
المملكة العربیة السعودیة "" تحدید العوامل المؤثرة على سلوك االدخار العائلي في

إعداد الباحث
لؤي عبد الصمد ملیباري

المملكة العربیة السعودیة
جامعة الملك عبد العزیز-  كلیة االقتصاد واإلدارة

loai.melebari@gmail.com

mailto:loai.melebari@gmail.com


المخلص

المملكةفيالعائلياالدخارسلوكعلىالمؤثرةاالقتصادیةالعواملتحدیدإلىالدراسةھذهتھدف
اختبارأجلمنالحدیثةالقیاسیةاألسالیبباستخدامم)،2018–1980(الفترةخاللالسعودیةالعربیة
تطورالثروة،المتاح،اإلجماليالدخلاآلتیة:االقتصادیةالمتغیراتمنالمتكونالعائلياالدخارنموذج

معدل التضخم الجاري.النظام المالي، سعر الفائدة على اللایر لودائع األجل،

بالمتغیراتالعائلياالدخارعالقةقیاسوتمالزمنیةللسالسلسنویةبیاناتأستخدمناحیث
جذراختباروأستخدمناالزمنیةالسالسلاستقراراختبارأولھاقیاسیة:اختباراتعدةخاللمناالقتصادیة

دیكيوھوالوحدةجذرإختباراتأحداختیاروتمالزمنیة.السالسلبیاناتاستقرارمدىلقیاسالوحدة
ً)،ADF(الموسعفوللر جوھانسون،منھجیةباستخدامالنموذجلمتغیراتالمشتركالتكاملاختبارتموثانیا
).OLS(العادیةالصغرىالمربعاتطریقةباستخدامالتقدیروثالثاً

وبینالسعودیةالعربیةالمملكةفيالعائلياالدخاربینطردیةعالقةوجودالدراسةنتائجأظھرت
اللایر،علىالفائدةسعرالمالي،النظامتطورالثروة،المتاح،الحقیقياإلجماليالدخلالتالیة:المتغیرات
والنظریةالدراسةلفروضمطابقةالمتغیراتجمیعوكانتالتضخم،مععكسیةالعالقةجاءتوبالمقابل

إلىtاختباریشیركماالمقدر.النموذجمنحذفھتملذلكمعنويغیرالتضخمأنوجدناولكناالقتصادیة
عندإحصائیةمعنویةذاتأصبحتالتضخممتغیرحذفبعدالتفسیریةللمتغیراتالمروناتجمیعأن

قصوىأھمیةللدخلأنالمرتفعةالمتاحاإلجماليالمحليالناتجمرونةوتشیر%5معنویةمستوى
في المملكة العربیة السعودیة.باإلضافة إلى تأثیره القوي على سلوك االدخار العائلي

التحدیدمعاملقیمةأنإلىالمعادلةتقدیرخاللمنإلیھاالوصولتمالتياإلحصائیةالنتائجوتدل
بواسطةتفسیرھاتمالعائلياالدخارعلىتطرأالتيالتغیراتمن%89أنیعنيمما)R=0.89(مرتفعة

مرتفعة،احصائیةذوالنموذجانعلىتدل=)62.16F(إحصائیةقیمةوجدناوایضاالمستقلة،المتغیرات
داربناختبارویشیرالبدیل،الفرضنقبلوبالتاليالدراسة،لبیاناتالنموذجمطابقةحسنعلىیدلوھذا

ویشیرالبواقي.بینذاتيارتباطوجودعدممنطقةفيیقع=)1.81D.W(االرتباطمعاملأنواتسون
األمدمنتصحیحعملیةوجودعلىیدلوھذاإحصائیةمعنویةذوأنھ)0.213(=الخطأتصحیحمعامل

%.21.3الىتصلبسرعةالطویلاألمدالىالقصیر

منھجیة جوھانسون، المملكة العربیة السعودیة.الكلمات المفتاحیة: االدخار العائلي، التكامل المشترك،
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Determining of the Factors Affecting on Behavior of Family Saving in a Saudi

Arabia

ABSTRACT

This study aims to determine the economic factors affecting the behavior of family savings in

the Kingdom of Saudi Arabia during the period (1980 - 2018 AD), using modern standard

methods in order to test the family savings model consisting of the following economic

variables: total disposable income, wealth, financial system development, The interest rate

on the riyal for term deposits, the current inflation rate.

Where we used annual data for time series and the relationship of family savings with

economic variables was measured through several standard tests: the first of which is the

time series stability test, and we used the unit root test to measure the stability of time

series data. One of the unit root tests was chosen, the Extended Dickie Fuller (ADF), and

secondly, the co-integration of the model variables was tested using Johansson's

methodology, and thirdly, the estimation was done using the Ordinary Least Squares (OLS)

method.

The results of the study showed that there is a direct relationship between family savings in

the Kingdom of Saudi Arabia and the following variables: the real total income available,

wealth, the development of the financial system, the interest rate on the riyal. Inflation is not

significant, so it was omitted from the estimated model. The t-test also indicates that all the

elasticities of the explanatory variables after deleting the inflation variable became

statistically significant at a significant level of 5%. The high elasticity of the available GDP

indicates that income is of paramount importance in addition to its strong impact on the

family saving behavior in the Kingdom of Saudi Arabia.

The statistical results obtained by estimating the equation indicate that the value of the

coefficient of determination is high (R = 0.89), which means that 89% of the changes that

occur in family savings were explained by independent variables, and we also found a

statistical value (F = 62.16) indicating However, the model is highly statistical, and this

indicates the good fit of the model to the data of the study, and therefore we accept the

alternative hypothesis, and the Darbin-Watson test indicates that the correlation coefficient

(DW =1.81) is located in the region of no autocorrelation between the residuals. The error
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correction coefficient = (0.213) indicates that it is statistically significant, and this indicates

the existence of a correction process from the short to the long term with a speed of up to

21.3%.

Keywords: Family Savings, Cointegration, Johansson's methodology, Kingdom of Saudi

Arabia.

الدراسةمقدمة)1-1(

المستوىعلىتغییرمنیمثلھلمانظراًاالقتصادیةالموضوعاتأھممنالعائلياالدخارموضوعیعتبر
االقتصادي،النموعجلةیدفعوبالتالياالستثمارمعدالتبزیادةالعائلياالدخاریساھموالقومي،الفردي

الدولةخدماتفيالسریعالتطورإنوالھدف.الرؤیةووضوحوالصبرااللتزاممنالكثیریتطلبالذي
نلمسالمنظورھذاومناقتصادیاً،والمجتمعالفردتنمیةحولاھتمامھاتركزالدولةجعلاألفرادنحو

تمولاقتصادیةعملیةاالدخارأصبحثمومناالقتصادي،النموعجلةلدفعمنھاالبدحتمیةاالدخارأھمیة
علماءعندكبرىبأھمیةتحظىأصبحتلذلكالمجتمع،علىبمنافعتعودالتياالستثماریةالمشاریع
عنالدخلفائضوھویعتبرالعائلياالدخاراقتصادیة.نمومعدالتتحقیقفيلمساھمتھاالقتصاد

مفھومتبلوراالستھالكیة.والخدماتاالستھالكسلععلىینفقوماالدخلبینالفرقإِنھأياالستھالك،
مفھوم الفائض االقتصادي.االدخار منذ بدء الفكر االقتصادي المنظم بالعالقة مع

الدراسةوأھمیةأھداف)1-2(

المملكةفيالعائلياالدخارسلوكعلىالمؤثرة(المتغیرات)أوالعواملتحدیدإلىالدراسةھذهتھدف●
لبیاناتالزمنیةالسالسلاستقرارمدىقیاسإلىنسعىأنناالىباإلضافةھذاالسعودیة.العربیة

التكاملبمنھجیةسنقومذلكالىباإلضافةالسعودیةالعربیةللمملكةالعائلياالدخارنموذجمتغیرات
طویلة األمد بین متغیرات التفسیریة.المشترك للتأكد من وجود أو عدم وجود عالقات توازنیة

ضمنھاومنالعالمدولمنكثیرفيالكلياالدخارعناصرفيمھماعنصراًیشكلالعائلياالدخارإن●
شأنھمنفّعالةاقتصادیةسیاساتخاللمنالعائلياالدخارتنمیةفإنلذلكالسعودیة.العربیةالمملكة
والمستوىوالوارداتوالصادراتواالستثماراالستھالكمثلرئیسیةاقتصادیةمتغیراتعلىالتأثیر

العام لألسعار في المملكة العربیة السعودیة.
مماالسعودیةالعربیةالمملكةفيالعائلياالدخارعناالقتصادیةالدراساتمنقلیلعددوجود●

فيالعائليباالدخارمتعلقةجدیدةقیاسوأسالیبجدیدةأفكاروطرحالدراسةبھذهالقیامعلىشجعني
المملكة.
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الدراسةمشكلة)1-3(

فيالعائلياالدخارمعدلأنحیثالعائلياالدخارسلوكعلىالمؤثرةالعواملتحدیدفيتتمثلالمشكلةإن
منبكثیرأقلالنسبةوھذهالمتاح،السنويالدخلمن%2.4حواليیبلغإذمتدنیة،یعدالسعودیةاألسر

الطویل،المدىعلىالمالیةاالستقاللیةلضمانأدنىكحدعالمیابھوالمعترف%10البالغالعالميالمعدل
عامفيلإلحصاءالعامةالھیئةبیاناتإلىواستناداً،2030الماليالقطاعتطوربرنامجوثیقةحسبوذلك

2017.

النخفاضوذلكالشبابفئةوخصوصاًضعیفةالمجتمعمنكبیرةشریحةلدىاالدخاریةالقدرةتكونوقد
النصائحوبعضالعائلياالدخارأھمیةلھمنقّدمأناألفضلومنلدیھم،االدخاريالوعيمستوى

والتوجیھات المھمة في ھذا المجال.

التالي:وعلیھ تتمثل مشكلة الدراسة في محاولة اإلجابة عن السؤال

على سلوك االدخار العائلي في المملكة العربیةما ھي أھم محددات االدخار العائلي؟ وما مدى تأثیرھا
السعودیة؟

الدراسةمنھج)1-4(

فعالأثرلھاأنیرىالتيوالمتغیراتالعائلياالدخاربینالعالقةیفسرنموذجوبناءبتحدیدالباحثقام
وھي:لبعضھامكملةمنھجینعلىباالعتمادالسعودیةالعربیةالمملكةفيالعائلياالدخارسلوكعلى

المنھج الوصفي والمنھج القیاسي.
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علىتركزالتيواألفكارالنظریاتمنالعدیدعلىالضوءإلقاءیتموسوفالوصفي،المنھجإطارفي
العائليباالدخارالمتعلقةالتطبیقیةالدراساتمنلعددالتطرقإلىباإلضافةھذااالدخار،سلوكتفسیر
التيالفروضتحدیدویتمالسعودیة،العربیةالمملكةفيالعائلياالدخارسلوكتحلیلفيأسھمتوالتي
المملكةفيالعائلياالدخارسلوكفيالمؤثرةالعواملبتحدیدالفروضھذهوتتعلقالدراسة،علیھاتقوم

العربیة السعودیة.

