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المستخلص:
االقتصادیةالمتغیراتعلىأثرھاوبیانالسعودیةالعربیةالمملكةفيالعائلياالستھالكدالةتقدیرإلىالبحثھذهیھدف

والفرضیاتالنظریاتمراجعةطریقعنكلياقتصاديمنظورمنوذلكاالقتصاد،فيالمساھمةفيذلكألھمیة

زمنیةسالسلبیاناتباستعمالالقیاسياالقتصادعلمتحلیلأدواتاستخدامتماالستھالك.بجانباھتمتالتياالقتصادیة

بتفنیدكذلكالبحثاھتمالسعودیة.العربیةالمملكةفيالعائلياالستھالكدالةلتقدیروذلك،2020-1980عاممنللفترة

جمیع العوامل المؤثرة على االستھالك وتم استخالص أن الدخل ھو العامل األساسي الوحید الذي یعتمد علیھ االستھالك.

تساھمالتيالتوصیاتبعضسردإلىباإلضافةواالقتصادیةوالقیاسیةاالحصائیةالناحیةمنالمقدرالنموذجتحلیلتمأخیرا

إیجابا على االستھالك العائلي واالقتصاد السعودي ككل.

Abstract:

This research aims to estimate the function of family consumption in the Kingdom of

Saudi Arabia, and to show its impact on economic variables due to the importance of its

contribution to the economy. This research analyses consummation from a macroeconomic

perspective by reviewing the economic theories and hypotheses that addresses various

aspect of consumptions. Econometrics analysis tools were used to estimate the household

consumption function in the Kingdom of Saudi Arabia for the series data 1980 to 2020. The
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research also focused on testing all factors affecting consumption, and it was concluded

that, income is the only major factor that affects consumption.

Finally, the model was analyzed from statistical, economical, and metric perceptive, in

addition, to listing some recommendations that contribute positively to family consumption

and the Saudi economy as a whole.
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المقدمة:
حجمفيالمساھمةمناألكبرالنسبةالحاالتمنالعدیدفيیشكلإذاالقتصادركائزأبرزأحدالعائلياالستھالكیعد

نصفمنأكثریشكلالعائلياالستھالكأنالصناعیةللتنمیةالمتحدةاألمممنظمةمنمقدمةدراسةأظھرتحیثاالقتصاد،

ھذهشرحفيالتاریخمرعلىاالقتصادیةالنظریاتتعددتوقدالناشئة.االقتصاداتمعظمفياالقتصاديالقوميالدخل

جونالشھیراالنجلیزيالعالمھوالظاھرةبھذهاھتممنأولأننجدالحدیث،االقتصادعلمخصصناوإذاالمھمة،الظاھرة

الرئیسيالمحددھوالضرائبخصمبعدللفردالمتوفرالدخلأنإلىتستخلصالتيالمطلق،الدخلنظریةفيكینز،

دوسنبري،جیمساألمریكيللعالمالنسبيالدخلنظریةالعائلي،باالستھالكاھتمتالتيالنظریاتمنالعائلي.لالستھالك

الفردسلوكفإنالحیاةدورةلنظریةبالنسبةأمابھ.المحیطیناالفرادباستھالكیتأثرالفرداستھالكأنأوضحتوالتي

للفرد.العمریةبالمرحلةیتأثراالستھالكيالفردسلوكوانالثروة،منوالدخلالعمل،منبالدخلیتحدداالستھالكي

االسالمياالقتصادیأخذفیماالسابقة.الفترةدخلھواالستھالكيالفردلسلوكمحددأفضلفإنبروانفرضیةوبحسب

الدینأنونجدالفرد،لرفاھیةمقیاسولیسللعبادةوسیلةاالستھالكیعتبرإذباالستھالك،یتعلقفیماومختلفمعتدلموقف

لالستھالك،تطرقتالتياالقتصادیةالنظریاتتعددمنالرغمعلىوالبخل.االسرافبینماوسطاموقفیأخذاإلسالمي

لتحدیدالقیاسياالقتصادأدواتعلىباالعتمادالبحثھذایھدفاألول.المقامفيبالدخلاالستھالكربطتمعظمھاأنإال

االقتصادیة،النظریةبینبالدمجالسعودیةالعربیةالمملكةفيالعائلياالستھالكدالةلتقدیراألمثلاالقتصادیةالعالقة

للتحققفروضھواختبارالنموذجمعالمتقویمثمومنشامل،اقتصادينموذجفياإلحصائیةواألسالیبالریاضیة،والنماذج

الفئاتمناألعلىالشریحةتمثلانھابسببوذلك2020إلى1980عاممنالفترةاستخدامتمللنموذج.التنبئیةالقدرةمن

%67تمثلعام35عمرمنأقلالعمریةالفئةأنإلىیشیرالذيالسعودیة*االحصاءھیئةتقریربحسبالسكنیةالعمریة

من التعداد السكاني.

