلً تهدٌدا فً  ٌرون مالكً األصول

التحول إلى األصول األجنبٌة وذلك لحماٌة قٌمة أصولهم من أي تؽٌرات مفاجئة. هذه التؽٌٌرات 

النظام المصرفً أو تأجٌل مدفوعات الفائدة على الدٌن كون فً شكل تجمٌد األصول فً تٌمكن أن 

انخفاض قٌمة  ونٌتوقع المستثمرٌنمبالؽة فً تقدٌر قٌمة العملة فإن  هناك ذا كانإوعادة العام.

 ، أي المستثمرٌن همالعملة فً المستقبل، ومن أجل حماٌة أصولها ضد مخاطر أسعار الصرؾ فإن

األصول األجنبٌة  إلىمن األصول المحلٌة أموالهم  ٌلة، ٌقومون بتحوأصحاب الثروات المحلٌ

 3لتجنب خسارة رأس المال المحتملة.

إلى  1991ملٌار فً  442وقد زاد  الناتج المحلً اإلجمالً للمملكة العربٌة السعودٌة من 

وحه من ماقتصادٌة ط بإصالحات، وكان هذا النمو مصحوبا بالقٌام 2113رٌلٌون لاير عام ت 2.8

صلة األفكار المبتكرة لتنوٌع مصادر الدخل والثروة وتحسٌن بٌئة األعمال وتحسٌن جودة خالل موا

                                           
1
Joaquin L. Vespignani, "Capital Flight, Saving Rate and the Golden Rule Level of 

Capital Policy Recommendations for Latin American Countries", American Review of 

Political Economy, Vol. 6, No. 2, 2008, p. 1  
2
D.Eryar, "Capital Flight from Brazil in the Era of Financial Globalization", Allied 

Social Science Association (ASSA) Convention, University of Oregon, 2004, p. 1 
3
Pastor M., "Capital Flight from Latin American" World Development,Vol.18,1990,p. 2  
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ا  دوراا  السعودٌة لقد كان لالستثماراتورص عمل للسعودٌٌن بالقطاع الخاص. فالتعلٌم وتوفٌر   هاما

 فً األجنبٌة االستثمارات دور بأولوٌة قدٌماا  االعتقاد من الرؼم فعلى تلك العملٌة، فً ومحورٌاا 

 تطبٌق بداٌة مع خاصة االنحصار فً بدأ قد الفكرة بتلك اإلٌمان أنإال  االقتصادٌة، التنمٌة عملٌة

 القائم االقتصادي الفكر بتبنً بالمملكة القرار متخذي من األكبر الشق اتجه حٌث السعودة، سٌاسة

 استثمارٌة مشارٌع فً تدوٌرها إعادة وضرورة السعودٌة لألموال الوطنٌة بالملكٌة الشعور على

 .الوطن أرض نطاق داخل

 الدولة القتصاد السعودٌة االستثمارات تقدمها التً العدٌدة الممٌزات من الرؼم علىو

 العمل فرص وزٌادة الخارجٌة التحوٌالت معدالت تقلٌص خالل من سواء حد   على والشباب

ظاهرة هجرة رأس المال بدأت تؤثر على تلك االستثمارات وتقلص من حجمها  أن إال المتاحة،

. وعلى الرؼم من أهمٌة الظاهرة، إال فً المملكة النمو االقتصاديمحلٌا، وهو ما كان له أثره على 

 أنه لم ٌتم إعطائها القدر الكافً من االهتمام فً الدراسات االقتصادٌة.

هجرة رأس المال فً المملكة العربٌة الضوء على  إلى إلقاء الدراسة تهدفمن هنا، 

. ولقد تم 2112-1991فً الفترة  أثرها على عملٌة النمو االقتصادي تحدٌد السعودٌة من أجل

اختٌار تلك الفترة نظرا لعدم توافر البٌانات فٌما قبل ذلك لبعض المؤشرات وخاصة مؤشر الحرٌة 

 ظاهرة على الضوء إلقاء أولها ٌتناول رئٌسٌة أقسام ثالثة إلى الدراسة تنقسم سوؾو االقتصادٌة.

وعالقته  أسبابه وتوضٌح تعرٌفه تشمل للمفهوم نظري إطار وضع عن طرٌق األموال هجرة

 المملكة من المهاجرة األموال رؤوس قٌاس عملٌة الثانً القسم ٌتناول بعد ذلك، .بالنمو االقتصادي

 مناخ تحلٌل الثالث القسم ٌتناول بٌنما  .المتبقٌة القٌمة مقٌاس استخدام خالل من السعودٌة العربٌة

 خارج إلى األموال هجرة ونتائج أسباب على للوقوؾ السعودٌة العربٌة المملكة فً االستثمار

 السعودٌة، بٌنما تعرض الخاتمة لتوصٌات التصدي لتلك الظاهرة. العربٌة المملكة

 التساؤل البحثً .1

إلى إلقاء الضوء على هجرة رأس المال فً المملكة  ٌتضح مما سبق أن الدراسة تهدؾ

. ولقد 2112-1991تحدٌد أثرها على عملٌة النمو االقتصادي فً الفترة  العربٌة السعودٌة من أجل

تم اختٌار تلك الفترة نظرا لعدم توافر البٌانات فٌما قبل ذلك لبعض المؤشرات وخاصة مؤشر 

المشكلة البحثٌة فً شكل تساؤل رئٌسً تسعى الدراسة  الحرٌة االقتصادٌة. ومن ثم، ٌمكن صٌاؼة
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"ما هو أثر هجرة رأس المال على النمو االقتصادي فً المملكة العربٌة لإلجابة علٌه كما ٌلً:

 ؟"2012-1991السعودٌة فً الفترة 

 التساؤالت الفرعٌة .2

اهم ٌفرض التساؤل البحثً الرئٌسً للدراسة مجموعة من التساؤالت الفرعٌة والتً تس

 اإلجابة علٌها فً تحدٌد أركان الدراسة كما ٌلً:

 ما هً أسباب هجرة رأس المال من المملكة العربٌة السعودٌة؟ * 

 ما هً طبٌعة العالقة بٌن هجرة رأس المال واالقتصادي السعودي؟ * 

 ما هً السبل التً ٌمكن من خاللها الحد من هجرة رأس المال إلى خارج المملكة العربٌة  * 