المملكةفيالعائلياالدخارسلوكعلىالمؤثرةالعواملأھمتحدیدیتمسوفالقیاسيالمنھجإطارفيأما
الزمنیةالسالسللبیاناتسكونباختبارالقیامیتمسوفالمنھجھذاضمنأنھكماالسعودیة.العربیة

نقومسوفأنناذلكالىباإلضافةالمشترك،التكاملاختبارسیتموكذلكالعائلياالدخارنموذجلمتغیرات
ویتم أیضاً تحلیل النتائج القیاسیة للدراسة.بتقدیر معادلة النموذج باستخدام طریقة المربعات الصغرى

الدراسةحدود)1-5(

السعودیة.ُطبقت الدراسة على االدخار العائلي في المملكة العربیة●
م.2018عامالىم1980عاممنوھومحددةزمانیةفترةالدراسةغطت●

للدراسةالتنظیميالھیكل)1-6(

مقدمة الدراسة وأھدافھا.الفصل األول:

أدبیات الدراسة.الفصل الثاني:

في المملكة العربیة السعودیة.تحدید النموذج القیاسي لالدخار العائليالفصل الثالث:

األسالیب القیاسیة المطبقة في الدراسة.الفصل الرابع:

تحلیل النتائج القیاسیة لالختبارات والتقدیر.الفصل الخامس:

نتائج الدراسة والتوصیات.الفصل السادس:

والنامیةالمتقدمةالدولفيالعائلياالدخارأھمیة)2-1(
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االستھالك،عنالدخلفائضوھووالمجتمعات،األفرادحیاةفيأساسیةاقتصادیةظاھرةالعائلياالدخار
أیضاًبعضھمیطلقلذلكاالستھالكیة.والخدماتاالستھالكسلععلىینفقوماالدخلبینالفرقإِنھأي

االحتیاطيھذاأنعلماًاحتیاطي،تكوینیستھدفاقتطاعفياالدخارویكمن(الفائض)لفظاالدخارعلى
یمكنھ أن یفید بالتناوب لالستثمار أو الستھالك آجل.

جاءلذلكمنھ،االستھالكياإلنفاقطرحبعدالمتبقيالمتاحالدخلقیمةعنالعائلياالدخاریُعدلذا
االدخارظاھرةھياالقتصادیةالموضوعاتأھمومناالستھالك،معمرتبطلالدخارالنظريالتحلیل
أھمیةمنالمتغیرھذایمثلھلمانظًراالسابقةاالقتصادیةالدراساتفيكبیًرااھتماماًلقیتالتيالعائلي

جھةمنوالحكوميالخاصوباالستثمارجھة،منباالستھالكارتباطھحیثمنالقومي،المستوىعلى
قاعدتھوتنویعنموهمعدالتورفعالسعودياالقتصادفيالخاصالقطاعمساھمةزیادةوتعتبرأخرى.

للوصولتسعىالسعودیةالعربیةالمملكةفيالحكومةألنذلكالرئیسةالتنمویةاألھدافمناإلنتاجیة
ھذایتحققأنیمكنوالالسعودي.االقتصادلنموالرئیسيالمحركفیھایكونھامةمرحلةإلىالقطاعبھذا

إلىتحتاجاالستثماراتوھذهالقطاع.ھذافياإلنتاجیةاالستثماراتوتنویعتوسیعخاللمنإالالھدف
)1(لھذه االستثمارات.تمویل حیث قد تشكل االدخارات العائلیة أھم مصادر التمویل

باالستھالكاالدخارعالقة)2-2(

تیارقیمةبجانبوالخدماتالمعمرةغیراالستھالكیةالسلع(مجموعأنھعلىاالستھالكیعرفاالستھالك:
االستھالكعناالمتناعھوواالدخار)2().حیاتھفترةطولالمعمرةاالستھالكیةالسلعتقدمھاالتيالخدمات

تستھلكالالتيالكمیةالوقتنفسفيتحددالدخلمنتستھلكالتيالكمیةتحددالتيالعواملأننجدلذا
وتعتبرواحدشيءعنالحدیثیكونیكاداالدخاردالةعنأواالستھالكدالةعنالحدیثأنیالحظومنھ
كمتغیرالدخلأھمیةعلىركزمماالعامةنظریتھفيكنیزبھاأتىالتياألفكارأھممناالستھالكدالة

الدخلجعلأياالدخارعلىوبالتالياالستھالكعلىتؤثرالتيالكثیرةاألخرىالمتغیراتبینمنأساسي
من أھم العوامل التي تحدد االستھالك واالدخار.

جامعةواالقتصاد،اإلدارةكلیةواالدخار،االستھالكفيالمؤثرةالدخلیةغیرالعواملجواد،البكري،2
بابل.

للفترةقیاسیةدراسةالسعودیةالعربیةالمملكةفيالعائليلالدخارنموذجم)،2005(خالد،البسام،1
العربیةالمملكةجدة،،01العدد19مواإلدارةاالقتصادالعزیز:عبدالملكجامعةمجلة)،1980-2002(

السعودیة.
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إقتصادیةمتغیراتعلىیؤثراالدخارمنالنوعوھذااالدخارإجماليمننسبةأعلىیمثلالعائلياالدخار
العائلياالدخارزیادةوعندواالستھالك،االدخاربینجداًقویةعالقةوتوجداالستھالك.ضمنھامنعدة

العائلي واالستھالك عالقة عكسیة.فانھ یؤثر سلبا على االستھالك إذن العالقة بین االدخار

باالدخارالمتعلقةواألفكارالنظریاتأھم)2-3(

لكینز.الجاريالدخلفرضیة.1

لدوزنبري.النسبيالدخلفرضیة.2

لفریدمان.الدائمالدخلفرضیة.3

وبرمبیرج.مودجالینيمنلكلالحیاةدورةفرضیة.4

باالستثماراالدخارعالقة)2-4(

أواالعماللرجالأوخاصلقطاعاالستثماركانسواءواالستثماراالدخاربینجداًقویةعالقةوتوجد
بینالعالقةإذناالستثمارعلىإیجابایؤثرفانھالعائلياالدخارمعدالتزیادةوعندالحكومي،االستثمار

الصادراتوعلىعكسیةبعالقةالوارداتعلىسیؤثروبالتاليطردیة،عالقةواالستثمارالعائلياالدخار
النمو االقتصادي.بعالقة طردیة مع االدخار العائلي وبالتالي سیدفع بعجلة

االقتصاديبالنمواالدخارعالقة)2-5(

المتواصلةبالزیادةالتغیریعنياالقتصاديفالنموإنتاجھ،علىقادرھوبماعنھیُعبراالقتصاديالنموإن
منوانطالقاًخاصة،بصفةالمحليالناتجمنالفردنصیبوفيعامة،بصفةاإلجماليالمحليالناتجفي
اإلنفاقبعدالدخلمنالمتبقيالجزءفيالمتمثلاالدخارومفھوماالقتصاديللنموالمفھومھذا

معدالتفينمومنھالمحدداتیخضعوالذياألموالرؤوسوتكویناالستثمارنحووالموجھاالستھالكي
قویةعالقةھياالقتصاديوالنمواالدخاربینفالعالقةاالقتصادي،النمووبالتاليالحقیقيالدخلنمو

فيزیادةحدوثإلىیؤديوھذااالستثمارإلىبدورهیوجھالذياالدخارمعدالتازدادتفكلماجداً،
بعضلذلكاالقتصادي،والنموالعائلياالدخاربینطردیةالعالقةستكونإذاًاالقتصاديالنمومعدل

من أجل تشجیع األفراد على االدخار العائلي.الدول تسعى بوضع سیاسیات مصرفیة ومالیة فعالة ومرنة

االقتصاديوالنموباالدخارالمتعلقةواألفكارالنظریاتأھم)2-6(

نموذج ھارولد – دومار..1

نظریة نموذج لویس..2

النموذج الذھبي للنمو فیلبس..3
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األخرىالدولوبعضالسعودیةالعربیةالمملكةفيالعائلياالدخارعنالسابقةالدراسات)2-7(

)3(م)2018(العالیا،األولى:الدراسة●

م)،2014-1980(الفترةخاللاألردنفيالعائلياالدخارمحدداتدراسةإلىالعالیاأفنانالباحثةقامت
ھيالباحثتوصلالتيالتفسیریةالمتغیراتوأھماألردن،فيالعائليلالدخارنموذجصیاغةتمحیث

ألسعارالقیاسيالرقمالودائع،علىالفائدةسعرالنقد،عرضالعاملین،حواالتاإلجمالي،القومي(الناتج
االنحدارمنھجیةاستخدامتمالدراسةھدفولتحقیقالمباشرة).الضرائبالخاص،االستھالكالمستھلك،

.ARDLالمتباطئةالموزعةالذاتي

االنحرافاتوأنالدراسة،متغیراتبیناألجلطویلة(توازنیة)تكاملیةعالقةوجودالنتائجأظھرت
الىالنتائجأشارتكما%65بمعدلتصحیحھایتماألجلطویلةالتوازنیةالعالقةعناألجلقصیرة
حینفيالعائلي،االدخارعلىالمباشرةوالضرائبالتضخممعدلمنلكلوسالبةمعنویةعالقةوجود

أيھناكیكنلمبالمقابلالخاص.واالستھالكالودائععلىالفائدةلسعرومعنويموجبتأثیرھنالككان
تأثیر معنوي لعرض النقد وحواالت العاملین.

)4(م)2017(حامد،الثانیة:الدراسة●

السعودي،االقتصادفيالمحليلالدخارKeynesكینزفرضیةاختبارإلىالقادرعبدحامدالباحثسعى
منالفترةخاللالسعودیة،العربیةالمملكةفيالمحلياالدخارسلوكتفسیرعلىمقدرتھامدىومعرفة

طریقةباستخدامالمحليواالدخارالجاريالدخلبینالعالقةتقدیروتمَّم.2015عامإلى1963عام
الزمنیة،السالسلسكونكاختباراتالحدیثة؛القیاسیةاألسالیباستخدامتمكماالصغرى،المربعات

واختبارات التكامل المشترك.

