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اللقاء السنوي الحادي والعشرون
لجمعيـــة االقتصـــاد السعودية

االقتصاد الرقمي

كلمة رئيسة الجمعية:

أ.د .نورة بنت عبدالرحمن اليوسف

تحــــت رعايــــة معالــــي وزيـر االتصــاالت وتقنيــة

املعلومـــــات املهنــــدس عبداهلل بن عامــر
السواحــه ،تقيــم جمعيــة االقتصـاد السعوديـة لقائهـا
الســــنوي بدورتـه الحادية والعشـــرون ،بعنــوان «االقتصــاد
الرقمـي» ،وذلـــك يـوم االثنين بتاريـخ 1443/8/18هــ املوافق
2022/3/21م يف تمـام السـاعة  9صباحـا حتـى  6مسـا ًء ،يف
قاعـة مركـز املؤتمـرات بوكالـة األنبـاء السـعودية (واس) يف

مدينـة الريـاض.

أهداف اللقاء:
 .1التركيـز ىلع االقتصـاد الرقمـي كأحـد العناصـر التـي
أكـدت عليهـا برامـج ومرتكـزات رؤيـة اململكـة 2030
الطموحـة.
 .2التعريـف باالقتصـاد الرقمـي وعالقتـه بالتقنية والنمو
االقتصـادي والتوظيـف والتحديات التـي تواجهه.
 .3التعريـف بالتقنيـات الرقميـة يف القطـاع الخـاص،
واسـتخدامها يف االقتصـاد السـعودي.
 .4مناقشـة التحديـات املتعلقـة باالقتصـاد الرقمـي
مثـل الخصوصيـة ،وحقـوق امللكيـة الفكريـة ،واألمـن وما
يسـتلزمه خلـق بيئـة قانونيـة محليـة ودولية مناسـبة.
 .5مناقشـة دور املـدن الذكيـة يف دعـم التنميـة
االقتصاديـة املسـتدامة ،وجعـل تطبيقات املـدن الذكية
مرنـة وتتصـف بالخصوصيـة والكفـاءة وقابلية التشـغيل
البينـي.
 .6مناقشـة أهميـة التحـول الرقمـي يف التنميـة
املسـتدامة والتحديـات يف سـبيل ذلـك مع القـاء الضوء
ىلع دور الحكومـة الرقميـة يف تطويـر اعمـال القطـاع
العـام.

يصـدر هـذا العـدد مـن «نشـرة االقتصـاد» أثنـاء عقد

ُتعـد الرقمنـة إحـدى ركائـز اقتصـاد القـرن الحـادي

اللقـاء السـنوي الحـادي والعشـرون لجمعيـة االقتصـاد

والعشـرين ،فقـد أحـدث التطـور التكنولوجـي السـريع

السـعودية بعنـوان «االقتصـاد الرقمـي» تحـت رعايـة

الـذي عرفـه العالـم تأثيـرًا كبيـرًا يف االقتصـاد ،حيـث

معالـي وزيـر االتصـاالت وتقنيـة املعلومـات املهنـدس/

طرقـت املنظومـات التكنولوجيـة مختلـف القطاعـات

عبـداهلل بـن عامـر السـواحه يف  18شـعبان  1443هجـري

االقتصاديـة والخدميـة وسـاهمت يف تحقيـق املزيـد من

( 21مـارس 2022م) بقاعـة مركـز املؤتمرات بوكالـة األنباء

املزايـا لهـذه القطاعات ،منها سـرعة الخدمـات وكفاءتها

السـعودية (واس) يف مدينـة الريـاض .كمـا يتزامـن مـع

وتطويـر االبتـكارات والحلـول التـي يحتاجهـا املجتمـع

اإلعلان عـن إطالق تطبيـق جمعيـة االقتصاد السـعودية

وتحسـين أسـاليب العمـل اإلداري يف القطاعيـن العـام

والذي سـيكون عنـد تفعيله تمامـا بمثابة خطـوة عملية

والخـاص.

نحـو تحـول عضويـات الجمعيـة نحـو الرقمنـة وتيسـير
أعمالهـا مسـتقب ً
ال.

يهـدف هـذا اللقـاء إلـى التركيـز ىلع االقتصـاد

الرقمنـة االقتصاديـة هي االعتماد الكثيـف للخدمات
الرقميـة املترابطـة مـن قبل املسـتهلكين واملؤسسـات
والحكومـات ،وقـد أدت الرقمنة خلال الظروف ا

الرقمـي كأحـد العناصـر التـي أكـدت عليهـا برامـج

القتصاديـة العامليـة األخيرة دورًا هاما يف مسـاعدة

ومسـتهدفات رؤية اململكـة  2030الطموحـة .فالتقنيات

صانعـي السياسـات يف تعزيـز النمـو االقتصـادي

الرقميـة املبتكـرة جلبـت فـرص اقتصاديـة هائلـة تعـود

وتوظيفهـا لتحسـين معـدالت الكفـاءة واإلنتاجيـة يف

ىلع تحقيـق الرفـاه للمجتمع ،ويف نفـس الوقت يقابلها

الخدمـات.

العديـد مـن التحديـات التـي تحتـاج إلـى معالجـه.

هدفـت رؤية اململكـة  2030ىلع تحقيق التميز يف

يتضمـن اللقـاء عـدد مـن املحـاور التـي تـم بنائهـا

األداء الحكومـي ،ودعـم التحـول الرقمـي ،واإلسـهام يف

ىلع أسـس توضـح مفهـوم االقتصـاد الرقمـي والحلـول

تنميـة القطـاع الخـاص ،وتطويـر الشـراكات االقتصاديـة،

املطروحـة ملواجهـة تلـك التحديـات مـن بنـاء بيئـة

وبنـاء مجتمـع رقمـي واقتصـاد رقمـي ووطـن رقمـي

قانونيـة محليـة ودوليـة ،باإلضافة إلى توضيـح التحوالت

ىلع نحـو يضمـن التحـول إلـى مجتمـع رقمـي مبنـي

الرقميـة املسـتحدثة يف القطـاع العـام والخـاص،

ىلع إنشـاء منصـات رقميـة إلثـراء التفاعـل واملشـاركة

ومناقشـة مضاميـن أهـداف التنميـة املسـتدامة فيمـا

املجتمعيـة الفعالـة ،واقتصـاد رقمـي لتطويـر الصناعـة

يخـص التحـول الرقمـي ،وموضـوع املـدن الذكيـة ،وذلـك

وتحسـين التنافسـية والتأثيـر اإليجابـي ىلع الوضـع

بمشـاركة أكاديمييـن ومتخصصيـن وخبـراء يف هـذا

االقتصـادي وتوليـد الوظائـف املعرفيـة وتقديـم خدمات

املجـال.

أفضـل للمواطـن ،ووطـن رقمـي لتحفيـز االبـداع من خالل
اسـتقطاب االسـتثمارات والشـراكات املحليـة والعامليـة
يف مجـاالت التقنيـة واالبتـكار.