مشكلة البحث:
إلى1980عاممنللفترةالسعودیةالعربیةبالمملكةالعائلياالستھالكظاھرةتفسیرعلىقادراقتصادينموذجتحدید

التالیة:التساؤالتبخصوصنتائجإلىوالوصول،2020

ما ھو حجم تأثیر االستھالك العائلي على االقتصاد السعودي؟●

ما ھي العوامل المؤثرة على االستھالك العائلي في المملكة العربیة السعودیة؟●

ما ھو المیل الحدي لالستھالك العائلي؟●
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أھمیة البحث:
فيالمساعدةثمومنالسعودیة،العربیةالمملكةاقتصادعلىالعائلياالستھالكتأثیرعلىالوقوففيالبحثأھمیةتكمن

تحدید البوصلة ألصحاب القرار باستخدام السیاسات االقتصادیة المثلى التي تتناسب مع اقتصاد المملكة العربیة السعودیة.

فيلالستثمارواستغاللھاالعائلياالستھالكظاھرةلتوظیفاألعمالرجاللقطاعالمحتملةالفرصبعضالبحثیتیح

الشرائیةالقوةتعزیزشأنھامناقتصادیةسیاسیاتتطبیقعلىالحكومةیساعدكمااالستھالكیة.والخدماتالمنتجات

واالستفادة من االنماط االستھالكیة لصالح االقتصاد.

2020للشبابالعالميالیومبمناسبةخاصتقریرباألرقام،السعوديالشباببعنوانالسعودیةالعربیةالمملكةفيلإلحصاءالعامةالھیئةمن*تقریر
م.

أھداف البحث:
یھدف البحث إلى:

معرفة العوامل المؤثرة على االستھالك العائلي في المملكة العربیة السعودیة ومدى تكیفھا للمتغیرات االقتصادیة.1

األخرى بغرض معرفة العوامل التي تحتاج إلى تحفیز وتطویر.

تقدیر دالة االستھالك العائلي في المملكة العربیة السعودیة باستخدام بیانات السالسل الزمنیة من عام.2

م.1980-2020

االستدالل بالدالة المقدرة للتنبؤ بتأثیر االستھالك العائلي على اقتصاد المملكة العربیة السعودیة..3

حدود البحث:
الحدود المكانیة:

تتمثل الحدود المكانیة في تقدیر دالة االستھالك العائلي للملكة العربیة السعودیة.

الحدود الزمانیة:

.2020إلى1980عاممنالفترةفيالزمانیةالحدودتتمثل

منھج البحث:
فيالسعودیةالعربیةالمملكةفيالعائلياالستھالكعلىالمؤثرةالعواملمعرفةتتضمنالبحثإلیھایستندالتيالمنھجیة

الفرضیاتأكثرتحدیدثمومنالظاھرةھذهتناقشالتياالقتصادیةالفرضیاتتحلیلوفق،2020و1980بینالفترة

العائلياالستھالكدالةتقدیرسیتمالبسیطالخطياالنحدارنموذجباستخدامالسعودیة.العربیةالمملكةالقتصادالمالئمة

التحلیلمنالنوعھذهاستخدامیعدالسعودي.باالقتصادالمتعلقةالزمنیةالسالسللبیاناتOLSالصغرىالمربعاتبطریقة

دالةتقدیرفيالصغرىالمربعاتطریقةاستخدامتمحیثأجریتالتيالسابقةالدراساتمنالعدیدفيرائجالكمي
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بحثاستخدمكما.2021محمد،ومكیدیشملیكة،قھواجيدراسةفي2019-1970عاممنللفترةالجزائرفياالستھالك

.2014-1995منللفترةالعراقفياالستھالكدالةلتقدیرالصغرةالمربعاتطریقة2017المسافري،إسراء