قدرتھاوثبوتالسعودي،االقتصادواقععلىلالدِّخاركینزفرضیةانطباقإلىالدراسةنتائجوأشارت
أنإلىالسكوناختباراتنتائجأشارتالدراسة.فترةخاللالمملكةفيالمحلياالدخارسلوكشرحعلى

الفروقأخذبعدساكنةأصبحتأنھاإالالمستوى،عنداألصلیةصورتھافيساكنةغیرالدراسةمتغیرات
التكاملاختباراتنتائجأظھرتنفسھا.الدرجةمنمتكاملةالزمنیةالسالسلأنیعنيوھذالھا،األولى

المتغیراتأنیعنيمابینھا؛فیمااألجلطویلةمشتركتكاملعالقةوجودالدراسةلمتغیراتالمشترك
المطلقالحدقیمةأنعنالعادیةالصغرىالمربعاتطریقةتقدیراتنتائجكشفتالزمن.عبرمعاًتتحرك

السعودي،االقتصادفيالمحليلالدخارKeynesكینزفرضیةاختبارم)،2017(،حامدالقادر،عبد4
خاللالدراسةفترةوكانتاالستراتیجیة،والبحوثللدراساتاإلماراتمركزفياستراتجیة،رؤىمجلة

المتحدة.العربیةاالمارات،14العددالرابع،المجلدم)،2015–م1963(

الفترةخاللاألردنفيالعائلياالدخارمحدداتم)،2018(عامفيالنشرتم،أفنانالعالیا،3
االقتصادیة.للعلوماألردنیةالمجلةفيم)،1980-2014(
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وتعززھا.لالدخاركینزفرضیةتؤیدالنتیجةوھذهإحصائیاً،ومعنویة-)51.489(سالبةبإشارةجاءت
)؛0.76(لالدخارالحديالمیلبلغإذالمحلي؛االدخارفيالجاريللدخلومعنويإیجابيأثروجودتبني
767بمقدارالمحلياالدخارزیادةإلىذلكیؤديسوفلایرملیونبمقدارالدخلزادإذاأنھیعنيوھذا
Fفیشراختبارقیمةدلتواالدخار.الدخلبینالعالقةبشأنكینزفرضیةالنتیجةھذهوتدعملایر.ألف
التغیراتمنأعظمجانباًیفسرالجاريالدخلأنیعنيمامرتفعة؛إحصائیةمعنویةذوالنموذجأنعلى
أن)0.81(المرتفعةالمعدلالتحدیدمعاملقیمةأكدتكماالدراسة،فترةخاللالمحلياالدخارسلوكفي

األھمیةذلكویعنيالمحلي،االدخارفيالتغیرات%من81نسبتھاماتفسیرفيیسھمالجاريالدخل
االدخارسلوكفإنالسابقة؛النتائجعلىبناًءالمحلياالدخارسلوكفيالتأثیرفيالمتغیرلھذاالكبیرة
إلىیدعوالذياألمركینز؛لفرضیةاالدخاريالسلوكمعیتفقالسعودیةالعربیةالمملكةفيالمحلي
العالقةإطارفيكینزافترضھالذياالدخار،دالةسلوكإنوالقولللدراسة،األساسیةالفرضیةدحض

في المملكة العربیة السعودیة خالل فترة الدراسة.بین الدخل واالدخار، یتوافق مع سلوك االدخار المحلي

)5(م)2008(سالمي،الثالثة:الدراسة●

حجرالعائلياالدخارویعدالجزائر،فيالعائلياالدخاردالةلتقدیربدراسةسالميأحمدالباحثسعى
النمومنمعقولمعدللتحقیقالالزمةاألولیةالشروطأحدوھوالوطني،االدخارارتفاعفيالزاویة

فيالعائلياالدخارسلوكیفسرالذيالنموذجعلىالتعرفإلىالدراسةھذهفيوسعىاالقتصادي.
).2005-1970(الفترةخاللالجزائر

یمكن تلخیص أھم نتائج دراسة سالمي على النحو التالي:

الممكنومنالجزائر،فيللعائالتاالدخاريالسلوكمعیتماشىالللنموالكالسیكيالنموذجأنافتراض
التياألھمیةتعطيالباالدخارتقومحینفإنھااإلسالمیةدیانتھاوبحكمالجزائریةالعائالتبأنذلكتفسیر

یعطیھا اآلخرون لمعدل الفائدة الذي تحرمھ الشریعة اإلسالمیة.

لوغاریتمیةصیغةاستخدامأنكمااالدخاري،للسلوكمفسرایكونأنفيینجحلمالمطلقللدخلبالنسبة
أسلوبأنسببالضرورةیكونالقدالمطلقالدخلافتراضفإنوعلیھاالفتراض،ھذاأداءمنیحسنلم

ادخاري یتبعھ المدخر الجزائري.

العائالتلدىاالدخارسلوكمعتتماشىالالتياالفتراضاتمنكذلكیُعتبرالنسبيالدخلافتراض
منتعانيعامبشكلالجزائرأنإلىاالفتراض،ھذاأداءفياإلخفاقھذاتفسیرویمكنالجزائریة،

ال تؤدي دوراً كبیراً بین غالبیة العائالت.انخفاض في مستوى المعیشة، وعلیھ فإن "ظاھرة المحاكاة"

مجلة)،2005-1970(الفترةخاللالجزائرفيالعائلياالدخاردالةتقدیرم)،2013(أحمد،سالمي،5
التسییروعلوموالتجاریةاالقتصادیةالعلومبكلیة.10العددواإلنسانیة،االجتماعیةللدراساتاألكادیمیة

جامعة حسیبة بن بوعلي الجزائر.
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فيالمستھلكینمنالكثیرأنھذاتفسیرلناویمكناالدخار،سلوكتمثیلفيالحیاةدورةافتراضأخفقلقد
الوالدینبرعایةالشریعةوتوصیةاألسرةارتباطحیثذویھمنفقةعلىیعیشونالشیخوخةمرحلة

ذھنفيتتعلقالتياألھمیةبنفسالشیخوخةاستھالكفيیفكروالنربمافھؤالءوبالتاليواألقارب،
فيالحیاةدورةافتراضفإنوعلیھالمرحلة،لھذهیدخروالنلعلھموبالتاليالمسلمین)(غیراآلخرین

العائالت في الجزائر.صیغتھ التي أوردھا مودجالیني قد ال یتناسب مع سلوك ادخار

الحاليوالدخلالسابقاالدخارمنكلاعتباریمكنناولذاالنتائجأفضلأعطىقدالدائمالدخلافتراضإن
الجزائریة.المتاح أھم المحددات المسؤولة عن سلوك االدخار لدى العائالت

)6(م)2005(البسام،الرابعة:الدراسة●

السعودیة،العربیةالمملكةفيالعائلياالدخارنموذجبدراسةالبسام،الرحمنعبدخالدالدكتوراألستاذقام
العربیةالمملكةفيالعائلياالدخارسلوكیفسرمقدرنموذجإلىالتوصلھوالدراسةھدفوكان

المملكةفيالعائلياالدخارسلوكتحلیلأجلومنم،2002إلى1970منالفترةخاللالسعودیة،
االقتصادیةالمتغیراتوبعضالعائلياالدخاربینالعالقةلقیاسقیاسينموذجبناءتمالسعودیةالعربیة

وغیر االقتصادیة.

العربیةالمملكةفيالعائليلالدخارالمؤثرةالعواملأھمأنالدراسةھذهفيالمقدرالنموذجنتائجأظھرت
لقیاسالصوريوالمتغیرالمالي،النظاموتطورالحقیقة،والثروةالمتاح،الحقیقيالدخلھي:السعودیة

فيالعائليواالدخارالسعودیةالعربیةالمملكةفيالعائلياالدخارسلوكعلىالثانیةالخلیجأزمةتأثیر
یعكسممامرتفعة،مرونةذوالطویلاألجلفيالمتاحالحقیقيالدخلأنوجدحیثالسابقة.السنة

ومرونةالسعودیة.العربیةالمملكةفيالعائلياالدخارسلوكعلىالتأثیرفيالمتغیرلھذاالكبیرةاألھمیة
األمرنسبیاًمرتفعالطویلاألجلفيالماليالنظامتطورمعاملومرونةمرتفعة،الطویلاألجلفيالثروة

العائلي في المملكة العربیة السعودیة.الذي یعكس أھمیة ھذا المتغیر في التأثیر على سلوك االدخار

)7(م)1999(الحقباني،الخامسة:الدراسة●

دراسةمعإسالميمنظورمناالقتصادیةالتنمیةفيوأثرهالعائلياالدخارم)،1999(فالح،الحقباني،7
والدراساتالشریعةكلیةمجلةبواسطةھـ)،1415-1396(للفترةالسعودیةالعربیةالمملكةعلىقیاسیة

المملكةالمكرمة،مكةالقرى،أمجامعةاإلسالمي،االقتصاد-الشرعیةالعلیاالدراساتقسم-اإلسالمیة
العریبة السعودیة.

1980(للفترةقیاسیةدراسةالسعودیةالعربیةالمملكةفيالعائليلالدخارنموذجم)2005(خالد،البسام،6

العربیةالمملكةجدة،،01العدد19مواإلدارةاالقتصادالعزیز:عبدالملكجامعةمجلة)،2002-
السعودیة.
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معإسالميمنظورمناالقتصادیةالتنمیةفيوأثرهالعائلياالدخاربدراسةالحقباني،فالحالباحثقام
علىالدراسةھذهركزتوقدھـ).1415-1396(للفترةالسعودیةالعربیةالمملكةعلىقیاسیةدراسة

منحاًالدراسةھذهنحتوقداألسرى،االدخارإلىباإلضافةاالدخار،لموضوعاالقتصادیةالجوانب
رئیسة،موضوعاتثالثإلىدراستھالباحثقسمحیثالسعودیة،العربیةالمملكةمیدانھاوكانتطبیقیاً

االقتصادیةالنظریةفياالدخارثانیھافيوعالجالوضعیة،االقتصادیةالنظریةفيلالدخارأولھاخصَّ
تعمیقفياإلسالمیةالمصارفلدوروعارضاًالفقھیةدوناالقتصادیةالجوانبعلىمركزاًاإلسالمیة

السعودیة.العربیةالمملكةفيالعائلیةالمدخراتعلىالمؤثرةللعواملثالثھاافردبینمااالدخاري،الوعي
الحیثالسعودیةالعربیةالمملكةفيالعائلياالدخارسلوكلتفسیرنموذجوتقدیربتحدیدالحقبانيوقام

شمولیةأكثرنظریاتإلىالجاريبالدخلاالدخارسلوكتربطالتيالكینزیةالتقلیدیةالنظریةعلىیعتمد
تمفقدأھمیتھا،علىالحدیثةالدراساتنتائجركزتالتياألخرىالمتغیراتبعضإدخالطریقعن

المتوقعوالتضخمالدائموالدخلالثروةمثلالدراسةلھذهالعائلياالدخارنموذجفيمتغیراتإدخال
لتحلیللوغاریتمينموذجالدراسةھذهفيواستخدماالدخاریة.القنواتتطورإلىباإلضافةالفائدةوسعر

سلوك االدخار العائلي في المملكة العربیة السعودیة.