مارس  - 2022شعبان  1443هـ

املشرف العام رئيسة جمعية االقتصاد السعودية  :أ.د.نورة بنت عبدالرحمن اليوسف

اللقاء السنوي الحادي والعشرون لجمعية االقتصاد السعودية «االقتصاد الرقمي»

 9-8صباحًا  -التسجيل  -االستقبال

2

 1:30-12:30مسـاء اسـتراحة تنـاول طعـام
الغـداء  -صلاة الظهـر

االفتتاح  9:30 - 9 :صباحًا
 القران الكريم -حضور معالي وزير االتصاالت وتقنية املعلومات

املهندس /عبد اهلل بن عامر السواحه
 -كلمة رئيسة جمعية االقتصاد السعودية

أ.د .نورة بنت عبد الرحمن اليوسف

 2:30-1:30مسـاء الجلسـة الثالثـة :األطـر
القانونيـة املحليـة والدوليـة يف االقتصـاد
الرقمـي
رئيس الجلسة ::: :د .أحمد بن ناصر الراجحي

أمين مجلس جمعية االقتصاد السعودية

د .عبدالحكيم بن عبدالرحمن اليحيى

 10:30-9:30صباحًا  -الجلسة االفتتاحية:
دور الحكومة يف تعزيز االقتصاد الرقمي
رئيس الجلسة ::: :د .سعد بن علي الشهراني

(نائب رئيس مجلس إدارة جمعية االقتصاد السعودية)

 :::أ .ياسر بن فالح الشمري
نائب املحافظ لألعمال والتحول الرقمي يف هيئة الحكومة الرقمية

وكيل وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات للشؤون القانونية واللجان)

م .رائد بن ابراهيم الفايز
نائـب املحافـظ لقطـاع تقنيـة املعلومـات والتقنيـات الناشـئة يف
هيئـة االتصـاالت وتقنيـة املعلومـات

د .مشعل بن صالح السمحان
أستاذ القانون التجاري املساعد بقسم القانون بجامعة املجمعة

 :::د .عبداهلل بن محمد الفيفي
نائب محافظ الحكومة الرقمية لالستثمار والتميز الحكومي

 3:30-2:30مساء استراحة قهوة  -صالة العصر

 11:30-10:30صباحًا  -الجلسة األولى:
التحول الرقمي للقطاع العام

 4:30-3:30مساء الجلسة الرابعة:
املدن الذكية نيوم كمثال كيف ُتغير

رئيس الجلسة ::: :أ.محمد بن أحمد الربيعان

الرقمنة املدن؟

(أمين مجلس املحتوى الرقمي)

رئيس الجلسة ::: :أ .ناصر بن محمدالريس

 :::م .محمد بن مهنا املهنا

نائب املدن الذكية يف هيئة البيانات والذكاء االصطناعي

وكيل وزارة الصناعة والثروة املعدنية للتحول الرقمي

م .علي بن ناصر العسيري

 :::م .فيصل بن أحمد باخشوين

الرئيس التنفيذي لشركة البوابة األساسية وتقنية املعلومات

وكيل وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية للتحول الرقمي

د .خالد بن صالح الشثري
مديـر عـام تقنيـة املعلومات والتقنيات الناشـئة يف هيئـة االتصاالت

 12:30-11:30مساء الجلسة الثانية:

وتقنيـة املعلومات

التحول الرقمي للقطاع الخاص

رئيس الجلسة ::: :د .عبد اهلل بن صادق دحالن

مؤسـس ورئيـس مجلس أمنـاء جامعـة االعمـال والتكنولوجيـا بجدة -
عضـو مجلس الشـورى سـابقًا

م .ياسر بن صالح الفرحان
رئيس مجلس إدارة شركة األنظمة والتقنيات املتقدمة

م .رائد بن ابراهيم الفايز
نائـب املحافـظ لقطـاع تقنيـة املعلومـات والتقنيـات الناشـئة يف
هيئـة االتصـاالت وتقنيـة املعلومـات

أ .مشاعل بنت عبداهلل بن سعيدان
املؤسـس والرئيس التنفيذي لــشركة آل سـعيدان للتنمية وعضو يف
مجلس إدارة جمعية االقتصاد السـعودية
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 5:30-4:30مساء الجلسة الخامسة:

االقتصاد الرقمي ومضامين التنمية املستدامة
رئيس الجلسة ::: :معالي د .أحمد بن محمد السالم

عضو مجلس إدارة جمعية االقتصاد السعودية

د .نشوى مصطفى محمد
أستاذ االقتصاد املشارك بقسم االقتصاد بجامعة امللك سعود

د .حاتم بن خالد عقيل
أستاذ االقتصاد املساعد بقسم االقتصاد بجامعة األعمال والتكنولوجيا

3

اللقاء السنوي الحادي والعشرون لجمعية االقتصاد السعودية «االقتصاد الرقمي»

رئيس شرف جمعية االقتصاد السعودية

صاحب السمو امللكي األمير
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

مجلس
اإلدارة

رئيسة مجلس إدارة الجمعية

أ.د .نورة بنت عبدالرحمن اليوسف

أمين مجلس الجمعية

نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية

د .سعد بن علي الشهراني

عضو مجلس اإلدارة

معالي د .أحمد بن محمد السالم

أحمد بن ناصر الراجحي

عضو مجلس اإلدارة

د .نوف بنت ناصر الشريف

عضو مجلس اإلدارة

أ .جهاد بن عبدالرحمن القاضي

أمين مال الجمعية

أشواق بنت ناصر الجهني

عضو مجلس اإلدارة

عبداهلل بن محمد املالكي

عضو مجلس اإلدارة

أ .مشاعل بنت عبداهلل السعيدان

مجالس اإلدارة السابقة
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معالـــي وزير االتصـاالت وتقنيـة املعلومــــات

املهنـــدس عبداهلل بن عامـر السواحــه

لـدى معالـي املهنـدس عبـداهلل بـن عامر السـواحه

عمـل معاليـه وتميـز يف القطـاع الخــاص ،إذ شـغل

الوطنيـة للتحـول الرقمـي .إضافـة إلـى عضويتـه يف

خبـرة مؤسسـاتية تتعـدى العقديـن يف مجـاالت

منصـب املديـر العـام لشـركة «سيسـكو» السـعودية.

العـدد مـن اللجـان الوزاريـة واالقتصاديـة واإلجتماعية

القيــادة واالبتـكار وريـادة األعــمال وخـالل مسـيرته

وبإدارتـه ،بقيـت «سيسـكو» الشـريك الرئيسـي

ومـن ضمنهـا مجلـس إدارة مسـك ومجلـس إدارة

املهنيــة ،بنــى مؤسســات ناجحــة ورائــدة يف

يف مجـال التحـول الرقمـي يف اململكـة العربيـة

«نيـوم».

القطاعــين العـام والخـاص تتميـز بأداء عـال وتحقق

الســعودية واملنطقة .كذلـك أسـس حاضنة «أوبيفا»

حصـل معاليــه ىلع شـهادتي بكالوريــوس ،إحداهـا

مداخيـل بمليـارات الريـاالت.

للريــادة االجتماعيــة التي أطلقـت أول تطبيق صحي

يف الهندســة الكهربائيـة مــن جامعـة امللـك فهـد

عين معاليــه وزيــرًا لالتصــاالت وتقنية املعلومــات

ىلع الهواتـف الذكيـة يف الشـرق األوسـط.

للبــترول واملعــادن وأخرى يف علــوم الحاسـب مـن

يف ابريــل2017م .وقبــل تعيينـه ،شــغل منصــب

وإضافـة إلـى عملـه كوزيـر لالتصـاالت وتقنيـة

جامعــة واشــنطن ،كــما اجتــاز برنامــج التعليــم

املشـرف العــام عــلى مكتــب التحــول الرقمـي
للمملكـة العربية الســعودية ،وكان مسـؤوالً عن أهم

املعلومـات ،يـرأس معاليـه مجلـس إدارة كال مـن:

التنفيــذي يف جامعــة هارفـارد إلدارة األعمـال.

الجهـود الراميـة إلـى تحقيـق التحـول الرقمـي يف
اململكـة ،ومنهـا وضـع هويـة رقميـة وطنيـة وتعزيز
اعتمـاد البيانـات املفتوحـة وتشـجيع ريـادة األعمال
يف املجـال الرقمـي.