 السعودٌة؟

 :أهمٌة الدراسة .3

على الرؼم من أن ظاهرة هجرة رأس المال لٌست بالجدٌدة، إال أن الباحث لم ٌجد سوى 

دراسات قلٌلة تلقً الضوء على ظاهرة هجرة رأس المال فً المملكة، منها واحدة تدرس الظاهرة 

ثم، ٌمكن القول . من 2112-1973فً المملكة كجزء من مجموعة من الدول العربٌة خالل الفترة 

بأن تلك الدراسة سوؾ تكون أولى الدراسات التً تلقً الضوء على قضٌة هجرة رأس المال فً 

 . 2112-1991المملكة وأثرها على عملٌة النمو االقتصادي بشكل مفصل 

 : أهداف الدراسة .4

 تهدؾ الدراسة إلى:

على المملكة العربٌة  توضٌح أثر هجرة رأس المال على النمو االقتصادي نظرٌا وبالتطبٌق* 

 السعودٌة.
 .2012-1==1 الوقوؾ على أسباب هجرة رأس المال من المملكة العربٌة السعودٌة* 

 السبل والوسائل التً ٌمكن من خاللها التصدي لظاهرة هجرة رأس المال فً المملكة.توضٌح * 
 تقسٌم الدراسة .5

 .اإلطار النظري األول: المبحث

 .المال المهاجر من المملكة العربٌة السعودٌةقٌاس رأس  الثانً: المبحث

 .أسباب هجرة رأس المال من المملكة العربٌة السعودٌة الثالث: المبحث

  الخاتمة والتوصٌات
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 المبحث االول

 اإلطار النظري

تناولت العدٌد من األدبٌات قضٌة هجرة رؤوس األموال بالدراسة والتحلٌل لمعرفة أسباب 

الظاهرة وأثرها على النمو االقتصادي. وال تقتصر الظاهرة كما ٌعتقد الكثٌرون على الدول النامٌة 

ٌناٌر  فقط، بل تشمل الدول النامٌة والمتقدمة على حد سواء. فعلى سبٌل المثال، ففً الفترة ما بٌن

% من إجمالً الناتج 9.2بلٌون ٌورو للخارج، بنسبة  97شهدت إسبانٌا هجرة  2112ومارس 

المحلً اإلجمالً. وفً الٌونان، وعلى ضوء األزمة المالٌة التً شهدتها البالد، وصل رأس المال 

وفً إفرٌقٌا، فقد خسرت دول جنوب الصحراء  4بلٌون ٌورو فً اسبوع واحد. 4المهاجر إلى 

وترجع خطورة الظاهرة  2111.5وحتى  1971بلٌون دوالر خالل الفترة من  814كبرى حوالً ال

إلى ما تسببه من تناقص فً إمكانٌة النمو االقتصادي، وإحداث نتائج عكسٌة فً عملٌة إعادة 

 توزٌع الدخل.

 : وكٌفٌة قٌاسه أوال: مفهوم هجرة رأس المال

 تعرٌف هجرة رأس المال .1

األدبٌات قضٌة هجرة رؤوس األموال بالدراسة والتحلٌل لمعرفة أسباب تناولت العدٌد من 

الظاهرة وأثرها على النمو االقتصادي. وال تقتصر الظاهرة كما ٌعتقد الكثٌرون على الدول النامٌة 

ففً الفترة ما بٌن ٌناٌر  على سبٌل المثال،ف. على حد سواء فقط، بل تشمل الدول النامٌة والمتقدمة

% من إجمالً الناتج 9.2بلٌون ٌورو للخارج، بنسبة  97شهدت إسبانٌا هجرة  2112ومارس 

المحلً اإلجمالً. وفً الٌونان، وعلى ضوء األزمة المالٌة التً شهدتها البالد، وصل رأس المال 

ل جنوب الصحراء سبوع واحد. وفً إفرٌقٌا، فقد خسرت دوأبلٌون ٌورو فً  4المهاجر إلى 

. وترجع خطورة الظاهرة 2111وحتى  1971بلٌون دوالر خالل الفترة من  814الكبرى حوالً 

ٌة فً عملٌة إعادة إلى ما تسببه من تناقص فً إمكانٌة النمو االقتصادي، وإحداث نتائج عكس

 توزٌع الدخل.

                                           
4
http://www.economywatch.com/in-the-news/spain-central-bank-reveals-record-82-

billion-capital-flight-in-march.01-06.html 
5
James K. Boyce and LéonceNdikumana, Capital Flight from Sub-Saharan African 

Countries: Updated Estimates, 1970 – 2010, Political Economy Research Institute, 

University of Massachusetts, 2012, p. 1 
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فً االعتبار عند  هاالتً ٌجب أخذامل وعمن الأن نٌة المستثمر ورؼبته  تشٌر األدبٌات إلى

تعرٌؾ هجرة رأس المال. على سبٌل المثال ٌرى دٌبلر وولٌمسون أن هجرة رأس المال المهاجر 

عبارة عن "مزاعم البٌع أو الشراء التً ٌحركها قلق المالك من قٌمة أصوله سوؾ تخضع للخسائر 

ة األموال "الساخنة"، وٌتوافق ذلك مع فكر6أو الضعؾ إذا ما تم االستمرار فً استثمارها محلٌا".

عبر عن رؼبة المقٌمٌن فً الدول فً امتالك األصول ٌرى دولً أن هجرة رؤوس األموال ت حٌث

ً ال ٌرى عنصر لسلطات المحلٌة. ومن ثم، فإن دولالمالٌة واألرباح التً ال تخضع لسٌطرة ا

فقط لرؼبة ، بل تخضع الظاهرة  المخاطرة أو وضع السوق، كشرط مسبق لوجود هجرة األموال

المستثمرٌن فً الخروج من نطاق سٌطرة السلطات المحلٌة، ما ٌجعل األموال المهربة والتدفقات 

 7المالٌة القانونٌة كالهما ضمن رأس المال المهاجر.