أن(یعنيالجاريالمتاحالدخلعلىكبیربشكلیعتمدالعائلياالدخارأنأعالهالمقدرالنموذجأظھر
تطابقكبیرحدإلىتبینالنتیجةھذهنسبیًا).مرتفعةالعائليلالدخاربالنسبةالجاريالمتاحالدخلمرونة

النموذجنتائجأنكماالسعودیة.العربیةالمملكةفيالعائلياالدخارسلوكتفسیرفيالكینزیةالنظریة
النموذجفإنالفائدةبسعریتعلقفیماالعائلي.االدخارسلوكعلىتأثیرالدائمللدخلأنأظھرتالمقدر
%)،10(معنویةمستوىعندحتىإحصائیًامعنويغیرالمتغیرھذاأنإلىیشیرالدراسةھذهفيالمقدر

سعر(مرونةالسعودیةالعربیةالمملكةفيالعائلياالدخارسلوكعلىضعیفتأثیرذووجدأنھكما
مرتفعةإحصائیةمعنویةذووجدفإنھالمتوقعبالتضخمیتعلقفیماأما).0.016بلغتاألمدقصیرةالفائدة

العربیةالمملكةفيالعائلياالدخارسلوكعلىمنخفضتأثیرذوولكن)5(%معنویةمستوىعند
فيإیجابيتأثیرلھالبنوكإعدادفيوذلكالمصرفيالنظامتطورأنالدراسةنتائجتبینوأخیًراالسعودیة.

زیادة مستویات االدخار العائلي.

السعودیةالعربیةالمملكةفيالعائلياالدخارسلوكعلىالمؤثرةالعواملتحدید)3-1(

الدراساتنتائجوعلىالعائليباالدخارالمتعلقةالنظریاتمنالدراسةأدبیاتفصلفيماوردعلىبناء
المملكةفيالعائلياالدخارسلوكعلىتؤثرأنھاالباحثیعتقدوالتيالعائلي،باالدخارالمتعلقةالسابقة
السعودیةالعربیةالمملكةفيالعائليلالدخارنموذجتحدیدیتمسوفیليفیماالسعودیة،العربیة

والمتغیرات التفسیریة ھي:

الدخل-1
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لھذاالكبیرةاألھمیةعلىباالدخار،المتعلقةالسابقةوالدراساتاالقتصادیةالنظریاتجمیعأكدتلقد
(بصیغالدخلفإناالدخار،سلوكعلىتؤثرالتياالقتصادیةللمتغیراتترجیًحاھناككانفلوالمتغیر،

للدخلأنباالدخار،المتعلقةالدراساتمعظمأثبتتحیثالمتغیرات.ھذهصدارةفيیقعالمختلفة)حسابھ
لالدخار،الحديالمیلعنیعبرالذيالتغیرھذامعاملوأناالدخار.علىالتأثیرفيوقویةإیجابیةعالقة

سوفالباحثفإنالسابقةالدراساتفيتقدمماضوءوعلىاالقتصادي.التحلیلفيكبیرةأھمیةلھ
ویوضح)8(العائلي.للدخلمقیاسكأقربنفطيالغیراإلجماليالمحليالناتجالدراسةھذهفيیستخدم

سنواتخاللمتصاعداًاتجاھاسجلحیثالسعودیة،العربیةالمملكةفينفطيالغیراإلجماليالناتج
بنسبةارتفعثمم2000عامفيملیار565الىوارتفعلایرملیار351نحو1980عامبلغحیثالدراسة

م.2018فيلایرتریلیون1.48بلغأنالىالماضیینالعقدینخاللكبیرة

الثروة-2

یتطلعكانسلعإشباعمحاوالًاستھالكھ،زیادةشأنھمنمثالًكاإلرثمفاجئةثروةعلىالفردحصولإن
فيیبدأوقدمانوعاًاالستھالكفیثبتمعیناستھالكينمطعلىیعتادفترةبعدثمقبل،منالستھالكھا

وتنقسمالعائلي،لالدخارالمھمةالعواملمنتعتبرالثروةأوالدائمالدخلفكرةأنشكالمدخراتھ.زیادة
مصادرمناألفرادیمتلكھمازیادةفإنذلكوعلىالمعمرة،السلعمنورصیدسائلةأصولإلىالثروة
(تتمتعاألجلقصیرةالمالیةاألوراقأواالستثماراتعوائدأوالسائلةالمالیةاألصولفيالمتمثلةالثروة

كلعلىإیجابيتأثیرلھاالثروةزیادةفإنلذلكاالستھالك.فیزیدباألمانشعورهزیادةشأنھمنبالسیولة)
علىالتأثیرفيكبیرةأھمیةالمتغیرلھذاأنالدراساتمنكثیرأشارتكماواالستھالك.االدخارمن

فيوحتىالنامیة،الدولفيالباحثینأنإالالمتغیرھذاأھمیةمنالرغموعلىالعائلي.االدخارسلوك
یجعلھممما(فریدمان)،تعریفوفقالثروةقیاسكیفیةفيصعوبةیجدونالمتقدمةالدولبعض

1980(للفترةقیاسیةدراسةالسعودیةالعربیةالمملكةفيالعائليلالدخارنموذجم)2005(خالد،البسام،8

العربیةالمملكةجدة،،01العدد19مواإلدارةاالقتصادالعزیز:عبدالملكجامعةمجلة)،2002-
السعودیة.
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الثابتالرأسماليالتكوینباستخدامالثروةقیاسسیتمالدراسةھذهوفي)9(تقریبیة.متغیراتیستخدمون
حیثالسعودیة،العربیةالمملكةفيالخاصالثابتالرأسماليالتكوینویوضحتقریبي.كمقیاسالخاص

123الىوارتفعلایرملیون113نحو1980عامبلغحیثالدراسةسنواتخاللمتصاعداًاتجاھاسجل
فيلایرملیون618بلغأنالىالماضیینالعقدینخاللكبیرةبنسبةارتفعثمم2000عامفيملیون
.م2018

الماليالنظامتطور-3

بمراحلیمرالمالينظامھاأنأومتطورمالیًانظاًماتمتلكالتيالدولأناالقتصادیینمنكثیرأكد
نموأنإلىباإلضافةمرتفعةالمحليللناتجبالنسبةاالدخارمعدالتفیھاتكونالتطور،منمتقدمة

االدخار فیھا متسارع.

االقتصادیة،التنمیةعجلةدفعفيمھًماشرطًایعتبرالماليالنظامتطورأنعلىاالقتصادیونمعظمیتفق
قناةوخلقالداخلیةاالدخاراتمعدالتزیادةعلىعملھالمالي،النظامتطورنتائجأھممنأنھحیث

أمروھوالرأسمالي،التكوینزیادةإلىیؤديالذياألمراالستثمار،باتجاهاالدخاراتھذهلتدفقمناسبة
جذبعلىیساعدالماليالنظامتطورأنإلىباإلضافةواستمرارھا،االقتصادیةالتنمیةإلحداثضروري

المملكةفيالماليالنظامتطورتأثیرمدىلقیاسمتغیراستخدامیتمسوف)10(األجنبیة.االستثمارات
المصرفیةالبنوكفروععددالىالسكانعدد(نسبةوھو:العائلياالدخارسلوكعلىالسعودیةالعربیة

في المملكة العربیة السعودیة).

خاللمتصاعداًاتجاھاسجلحیثالسعودیة،العربیةالمملكةفيالماليالنظامتطورمعدلویوضح
ارتفعثمم2000عامفي)15,730الى(وانخفض)51,550نحو(م1980عامبلغحیثالدراسةسنوات

م.2018في)16,541(بلغأنالىالماضیةالسنواتخاللبسیطةبنسبة

الفائدةسعر-4

فيلالدخار،المحركاألساسيالعاملھوالفائدةسعرأنوأوضحناسبقكماالكالسیكیةالنظریةأكدت
علىتشجعقدالفائدةسعرفزیادةوالتطبیقیة.النظریةالناحیتینمنذلكفيبعدھماالقتصادیونشككحین

10 Vinayak, Bahtta, (1986), "Improving the Financial Structure in Developing

Countries", Finance and Development, 23 June 1986- P20.

Spiro(منكلاقترح9 and Ball()وDrake)، األصولباستخدامالثروةمحددلقیاس)،1962)
وغیرالسائلةاألصولعاملباستخدامو.ھاشموالدكتورأ.نقاديالدكتوربھاقامالتيوالدراسةالسائلة،

السائلة كمتغیر تقریبي لمتغیر الثروة.
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المرتفعةالفائدةمستویاتعندنفسھالفردیجدفقدعكسیاً.تؤثرقدأیضاًولكنھااالستھالك،وتعوقاالدخار
لذاالدخل.منأكبرجزءباستھالكومستمتعاًأقلجزءادخارمنفیتمكنمدخراتھمنأكبرلعائدمحققاً
بینماواضحة،غیرعالقةھيالفائدةوسعراالستھالكبینالعالقةأنإلىالتطبیقیةالدراساتبعضتشیر
علىالفائدةسعرنستخدمسوففإنناذكرهسبقماعلىنسبیاً.وبناءقویةعالقةأنھااآلخرالبعضیجد

)11(الریال كمتغیر مستقل.

سنواتخاللمتنازالًاتجاھاسجلحیثالسعودیة،العربیةالمملكةفيالریالعلىالفائدةسعرویوضح
كبیرةبنسبةنخفضثمم2000عامفي%6.67الىوانخفض%9.68نحو1980عامبلغحیثالدراسة

م.2018في%2.45بلغأنالىالماضیةالسنواتخالل

الجاريالتضخم-5

آثارعنھوینعكسأخرى،إلىفترةمنلألسعارالعامالمستوىفيالمستمراالرتفاعبأنھالتضخمیعرف
ثمومنالشرائیة،قدراتھمعلىالتضخمیؤثراألفرادالمستھلكینمستوىفعلىالدولة،مستویاتكلتلمس

علىالمؤثرةالعواملمنالتضخماالقتصادیونوأعتبرواالدخار،االستھالكعلىسلًباتأثیرھاینعكس
االدخار واالستھالك بأنواعھما.

النامیة،البلدانفيالعائليباالدخارالمتعلقةالتطبیقیةالدراساتمنكبیًراعدًدااالقتصادیونأجرىولقد
أثبتتفقدالدول.ھذهفياالدخارسلوكعلىلألسعارالعامالمستوىفيالتغیراتأثرلقیاسوالمتقدمة

االدخارسلوكعلىقوًیاسلبًیاتأثیًرالألسعارالعامالمستوىفيللتغیراتأنالدراساتھذهمنبعض
معدلویوضح)12(الجاري.التضخممعدلاستخدامیتمسوفالدراسةھذهفيالدول.ھذهفيالعائلي

2013األساسسنةالمعیشةألسعارالقیاسيبالرقممتمثالًالسعودیة،العربیةالمملكةفيالجاريالتضخم

الىوانخفض%(4.17)نحو1980عامبلغحیثالدراسةسنواتخاللمتذبذبااتجاھاسجلحیثم،
في%(2.46)بلغأنالىالماضیةالسنواتخاللأخرىمرةأرتفعثمم2000عامفي%(-1.13)

م.2018

لھذه الدراسة وھى على النحو التالي:بناء على ماورد أعاله سوف یتم تحدید الشكل العام النموذج

lnFS = 𝛽0 + 𝛽1 lnY + 𝛽2 lnW + 𝛽3 lnBB + 𝛽4 lnIR + 𝛽5 INF + U

العربیة،النھضةومكتبةالمصباحمؤسسةالكویتالكلي،االقتصادمبادئم)،1983( امي،س خلیل،12
الطبعة الثانیة.