الهيئـة السـعودية للفضـاء وهيئـة تنميـة البحـث
والتطويـر واالبتـكار ومدينـة امللـك عبدالعزيـز للعلوم
والتقنيـة واالبتـكار وهيئـة االتصـاالت وتقنيـة
املعلومـات ومؤسسـة البريـد السـعودي واللجنـة

تقرير التنافسية العاملي
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إنجازات اململكة

العربية السعودية يف االقتصاد الرقمي

أ .محمد سالم

(عضو جمعية االقتصاد السعودية)

 .2حققـــت اململكـــة تقدمـــا ملحوظـــا بين
مجموعة دول العشـــرين يتمثـــل فيما يلي:

 2/1املرتبـــة الثامنـــة بين مجموعة دول العشـــرين
يف ظـل اللقـاء التاريخـي الحـادي والعشـرون الـذي
تعقـده جمعيـة االقتصـاد السـعودية تحـت رعايـة
معالـي وزيـر االتصاالت وتقنية املعلومـات املهندس/

واملرتبة  27عامل ًيا يف مؤشـــر البنيـــة الرقميةضمن

مؤشـــر تطور الحكومـــة اإللكترونية ،بتقـــدم 40 +

مر كز .
 2/2املرتبـــة العاشـــرة بيـــن دول مجموعـــة

عبداهلل السـواحة عـن « االقتصاد الرقمـي « ويف ظل

العشـــرينواملرتبة  35عامل ًيا يف مؤشر القدراتورأس

االقتصـاد وتكنولوجيـا املعلومـات للحديـث عن واحدة

اإللكترونيـــة ،بتقـــدم  15 +مركـــز.

تواجـد كوكبـة مـن الخبـراء واملتخصصيـن يف مجالي
مـن أكبر وأهـم التحديـات يف العالم بوجـه عام ويف
اململكـة بوجـه خـاص فنحـن لسـنا أمـام مصطلح من

املـــال البشـــري وضمـــن مؤشـــر تطورالحكومـــة
 2/3املربتـــى الثانيـــة عشـــر بيـــن دول مجموعة
العشـــرينواملرتبة  43عامل ًيـــا يف مؤشـــر تطـــور

كلمتيـن «األقتصـاد الرقمي»بـل نحـن أمـام قوتيـن

الحكومةاإللكترونيـــة ،بتقـــدم  9 +مراكـــز.

يصبـح املسـتقبل حاضر بيـن أيدينا وتصبـح التنمينة

 .3حصلـــت اململكـــة ىلع جائـــزة الريـــادة
الحكوميـــة  2020م املمنوحـــة مـــن االتحاد
الدولـــي لقطـــاع االتصـــاالت املتنقلة.

عظمتيـن  ،عندمـا نتحـدث عـن االقتصـاد الرقمـي
طريقـا نسـلكه وليـس مجرد هـدف نسـعي لتحقيقة.
وبالحديـث عـن تلـك الصعوبـات والتحديـات لـم تقف

الجيل الخامس بعضويــة الهيئــة ومقدمــي
خدمــاتاالتصاالت وعــــــدد مـــن املصنعين,
ويهـــدف الفريــــــق إلـــى تمكـــين التبني
املبتكر لتقنيــــات الجيــــل الخامــــس يف
اململكـة ،ووضـع اآلليـــــات لتســهيل نشــر
شــبكاتها ،وقــد وضـــــع الفريـــق خطـــة
عمـــل تشـــمل أهــــــم بنودهـــا :تنفيـــذ
التجــــــارب الحيــــــة لشــــــبكة الجيـــل
الخامــــــس وتوفيـــر الطيــــــف التـــرددي
لهــــــذه التقنيــــــة ،مع اســـتمرار التطور
واالبتـــكار يف العديـــد مـــن منظومـــات
التراخيص وزيـــادة عدد النطاقات املســـجلة
لـــدى وزارة االتصـــاالت وتقنيـــة املعلومات.

اململكة العربية السـعودية بقادتها ورجالها البواسـل
امـام اى عقبـة مـن تلـك العواقـب وغيرهـا وقامـت
ومازلـت تقـوم بالعديـد مـن التحديـات لتحقيـق رؤية
اململكـة  2030وكل مـا يسـاهم يف نهـوض اململكـة
و اسـتمرارها ىلع طريقـة الريـادة والتميـز ويف هـذا
السـياق نذكـر كلمـة سـمو خـادم الحرمين الشـريفين
حيـث قـال «هـديف األول أن تكــــون بالدنـا نموذجًا

 .6وضـع وتنفيذ اإلسـتراتيجية الوطنية للتحول
الرقمـي  ،حيـث عملـت اململكـة ىلع وضـع
اسـتراتيجية خماسـية ضمـن ثالث خطـط عمل

رائـدًا يف العالـم ىلع كافة األصعدة ،وسـأعمل معكم
ىلع تحقيــق ذلــك « .وكذلك كلمة سمو ولي العهد
األميـر محمـد بن سـلمان بـن عبدالعزيـز حفظهما اهلل

 .1خطة العمل األولى2010-2006 :

حيـث قـال «طموحنا ألن نبنـي وطنًا أكثـر إزدهارًا يجد

سـعت إلـى أن يتمكـن الجميع بنهاية عـام 2010م ،من

فيـه املواطـن ما يتمنـاه  ،فمتقبل وطننـا الذي نبنيه

أي مـكان ويف أي وقـت ،مـن الحصـول ىلع الخدمـات

معـا لـن نقبـل إال أن نجعلـه يف مقدمة العالـم» ومن

الحكومية بمسـتوى متميز وبطريقة متكاملة وسـهلة

هـذا املنطلـق يسـعى الجميع لتحقيـق ذلك.

مـن خالل الكثيـر من الوسـائل اإللكترونيـة اآلمنة.

وتتمثـل أهـم إنجـازات اململكـة العربيـة يف مجـال

 .2خطـة العمـل الثانيـة : 2016-2012 :سـعت إلـى

االقتصـاد الرقمـي فيمـا يلـي -:

تمكيـن الجميـع من اسـتخدام خدمـات حكومية فعالة

 .1حققـت اململكـة تقدمـا ملحوظـا عامليـة
يتمثـل فيمـا يلـي-:
 7/1املرتبـة الثانيـة عامليـا يف األمـن السـيبراني
للشـركات ضمنالكتـاب السـنوي للتنافسـية العاملية.
 7/2املرتبـة السـابعة عامليـا يف تمويـل التطويـر

بطريقـة آمنـة ومتكاملـة وسـهلة مـن خلال قنـوات

.4احتلــــــت اململكـــة املركــــــز الثالـــث
عامليًا يف حجم نشــــــر شــــــبكات الجيل
الخامسواألولى ىلع مســـتوى الشرق األوسط
وأوروبـــا وأفريقيا.

التقنـي ضمـن الكتابالسـنوي للتنافسـية العامليـة.
7/3

املرتبـة

عامليـا

التاسـعة

يف

وتطويرالتقنيـة ضمـن الكتـاب السنويللتنافسـية
ا لعا مليـة .
7/4

املرتبـة

الثامـة

والعشـرون

يف

البنيـة التحتيـة التقنيـة ضمنالكتـاب السـنوي
للتنافسـيةالعاملية،

بتقـدم

15

مركـز.

 7/5املرتبـة الرابعـة والعشـرون عامل ًيـا يف الكتـاب

الثانية.
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«الحكومـة الذكيـة».

هائلـة يف جميـع املجاالت ،تماشـيا مع رؤيـة ٢٠٣٠م،.

الوحيد يف الشـرق االوسـط.
اإلنترنت املتنقل بسـرعة تجـاوزت  66.54ميجابت يف

العمـل الحاليـة والتـي تسـعى للوصـول إلـى مفهـوم

لقـد حققـت اململكـة العربيـة السـعودية قفـزات

السـنوي للتنافسـية العاملية لتسـجل التقدم املرتبة
 7/6املرتبـة العاشـرة عامليـا يف متوسـط سـرعات

 .3خطـة العمـل الثالثـة : 2024-2020 :هـي خطـة

 .7التطـورات واإلبتـكارات امللحوظـة يف مجـال
التطبيقـات الحديثـة يف جميـع املجاالت ىلع
مسـتوى اململكـة مثـل (الصحـة – التعليـم –
االسـتثمار – املـوارد البشـرية – التغذية – النقل
– الحـج والعمـرة – التباعـد االجتماعـي – ......
والعديـد مـن تلـك التطبيقات التـي تحتاج إلى
تقاريـر منفصـل للحديـث عنهـا ).

تطبيـق

عامليـا

إلكترونيـة متعـددة.