النتائج المتوقعة:
للمملكةاالقتصادیةالخصائصبنفستتسمالتياألخرىاإلقلیمیةلالقتصادیاتمقاربةالبحثنتائجتكونأنالمتوقعمن

الفرضیاتبعضعلىواالستنادالعربیةالدولمنالجانبھذافيالمقدمةالبحوثدراسةیتمسوفلذاالسعودیةالعربیة

فيالمتحصلةالنتائجأیدت,2017,المسافريإسراءدراسةنتائجعلىبناءوالثقافیة.االقتصادیةالسماتلتقاربنظرا

المیلأنحیثاالستھالكیةالقوةوارتفاعواالستھالكالمتاحالدخلبینعالقةوجودالعراقيلالقتصاداالستھالكدراسة

النسبيالدخلنظریةنصتكمابالناسالمحیطةبالبیئةیتأثراالستھالكأنحیثمتوقعوھومرتفعاكانلالستھالكالحدي

فيلالستھالكالحديالمیلیكونأنیتوقعاالستھالكياالنفاقتحفیزفيكبیرادورتلعباالجتماعیةالعواملأنوحیث

الھیكليللتشابھنظرااالقلیمیةاالقتصاداتومعظمالعراقفيلالستھالكالحديللمیلمشابھاالسعودیةفيالطویلاألمد

طردیا.المتاحبالدخلیتأثرالجزائرفياالستھالكأن،2020رملي,حمزةبحثأظھرذلكإلىباإلضافةوالدیني.والثقافي

مما سبق یتوقع أن تكون العالقة بین االستھالك في المملكة العربیة السعودیة والدخل عالقة طردیة.

الدراسات السابقة:
اھتمتاالقلیمیة.باالقتصاداتاھتمتالتيالسیمابعضھاعلىالضوءنسلطولعلناكثیرةباالستھالكاھتمتالتيالدراسات

2019-1970الزمنیةللفترةالجزائرفيالخاصاالستھالكدالةبتقدیر)2021(محمد،ومیكدیشملیكةقھواجيدراسة

إلىالدراسةخلصتالنموذج.الستخدامالالزمةالقیاسیةالشروطتوافرعلىالتأكدمعالصغرىالمربعاتطریقةباستخدام

فيبروانالعالمنظریةمعیتوافقماوھوالسابقةالفترةواستھالكالحاليبالدخلیتأثرالجزائرفيالخاصاالستھالكأن

ومدىالظاھرةھذهإلىتطرقتالتياالقتصادیةوالنظریاتاالستھالكعلى)،2018(قندوزدراسةركزتاالستھالك.

لظاھرةتناولھعنداإلسالمياالقتصادفيالقصورأوجھالدراسةھذهوكشفتاالسالمي.االقتصادضوءفيتكیفھا

الجدیدة،العلوممنیعتبرالمعاصربالمفھوماإلسالمياالقتصادألننظراطبیعياألمروھذاالجوانب،بعضفياالستھالك

فياالستھالكتفسیرفيالقصورأوجھأحدتعدالنضج.مرحلةإلىتصلولمالمستمرالتطویرمرحلةفيزالتماالتي

یمكنكمينحوعلىتفسیرھایصعبومبادئمفاھیمعلىالمجالھذافيالباحثیناستخداماقتصارھواإلسالمي،االقتصاد

ھذافيالباحثینواعتماداالستھالكتفسرجدیدةوفرضیاتنظریاتإیجادفيخللھنالكأنھنجداآلخر،الجانبمنقیاسھ.

فيالقصورأوجھبعضوجودمنالرغمعلىالتقلیدیة.االقتصادیةالنظریاتفياإلسالمیةالمبادئتطبیقعلىالمجال

عناالقتصادیةالتنمیةتحقیقفيتساعداإلسالمیةالمبادئأننجداالستھالك،ظاھرةلتفسیراإلسالمياالقتصادجانب

الدینفیھشجعالذيالكبیرالدورالعواملھذهأبرزومنالبذخ،حدإلىالوصولدوناالستھالكعلىالتشجیعطریق

یكنزوناللمنالزكاةمناالعفاءطریقعنمباشربشكلإماالمجتمع،فيواستثمارهالمالكنزعدمعلىالحنیفاإلسالمي