للفترةقیاسیةدراسةالسعودیةالعربیةالمملكةفيالعائليلالدخارنموذجم)2005خالد،(البسام،11
العربیةالمملكةجدة،،01العدد19مواإلدارةاالقتصادالعزیز:عبدالملكجامعةمجلة)،1980-2002(

السعودیة.
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حیث إن :

FS:الحقیقيالعائلياالدخار)Family Saving.(

تم حساب االدخار العائلي على النحو التالي:
الخاص.الدخل الشخصي المتاح – االستھالكاالدخار العائلي =

+البترولیةغیراإلیرادات-القوميالناتجصافي-الحقیقيالشخصيالدخل=المتاحالشخصيالدخل

اإلعانات الحكومیة.
اإلجماليالمحليالناتجباستخدامقیاسھسیتمالمتاحالشخصيالدخللحسابالالزمةالبیاناتتوفرولعدم

(الغیر نفطي).
Y:نفطي).(الغیرالحقیقياإلجماليالمحليالناتجالباحثوسیستخدمالمتاح،الحقیقياإلجماليالدخل
)Non-oil GDP.(

W:للقطاعالحقیقيالرأسماليالتكوینباستخدامالمتغیرھذاقیاسیتموسوفالحقیقیة،الثروةقیمة
).Wealth(للثروة.تقریبيكمقیاسالخاص

BB:العربیةالمملكةفيالمصارففروعالسكان/عدد(عددنسبةاستخدامیتمسوفالماليالنظامتطور
Banks(السعودیة). Branches.(

IR:األجل.لودائعاللایرعلىالفائدةسعر)Interest Rate.(

INF:م.2013األساسسنةالمعیشةألسعارالقیاسيبالرقممتمثالًالجاري،التضخممعدل)inflation.(

ln:بیاناتھ.فيسالبةقیملوجودالتضخممعدلماعداالمتغیراتلكلالطبیعياللوغاریتمأخذتم)Natural

Logarithm.(

𝛽0,𝛽1,𝛽2,𝛽3,𝛽4,𝛽5,𝛽6:االنحدارخطمعلمات)Regression line parameters.(

U:العشوائي.الخطأ
قسمةطریقعنوذلكأعاله.بالنموذجاالقتصادیةللمتغیراتالحقیقیةالقیمةإلىالوصولیتمسوف

المتغیرات الجاریة على الرقم القیاسي لتكالیف المعیشة.

التابعوالمتغیرالتفسیریةالمتغیراتبینالعالقةنوعتحدید)3-2(

النظریاتخاللمناالقتصاديللمنطقوفقاًالدراسةبمتغیراتالعائلياالدخارعالقةتحدیدیمكن
االقتصادیة، كما یلي:

عالقة طردیة.• العالقة بین االدخار العائلي والدخل الحقیقي المتاح،

طردیة.• العالقة بین االدخار العائلي والثروة الحقیقیة، عالقة

ھي عالقة طردیة.• العالقة بین االدخار العائلي وتطور النظام المالي،

طردیة.• العالقة بین االدخار العائلي وسعر الفائدة، ھي عالقة
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• العالقة بین االدخار العائلي ومعدل التضخم، عالقة عكسیة.

البیاناتمصادر)3-3(

اإلجماليالدخل،FS((العائلياالدخارالدراسةمتغیراتحولالزمنیةللسالسلالبحثیةالبیاناتجمعتم
من))BBالماليالنظامتطور،)IRالفائدة(سعر)،INF(الجاريالتضخممعدل))،Wالثروة)،Y(المتاح

وتقاریرالسعوديالمركزيالبنكوتقاریر(بالسعودیة)لإلحصاءالعامةالھیئةمثل:المتخصصةالجھات
البنك الدولي.

البیاناتمعالجة)3-4(

تقدیرأجلمنالمنشورةالبیاناتلمعالجة)9EVIEWS(برنامجباستخدامالحاسوبعلىاالعتمادتملقد
نموذج االدخار العائلي في الدراسة.

الدراسةفيالمطبقةالقیاسیةاألسالیب)4-1(

الفترةخاللقیاسیةدراسةأستخدمناالسعودیةفيالعائلياالدخارسلوكعلىتؤثرالتيالعوامللتحدید
بیاناتاستقرارالختبارالوحدة،جذراختباراتأحدبإجراءالباحثیقوموسوفم)،2018–1980(

ھذاویساعددقة،االختباراتأكثرمنیعتبرالذيالبیاناتاستقراردرجةولتحدیدالزمنیةالسالسل
لتحدیدوھيالمشتركالتكاملباختبارالباحثسیقومثمالنموذج.متغیراتسكوندرجةمعرفةفياالختبار

عندالمتغیراتاستقرارحسبعلىالنموذجمتغیراتبیناألجلطویلةتوازنیةعالقةھناكماكانإذاما
التكاملاختباراتأحدفسنستخدمالمستوىنفسعندمستقرةالمتغیراتجمیعكانتحالوفيدرجة،أي

توازنلھدفالطویل،األمدفيالنموذجمتغیراتجمیعبینالتوازنیةالعالقةتعكسوالتيالمشترك،
ممااالقتصادیةالنظریةمعومتفقةمعنویةنتائجعلىوالحصولدقیقالتنبوءویكونالنموذجمتغیرات

بطریقةالقیاسيالنموذجبتقدیرلنایسمحوھذااالقتصادیة.للعالقاتومنطقيسلیمتحلیلمنیمكن
المربعات الصغرى العادیة دون الوقوع في االنحدار الزائف.

The(لالستقرارالوحدةجذراختبار)4-2( Unit Root Test of Stationarity(

طوروقداالقتصادیة،للمتغیراتالزمنیةالسالسلسكونعدمأمسكونلمعرفةالوحدةجذراختبارنستخدم
ھذهاعتمادوسبب)"،ADF(الموسعفوللر"دیكياختبارأھمھامناالختباراتمنعددااالقتصادیون
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،µالقاطعلمعلمةمعالجتھفيیتفقولكونھالبواقي،بینالذاتياالرتباطنتائجعلىیعتمدالنھھواالختبار
فياستخدامھسیتمماوھوالمشتركالتكاملأدبیاتفيشیوعااألكثرالوحدةجذراختباراتمنیعدكما
أمساكنةالنموذجفيالزمنیةللسالسلوالبواقيالمتغیراتسكوندرجةكانتإذافیماللتأكدالدراسةھذه
اتجاهیوجدحیثالزمنیة،السلسلةبیاناتسكونعدمبالتاليالوحدة،جذرمشكلةوجودھناككانفإذاال.

عام في البیانات، وبأخذ الفروق األولى للمتغیر.

Cointegration(المشتركالتكاملاختبار)4-3( Test(

درجةتحدیدمھمتھالنموذج،متغیراتبینالأمااألمدطویلةتوازنیةعالقةوجودمنللتأكداختبارھو
الخاصاالقتصادیةالنظریةبمفھومالمفھومھذاومزاوجةاالقتصادیةللمتغیراتالزمنیةالسالسلتكامل
المتغیراتبعضتباعدبعدمالغالبفياالقتصادیةالنظریةتقضيحیثالطویل،األجلفيالتوازنبفكرة

بیناألجلطویلةالعالقةھذهومثلالطویل.األجلفيخاصةكبیر،بشكلبعضھاعناالقتصادیة
التابع بداللة مجموعة من المتغیرات المستقلة .مجموعة من المتغیرات تعتبر مفیدة في التنبؤ بقیم المتغیر

Ordinary(االعتیادیةالصغرىالمربعاتطریقة)4-4( Least Squares Method(

لتقدیرالعادیةالصغرىالمربعاتطریقةھيالدراسةھذهالمستخدمةالقیاسیةاألسالیبضمنمن
الواسعةالطرقمنالطریقةھذهوتعدالدراسة.نموذجفيالمستقلةللمتغیراتالمروناتأوالمعلمات
ھذهمبدأویستندأكثر،أومتغیرینبینعالقةوجودعلىوتعتمداإلحصائیة،التطبیقاتفياالستخدام

مجموعیجعلالذيبالشكلاالنتشاريالشكلنقاطیتخللالذيالمستقیمالخطذلكإیجادإلىالطریقة
حالةفيیمكنماأقلالمجموعھذاتجعلالتي)β(قیمةتحدیدأيیمكن،ماأقلعنھالنقاطأبعادمربعات
والباقياالستجابةمتغیرأحدھمامتغیراتعدةبینالخطیةالعالقةتقدیروعملیةالمتعدد،الخطياالنحدار

متغیرات توضیحیة یعتقد أنھا تؤثر في متغیر االستجابة.

والتقدیرلالختباراتالقیاسیةالنتائجتحلیل)5-1(

االدخارسلوكعلىالمؤثرةالعواملللتحدیدالقیاسیةالنتائجوتحلیلاستعراضالفصلھذافيسیتمحیث
الخصائصتحلیلخاللمنم)،2018–1980(الفترةخاللالسعودیةالعربیةالمملكةفيالعائلي

تمحیثلھ.المفسرةوالمتغیراتالعائلياالدخارعالقةوحولالدراسة،محلالزمنیةللسالسلاإلحصائیة
إجراءثمومنتكاملھا،درجةولتحدیدالمتغیراتبیاناتاستقرارمنللتأكدالوحدةجذراختبارإجراء
والمتغیرالمستقلةالمتغیراتبیناألجلطویلةتكاملیةعالقةوجودمنللتحققالمشتركالتكاملاختبار
الرابعالفصلفيماوردعلىوبناءالعادیة.الصغرىالمربعاتبطریقةالنموذجتقدیرتموأخیراالتابع،

التالي:لتحدید الشكل العام النموذج لھذه الدراسة وھى على النحو

lnFS = 𝛽0 + 𝛽1 lnY + 𝛽2 lnW + 𝛽3 lnBB + 𝛽4 lnIR + 𝛽5 INF + U
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9(برنامجباستخدامالسعودیةالعربیةالمملكةفيالعائلياالدخارنموذجتقدیرنتائجسنستعرضیليفیما
EVIEWS.(

)ADF(الموسعفوللردیكياختبارباستخداماالستقراراختبارنتائج)5-2(

الموسع)؛فولردیكياختبار(باستخدامالوحدةجذرأوالسكوناختبارنتائج)1–5(رقمالجدولیظھر
,FS(التالیة:المتغیراتأن Y , W, BB, IR, INF(ساكنةوأصبحتالمستوىعندساكنةغیركانت
األمدفيالبیاناتاستقرارمدىلبیانجوھانسونمنھجیةاستخدامنستطیعوبذلكاألول.الفرقأخذبعد

الطویل.