، أن مفهوم هجرة األموال ٌقتصر على األموال "الساخنة" من ناحٌته، ٌرى كودنجتون

ت المالٌة قصٌرة المدى بٌن الدول، حٌث ٌرى كودنجتون فقط. وٌعنً بلفظ الساخنة هنا التحوٌال

أن المفهوم ٌقتصر على تلك األموال التً تستجٌب بسرعة للتؽٌرات فً أحوال السوق مثل التؽٌر 

فً أسعار الفائدة، التؽٌر فً سعر الصرؾ، زٌادة المخاطر وؼٌر ذلك، بحٌث ٌتم تحوٌل األموال 

دة من تلك التؽٌرات. إال أنه ٌرى فً نفس الوقت أن القدرة من دولة ألخرى إذا ما شهد السوق واح

 8على التحكم فً تلك األموال تلؽً فكرة هجرة األموال من األساس.

تعدد األسباب التً تقؾ خلؾ هناك إجماع على رؼم االختالؾ حول التعرٌؾ إال أن 

تفادي الخسائر التً قد تنتج من استثمار  بحٌث ٌمكن أن تشملعملٌة هجرة رؤوس األموال، 

الرؼبة  لحكومٌة أو ؼٌر ذلك من األسباب، إضافة إلىاألصول محلٌا نتٌجة للفساد أو العقوبات ا

، وعلى رأسهم جٌرالد وفً الوقت الذي ٌرى البعضزٌادة األرباح فً األسواق المتقدمة. فً 

 سٌاسٌة ظاهرةلتصبح  أنفسهم األصولالمال كظاهرة قد تتخطى مالك  أسر هجرةاسباتٌن، أن 

 األجنبً النقد على الحصول وصالحٌات الذٌن لهم القدرة على الحكومة دور على تنطوي بطبٌعتها

                                           
6
Deppler, M. and Williamson M., "Capital Flight: Concepts, Measurement and Issues", 

In: International Monetary Fund, Staff Studies for the World Economic Outlook, 1987 

(Washington: International Monetary Fund, 1987), p. 39-40 
7
M. Dooley, W. Helkie, R. Tyron and J. Underwood, "An Analysis of External Debt 

Positions of Eight Developing Countries through 1990", Journal of Development 

Economics, Vol. 21. 1986, pp. 283-318  
8
Cuddington, J.T., "Capital Flight: Estimates, Issues, and Explanations", Princeton 

Studies in International Finance, No. 58, 1986, p. 1 
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دٌفون كارت واٌت أن الظاهرة تقوم باألساس  ، من أمثالخراآلالبعض  ٌرى 9.األثرٌاءوهم عادة 

وفً الوقت الذي ٌرى فٌه البعض أن 10فً تحقٌق تراكم الثروة. لمالك األصول على رؼبة خفٌة

، ٌرى البعض االخر أنه أمر ؼٌر قانونً ٌتم عن طرٌق التهرب  هجرة رأس المال هو أمر قانونً

 .التسجٌل عملٌةمن 

 قٌاس هجرة رأس المال  .2

فقد اختلفت  نتٌجة الختالؾ األدبٌات فٌما بٌنها حول وضع تعرٌؾ معٌن لهجرة األموال،

المقاٌٌس المستخدمة فً قٌاسها. وبشكل عام، ٌوجد خمسة مقاٌٌس لتقدٌر حجم رؤوس األموال 

 11المهاجرة ٌمكن التمٌٌز بٌن تلك المقاٌٌس كما ٌلً:

 ،"Mirror Stock Statisticsاإلحصائٌة " األسهم مرآة طرٌقةإلً  المقٌاس األول ٌستند -

ودائع المصارؾ ؼٌر  فً التؽٌٌر من خالل قٌاس المهاجرالمال  رأس قٌاس ٌتم علٌها وبناء

 هذه استخدام تم وقد. الوطنٌة التً لما ٌتم إٌداعها عبر البنوك حسب مكان إقامة المودع

 .خانوٌوهاكو قبل من الطرٌقة

  الساخن المال قٌاس أنه على إلٌه اإلشارة تتم ما ؼالباا  المال المهاجر، لرأس الضٌق المقٌاس -

"Hot Money Estimates"، على المال رأس عبارة عن مجموع صافً تدفقات وهو 

 إحصائٌات مٌزان المدفوعات. فً واإلسقاطات األخطاء إلى باإلضافة القصٌر المدى

 جارومورجان الدولً ، والذي ٌستخدمه البنك"Residual Estimates"مقٌاس القٌمة المتبقٌة -

 التفصٌل له الحقا.وهو المقٌاس الذي سوؾ ٌتم  انتٌوباستور

 "Trade-Faking Estimates"التجارة تزٌٌؾ نشاط أخذ من خالل المال رأس هجرة قٌاس -

والواردات، أو فقط حساب تقلٌص سعر  الصادرات من كالا  فً التسعٌر سوء)االعتبار،  فً

 الصادرات من لكال التجاري التزٌٌؾ وإضافة حساب ٌتم الصادرات ورفع سعر الواردات(،

 رأس هجرة  من المستمدة السابقة القٌاسات إلى النتائج إضافة تتم ثم ومن. معاا  والواردات

 االستنتاجات. من جدٌدة مجموعات إلنتاج المال

                                           
9
Gerald Epstein, "Introduction", In: Gerald Epstein, Capital Flight and Capital Controls 

in Developing Countries (Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2005), p. 3  
10

Dev Kar and Devon Cartwright‐Smith, Illicit Financial flows from Developing 

Countries: 2002-2006 (Washington DC: Global Financial Integrity, 2009), p. 5 
11

Gerald Epstein, Op. Cit., p. 4 
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 الزٌادة حساب  من خالل المال رأس هجرة قٌاس ٌتم حٌث الخامس المقٌاس بوضع دولً قام -

 إبالغ ٌتم ال والتً المسجلة االستثمارات إٌرادات تجمع والتً الخارجٌة المطالبات فً

 المال رأس هجرة بٌن للتفرٌق كوسٌلة المفهوم هذا ٌستخدم ما ؼالباا  .بها المحلٌة السلطات

 عن المال رأس لهجرة القانونً ؼٌر الجانب لفصل كطرٌقة أو الشرعٌة، وؼٌر الشرعٌة

 ؼٌر المال رأس هجرات تراكم حساب  طرٌق عن دولً طرٌقة حساب ٌتم  .القانونً الجانب

 ؼٌر المال رأس هجرات على للوقوؾ ثالثة تعدٌالت وعمل المدفوعات مٌزان فً المعرفة

 إضافة ثانٌاا، المدفوعات. مٌزان إلى واإلسقاطات األخطاء إضافة تم أوالا، .عنها المبلػ