 .5إطـــاق الجيـــل الخامـــس حيـــث قامت
اململكــــــة مــــــن بدايـــة عــــــام 2018م
بتكويــــــن الفريـــق الوطنــــــي لتقنيـــة

ومـن املتوقـع للمملكـة تحقيـق املزيـد مـن االنجازات
االقتصاديـة الهائلـة والتنميـة املسـتدامة مـن خلال
االقتصـاد الرقمـي يف السـنوات القليلـة املقبلـة.
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سياسات داعمة
للتحول الرقمي

د .أحمد بن ناصر الراجحي

قسم االقتصاد  /جامعة امللك سعود

لقـد وصلت اململكة العربية السـعودية ملراتب

هـذه املبـادرات تعدأنمـوذج للـدول الناميـة،

ولكـي تستفيــــد الـدول الناميــــة مـــــن

متقدمـة جـدًا يف التحـول الرقمـي ليـس فقـط ىلع

وهـي نتيجة سياسـات عامـة ذات اهداف محـددة تنطلق

إيجابيـات االقتصـاد الرقمـي فقـد يتطلـب األمـر تبنـي

املسـتوى اإلقليمـي ولكـن أيضـا ىلع املسـتوى العاملي

مـن خطـة طويلة أآلجـل متناغمة مـع اهدافرؤية اململكة

سياسـات عامـة ابتكاريـة ،بمـا يف ذلـك إمكانيـة اعتبـار

 2030الطموحـة ،والتـي جعلـت الطموحـة ،والتـي جعلت

خدمـات االنترنـت مـن سـلع النفـع العـام وذلـك لوجـود

الرقمنـة ضمن اهـم برامجهـا وركائزها األساسـية.

آثـار خارجيـة إيجابيـة لهـا ،بسـبب فشـل آليـات السـوق

حيـث حققـت اململكـة املركز الثانـي بيـن دول مجموعة
العشـرين ،وذلـك وفـق تقريـر التنافسـية الرقميـة لعـام
 2021الصـادر مـن املركـز األوروبـي للتنافسـية الرقميـة.
وهذا ليس مسـتغرب يف ظل الدعـم الحكومي املتواصل
ىلع عـدة مسـتويات وجهـات ،مصحوبـة باسـتراتيجيات
لتحسـين البنيـة التحتيـة وتطويـر البيئـة التشـريعية
والتنظيميـة.
ولقـد أطلقـت اململكـة يف نوفمبـر  2021م
ثلاث مبـادرات تقنيـة نوعيـة وهي؛»قمـة» و «همـة»
و «طويـق» ،بهـدف دعـم اسـتمرار مسـيرتها الحثيثـة
نحوبنـاء االقتصـاد الرقمـي ،والـذي أكـده تصنيفهـا
يف تقاريـر دوليـة ىلع أنهـا مـن ضمـن الـدول األسـرع
يف التحـول للرقمنة.وبالرغـم مـن وجـود تقاطـع بيـن
املبـادرات الثلاث ،اال ان ك ً
المنهـا تتميـز بتركيزهـا
ىلع هـدف اسـتراتيجي محـدد .فمبـادرة «قمـة» تركـز
علىبنـاء مجتمـع متفائـل مـن خلال تجميـع الريادييـن
«رواداالعمـال» يف منصـات مركزيـة تدعـم املبـادرات
التقنيـة وتسـهل ابـرام شـراكات دوليـة،يف حيـن تركـز
مبـادرة «همـة»ىلع دعـم االبتكاروتنميـة قطـاع تقنيـة

مـن املتوقـع أن تتبايـن إنجـازات الـدول ىلع

يف توفيرهـا للجميع مما يسـتدعي مسـاهمة الحكومات

صعيـد االقتصـاد الرقمي حيـث أن بعضها ومنهـا اململكة

يف تقديمها.كمـا أن الـدول األكثـر فقـرًا تظـل بحاجـة

تمكنـت مـن قطـع شـوطًا ملحوظـا ،بسـبب تفعيـل

الـى املسـاعدات الخارجيـة املوجهـة لتلبيـة متطلبـات

السياسـات الداعمـة ،وتوفـر البنيـة التقنيـة االساسـية

االقتصـاد الرقمـي ،ممـا يتطلـب ربطهـا بالسـوق الدولـي

املناسـبة .لـذا نجـد أن هـذه اإلنجـازات تنبـع مـن إجـراء

وتوفيـر مصـادر التمويـل اللازم لبنيـة أساسـية تدعـم

اتعمليـة مثـل إطالق سياسـة االقتصـاد الرقمـي وإطالق

التجـارة االلكترونيـة ،والتـي بدورهـا تسـهم يف احتـواء

مشـروعات البيئـة التنظيميـة التجريبيـة للتطبيقـات

الشـباب وتمكيـن النسـاء يف املناطـق النائيـة.

الرقميـة والتقنيـات الناشـئة .كمـا تجـدر اإلشـارة إلـى

أخيـرًا تجـدر اإلشـارة إلـى أنـه مـن املتوقـع ان

مرونـة السياسـات الحكوميـة يصبـح متطلبـا لذلـك وهـو

تسـعى الـدول التـي تعانـي مـن ضعـف قطاعهـا الخاص

مـا نجـده متوفـرًا فيسياسـة منـح العديـد مـن التصاريـح

الـى ابـرام شـراكات بيـن القطاعيـن العـام والخـاص يف

مؤخـرًا لشـركات الخدمـات املاليـة الرقميـة ممـا يمثـل

مجـال التجـارة االلكترونيـة وغيرهـا مـع تحفيز املنشـآت

تشجيعًاللتوسـع يف نشـاط التقنيـات املاليـة.

الصغيـرة لالسـتفادة منهـا .ومـع إدراك أهميـة االعتبارات

الخيـار املتـاح للـدول الناميـة يف املـدى

الثقافيـة لبعـض الـدول ،إال أنـه مـن الضـروري أن تتحلـى

املتوسـط يكمـن يف رقمنـة القطاعات املاليـة والبنكية

تشـريعاتها باملرونـة يف تعاملهـا مـع انتقـال البيانات،

والتعليـم وغيرهـا ،وذلـك بدعـم ومشـاركة حكوميـة

وتبادلهـا عبـر الحـدود دون التضحيـة بخصوصياتهـا

بافتـراض وجـود القناعة الفردية واملجتمعية باملكاسـب

وهويتهـا الوطنيـة والحمايـة الرقميـة ،مـع االسـتمرار

الناجمـة عـن االقتصـاد الرقمـي .وتتحقق هذه املكاسـب

فيتشـجيع التجـارة املحليـة والخارجيـة.

يف مجـاالت مهمـة مثـل االحتـواء االجتماعـي الـذي

املعلومـات مـن خالل تخصيـص  2.5مليار ريـال لتحقيقها.

يضمـن مشـاركة األفـراد وتحسـين جـودة الحيـاة ،وخلـق

أمـا مبـادرة «طويق»فتركز ىلع تطوير رأس املال البشـري

فـرص عمـل جديـدة لهم .كمـا يمكـن ملؤسسـات األعمال

مـن خلال تعزيز املهـارات يف معسـكرات تدريبية خاصة

االسـتفادة مـن التجـارة الكترونيـة تحـت نظـام ضريبـي

يف تقنيـات متقدمـة يحتاجهـا سـوق العمـل وتنتهـي

واضـح ،مـع تحقيقهـا الكفـاءة يف اسـتغالل رأس املـال

بالتوظيـف.

مـع تحسـن يف إنتاجيـة العمـال.
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دراسات اقتصادية
السلسة العلمية لجمعية
االقتصاد السعودية

صـدر العـدد السـابع والعشـرون مـن مجلـة «دراسـات

ويهـدف هـذا البحث لدراسـة العالقة بين أسـعار األسـهم

وتناقـش الورقـة موضـوع العالقـة بيـن تطـور أسـواق

اقتصاديـة» السلسـلة العلميـة لجمعيـة االقتصـاد

وأسـعار النفـط باسـتخدام بيانـات ربعيـة تبدأ مـن الربع

املـال ،أو نمـو وتطـور القطـاع املالي بشـكل عـام والنمو

السـعودية وهـو يحتـوي ىلع دراسـتين محكمتيـن،

األول لعـام  1985الـى الربـع لعـام  2018ونظـرًا العتمـاد

االقتصـادي بدراسـات وأبحـاث عديـدة أجريـت بهـدف

ومقـال علمـي.