ھي:وقد تم إجراء االختبارات على ثالث مراحل من الخصائص
Trendزمنيواتجاهثابتحدمرحلة.1 and Intercept.
.Interceptزمنياتجاهدونثابتحدمرحلة.2
.Noneزمنيواتجاهثابتاتجاهدونمرحلة.3

)1–5(رقمجدول
))ADFالموسعفولردیكياختبارباستخدامالوحدةجذراختبارنموذجنتائج

المتغیرات
Variab

le

Levelالمستوىعند Firstاألولالفرقعند Deference
t-Statisti

c نتیجة السكون الخصا
ئص

القیم
الحرجة

t-Statist
ic

نتیجة
السكون

الخصائ
ص القیم الحرجة

FS -
غیر ساكنة

Non-Statio
nary

- - 3.8598-
ساكنة

Stationar
y

مع مقطع
واتجاه

عند مستوى
5%

Y -
غیر ساكنة

Non-Statio
nary

- - 3.1566-
ساكنة

Stationar
y

مع مقطع
واتجاه

عند مستوى
10%

W -
غیر ساكنة

Non-Statio
nary

- - 3.5397-
ساكنة

Stationar
y

مع مقطع
واتجاه

عند مستوى
5%

BB -
غیر ساكنة

Non-Statio
nary

- - 3.7904-
ساكنة

Stationar
y

مع مقطع
واتجاه

عند مستوى
5%

INF -
غیر ساكنة

Non-Statio
nary

- - 7.5082-
ساكنة

Stationar
y

مع مقطع
واتجاه

عند مستوى
1%

IR -
غیر ساكنة

Non-Statio
nary

- - 4.8633-
ساكنة

Stationar
y

مع مقطع
واتجاه

عند مستوى
%1

Eviewsبرنامجباستخدامالباحثإعدادمنالمصدر● 9.
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بوجودوذلكإحصائیامعنویةغیرإنھاالمتغیراتلمستویاتtإلحصائیةالمحسوبةالقیمأنالنتائجوتشیر
لجمیعالوحدةجذروجودبعدمالقائلةالعدمفرضیةرفضإمكانیةعدمیعنيممازمني.واتجاهثابتحد

السالسلجمیعفإنلذلك%،10و%5و%1المعنویةمستویاتعندالدراسةمحلالزمنیةالسالسل
الفروقأخذوعندمستویاتھا.فيمستقرةلیستأنھاأيالوحدةجذرعلىتحتويالدراسةمحلالزمنیة
یدلمما%،5معنویةمستوىعندإحصائیامعنویةtإلحصائیةالمحسوبةالقیمفانللمتغیراتاألولى

السالسلبیاناتأنعلىیدلمماالدراسة،محلالزمنیةالسالسللجمیعالوحدةجذررفضإمكانیةعلى
وبذلك)،I(1األولىالدرجةمنمتكاملةالمتغیراتجمیعوأناألولى،فروقھاعندمستقرةالزمنیة

في األمد الطویل.نستطیع استخدام منھجیة جوھانسون لبیان من استقرار المتغیرات

Johansen(المشتركللتكاملجوھانسونمنھجیة)5-3( Cointegration Test(

منأكثربینالعالقةتقدیرعندمشتركتكاملعالقةوجودعنللكشفجوھانسوناختباریستخدم
إضافیةمیزةاالختبارھذایحققكماالتكامل،رتبةنفسولھاساكنةغیراألصلیةالسالسلوأنمتغیرین،

المتغیرینبینالمتبادلباألثریسمحألنھوذلكالمتغیرات.بینالمتبادلالتفاعلأوالتداخلأثرتحلیلوھي
Johannsen(منكالًواقترحالدراسة،موضوع & Juselius(األثراختباروھما:إحصائیتیناختبار

)13(واختبار القیمة العظمى.

Trace(األثراختبار)5-3-1( Test(

qالعددیساويأوعنیقلالمشتركالتكاملمتجھاتعددبأنالقائلةالعدمفرضیةیختبر (r ≤ q.(

qیساويالمتجھاتعددبأن:البدیلالفرضمقابل (r=q(اآلتیة:الصیغةحسبویحسب

λ
𝑡𝑟𝑎𝑐

 𝑟( ) =  − 𝑇 
𝑖=𝑟+1

𝑘

∑ 𝑙𝑛 (1 − λ𝑖)

رتبةوھي)r(عنیقلأویساويالكامنةالمشتركالتكاملمتجھاتعددأنالىالعدمفرضیةوتشیر
.πالمصفوفة

Maximum(العظمىالقیمةاختبار)5-3-2( Values(

ویحسب ھذا االختبار وفقا للصیغة اآلتیة:
λ

𝑚𝑎𝑥
 𝑟

𝑟 + 1( ) =  − 𝑇 ln 𝑙𝑛 (1 − λ
𝑟+1

)  

rیساويالمشتركالتكاملمتجھاتعددبأنالعدمفرضیةاختباریدلحیث (q=r(البدیلةالفرضیةمقابل
r+1یساويالمشتركالتكاملمتجھاتعددبأن (q=r+1.(لرتبةاختبارھوجوھانسونمنھجیةوإن

العراق.)،413-416(صالكتب،دارالقیاسي،االقتصادم)،2017(حمید،عبید،13
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رتبةذاتπالمصفوفةتكونأالیتطلبالزمنیةالسالسلبینالمشتركالتكاملوجودأن،πالمصفوفة
)14(كاملة بمعنى أن المتغیرات األصلیة ساكنة.

Johannssonجوھانسون(منھجیةالمشتركالتكاملاختبارنتائج)5-5( Cointegration(

بماالمشترك،للتكاملجوھانسونمنھجیةباستخدامالعائليلالدخارالمشترك،التكاملاختبارإجراءتم
منھجیةاستخدامنستطیعوبذلكاألولالفرقعندمستقرةإنھاوجدتالزمنیةللسالسلالمتغیراتجمیعإن

وجاءت النتائج كما یلي:جوھانسون لبیان مدى استقرار البیانات في األمد الطویل.

فرضیةرفضیمكنأنھ)،5-2(جدولفيالظاھرةالعظمىالذاتیةوالقیمةاألثراختبارينتائجتوضح
یدلمما%،5معنویةمستوىعندوذلكالنموذجمتغیراتبینالمشتركالتكاملوجودبعدمالقائلةالعدم
األجلطویلةتوازنیةعالقةوجودعلىأیضاالنتیجةھذهوتؤكدمشتركاً،تكامالمتكاملةالمتغیراتعلى
صیاغةتتمالنموذج،فيالمتغیراتبینالمشتركالتكاملوجوداختباروإلجراءالنموذج.متغیراتبین

كاآلتي:الفروض

:𝛽1=𝛽2=𝛽3=𝛽4=𝛽5=𝛽6=0H0مشتركتكاملوجودعدمالعدم:فرضیة
:H1الطویلاألجلفيمشتركتكاملوجودالبدیلة:الفرضیة 𝛽1 ≠ 𝛽2 ≠ 𝛽3 ≠ 𝛽4 ≠ 𝛽5 ≠ 𝛽6

≠ 0

)2–5(رقمجدول

نتائج تقدیر اختبار األثر للتكامل المشترك (منھجیة جوھانسون)

االتجاه

Vector

القیم الذاتیة

Eigenvalu
e

إحصائیة األثر

Trace
Statistic

القیمة الحرجة لألثر عند
5%

Critical value at 5%

االحتمالي
ة

Prob.

None* 0.859224 188.4418 95.75366 0.0000

At most 1
* 0.725804 117.8608 69.81889 0.0000

At most 2
* 0.590004 71.28008 47.85613 0.0001

At most 3
* 0.526293 39.18216 29.79707 0.0031

العراق.)،417(صالكتب،دارالقیاسي،االقتصادم)،2017(حمید،عبید،14
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At most 4 0.288058 12.28419 15.49471 0.1438

At most 5 0.001467 0.052857 3.841466 0.8181

Eviewsبرنامجباستخدامالباحثإعدادمنالمصدر● 9.

وتشیر النتائج في اختبار األثر:●

المحسوبةالقیمةوأن)،95.75(الحرجةالقیمةعنتزید)188.44(األثرالختبارالمحسوبةالقیمةأن
األثرالختبارالمحسوبةالقیمةوأن)،69.81(الحرجةالقیمةعنتزید)117.86(األثرالختبار

عنتزید)39.18(األثرالختبارالمحسوبةالقیمةوأن)،47.85(الحرجةالقیمةعنتزید)71.28(
بعدمالقائلةالعدمفرضیةرفضالممكنفمنوعلیھ%5معنویةبمستوىوكلھا)29.79(الحرجةالقیمة
وفيمشترك.تكاملمتجاھات3منأكثربوجودالبدیلةالفرضیةونقبلالمشتركللتكاملمتجھأيوجود

معنویةبمستوى)15.49(الحرجةالقیمةعنتقل)12.28(األثرالختبارالمحسوبةالقیمةأنبماالمقابل
األكثرعلىمتجھینبوجودالقائلةالعدمفرضیةرفضإمكانیةعدمعلىیدلاألثراالختبارفان5%

مشترك.تكاملمتجاھات3منأكثربوجودالبدیلةالفرضیةونقبلالمشتركللتكامل

Traceل(القیمأنوجدناإذن Statistic(القیممنأكبر)لCritical Value،(اتجاھات3منأكثرولھ
Traceل(في Statistic،(إحصائیاً.االقوىھواالثراختباروغالبا

)4–5(رقمجدول
جوھانسون)نتائج تقدیر اختبار القیمة العظمى للتكامل المشترك (منھجیة

االتجاه

Vector

القیم الذاتیة

Eigenvalu
e

إحصائیة القیمة
العظمى

Trace Statistic

القیمة الحرجة للقیمة العظمى
%5عند

Critical value at 5%

االحتمالي
ة

Prob.

None* 0.859224 70.58098 40.07757 0.0000

At most 1
* 0.725804 46.58077 33.87687 0.0009
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At most 2
* 0.590004 32.09792 27.58434 0.0122

At most 3
* 0.526293 26.89797 21.13162 0.0069

At most 4 0.288058 12.23133 14.26460 0.1022

At most 5 0.001467 0.052857 3.841466 0.8181

Eviewsبرنامجباستخدامالباحثإعدادمنالمصدر● 9.