 المدفوعات مٌزان طلبات ناقص الخارجً للدٌن عنها المبلػ الدولً البنك أوراق فً االختالؾ

 حساب ٌتم ثالثاا، الخارجٌة. الطلبات رصٌد إجمالً المجموع ٌعطٌنا  تراكمً.  بشكل المسجلة

والتً ٌتم الحاجة إلٌها للحصول على دخل االستثمار المسجل فً  الخارجٌة، الممتلكات أرصدة

 الكلٌة األرصدة بٌن االختالؾ  .الدولً الفائدة سعر استخدام طرٌق عن المدفوعات، مٌزان

 المال رأس هجرة تقاس حٌث المال رأس هجرة أصل هو الثالث للمتطلبات الدولٌة والتعدٌل

 ووٌلٌامسون. كل من خانودٌبلر الطرٌقة هذه استخدام تم خر.وقدآلالختالؾ بٌن عاما و نتٌجة

 المبحث الثانى 

 قٌاس رأس المال المهاجر من المملكة العربٌة السعودٌة

مفهوم رأس المال المهاجر وطرق قٌاسه واآلثار التً تعرٌؾ السابق  أوضحت النقطة

وسوؾ ٌحاول هذا . عملٌة النمو االقتصادي بشكل نظريٌمكن أن تخلفها تلك الظاهرة على 

. 2112-1991الفصل تقدٌر أثر هجرة رأس المال على النمو االقتصادي فً المملكة خالل الفترة 

لدى الباحث من  ةمتوافر 2112وحتى  1991أس المال من عام ومن الجدٌر بالذكر أن تقدٌرات ر

خالل دراسة عبد هللا منصور التً سبق اإلشارة إلٌها. وهو ما دفع الباحث إلى تقدٌر كمٌة رأس 

من خالل قٌاس الفرق بٌن التدفقات المسجلة  ،2112وحتى  2113المهاجر من عام  المال

واستخدامات النقد األجنبً المسجلة أداة لقٌاس هجرة رأس المال أو فٌما ٌعرؾ بطرٌقة القٌمة 

 المتبقٌة والتً تم تطوٌرها من قبل البنك الدولً وٌمكن قٌاسها من خالل النموذج التالً:

                     [                ]  

 حٌث:

 : هو حجم هجرة رأس المال بالدوالر األمرٌكً.    

 : هو مقدار التؽٌر فً أرصدة الدٌن الخارجً.       

 : هو صافً تدفقات االستثمار األجنبً المباشر.     
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 :هو مٌزان الحساب الجاري.    

 األجنبٌة المتراكمة. االحتٌاطٌات مخزونمقدار التؽٌر فً  : هو      

بالتالً تصبح قٌم حجم رأس المال المهاجر فً النهاٌة كما هو موضح فً الجدول التالً. 

ملٌار  246.7كان حجم رأس المال المهاجر نحو  2112حٌث تشٌر الحسابات إلى أنه حتى عام 

 % عن العام السابق له.7.6دوالر بمعدل تؽٌر 

 (1جدول رقم )

 2012-2006من المملكة العربٌة السعودٌة  دٌر رأس المال المهاجرتق

 ) ملٌار دوالر)

 المصدر:اعداد الباحث استنادا على بٌانات مؤسسة النقد السعودٌة.

 فً المملكة ثالثا: أثر هجرة رأس المال على النمو االقتصادي

العالقة بٌن رأس المال المهاجر ومعددل النمدو االقتصدادي فدً ٌستعرض هذا القسم دراسة 

هجرة رؤوس األموال خارج المملكة على النمدو االقتصدادي  أثروكذلك  ،المملكة العربٌة السعودٌة

. وٌدتم ذلدك اسدتنادا إلدى أحدد النمداذج الرٌاضدٌة والقٌاسدٌة التدً اسدتخدمها خالل فتدرة الدراسدة فٌها

Hadjimichael .المعادلددة التددً تصددؾ النمددوذج الشددكل وتأخددذ  12عنددد دراسددته لهددذا الموضددوع

 التالً:

                                           
12

 M.Hadjimichael,"Effect of Macroeconomic Stability on Growth, Savings and 

Investment: An Empirical Investigation", IMF Working Paper, No.  94/98, 1994. 

التؽٌر فً  السنة

رصٌد 

الدٌن 

 الخارجً

صافً 

االستثمار 

األجنبً 

 المباشر

مٌزان 

الحساب 

 الجاري

التؽٌر فً 

 مخزون

 االحتٌاطٌات

 األجنبٌة

حجم هجرة 

 رأس المال

معدل 

 التؽٌر

2116 2.43 18.3 99.1 71.6 149.97 - 

2117 11.61 24.3 93.4 81.3 138.79 7.5 

2118 11.21 39.5 132.3 142 223.59 61.1 

2119 16.76 36.5 21 -31.3 62.56 128.1 

2111 -2.59 29.2 66.8 38.3 78.49 225.5 

2111 11.15 16.3 158.5 97.3 229.35 192.2 

2112 22.98 12.2 164.8 117.1 246.72 192.2 
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 حٌث:

 تشٌر إلى معدل النمو الحقٌقً للناتج المحلً اإلجمالً للفرد كمؤشر للنمو االقتصادي.   :

تشٌر إلى المتؽٌرات التحكمٌة التً ٌتضمنها النموذج وهً التكوٌن الرأسمالً إلى إجمالً    :

النمو السكانً،  الناتج المحلً اإلجمالً، ومعدل التضخم، ومعدل التبادل التجاري الدولً، ومعدل

 وتوقع الحٌاة عند المٌالد، ومؤشر الحرٌة االقتصادٌة والناتج المحلً اإلجمالً.