االقتصـاد السـعودي ىلع النفط فان تحليـل العالقة بين

التحقـق مـن وجـود هـذه العالقـة وأيهمـا يؤثـر يف (أو

الدراسـة األولـى للدكتور نيزار حسـناوي حراثي من قسـم

أسـعار األسـهم والنفـط اعتمد ىلع طريق قياسـية تأخذ

بسـبب) األخـر ،وىلع الرغـم مـن اختلاف وجهـات النظـر

االقتصـاد بجامعة امللك سـعود وكانـت بعنوان:

بعيـن االعتبـار التغيـرات الهيكليـة .واظهـرت النتائج أنه

تجـاه هـذه العالقـة إال أن معظـم األبحـاث والدراسـات

هـل يؤثـر تراجـع معـدالت النمـو النقـدي ىلع اسـتقرار

ليـس هنـاك عالقـة طويلـة األجـل بيـن أسـعار األسـهم

التطبيقيـة توصلـت إلـى وجـود عالقـة بيـن القطاعيـن

دالـة الطلـب ىلع النقـود يف االقتصـاد

أسـعار النفط وسـعر الصـرف إال بعد أخذ بعيـن االعتبار أثر

الحقيقـي واملالـي وأن االختلاف القائم يركـز ىلع اتجاه

Do Recent Declining Money Growth Rates Affect the Stability of Money

أكثـر مـن تغيـر هيكلـي واحـد يف التحليـل كمـا أشـارت

هـذه العالقـة ،بمعنى أخر هـل تتجه العالقة مـن القطاع

النتائـج الـى وجود أثـر إيجابي وذو دالله إحصائية ألسـعار

املالـي إلـى النمـو االقتصـادي أم العكـس أم أن العالقـة

ويهـدف البحـث الـى دراسـة العالقـة بيـن الطلـب ىلع

النفـط وسـعر الصـرف ىلع أسـعار األسـهم يف االجـل

سـوى دراسـات قليلـة جـدا ،وبالتالـي فـإن هنـاك شـبه

النقـود يف املـدي الطويـل والنمـو النقـدي يف اململكة

الطويـل والقصيـر ،ولكن كان تأثيرها ىلع أسـعار األسـهم

إجمـاع ىلع وجـود عالقـة بيـن تطـور القطـاع املالـي

العربيـة السـعودية ويأخـذ البحـث باالعتبـار التغيـر

أكبـر – يف الحجـم يف االجـل الطويـل .أيضـا كان تأثيـر

والتنميـة االقتصاديـة أو النمو االقتصـادي يف أي اقتصاد

الهيكلـي لسـنة 2015م واذي أثـر سـلبا ىلع معـدالت

التغيـر الهيكلـي الـذي حـدث يف الربـع األول مـن 2003

قا ئم .

النمـو املالـي يف االقتصـاد السـعودي .ويكشـف البحـث

إيجابـي وذو داللـة إحصائيـة ىلع أسـعار األسـهم يف

وبالتالـي يمكـن القـول أن للتمويـل أو بمعنـى آخر لتطور

اسـتنادا ىلع اختبـارات االسـتقرار عـدم وجـود تغيـر

االجـل الطويـل والقصير ،ولكن تأثيـره أكبر يف الحجم يف

القطـاع املالـي دور واضـح وهـام يف عمليـة التنميـة

هيكلـي نتيجـة للتراجـع األخيـر للنمـو النقـدي ممـا يدل

االجـل الطويـل كما كان تأثيـر التغير الهيكلـي الذي حدث

االقتصاديـة والنمـو االقتصـادي يف الـدول الناميـة

ىلع اسـتقرار دالـة الطلـب ىلع النقـود .باإلضافـة الـى

يف الربع األول من عام  2008ىلع أسـعار األسـهم سـلبي

واملتقدمـة ىلع السـواء كمـا أن النمـو االقتصـادي بدوره

ذلـك أظهـرت النتائـج أن الطلـب ىلع النقـد لـم يـؤدي

يف االجـل الطويـل والقصيـر ولكن كان ذو داللـه إحصائية

يؤثـر يف القطـاع املالـي .لـذا فموضـوع العالقـة بيـن

الـى انخفاضـا يف السـيولة .وتوصى الدراسـة بأنه يمكن

فقـط يف االجـل الطويـل فهـذه النتائـج قـد تسـاعد

تطـور القطـاع املالـي والقطـاع الحقيقي لم يحسـم بعد

تحقيـق اسـتقرار االقتصـاد الكلـي مـن خالل اعتبـار عرض

املتعاملـون يف سـوق األسـهم السـعودي ىلع تقليـص

وال يـزال محل اهتمـام االقتصادييـن والباحثين يف الدول

النقـود أداة فعالـة للتعديـل ىلع املـدى الطويـل.

نسـبة عـدم التأكـد عند اتخـاذ قراراتهـم االسـتثمارية.

املتقدمـة والـدول الصاعـدة والناميـة ىلع السـواء.

أمـا الدراسـة الثانيـة للدكتـور وحيـد عبدالرحمـن بانافـع

أمـا املقـال العلمـي فهـو للدكتـور عبـداهلل بـن محمـد

)Demand for the Saudi Economy? (Nizar Harrathi

مـن معهـد اإلدارة العامـة بالريـاض وكانـت بعنـوان:

املالكـي مـن قسـم االقتصـاد بجامعـة امللـك سـعود

التغيـرات الهيكلية والعالقة بين أسـعار األسـهم والنفط

وكانـت بعنوان :تطـور القطـاع املالي والنمـو االقتصادي:

يف اململكة العربية السـعودية

مـن يقـود األخـر؟

Structural Changes and the Relationship between Stock and Oil Prices in Saudi

?Financial Sector Development and Economic Growth: Who Leads the Other

)Arabia. (Waheed Banafea

)(Abdullah Al-Malki
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كتاب «إشكالية التنمية وثروة النفط يف االقتصاد السعودي»
املؤلف :أ.د .ماجد بن عبداهلل املنيف