وتشیر النتائج في اختبار القیمة العظمى:●

القیمةوأن(،40.07)الحرجةالقیمةعنتزید)70.58(العظمىالقیمةالختبارالمحسوبةالقیمةأن
المحسوبةالقیمةوأن)،33.87(الحرجةالقیمةعنتزید(46.58(العظمىالقیمةالختبارالمحسوبة

القیمةالختبارالمحسوبةالقیمةوأن)،27.58(الحرجةالقیمةعنتزید)32.09(العظمىالقیمةالختبار
الممكنفمنوعلیھ%5معنویةبمستوىوكلھا)،21.13(الحرجةالقیمةعنتزید)26.89(العظمى
المحسوبةالقیمةأنبماالمقابلوفيالمشترك.للتكاملمتجھأيوجودبعدمالقائلةالعدمفرضیةرفض

القیمةاالختبارفان%5معنویةبمستوى)14.26(الحرجةالقیمةعنتقل)12.23(العظمىالقیمةالختبار
بوجود متجھین على األكثر للتكامل المشترك.العظمى یدل على عدم إمكانیة رفض فرضیة العدم القائلة

Max-Eigenل(القیمأنوجدناإذن Statistic(القیممنأكبر)لCritical Value،(3منأكثرولھ

Max-Eigenل(فياتجاھات Statistic،(األمد.طویلةمتوازنةالنموذجمتغیراتأنوتشیر

)VECM(لجوھانسونالمشتركالتكاملاختبارمنالخطأتصحیحنموذج)5-6(

Vector(الخطأتصحیحمتجھیعد Error Correction Model(مقید،لكنھذاتيانحدارمتجھنموذج
VECMنموذجاناخربمعنىالمشترك،التكاملبخاصیةتتصفالتيالسالسلمعتصمیمھیتمماوعادة

حوللتتجمعالداخلیةالمتغیراتسلوكالطویلالمدىعلىُتقیدبحیثتوصیفھاتممشتركتكاملعالقاتلھ
االجل القصیر.عالقتھا التكاملیة مع السماح بالتعدیل الدینامیكي في

Coالمشتركالتكاملحدان integration termعناالنحرافاناذالخطأ،تصحیحبحدیعرف
القصیراالجلفيالجزئیةوالتصحیحاتالتعدیالتمنتدریجیاتصحیحھیتمالطویلاالجلفيالتوازن

partial short-run adjustmentاوسنھاوشھرتكونوقدالتوازننحویستغرقھاالتيالفترةوتحدد
)15(اكثر من ذلك حسب طبیعة الفترات المستخدمة في النموذج.

العراق.)،420(صالكتب،دارالقیاسي،االقتصادم)،2017(حمید،عبید،15

23



)VECM(المشتركالتكاملاختبارمنالخطأتصحیحنتائج)5-7(

)5–5(رقمجدول
(منھجیة تصحیح الخطأ)نتائج تقدیر اختبار التكامل المشترك في االمد الطویل

t-StatisticStd. ErrorCoefficientVariable

---41.18867C

5.952670.745664.438697Y(-1(

6.131760.437402.682062W(-1(

6.984350.388712.714903BB(-1(

-1.821230.08584-0.156328IR(-1(

-4.269280.03300-0.140900INF(-1(

-4.398120.02799-0.123095CointEq1

Eviewsبرنامجباستخدامالباحثإعدادمنالمصدر● 9.

):1(رقمالطویلاألمدفيالنموذجمعادلة

)4.44*Y + 2.68*W + 2.72*BB - 0.16*IR - 0.14*INF - 41.19) -Cointeq = FS

أيالنموذج،معادلةمتغیراتبینمشتركتكاملبوجودجوھانسونمنھجیةأثبتت)5-5(رقمالجدولمن
معاملأنالنتائجوأظھرتالطویلاالمدفيالنموذجمعادلةمتغیراتبینتوازنیةعالقاتھنالكأن

حالة(منالقصیراالمدمناالنتقالأنعلىیدلوھذاإحصائیة،معنویةذو-)0.123=(الخطأتصحیح
حالة(إلىالطویلاالمدالىمشترك)تكاملوجودعدمأيالنموذجمعادلةمتغیراتبینتوازنوجودعدم

ویدل.)16(یوم13وشھور8یستغرقمشترك)تكاملووجودالنموذجمعادلةمتغیراتبینتوازنوجود
الىتصلبسرعةالطویلاألمدفيالتوازنالىللوصولالقصیراألمدفيتصحیحعملیةوجودعلى

ُوِجَدولكنالنظریةلفروضمطابقةالمتغیراتجمیعأنالطویلاألمدفيالنتائجأشاراتولقد%.12.3
وغیر معنوي لذلك سیتم حذف المتغیر.أن سعر الفائدة في األمد الطویل إشارتھ عكس الفرضیة

الفائدة)سعرمتغیرحذف(بعدالمشتركالتكاملاختبارمنالخطأتصحیحنتائج)5-8(

8.13=)10.123(التالیة:الطریقةإستخدامتمالفترةلحساب16
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)6–5(رقمجدول
نتائج تقدیر اختبار التكامل المشترك في االمد الطویل (منھجیة تصحیح الخطأ بعد حذف متغیر سعر

الفائدة)
t-StatisticStd. ErrorCoefficientVariable

---25.39519C

7.464930.411043.068412Y(-1(

7.422520.245551.822591W(-1(

8.764240.221121.937939BB(-1(

-4.757700.01671-0.079520INF(-1(

5.27257-0.040420.213093-CointEq1

Eviewsبرنامجباستخدامالباحثإعدادمنالمصدر● 9.

):2(رقمالطویلاألمدفيالنموذجمعادلة

Cointeq = FS - (3.07*Y + 3.07*W + 1.94*BB + 0.08*INF - 25.39)

أيالنموذج،معادلةمتغیراتبینمشتركتكاملبوجودجوھانسونمنھجیةأثبتت)5-6(رقمالجدولمن
التكاملاختبارتقدیرلنتائجالطویل.االمدفيالنموذجمعادلةمتغیراتبینتوازنیةعالقاتھنالكأن

أنالفائدةسعرمتغیرحذفبعدالنتائجوأظھرتالخطأ،تصحیحلمنھجیةالطویلاالمدفيالمشترك
(منالقصیراالمدمناالنتقالأنعلىیدلوھذاإحصائیة،معنویةذو-)0.213=(الخطأتصحیحمعامل

(إلىالطویلاالمدالىمشترك)تكاملوجودعدمأيالنموذجمعادلةمتغیراتبینتوازنوجودعدمحالة
69وأشھر4یستغرقوقدمشترك)تكاملووجودالنموذجمعادلةمتغیراتبینتوازنوجودحالة
ستكونالطویلاألمدفيالتوازنالىللوصولالقصیراألمدفيتصحیحعملیةوجودفانلذلك.)17(یوم

النظریة.لفروضمطابقةالمتغیراتجمیعأنالنتائجأشاراتولقد%.21.3الىتصلبسرعة

)OLSQ(العادیةالصغرىالمربعاتبطریقةالعائليلالدخارالخطياالنحدارنموذجتقدیر)5-9(

األولالفرقعندمستقرةلمتغیراتالزمنیةالسلسلةبیاناتأنمنالسابقةاالختباراتخاللمنالتحققبعد
لنسوفلذلك).OLSQ(العادیةالصغرىالمربعاتطریقةباستخدامالنموذجمعادلةتقدیرنستطیع
Superiors(الزائفاالنحداربمشكلةیسمىمامواجھةدوننواجھة Regression.(

4.69=)10.213(التالیة:الطریقةإستخدامتمالفترةلحساب17
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EVIEWSبرنامجباستخدامالنموذجتقدیروتم :كالتاليالنتائجوجاءت9

)7–5(رقمجدول
العادیةنتائج تقدیر نموذج االنحدار الخطي بطریقة المربعات الصغرى

Prob.t-StatisticStd. ErrorCoefficientVariable

0.2665-1.1315453.399923-3.847167C

0.00044.0004530.3114471.245927lnY

0.03712.1788080.1782200.388308lnW

0.00732.8737570.1615590.464282lnBB

0.19231.3328100.0349860.046630IlnR

0.3355-0.9783930.011094-0.010854INF

0.901169R-squared

0.111149S.E. of regression

49.85943F-statistic

1.917766Durbin-Watson stat

Eviewsبرنامجباستخدامالباحثإعدادمنالمصدر● 9.

):1(رقمالمقدرةالمعادلة

lnFS = -3.847 + 1.245lnY + 0.388lnW + 0.464lnBB + 0.046lnIR -

0.010INF

(t-State)  (1.13-)     (4.00)               (2.2) (2.87)            (1.33)             (0.97-)

R2 = 0.90 F= 49.85 D-W=1.91 S.E. of regression =0.111149

االدخاربینطردیةعالقةوجودإلىالمعادلةتقدیرخاللمنإلیھاالوصولتمالتياإلحصائیةالنتائجتدل
جاءتحینوفيالفائدة،سعرالمالي،النظامنظامتطورالثروة،المتاح،اإلجماليالدخلوبینالعائلي

االقتصادیة.العالقة عكسیة مع التضخم، وجمیعھا مطابقة للفرضیات والنظریة

مستوىعندإحصائیةمعنویةذوالتفسیریةللمتغیراتالمقدرةالمروناتجمیعأنإلىtاختباریشیركما
معنویةغیركانتالفائدةوسعرالتضخممتغیرعداماوالنظریاتللفروضمطابقةوھي%5معنویة

لالدخارقصوىأھمیةولھالقويتأثیرهإلىالمرتفعةالمتاحاإلجماليالدخلمرونةوتشیرإحصائیة،
العائلي في المملكة العربیة السعودیة.
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تطرأالتيالتغیراتمن%90أنیعنيمما)0.90(=مرتفعة)2R(التحدیدمعاملقیمةالنتائجبینتكما
أداءحسنعلىالعالیةالنسبةھذهوتدلالمستقلةالمتغیراتبواسطةتفسیرھایتمالعائلياالدخارعلى

أكبرلالنحدارالكلیةالمعنویةعنتعبرالتي)49.85(=المحسوبةالقیمةأنFإحصائیةوتبینالنموذج،
النموذجفيالداخلةالمستقلةالمتغیراتأنیعنيوھذا،البدیلالفرضنقبلوبالتاليالجدولیة،القیمةمن

معاملأن)D.W(واتسونداربناختبار.ویشیر%5معنویةمستوىعندإحصائیةمعنویةذات
وبالتالي%5معنویةمستوىعندالبواقيبینذاتيارتباطوجودعدممنطقةفيیقع)1.91(=االرتباط

%.5معنویةمستوىعندالبواقيبینذاتيارتباطوجودبعدمالقائلالعدمفرضنرفضال

التضخم)متغیرحذف(بعدالعادیةالصغرىالمربعاتبطریقةالخطياالنحدارنموذجتقدیر)5-10(

مطابقةالمتغیراتجمیعأنالنتائجأشاراتولقد)،1(رقمللمعادلةالخطياالنحدارتقدیرتمعندما
الحقیقيالفائدةسعرعلىاالعتمادوتمحذفھ،تملذلكمعنويغیرالتضخمأنوجدولكنالنظریةلفروض

بالطریقة التالیة:
سعر الفائدة الحقیقي = سعر الفائدة االسمي – معدل التضخم

نتائج)5-6(رقمالتاليالجدولویظھرالتضخممتغیرحذفبعدالخطياالنحداربتقدیرسنقومولذلك
التقدیر:

)8–5(رقمجدول
متغیر التضخم)نتائج تقدیر النموذج بطریقة المربعات الصغرى (بعد حذف

Prob.t-StatisticStd. ErrorCoefficientVariable

0.4633-0.7423352.942816-2.184554C

0.00024.1771300.2571921.074324lnY

0.05741.9710820.1472090.290160lnW

0.01092.7038900.1519040.410732lnBB

0.05242.0144480.0310030.062453IlnR

0.895988R-squared

0.111075S.E. of regression

62.16802F-statistic

1.810720Durbin-Watson stat

Eviewsبرنامجباستخدامالباحثإعدادمنالمصدر● 9.
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):2(رقمالمقدرةالمعادلة

lnFS = -2.1845 + 1.074lnY + 0.290lnW + 0.410lnBB + 0.062lnIR

(t-State)  (0.74-)     (4.17)        (1.97) (2.70)           (2.01)

R2 = 0.89 F= 62.16 D-W=1.81          S.E. of regression =0.111075

االدخاربینطردیةعالقةوجودإلىالمعادلةتقدیرخاللمنإلیھاالوصولتمالتياإلحصائیةالنتائجتدل
مطابقةوجمیعھاالحقیقي،الفائدةسعرالمالي،النظامتطورالثروة،المتاح،اإلجماليالدخلوبینالعائلي

للفرضیات والنظریة االقتصادیة.