 تشٌر إلى رأس المال المهاجر.    :

 تمثل األخطاء فً النموذج والتً من المفترض أن تكون مستقلة وتتبع التوزٌع المعتاد.   :

 اختبارات جذور الوحدة .1

، وذلدك لفحدص اعتباره أحدد اختبدارات جدذر الوحددةب Dickey-Fullerتم استخدام اختبار

خصددائص السالسددل الزمنٌددة للمتؽٌددرات المشددار إلٌهددا والتأكددد مددن سددكونها واسددتقرارها، بهدددؾ 

الحصول على نتائج سلٌمة عند بناء النموذج السابق. وتشٌر النتائج فً ملحدق )ب( إلدى أن سدكون 

متؽٌرات عبر الزمن، وهو ما ٌتٌح إمكانٌة االعتماد علدى نمداذج واستقرار السالسل الزمنٌة لتلك ال

 االنحدار مباشرة دون حاجة إلى أخذ الفروق لتلك المتؽٌرات. 

 البٌانات المستخدمة -

. مشاهدة 23، والتً تشكل 2112وحتى  1991تم االعتماد على البٌانات فً الفترة من 

تم االعتمداد علدى قاعددة بٌاندات البندك ٌد سوؾ، وبعد الحصول على قٌمة رأس المال المهاجر سابقا

والدذي  ةاالقتصدادٌالدولً فً توفٌر السالسل الزمنٌة للمتؽٌدرات األخدرى باسدتثناء مؤشدر الحرٌدة 

 تقوم مؤسسة هرٌتاج بإصداره.

 معالجة القٌم المفقودة -

تمت معالجة القٌم المفقودة فً البٌانات باستخدام أسلوب االنحددار. وٌعتمدد هدذا األسدلوب 

علدى بندداء نمددوذج انحددار للمتؽٌددرات التددً بهددا عددد أقددل مددن القدٌم المفقددودة )باعتبارهددا المتؽٌددرات 

و التابعددة( علددى نظٌرتهددا التددً ال توجددد بهددا أٌددة بٌانددات مفقددودة )باعتبارهددا المتؽٌددرات المفسددرة أ

المستقلة(. وٌتم ذلك بشكل متكرر إلى أن ٌتم تقدٌر جمٌع القٌم المفقودة. وتعدد هدذه الطرٌقدة واحددة 

 من الطرق الشائعة الحتساب القٌم المفقودة.
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 العالقة بٌن رأس المال المهاجر ومعدل النمو االقتصادي -

ٌتبٌن وجود عالقة عكسٌة بٌن رأس المال المهاجر  بالنظر إلى شكل انتشار البٌانات،

ومعدل النمو الحقٌقً للناتج المحلً اإلجمالً فً المملكة العربٌة السعودٌة وهو ما ٌقود إلى أهمٌة 

 .دقةلعالقة بٌنهما بشكل أكثر دراسة العالقة الخطٌة بٌن المتؽٌرٌن للوقوؾ على درجة قوة ا

 (1شكل رقم )

 رأس المال المهاجر ومعدل نمو الناتج المحلً اإلجمالً للفردشكل انتشار البٌانات 

 
 

سة العالقة بٌن رأس المال المهاجر ومعدل النمو االقتصادي فً المملكة ادرمن خالل 

العربٌة السعودٌة، ٌتبٌن وجود عالقة عكسٌة قوٌة بٌنهما، حٌث بلؽت قٌمة معامل االرتباط بٌن 

ة كثٌرا بعد التحكم فً متؽٌرات النموذج األخرى التً سبق ، ولم تختلؾ العالق;.0-المتؽٌرٌن 

 -أي بعد التحكم فً بقٌة العوامل األخٌر –اإلشارة إلٌها، حٌث بلؽت قٌمة معامل االرتباط الجزئً 

 .1>:.0-بٌنهما نحو 

 العالقة بٌن راس المال المهاجر ومعدل النمو االقتصادي
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 معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي
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 البٌان قٌمة معامل االرتباط المعنوٌة

 االرتباط الثنائً 00700- 00000

 االرتباط الجزئً 00680- 0.004

 

تم التحقق من االفتراضات التً ٌقوم علٌها نموذج االنحدار الخطً مثل االعتٌادٌة 

إال أن النموذج المبدئً الذي تم بنائه ٌعانً من مشكلة التعدد  وعشوائٌة األخطاء وكذلك الخطٌة،

الخطً بٌن المتؽٌرات وذلك لوجود متؽٌر الناتج المحلً اإلجمالً، وقد تم استبعاد هذا المتؽٌر من 

لم ٌضؾ قدرة تفسٌرٌة  -إلى جانب مشكلة التعدد الخطً التً ٌثٌرها –معادلة النموذج حٌث أنه 

% من التؽٌر فً معدل نمو الناتج >.8االعتداد بها، فهو ال ٌفسر سوى  معنوٌة للنموذج ٌمكن

المحلً اإلجمالً للفرد. وٌتضح ذلك من خالل الجدولٌن التالٌٌن، حٌث ٌتضمن الجدول الثانً 

 ==:.0معامل التحدٌد أو القدرة التفسٌرٌة للنموذج بعد استبعاد المتؽٌر، لٌصبح معامل التحدٌد 

 ً ٌوضحها الجدول األول.  والت ;8;.0بدال من 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .864
a
 .747 .602 2.0057 

a. Predictors: (Constant), Economic_freedom_index, population_growth, 

Inflation_rate, capital_flight, capital_formation, Life_expectancy, 

terms_of_trade, GDP 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .836
a
 .699 .558 2.1129 
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a. Predictors: (Constant), Economic_freedom_index, population_growth, 

Inflation_rate, capital_flight, capital_formation, Life_expectancy, 

terms_of_trade 

 النموذج النهائً

بعد التحقق من افتراضات النموذج، تم التوصل إلى الشكل النهائً، وذلك للوقوؾ على 

رأس المال على معدل نمو الناتج المحلً اإلجمالً للفرد داخل المملكة. وٌأخذ  لهجرةالفعلً  األثر

 الشكل التالً:

* )رأس المال المهاجر( +  0.099 - >09.=8 -=  معدل النمو الحقٌقً للناتج المحلً اإلجمالً

* )معدل التضخم(  0.108* )التكوٌن الرأسمالً كنسبة من الناتج المحلً اإلجمالً( +  =0.82

)معدل  * 81:.0-* )توقع الحٌاة عند المٌالد(  ;=0.9* )معدل التبادل الدولً( +  0.118 –