الناشر :جداول للنشر والترجمة والتوزيع ،رأس بيروت ،لبنان أغسطس 2021

كتاب « االقتصاد القياسي التمهيدي للمالية»
تأليف/كريس بروكس

ترجمة /د .عبداهلل بن محمد املالكي و د .وليد املنصف العمراني
يتميـز كتـاب « االقتصـاد القياسـي
التمهيـدي للماليـة» ملؤلفهكريـس
بروكـس ،بأسـلوبه األكاديمـي يف عـرض
العديـد مـن مواضيـع االقتصـاد القياسـي
بشـكل متكامـل ومترابـط ،باإلضافـة إلـى
طـرح الكثير مـن التطبيقـات البرمجيةيف
مجـال املاليـة .ويحتـوي الكتـاب األصـل
ىلع  716صفحـة مقسـمة إلـى اربعـة
ً
فصلا ،تطرقـت الـى العديـد مـن
عشـر
املحاور،مـــن ضمنهـا :نمـوذج االنحـدار
الخطي،نمذجة السالسـل الزمنية والتنبؤ
بها ،النمـاذج متعددة املتغيـرات ،نمذجة
العالقـات الطويلـة املـدى يف املاليـة،
نمذجـة التقلـب واالرتبـاط ،نمـاذج تبديل
النظـام ،بيانـات البانل،طرائـق املحاكاة…
إلـخ ،والتـي اسـتعرضها املؤلـف بتفصيل
أكثـر يف مقدمـة الكتـاب.
يعتبـر االقتصـاد القياسـي فـرع مـن
فـروع علـم االقتصـاد ويعنـي نمذجـة
العديـد من الظواهـر االقتصاديـة ،املالية،
االجتماعيـة،
ً
تحليــــلا
البيولوجيـــــة ...وتحليلهـــا
كميـا ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍم مصطلـح االقتصـاد
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ا لقيا سـي ﻷﻭ ل ﻤﺭﺓﻤﻥﻁﺭﻑﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
النـرﻭﻴﺠﻲ ﺭﺍغنـارﻓﺭﻴﺵ Ragner Frisch
ﺴﻨﺔ  ،1926ﻭﻫـﻭ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻤﺘﺭﺠﻡ ﻋﻥ
الكلمـة ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ .Econometrics
يعتمـد االقتصـاد القياسـي يف تحليلـه
للنظريـات االقتصاديـة واملاليـة وغيرهـا
مـن النظريـات ىلع دمـج الرياضيـات
واألسـاليب اإلحصائيـة يف نموذج متكامل
وذلـك بهـدف تقويم معالم ذلـك النموذج
ثـم اختبـار الفـروض حـول ظاهـرة ماليةأو
اقتصاديـة أو غيرهمـا من الظواهـر االخرى
وأخيـرًا التنبـؤ بقيـم تلـك الظاهـرة يؤدي
إلـى مسـاعدة صانعـي وآخـذي القـرارات
االقتصاديـة واملاليـة .
ـد األفضـل
ُع ُّ
ويُعتبـر هـذا الكتـاب الـذي ي َ
يعـا ،واملخت َبـر بعنايـة داخـل قاعـات
َم ِب ً
ً
شـامل لطلاب املاليّـة،
مرجعـا
الدراسـة،
ً
كمـا تعمـل املناقشـة الشـاملة املصـورة
ألهـم ُّ
الن ُهـج التجريبية يف مجـال املاليّة
ىلع إعـداد الطلاب السـتخدام االقتصـاد
أمـا
القياسـي يف املمارسـة العمليـةَّ ،
املفصلـة فتسـاعدهم
دراسـات الحـاالت
َّ
ىلع َف ْهـم كيفيَّـة اسـتخدام التقنيـات

8
كان لتزامن اكتشاف النفط مع توحيد
اململكة العربية السعودية أثر حاسم
يف تشكيل مالمح تطورها االجتماعي
والسياسية واالقتصادي ،وانماط العالقات
بين الدولة واالقتصاد واملجتمع ،ودورها
اإلقليمي والعاملي .وىلع الرغم من
سلبيات فرط االعتماد ىلع النفط
الواردة يف أطروحات «لعنة املوارد» إال
أن سجل اململكة يف تطوير مواردها
البشرية ،وتشييد البنية التحتية ،وتنمية
القطاعات غير النفطية ،واالرتقاء بجودة
حياة مواطنيها ،يشير إلى أنه كان نعمة
أكثر منه نقمة.
وبفضل أنماط استغالل النفط وحوكمته،
املالية
لإلدارة
املؤسسية
واألطر
واالقتصادية ،واالستقرار السياسي الذي
نعمت به ،حققت اململكة طوال نصف
نموا سنو ًيا يف الناتج املحلي غير
قرن
ً
النفطي بمعدل  %5.6وارتفع متوسط
ً
ضعفا ،وأضحى
دخل الفرد ثمانية عشر
حجما عرب ًيا وترتيبه
اقتصادها األكبر
ً
العشرون عامل ًيا .ولكن صاحب دورات
السوق النفطية طفرات وركود اقتصادي
يف السـياقات املاليّة ذات الصلة ،هشـذا
ـدة من أحدث نسـخة
املع َّ
وتعمـل األمثلـة َ
مـن البرنامـج اإلحصائـي الشـهير إفيـوز
( )EViewsىلع توجيـه الطلاب لوضـع
الخاصـة وتفسـير نتائجهـا.
نماذجهـم
َّ
نهـدف مـن خلال ترجمـة هـذا
الكتـاب الـى اللغـة العربيـة الـى إثـراء
املكتبـة العربيـة واملسـاهمة يف رفـع
املسـتوى العلمـي للطالـب والباحـث
العربـي مـن خلال تزويـده باملعـارف
النظريـة والتطبيقيـة التـي تضمنهـا هذا
الكتـاب ،والضروريـة لتكوينـه التعليمـي
واألكاديمـي.
القراء املسـتهدفون مـن ترجمة هذا
الكتـاب الـى اللغـة العربيـة هـم طلبـة
كليـات العلـوم اإلداريـة وكليـات االقتصاد
واإلدارة يف عديـد مـن التخصصـات
كاالقتصـاد ،املاليـة ،االحصـاء واألسـاليب
الكميـة ،واملـوارد البشـرية وغيرهـا.
كمـا أنـه مفيـد لطلاب البكالوريـوس
وطلاب الدراسـات العليـا واملاجسـتير
والدكتـوراه واملتخصصيـن يف االقتصـاد
القياسـي واالقتصـاد املالـي .هـذا الكتاب
موجـه أيضـا الـى أعضـاء هيئـة التدريـس
والباحثيـن يف الجامعـات السـعودية
والجامعـات العربيـة عمومـا ولجميـع
املهتميـن بالتحليـل الكمـي واملالـي
لكونـه يحتـوي ىلع عديـد مـن مواضيـع
االقتصـاد القياسـي الحديثـه الـى جانـب
العديـد مـن التطبيقـات يف املجـال
االقتصـادي واملالـي.
يحتـوي الكتـاب ىلع اربعـة
ً
فصلا ،تطرقـت الـى العديـد مـن
عشـر
املوضوعـات فباإلضافة الـى املقدمة يف
القصـل األول يلخـص الفصـل الثانـي مـن
الكتـاب العديـد مـن التقنيـات الرياضيـة
واإلحصائيـة الرئيسـية التي سـوف يحتاج
اليهـا القـراء .ثـم ينتقـل الفصـل إلـى
تقديـم مدخـل يف اإلحصـاء الوصفـي
ويف
االحتماليـة.
والتوزيعـات
الفصـول الثالـث ،الرابـع والخامـس،
تسـتعرض املؤلـف نموذجـي االنحـدار
الخطـي البسـيط واملتعـدد الـى جانـب
تحليـل فرضيـات هـذا النمـوذج.
يف الفصـل السـادس ،يعرض املؤلف
مقدمـة يف نمـاذج السالسـل الزمنية بما
يف ذلـك الدوافـع مـن اسـتعمال هـذه
النمـاذج .كمـا يقـدم وصـف لخصائـص
البيانـات املاليـة.

أثرا ىلع استدامة النمو ،وتواضع يف
تنويع الناتج واإليرادات والصادرات،
وتدن يف
واختالالت يف سوق العمل،
ٍ
اإلنتاجية ،وتشوه يف نظم الحوافز،
وضغوط ىلع دولة الرفاه التي سادت
لعقود.
ومع التحول العاملي نحو نظام طاقة
ال كربوني استجابة لظاهرة تغير املناخ
وتوقع تراجع نمو الطلب ىلع النفط
وإيراداته ،فلذا من الضروري مواجهة
تحديات التوظيف واستمرار اعتماد
االقتصاد واملالية العامة ىلع النفط .لذلك
جاءت رؤية اململكة  2030بنهج تنموي
جديد يتعرف ىلع مكامن قوة االقتصاد
واملجتمع السعودي ،ويتبنى إطاًرا شمول ًيا
لإلصالح يف املجاالت االقتصادية واملالية
والثقافية واالجتماعية .ويهدف هذا
الكتاب إلى تحليل مسار تطور االقتصاد
السعودي وتقييم سياسات املالية
العامة وأنماط التنمية والتوزيع وسبل
مواجهة التحديات الديموغرافية واملالية
والنفطية واالقتصادية املتنامية.