أصبحتالتضخممتغیرحذفبعدالتفسیریةللمتغیراتالمقدرةالمعلماتجمیعأنإلىtاختباریشیركما
القويتأثیرهإلىالمتاحاإلجماليللدخلالمرونةوتشیر%5معنویةمستوىعندإحصائیةمعنویةذات

على سلوك االدخار العائلي.

تطرأالتيالتغیراتمن%89أنیعنيمما)=0.89R2(مرتفعةالتحدیدمعاملقیمةأنالنتائجبینتكما
علىالعالیةالنسبةھذهوتدلالمستقلةالمتغیراتفيالتغیراتبواسطةتفسیرھایتمالعائلياالدخارعلى

مرتفعة،احصائیةذوالنموذجانعلىتدل)=62.16F(إحصائیةقیمةوجدناوأیضاالنموذج،أداءحسن
أنیعنيوھذاالبدیل،الفرضنقبلوبالتاليالدراسة،لبیاناتالنموذجمطابقةحسنعلىیدلوھذا

اختبارویشیر%.5معنویةمستوىعندإحصائیةمعنویةذاتالنموذجفيالداخلةالمستقلةالمتغیرات
البواقيبینذاتيارتباطوجودعدممنطقةفيیقع)1.81(=االرتباطمعاملأن)D.W(واتسونداربن

عندالبواقيبینذاتيارتباطوجودبعدمالقائلالعدمفرضنرفضالوبالتالي%5معنویةمستوىعند
%.5معنویةمستوى
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خاتمة الدراسة والتوصیات

الدراسةلنتائجملخص)6-1(

خاللالسعودیةالعربیةالمملكةفيالعائلياالدخارسلوكعلىالمؤثرةالعوامللتحدیددراستناخاللمن
الدراسةمتغیراتأناتباعھا،تمَّالتياإلحصائیةاالختباراتنتائجأظھرتم)،2018–1980(الفترة

فروقھاعندمستقرةالزمنیةالسالسلبیاناتأنعلىیدلممالھا،األولالفرقأخذبعدساكنةأصبحت
جوھانسونمنھجیةاستخدامنستطیعوبذلك)،I(1األولىالدرجةمنمتكاملةالمتغیراتجمیعوأناألولى،

متغیراتأنالمشتركالتكاملاختبارنتائجوأظھرتالطویل،األمدفيالمتغیراتاستقرارمنللتأكد
المربعاتبطریقةالنموذجتقدیرنتائجوبیَّنتالطویل،األجلفيبینھافیماتوازنیةعالقةعلىالنموذج

المتغیراتاشاراتوجمیعوالقیاسیة،االقتصادیةالمعاییرجمیعاستوفىقدالدراسةنموذجأنالصغرى
معنویةذوالتفسیریةالمتغیراتوجمیعاالقتصادیة،النظریاتأوالدراسةلفروضمطابقةالتفسیریة
%.5معنویةمستوىعندإحصائیة

)2(رقمالمقدرةالمعادلةعلىالسعودیةالعربیةالمملكةفيالعائلياالدخارلسلوكتحلیلنانبنيوسوف

وسنلخص نتائج االختبارات القیاسیة في النقاط التالیة:

فيالعائليواالدخارالحقیقياإلجماليالدخلبینطردیةالعالقةبأنالموجبةاإلشارةتشیر.1
النظریاتمعمتماشیةجاءتالعالقةوھذهإحصائیة،معنویةوذاتالسعودیةالعربیةالمملكة

االدخارسلوكعلىقويوتأثیرأھمیةلھالحقیقياإلجماليالدخلأنعلىویدلاالقتصادیة،
واحدةوحدةبمقدارالحقیقياإلجماليالدخلزادفكلماطردیةبعالقةالسعوديالمجتمعفيالعائلي

مرونةأنأیًضاالدراسةنتائجأوضحتكما،)1.074(بمقدارالعائلياالدخارمعدلسیزیدفانھ
أھمیةیعكسالذياألمرمرتفعة،)3.068(ھيالطویلاألجلفيالحقیقياالجماليالدخلمعامل

المملكة العربیة السعودیة.ھذا المتغیر في التأثیر على سلوك االدخار العائلي في

العربیةالمملكةفيالعائليواالدخارالثروةبینطردیةالعالقةبأنالموجبةاإلشارةتشیر.2
ویؤدياالقتصادیةالنظریاتمعمتماشیةجاءتالعالقةوھذهإحصائیة،معنویةولھالسعودیة

(والقطاعادخارهالمخططالجزءزیادةإلىجدیدثابتمالرأستكوینإلىالخاصالقطاعتوجھ

االدخارسیزیدفانھواحدةوحدةبمقدارالثروةزادتفكلماالخاص).القطاعمنفرعھوالعائلي
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معاملمرونةأنأیًضاالدراسةنتائجأوضحتكمامنخفضة.ومرونتھ)0.290(بمقدارالعائلي
التأثیرفيالمتغیرھذاأھمیةیعكسالذياألمرمرتفعة،)1.822(ھيالطویلاألجلفيالثروة

على سلوك االدخار العائلي في المملكة العربیة السعودیة.

المملكةفيالعائليواالدخارالماليالنظامتطوربینطردیةالعالقةبأنالموجبةاإلشارةتشیر.3
االقتصادیة،النظریاتمعمتماشیةجاءتالعالقةوھذهإحصائیة،معنویةوذاتالسعودیةالعربیة

المجتمعفيالعائلياالدخارسلوكعلىإیجابيتأثیرولھالماليالنظامتطورأنعلىویدل
سیزیدفانھواحدةوحدةبمقدارالماليالنظامتطورزادكلماأنھتعنيالطردیةوعالقتھالسعودي
مرونةأنأیًضاالدراسةنتائجأوضحتكمامنخفضة.ومرونتھ)0.410(بمقدارالعائلياالدخار
ھذاأھمیةیعكسالذياألمرمرتفعة،)1.937(ھيالطویلاألجلفيالماليالنظامتطورمعامل

العربیة السعودیة.المتغیر في التأثیر على سلوك االدخار العائلي في المملكة

یدلمما)،R2=0.89(مرتفعكانأنھالدراسة،ھذهفيمقدرنموذجألفضلالتحدیدمعاملُیشیر.4
المملكةفيالعائلياالدخارفيالتغیراتمنكبیراًجزءاًتفسرالتفسیریةالمتغیراتأنعلى

احصائیةذوالنموذجانعلىتدل)=62.16F(إحصائیةقیمةوجدناوأیضاالسعودیة،العربیة
واتسونداربناختباریشیركماالدراسة،لبیاناتالنموذجمطابقةحسنعلىیدلوھذامرتفعة،

)D.W(االرتباطمعاملأن=)عندالبواقيبینذاتيارتباطوجودعدممنطقةفيیقع)1.81
عندالبواقيبینذاتيارتباطوجودبعدمالقائلالعدمفرضنرفضالوبالتالي%5معنویةمستوى
%.5معنویةمستوى

ھنالكأنأيالنموذج،معادلةمتغیراتبینمشتركتكاملبوجودجوھانسونمنھجیةأثبتت.5
التكاملاختبارتقدیرلنتائجالطویل.االمدفيالنموذجمعادلةمتغیراتبینتوازنیةعالقات

الفائدةسعرمتغیرحذفبعدالنتائجوأظھرتالخطأ،تصحیحلمنھجیةالطویلاالمدفيالمشترك
االمدمناالنتقالأنعلىیدلوھذاإحصائیة،معنویةذو-)0.213=(الخطأتصحیحمعاملأن

األمدفيتصحیحعملیةوجودفانلذلكیوم.69وأشھر4یستغرقوقدالطویلاالمدالىالقصیر
%.21.3الىتصلبسرعةستكونالطویلاألمدفيالتوازنالىللوصولالقصیر
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التوصیات)6-2(

بینالدخارثقافةتعزیزخاللمنباألسرةتبدأوأنالمجتمعأفرادبیناالدخارثقافةإحیاءبناءیجدروھنا
الثقافةھذهاألسرةتتشربحتىوالماديالمعنويالتحفیزخاللمناالدخارعلىاألبناءوتربیةأفرادھا

وأن تكون منھاجاً لھا طوال حیاتھ.

یساعدوھذاالمالیةواألسواقالمالیةالمؤسساتتطویرطریقعنمناسبةاستثماریةأدواتابتكار.1
على زیادة معدالت االدخار العائلي.

وذلكالتقاعدومؤسسةاالجتماعیةالتأمیناتمؤسسةمثلالعامةاالدخاریةالمؤسساتأداءتحسین.2
الدخلمصادروزیادةتنویعإلىباإلضافةالمالیة،لمواردھااالستثماريأدائھاتحسینخاللمن

المالیة كي تشمل ادخارات غیر إجباریة.

إیجابيجوخلقعلىیساعدمماالتضخممعدالتخفضإلىتھدفاقتصادیةسیاساتوضع.3
نمومعدالترفعإلىتسعىاقتصادیةسیاساتوضعأخرىجھةومنالوطنیة،المدخراتلزیادة

االدخار الخاص.

العربیةالمملكةفيالعائلياالدخارمحدداتفيوالبحثاالھتماممنبمزیدالدراسةتوصي.4
المناسبةوالوسائلاإلجراءاتوالتخاذالمجتمع،شرائحلكافةولتقدیمھاألھمیتھاوذلكالسعودیة

العربیةالمملكةبھاتمرالتياالقتصادیةالنھضةلمواكبةالعائلي،االدخارمعدلورفعلزیادة
السعودیة، ولزیادة مستوى النمو في ھذه المرحلة.

شھریاًومراجعتھاالمصروفاتلكلبنودووضعوالمصروفاتالدخلتشملشھریةمیزانیةوضع.5
مھماإطاراًتضعالمیزانیةوھذهاألمرلزمإنعلیھاوالتعدیلبالمخصصاتااللتزاممنللتأكد

سوفاالستمراریةمعلكنالبدایةفيللغایةصعببھاااللتزامیكونقدلألسرواضحةورؤیة
تكون ممتعة وتنمي في األسر عادة اإلصرار والتحدي.
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المراجع
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