 * )مؤشر الحرٌة االقتصادٌة( 1;0.1النمو السكانً( +

وتؤكد المعادلة السابقة وكما ٌتبٌن من الجدول التالً على العالقة العكسٌة بٌن رأس المال 

المهاجر ومعدل نمو الناتج المحلً اإلجمالً للفرد، كما تشٌر النتائج إلى أن كل عشرة ملٌارات 

حو تراجع فً معدل نمو الناتج المحلً اإلجمالً للفرد بن حدثتة دوالر تهاجر إلى خارج المملك

ومن ثم ٌستمر االقتصاد الوطنً فً النزٌؾ جراء خروج تلك األموال، وٌتأكد هذا . 0.99

 ً سبقت اإلشارة إلٌها دون تؽٌٌر.االستنتاج فً ظل التحكم فً المتؽٌرات األخرى الت

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) -

49.058 
66.345  -.739 .471 
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capital_flight 
-.055 .016 -1.599 

-

3.474 
.003 

capital_formation .429 .265 .550 1.617 .127 

Inflation_rate .104 .236 .096 .442 .665 

terms_of_trade 
-.114 .049 -1.598 

-

2.332 
.034 

Life_expectancy .597 .689 .381 .867 .399 

population_growth -.641 .681 -.207 -.942 .361 

Economic_freedom_index .171 .322 .185 .533 .602 

a. Dependent Variable: GDP_growth 

 المبحث الثالث

 من المملكة العربٌة السعودٌة أسباب هجرة رأس المال

هجرة رأس المال لها أثر سلبً على النمو االقتصادي فً  أوضحت نتائج الدراسة أن

عشرة ملٌارات دوالر ٌحدث تراجع فً المملكة، فمع زٌادة كمٌة رأس المال المهاجرة بمقدار 

العدٌد من التساؤالت حول سبب  ذلك ٌطرح .0.99معدل نمو الناتج المحلً اإلجمالً للفرد بنحو 

االقتصاد األكبر بٌن  المملكة تمتلكهجرة تلك األموال واستثمارها فً الخارج، على الرؼم من 

 وٌمكن ذكر بعض األسباب كما ٌلً:دول منطقة الشرق األوسط. 

 مؤشرات االقتصاد الكلً .1

صاد الكلً إحساس مالكً األصول بعدم الثقة فً مؤشرات االقتسبق اإلشارة إلى أن 

وفً المملكة العربٌة ٌؤدي إلى قٌامهم بتحوٌل أموالهم إلى الدول الخارجٌة حفاظا على قٌمتها. 

السعودٌة على الرؼم من استقرار األوضاع االقتصادٌة إال أن اعتماد االقتصاد بشكل قوي على 

ر النفط والتً الصادرات النفطٌة قد أدى تأثر سوق المال السعودي بالتؽٌرات العالمٌة فً أسعا

تقدٌرات تؤثر بدورها على الدخل القومً ووضع اللاير السعودي وهً الفرضٌة التً تؤكدها 

هجرة رأس المال عقب االزمات االقتصادٌة عقب انخفاض أسعار النفط فمع انخفاض أسعار النفط 

لكة العربٌة ٪ فً المم911 فً الثمانٌنات من القرن الماضً ارتفعت كمٌة االموال المهاجرة بنسبة
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٪ فً 48٪ وزٌادة أكثر من 55 فً الجزائرفٌه  فً الوقت الذي سجلت1974.13السعودٌة فً عام 

٪ فً لٌبٌا وحوالً 31٪ فً عمان 653٪ فً الكوٌت 91 ،رؤوس األموال من البحرٌن هجرة

فً حٌن أن نسبة الزٌادة فً رؤوس االموال المهاجرة لدى الدول  1979إٌران فً عام  فً٪ 865

إن اعتماد المملكة بشكل كبٌر على  بل كانت أقل بكثٌر. شاكلةالصناعٌة لم تكن على نفس ال

تصدٌر النفط ٌجعلها أكثر ارتباطا باالقتصاد العالمً، ومن ثم أكثر عرضة لألزمات االقتصادٌة 

حٌث عانت المملكة من  2118عل على خلفٌة االزمة االقتصادٌة فً وتأثرا بها، وهو ما حدث بالف

% وزٌادة معدالت التضخم، على الرؼم من أنها كانت تتسم 5انخفاض كبٌر فً األسعار بنسبة 

 14باالستقرار عند معدالتها الطبٌعٌة ألكثر من عقد من الزمان.

 الفساد .2

ال ٌمكن القول بأن الفساد ظاهرة تعانً منها بعض الدول دون األخرى، بل هً ظاهرة 

تعانً منها جمٌع الدول بال استثناء، وإن كانت درجة انتشار الظاهرة هً العنصر الفارق بٌن دول 

وأخرى، ففً الوقت الذي تنتشر فٌه الظاهرة بشكل محدود فً الدول المتقدمة، إال أنها تنتشر على 

 المملكة أن من الرؼم اق واسع ٌعوق عملٌة النمو والتنمٌة فً الدول النامٌة. من جانبها، فعلىنط

 الفساد أن إال العالمً، السوق فً قوي اندماج ولدٌها الحر، السوق نظام تعتمد السعودٌة العربٌة

 فً حد سواء، على واألجنبٌة المحلٌة االستثمارات أمام عائقا تشكل التً الهامة القضاٌا أحد ظل

 فً كبٌرا انخفاضا شهدت قد السعودٌة العربٌة المملكة بأن هٌرتاج مؤسسة أقرت 2113 عام

 فوفقا ذلك، ومع . الفساد من والتحرر التجارة وحرٌة الملكٌة وحقوق التجارٌة األعمال أداء حرٌة

 أحد أهم  باعتباره لفسادل تنظر األجنبٌة الشركات فإن ،2113 عام األمرٌكٌة الخارجٌة لوزارة

 العالمٌة التنافسٌة تقرٌر فإن ذلك، على عالوة. السعودٌة العربٌة المملكة فً االستثمار عقبات

 أحد باعتباره الفساد حددت األجنبٌة الشركات بأن ٌفٌد 2114-2113 العالمً االقتصادي للمنتدى

 التقرٌر وٌشٌر  .السعودٌة العربٌة المملكة فً التجارٌة األعمال لممارسة إشكالٌةر األكث العوامل