يبـدأ الفصلبعـرض لبعـض مالمـح النماذج
القياسـية العشـوائية ثـم يتطـرق
الـى كيفيـة اختيـار النمـوذج املناسـب
ملجموعـة مـن البيانـات ،وكيفيـة تقديـر
النمـوذج والتحقـق مـن مالئمـة النمـوذج
للبيانـات.
يوسـع املؤلـف
يف الفصـل السـابع،
ّ
التحليـل مـن النمـوذج ملتغيـر واحـد الى
النمـوذج متعـدد املتغيـرات .وتكمـن
أهميـة النمـوذج متعـدد املتغيـرات يف
شـرح احتمـال وجـود عالقـة سـببية
ثنائيـة االتجاه يف العالقـات املالية ويف
شـرح التحيـز يف املعـادالت املتعـددة
إذا تـم تجاهـل هـذه العالقـة السـببية
الثنائيـة.
يف الفصـل الثامن ،يناقـش الكاتب نماذج
جـذور الوحـدة ويقـدم الختبـارات عـدم
السـكون يف السالسـل الزمنيـة .وتضمـن
الجـزء الثانـي مـن هـذا الفصـل تقديـم
الختبـارات التكامـل املشـترك وصياغـة
نمـاذج تصحيـح الخطـأ .اما الفصل التاسـع
فيغطـي موضوعـا مهمـا وهـو النمذجـة
والتنبـؤ بالتقلـب واالرتبـاط .علاوة ىلع
ذلـك نجـد يف هـذا الفصـل تقديـم لفئة
مـن نمـاذج االنحـدار الذاتي الشـرطي غير
متجانـس التبايـن (.)ARCH models
الفصـل العاشـر يناقـش اختبـار ونمذجـة
تحويـل النظـام أو تبديـل السـلوك يف
السالسـل املاليـة الـذي يمكـن أن ينشـأ
جـراء تغييـر يف سياسـة الحكومـة أو يف
شـروط التـداول يف األسـواق...الخ .أمـا
الفصـل الحـادي عشـر فيقـدم صنـف آخـر
مـن النمـاذج والـذي يعـرف باسـم نماذجا
لبياناتالطوليةالثابتةوالعشـوائية.
الفصل الثاني عشـر يقدم نمـاذج مختلفة
تكـون مناسـبة لحـاالت يكـون فيهـا
املتغيـر التابـع غيـر مسـتمر .يف الفصـل
الثالـث عشـر نجـد مقدمـة يف اسـتعمال
املحـاكاة يف االقتصـاد القياسـي املالي.
ويف الفصـل االخيـر مـن هـذا الكتـاب
يقـدم املؤلـف اقتراحـات تتعلـق بكيفية
إجـراء مشـروع أو أطروحـة يف التمويـل
كمـا انـه يقـدم بعـض املصـادر للبيانـات
املاليـة واالقتصاديـة املتاحة عبر شـبكة
االنترنـت.
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الالئحة األساسيـة
ونظــام جمعيـــة

االقتصاد

السعودية
أوالً :اسم الجمعية ومقرها :تنشأ يف جامعة امللك
سعود جمعية االقتصاد السعودية ،ويجوز لها أن تنشئ لها
فروعًا يف أماكن أخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك.
ثانيًا :أهداف الجمعية :تهدف جمعية االقتصاد
السعودية – ويشار إليها فيما بعد (بالجمعية) – إلى تحقيق
ما يلي:
( )1تنمية الفكر العلمي يف مجال تخصص الجمعية والعمل
ىلع تطويره وتنشيطه.
( )2تحقيق التواصل العلمي ألعضاء الجمعية.
( )3تقديم املشورة العلمية يف مجال تخصص الجمعية.
( )4تطوير األداء العلمي واملهني ألعضاء الجمعية.
( )5تيسير تبادل اإلنتاج العلمي واألفكار العلمية يف مجال
اهتمامات الجمعية بين الهيئات واملؤسسات املعنية داخل
اململكة وخارجها.

ثالثًا :نشاط الجمعية :تحقق الجمعية أهدافها
املذكورة يف (ثانيًا) بكافة الوسائل املناسبة ولها ىلع وجه
الخصوص ممارسة أوجه النشاط التالية:
( )1تشجيع إجراء البحوث العلمية واالستشارات العلمية.
( )2تأليف وترجمة الكتب العلمية يف مجال اهتمام الجمعية
وما يتصل بها يف مجاالت أخرى.
( )3إجراء الدراسات العلمية لتطوير جوانب املمارسة
التطبيقية.
( )4عقد الندوات والحلقات الدراسية والدورات التي تتصل
بمجاالت اهتمامها.
( )5إصدار الدراسات والنشرات والدوريات العلمية التي تتصل
بمجاالت اهتمام الجمعية.
( )6املشاركة يف املعارض املحلية والدولية.
( )7دعوة العلماء واملفكرين ذوي العالقة للمشاركة يف
نشاطات الجمعية وذلك وفق اإلجراءات املنظمة لذلك.
( )8تنظيم رحالت عملية ألعضائها وإقامة مسابقات علمية
يف مجال اختصاصها.

رابعًا :العضوية:

تكون العضوية ىلع ثالثة أنواع:

( أ ) عضوية عاملة )1( :أن يكون طالب العضوية حاص ً
ال ىلع
درجة علمية أو ما يعادلها يف مجال تخصص الجمعية.
( )2أن يدفع االشتراكات السنوية.
( )3ما يراه مجلس اإلدارة من شروط
( )4أن يصدر بقبوله قرار من مجلس اإلدارة.
(ب) عضوية شرفية :تمنح بقرار من الجمعية العمومية
ملن أسهم يف تطوير مجاالت اهتمام الجمعية ،أو قدم لها
خدمات مالية أو معنوية ،ويعفى عضو الشرف من شرط
سداد االشتراكات ،ويجوز له حضور جلسات الجمعية العمومية
ولجانها املختلفة واالشتراك يف املناقشات.
(ج ) عضوية انتساب :ويتمتع بها:
( )1الطالب الجامعيون يف مجال تخصص الجمعية.
( )2العاملون واملهتمون يف مجال الجمعية ممن ال يتوافر
فيهم شرط املؤهل العلمي املحدد للعضوية العاملة.
ويعفى العضو املنتسب من  %50من قيمة االشتراك السنوي،
ويجوز له حضور جلسات الجمعية العمومية ولجانها املختلفة
واالشتراك يف املناقشات دون أن يكون له حق التصويت.

خامسًا :شروط وإجراءات العضوية:

عضو الجمعية ما يلي:

يشترط يف

( )1أن يكون حسن السيرة ،طيب السمعة ،لم يسبق الحكم
عليه يف جريمة مخلة بالشرف واالعتبار.
( )2أن يدفع ما تقرره الجمعية من رسوم تسجيل واشتراكات
سنوية.

( )3أن يتقدم طالب العضوية العاملة أو عضوية االنتساب
بطلب انضمام إلى الجمعية
( )4أن يزكي طالب العضوية عضوان عامالن يف الجمعية.

( )5وتعـرض طلبـات العضويـة وعضــوية االنتسـاب ىلع
مجلـس إدارة الجمعيـة وال يعتبـر الطلـب مقبـوالً إال بصـدور
قـرار مجلـس اإلدارة بذلـك ،ويبلـغ طالـب العضويـة بمـا يقـرره
املجلـس يف شـأن طلبـه.
مارس  - 2022شعبان  1443هـ

سادسـا :إنهــــاء العضويـــة :تنتهـي العضويـة
يف الجمعيـة يف الحـاالت التاليـة:

( )1انسحاب العضو أو وفاته.
( )2إذا لـم يسـدد االشـتراك السـنوي بعـد مضـي سـنة مـن
اسـتحقاقه.
( )3إذا فقد العضو شرطًا من شروط العضوية.
( )4إذا قـام بـأي عمـل أو نشـاط يترتـب عليـه إلحـاق الضـرر
بالجمعيـة ماديـا كان أم أدبيـا ،وال تسـقط العضويـة يف هذه
الحالـة إال بموافقـة مجلـس إدارة الجمعيـة.

سـابعًا :إعـادة العضويـة :يجـوز بقـرار مـن مجلـس
اإلدارة إعـادة العضويـة إلـى العضـو الـذي فقدهـا بنـاء ىلع
طلبـه إذا زالـت أسـباب إسـقاط العضويـة السـابقة.