 العربٌة المملكة فً النظامٌة ؼٌر الرشاوى دفع إلى تلجأ ما عادة الشركات أن إلى أٌضا نفسه

 15.األعمال أداء لتسهٌل السعودٌة

                                           
13

Abdullah Almounsor, "A Development Comparative Approach to Capital Flight: The 

Case of the Middle East and North Africa, 1970-2002", Op. Cit., p. 29 
14

BTI , Saudi Arabia Country Report 2014, p. 16 
15

U.S. Department of State, 2013 Investment Climate Statement - Saudi Arabia, derived 

from: http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2013/204726.htm 



17 

 

 بٌئة أداء األعمال .3

بل هناك  انتشار االستثمارات وازدهار األعمال، حائال أمام وحدها ظاهرة الفساد ال تقؾ

العدٌد من العوامل األخرى التً ٌجب وضعها فً االعتبار وعلى رأسها بٌئة أداء األعمال، وما إذا 

كانت تتسم بالشفافٌة وسهولة اإلجراءات، أم تتسم بتعقد العملٌة اإلدارٌة بالشكل الذي ٌكلؾ 

 لكة العربٌة السعودٌةفً المموالمستثمرٌن وقتا وجهدا كفٌال بإعادة تفكٌرهم فً مسألة االستثمار. 

 ٌتم لم المملكة فً الخاص للقطاع التنظٌمً اإلطار تحسن أن إلى برتلسمان مؤسسة أشارت قدف

 ٌتم لم بحٌث متسق، ؼٌر بشكل تطبٌقه تم بل مسبقا، معدة خطة على بناء مجدول تدرٌجً بشكل

 أنه أٌضا هاوس فرٌدوم منظمة أكدت اإلطار، نفس فًو. الرشٌد الحكم مبادئ تطبٌق اآلن حتى

 بطٌئة السعودٌة البٌروقراطٌة تزال ال واإلجراءات، األنظمة بعض تبسٌط تمالوقت الذي  فً

 16.الشفافٌة إلى وتفتقر

فً تقٌٌمه لمستوى كفاءة سوق العمل فً المملكة، فإن البنك الدولً قد أقر من خالل و

وإن كان  كبٌراا  قد شهدت تؽٌراا  2114أن المملكة العربٌة السعودٌة فً عام  تقرٌره "أداء األعمال"

( تقٌٌم البنك الدولً إلجراءات وخطوات إقامة وتسٌٌر 3لٌس نحو األفضل. ٌوضح الجدول رقم )

. كما ٌتضح من الجدول، فإن المملكة قد حققت 2115 و 2114األعمال فً المملكة بٌن عامً 

ل واحد وهو الحصول على الكهرباء، بٌنما تراجعت دولٌا فً مؤشرات نتٌجة إٌجابٌة فً مجا

أخرى ضمت تدشٌن العمل، تسجٌل الملكٌة، الحصول على التموٌل، حماٌة المستثمرٌن والتجارة 

الخارجٌة. على الرؼم من أن المملكة لم تشهدا تؽٌٌرا فً عدة مؤشرات أخرى، إال أن ترتٌب 

ت، بؽض النظر عن دفع الضرائب، هو متأخر بشكل كبٌر وٌحتاج المملكة عالمٌا فً تلك المؤشرا

على مستوى العالم فً مجال تنفٌذ العقود والمرتبة  118إلى دفعة قوٌة، فالمملكة تقع فً الترتٌب 

فً مجال تسوٌة المنازعات، وهً ترتٌبات متأخرة جدا مقارنة بالدول المتقدمة التً عادة ما  163

 ٌهاجر رأس المال إلٌها. 

 رأس المال البشري .4

تحتاج عملٌة االنتاج لتضافر مجموعة من العوامل أهمها هو رأس المال البشري. 

العنصر البشري صحٌا وتعلٌمٌا تحدد نوعٌة العمل التً ٌمكن لذلك  اٌتسم به التًفالسمات 

بعض للقول بأن االستثمار فً رأس المال ال، وهو ما دفع  العنصر القٌام بها وطبٌعة إنتاجٌته

                                           
16

Ibid.  
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باالنتقال إلى المملكة العربٌة  17البشري هو أهم استثمار تدشنه الدولة لتحقٌق التنمٌة االقتصادٌة.

قدما فً تطوٌر سوق العمل  للمضً هامة تواجه عدة تحدٌات البالد السعودٌة، ٌمكن القول بأن

 نفس مستوى فً أخرى التً تتبناها بلدان عاٌٌرللم ال ترتقً والتعلٌم الصحة لدٌها، فمجاالت

إال أن التحسٌنات تجرى  والتعلٌم، مجالً الصحة فً ظاهرٌا التقدم بعض من الرؼم وعلى. الدخل

المملكة تحتل مرتبة متدنٌة عالمٌا فً مجال الصحة  تزال ال لذلك، نتٌجة. على وتٌرة منخفضة جدا

فً رفع نسب البطالة بمعدالت كبٌرة حتى أصبحت  (، وهو ما ساهم72( والصحة )55والتعلٌم )

 18دولة. 122من بٌن  61المملكة فً الترتٌب رقم 

تخصصات خرٌجً التعلٌم  لقطاع الخاص فً المملكة، من عدم مواءمةٌعانً اكما 

السعودي، وخاصة العالً، مع متطلبات سوق العمل. ففً الوقت الذي ٌرتفع فٌه الطلب على 

العلمٌة، وخاصة من طلبة الهندسة والطب، فإن أؼلبٌة الخرٌجٌن خرٌجً التخصصات 

دراسة تجارة األعمال. من ناحٌة أخرى، فإن خاصة ٌتخصصون فً الدراسات االدبٌة و

الخرٌجٌن، حتى فً التخصصات العلمٌة، عادة ما ٌتسمون بضحالة الكفاءة العملٌة، لهذا لم ٌكن 

 122عالمٌا من بٌن  81سعودٌة على المرتبة رقم من المستؽرب أن تحصل المملكة العربٌة ال

دولة فً مؤشر سهولة الوصول إلى العمالة الماهرة، وهو ما ٌفسر اعتماد الشركات العاملة فً 

من حٌث قدرتها  12المملكة إلى حد كبٌر على العمالة الوافدة، حٌث أن المملكة تحتل المرتبة رقم 

 19على جذب العمالة الماهرة.

 اتوتوصٌ خاتمة

عرضت الدراسة لمفهوم هجرة رأس المال وتعرٌفاته المتعددة وأثرها على عملٌة النمو 

نتائج النموذج االحصائً أن هجرة رأس المال بالفعل لها أثار سلبٌة على االقتصادي. وأوضحت 

وعلى الرؼم من عدم وجود دراسات كافٌة  فً المملكة العربٌة السعودٌة. عملٌة النمو االقتصادي

على عمق تأثٌر هجرة رأس المال على االقتصاد الوطنً، إال أن رأس المهاجر ٌعتبر فً  تؤكد

ومن ثم، ٌجب على المملكة . المحلً حرم منها االقتصاد الوطنًأبسط الحاالت فرصة لالستثمار 
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Education, Vol. 39, No. 2, 1966, p. p. 37 – 111 
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World Economic Forum, Saudi Arabia: Country Profile, 2014, derived from:  

http://www3.weforum.org/docs/HCR/2013/SaudiArabia.pdf 
19

Ibid. 



19 

 

العربٌة السعودٌة أن تسعى جاهدة للحد من تلك الظاهرة والتصدي لها قدر اإلمكان من خالل 

 سات التً ٌمكن اإلشارة إلٌها كما ٌلً:بعض السٌا

 تنوٌع مصادر الدخل القومً .1

ٌمكن القول بأن تنوٌع مصادر الدخل القومً واعتماد نظام اقتصادي ٌمٌل إلى التصنٌع 

. وتجدر اإلشارة إلى أن ة العالمٌةبالتقلبات االقتصادٌوأقل تأثرا  اأكثر استقرارٌجعل االقتصاد 

الكثٌر من االقتصادٌٌن قد أكد بأن سوء مناخ االستثمار لٌس سببا رئٌسٌا فً هجرة رأس المال، 

رأس  لهجرة"إذا كان مناخ االستثمار فً بلد ؼٌر موات بما ٌكفً وفً هذا الصدد ٌؤكد باستور أنه

". هم فً هٌئة قروض للدول األخرىفلما ٌقوم المستثمرٌن الدولٌٌن باستثمار أموالالمال المحلً، 

رؤوس األموال إلى المعاملة التمٌٌزٌة للمستثمرٌن المحلٌٌن  هجرة ي باستوربدال من ذلك ٌعز

. إال أنه على واألجانب، وتعزٌز فرص الحصول على االئتمان األجنبً من قبل النخب المحلٌة

( أن 2112نك ومورٌندي )خر ٌرى الكثٌر من االقتصادٌٌن أمثال هٌرمس، لٌنسٌالجانب اآل

االستقرار االقتصادي وتنوع األنشطة االقتصادٌة هو السبٌل األمثال لضمان لٌس فقط منع هجرة 

 رأس المال، بل وجذب االستثمارات األجنبٌة أٌضا.

 محاربة الفساد والبٌروقراطٌة .2

اد كما كان الفساد هو أحد أهم األسباب وراء هجرة رأس المال، فإن القضاء على الفس

ٌصبح بالضرورة من أهم آلٌات للقضاء على تلك الظاهرة. فً المملكة العربٌة السعودٌة، فإن 

الملك عبد هللا قد وجه بضرورة إنشاء هٌئة مكافحة الفساد التً من شأنها تسٌٌر األعمال بكفاءة 

هود أعلى من خالل التصدي لجذور الفساد اإلداري فً الجهاز الحكومً. إن تدعٌم مثل تلك الج

هو أمر فً ؼاٌة األهمٌة من أجل بناء اقتصاد وطنً شفاؾ ٌدفع جمٌع المستثمرٌن للثقة به. وفً 

نفس الوقت ٌجب على الحكومة استهداؾ التعقٌدات اإلدارٌة المختلفة من أجل القضاء علٌها، 

 وتوفٌر التموٌل الالزم للمشارٌع المختلفة، وخاصة المؤسسات الصؽٌرة والمتوسطة.

 خرجات العملٌة التعلٌمٌةتطوٌر م .3

تطوٌر المقاٌٌس لمعرفة مدى مساهمة التعلٌم فً العملٌة حاول الكثٌر من االقتصادٌٌن 

أن التعلٌم لٌس مسئول فقط عن التنمٌة  >:=1االقتصادٌة، فقد اكتشؾ العالم "كروٌجر" فً 

بل أن التعلٌم والمرحلة العمرٌة والتوزٌع القطاعً للسكان كلها أسباب تفسر حوالً  االقتصادٌة،

ه أن التعلٌم وحد مؤكدادولة تم دراستها،  =2% من نسب االختالؾ فً الدخول بٌن حوالً 90
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من ثم، ٌجب على الحكومة السعودٌة تطوٌر مخرجات  % من نسب االختالؾ.20مسئول عن 

ائم متطلبات سوق العمل من العمالة باعتباره أحد أهم مفاتٌح تنشٌط سوق العملٌة التعلٌمٌة لتو

العمل فً المملكة. ٌمكن تحقٌق ذلك عبر عدة استراتٌجٌات مختلفة تتمثل فً زٌادة البرامج العلمٌة 

وتقلٌص الدراسات األدبٌة من ناحٌة، العمل على زٌادة البرامج التدرٌبٌة للخرٌجٌن، تزوٌد 

لمهارات الالزمة للمنافسة فً سوق العمل، تطوٌر أوضاع سوق العمل فً المملكة الطالب بجمٌع ا

بما ٌساهم فً تقلٌص العمالة ؼٌر القانونٌة، زٌادة نسب الطالب المبتعثٌن فً الخارج، وخاصة 

 للجامعات العلمٌة.
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   Abstract: 

The paper tries to assess the impact of capital flight on economic growth of 

Saudi Arabia for the period 1991-2012. It provides a comprehensive 

analysis of capital flight and its resultant impact on domestic investment 

and the growth rate of the economy. The study used Residual Estimates as 

its main estimation techniques. It was discovered that capital flight is a 

significant factor explaining economic trends in Saudi Arabia. It was also 

discovered that capital flight have negative impact on the economy. 

Consequently, it is recommended that government should provide enabling 

environment for business to thrive thereby encouraging foreign direct 

investment and discouraging capital flight. 
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