ثامنـــا :الجمعيــة العموميـــة :تتكـون الجمعية
العموميـة مـن األعضـاء العاملين ،وتعقـد الجمعيـة العمومية
اجتماعـا عاديـا يف مـرة كل عـام بدعـوة مـن رئيـس مجلـس
اإلدارة ،وال يكـون االجتمـاع صحيحـا إال بحضـور أغلبيـة األعضاء،
فـإذا لـم تحضـر األغلبيـة جاز عقـد اجتمـاع آخر بعد أسـبوعين
ويعتبـر هـذا االجتمـاع صحيحًا بمـن حضر.
ويجـوز بنـاء ىلع طلـب مجلـس اإلدارة أو خمـس أعضائهـا
الجمعيـة العموميـة عقـد اجتمـاع غيـر عـادي إذا اقتضـت
الضـرورة ذلـك.

تاسعًا :اختصاصات الجمعية العمومية:

تسـعى الجمعيـة العمومية إلى تحقيق أهـداف الجمعية
ولهـا ىلع وجه الخصـوص ما يأتي:

( )1إصـدار القواعـد املنظمـة لسـير العمـل الداخلـي يف
ا لجمعيـة .
( )2إقـرار امليزانيـة السـنوية للجمعيـة واملوافقـة ىلع
حسـابها الختامـي.
( )3اعتماد التقرير السنوي للجمعية.
( )4اختيار أعضاء مجلس اإلدارة.
( )5إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس اإلدارة.
()6اقتـراح إنشـاء فـروع للجمعيـة بنـاء ىلع توصيـة مجلـس
اإلدارة.
()7تعيين مراجع خارجي لحسابات الجمعية وتحديد أتعابه.
( )8اقتراح نقل مقر الجمعية من جامعة إلى أخرى.
( )9اقتراح حل الجمعية.

عاشـرًا :رئيـــس شـرف الجمعيـــة :للجمعيـة
العموميـة ،بنـاء ىلع اقتـراح مجلـس اإلدارة ،ترشـيح رئيـس
شـرف للجمعيـة العلميـة مـن بيـن الشـخصيات املعروفـة
باهتمامهـا بمجـاالت عمل الجمعيـة لفترة واحـدة مدتها ثالث
سـنوات وذلـك بقـرار مـن مجلـس الجامعـة ،ولـه رئاسـة مـن
يحضـره مـن جلسـات.

حادي عشر :موارد الجمعية وميزانيتها:

( أ ) تعتمـد الجمعيـة بصفـة أساسـية ىلع مواردهـا الذاتيـة
وهـي )1( :حصيلـة االشـتراكات السـنوية لألعضـاء.
( )2حصيلـة مـا تبيعـه الجمعيـة مـن مطبوعاتهـا ،ونشـرات
دوريـة ،ومـا تقدمـه مـن خدمـات يف حـدود أهدافهـا.
( )3إيراد ما تعقده الجمعية من دورات وبرامج.
( )4الهبـات والتبرعـات واملنـح التـي تقدمهـا الجامعـة
الهيئـات أو األفـراد.
(ب) ميزانية الجمعية والحسابات الختامية:
( )1تبـدأ السـنة املاليـة للجمعيـة وتنتهي مع السـنة املالية
للجامعة.
( )2تعد الحسابات الختامية وفقًا للقواعد واألعراف املهنية.

ثاني عشر :تكوين مجلس اإلدارة:

( )1يتكون مجلس إدارة من عدد من األعضاء العاملين ال يزيد
عددهم عن تسعة أعضاء تختارهم الجمعية العمومية باالقتراع
السري بين أعضاء الجمعية العاملين ،ىلع يكون ثلثهم ىلع
األقل من منسوبي الجامعة التي أنشأت الجمعية.
( )2مدة عضوية املجلس ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة
واحدة.

( )3إذا تغيب أحد أعضاء مجلس اإلدارة عن اجتماعات املجلس
ثالث مرات متتالية ،دون عذر مقبول جاز ملجلس اإلدارة اعتباره
مستقي ً
ال.
( )4عند شغور عضوية أحد أعضاء مجلس اإلدارة املختارين
من الجمعية العمومية لسبب من األسباب يختار عضو بدي ً
ال،
وتشترط موافقة الجمعية العمومية ىلع ذلك يف أول اجتماع
لها.
( )5يختار مجلس اإلدارة باالقتراع السري من بين أعضائه رئيسًا
له ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ىلع أن يكون
رئيس املجلس من منسوبي الجامعة التي تتبعها الجمعية،
كما يختار املجلس من بين أعضائه نائبًا للرئيس ،وأمينًا
للمجلس ،وأمينًا للمال.
( )6يعتبر رئيس مجلس اإلدارة ممث ً
ال للجمعية أمام الغير
وينوب عنها يف االتصال بالجهات الرسمية وغير الرسمية يف
اململكة وخارجها وفق اإلجراءات النظامية املقررة وله رئاسة
الجمعية العمومية.

ثالث عشر :اجتماعات مجلس اإلدارة:

يعقد مجلس اإلدارة اجتماعًا عاديًا كل ثالثة أشهر ،وال يكون
اجتماعه صحيحًا إال بحضور أغلبية أعضائه ،ويجوز له عقد
اجتماعات غير عادية كلما طلب ذلك أكثر من نصف أعضائه
أو طلب خمس عدد أعضاء الجمعية العمومية أو رئيس مجلس
اإلدارة ،ويف هذه الحالة يقتصر االجتماع ىلع بحث املوضوعات
التي عقد املجلس من أجلها.
وتصدر قرارات مجلس اإلدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند
تساوي األصوات يكون صوت رئيس املجلس مرجحًا.

أربع عشر :اختصاصات مجلس اإلدارة:

يختص مجلس اإلدارة بما يلي:
( )1اقتراح ميزانية الجمعية.
( )2إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية.
( )3اقتراح السياسة العامة للجمعية يف إطار األهداف الواردة
يف هذه القواعد ،وعرضها ىلع الجمعية العمومية إلقرارها.
( )4اقتراح القواعد الداخلية للجمعية وتنظيم عملها.
( )5تكوين اللجان واملجموعات املتخصصة ألداء مهام الجمعية
ونشاطها.
( )6إعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية ورفعه إلى املجالس
املختصة يف الجامعة بعد اعتماده من الجمعية العمومية.
( )7تحديد االشتراكات السنوية لألعضاء.
( )8التكليف بإعداد الدراسات واألبحاث.
( )9املوافقة ىلع عقد الندوات والدورات والحلقات الدراسية
وفق األنظمة املتعلقة بذلك والتي تتبعها الجامعات
( )10قبول الهبات والتبرعات واملنح واملعونات

خمسة عشر :أحكام مؤقتة وختامية:

( )1ترتبط الجمعية يف أنشطتها بمدير الجامعة التي أنشئت
فيها أو من يفوضه.
( )2تضع الجمعية قواعدها التنفيذية بما ال يتعارض مع مواد
هذه القواعد ويتم إقرارها من قبل مجلس الجامعة التي
أنشئت فيها.
( )3يعتمد محضر الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة من قبل
مدير الجامعة التي تتبعها أو من يفوضه.
( )4يف حالة االختالف بين مدير الجامعة والجمعية العمومية

أو مجلس اإلدارة يرفع املوضوع إلى مجلس الجامعة ويكون
قراره يف ذلك نهائيًا.
( )5إذا ُحلت الجمعية العلمية (ألي سبب) تؤول ممتلكاتها
إلى الجامعة التي أنشأتها.
( )6إذا تم نقل الجمعية من جامعة إلى أخرى تنتقل جميع
ممتلكاتها ووثائقها إلى الجامعة الجديدة.
( )7ملجلس التعليم العالي حق تفسير هذه القواعد.
( )8يعمل بهذه القواعد من تاريخ املوافقة عليها.
( )9تطبق أحكام هذه القواعد ىلع جميع الجمعيات
القائمة حاليًا.
( )10تلغي هذه القواعد ما يتعارض معها.
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