التياالقتصادیةالنظریاتإلىفتطرقت)،2017(رمليلدراسةبالنسبةأماالصدقات.علىالحثخاللمنأوالمال،
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الدخلماھیةعنباالعتباراألخذمعالدخلعلىجوھريبشكلتعتمدوالتيعلیھ،تؤثرالتيوالعوامللالستھالكتعرضت

عرفتبعضھاأننجدفیمامعینة،زمنیةفترةفيللفردالمتاحالدخلعلىاقتصرتالنظریاتبعضأنفنجدالمقصود،

السلعكأسعاراالستھالك،علىتؤثرأخرىلعواملدوراًالنظریاتبعضأبرزتكماالفرد.یمتلكھاالتيبالثروةالدخل

والذياالستھالكيوالسلوكالتقاطعیة،بالمرونةمعرفةاالقتصادیةالسلعمنالبدائلتوفرومدىالسعریة،بالمرونةمعرفة

وجودتأكیدإلىالدراسةتوصلتوالتضخم.الفائدةكأسعارالعواملمنوغیرھالالستھالك،الحديالمیلطریقعنیتحدد

االقتصاديالتحلیلأدواتوتطبیقزمنیةفترةاختبارطریقعنللفردالمتاحالدخلوبیناالستھالكبینطردیةعالقة

فيوالمتمثلاالقتصادیةالسیاسیاتبعضجدوىتأثیرمدىلمعرفةاألولبالمقام)2020(االنسيدراسةاھتمتالقیاسي.

االستھالك.علىالتأثیرثمومناألفراد،لدىالمتاحالدخلزیادةمنالحدإلىأدتالتيوالعالوات،البدالتإیقافقرار

سببعنالدراسةھذهبحثتكمااالستھالكانخفاضإلىأدىالتقشفیة،السیاساتھذهمثلاتباعأنإلىالدراسةتوصلت

یعتمدالسعودياالقتصادأنھحیثالسعودياالقتصادفيھیكلیةمشكلةإلىتشیروالتيالحكومة،منالسیاسةھذهاتباع

أھدافھاأبرزمنوالتي،2030المملكةرؤیةالسعودیةالعربیةالمملكةأطلقتالمنطلقھذاومنالنفط.علىأساسيبشكل

طریقعنأعلىبمرونةیتسماقتصادإلىالسعودیةالعربیةالمملكةاقتصادتحویلطریقعنالھیكليالخللھذامعالجة

الدراسةھذهتعانياالستھالك.علسلباًالتأثیرشأنھامنالتيالسیاساتھذهمثلتكررتفادىثمومنالدخل،مصادرتنوع

الفترةإلىباإلضافةالدراسةھذهعلیھاأجریتالتيعائلة)،683(العینةحجمفيتتمثلالتيالقصورأوجھبعضمن

العواملبعضإلىالدراسةأشارتأخیراالبیانات.لجمععلیھاعتمدتالذيوالمصدرعلیھا،اقتصرتالتيالزمنیة

السیاساتبعضتطبیقطریقعناالسعارارتفاعمنبالحدتتمثلوالتياالستھالك،انخفاضمشكلةلمواجھةاإلیجابیة

دالةوتقدیرزمنیاالموزعةالمتغیراتبتحلیل)2017(المسافريبحثاھتمالمستھلكین.حمایةكجمعیاتاالقتصادیة

أبرزھا:نتائجعدةإلىالباحثةوتوصلتقیاسياقتصادينموذجباستخدام2014إلى1995منللفترةالعراقفياالستھالك

فيالقیودقلةبسببوذلككویكنموذجھوالعراقيلالقتصاداالستھالكظاھرةلتحلیلاألمثلاالقتصاديالنموذج●

ھذا النموذج باإلضافة إلى سھولة تطبیقھ ریاضیا.

االستثمارإلىالقوميالدخلمناألكبرالجزءتوجیھیضمنبماالقوميالدخلمناالستھالكياالنفاقنسبةتحدید●

وذلك بھدف تطویر القطاعات االقتصادیة.

الصناعاتتشجیعأبرزھامنوالتيالعراقياالقتصادتحفیزشأنھامناقتصادیةسیاسیاتتطبیقضرورة●

الوطنیة.

قدرةالذاتي،االرتباط(مشكلةالزمنیةالسالسلبیاناتاستخداممنطرأتالتيالمشاكلمعالجةضرورةالبحثأوضحكما

بسبب؛تظھرالتيالمشاكلمنوغیرھاالمشترك،بالتكاملیعرفماأوالطویل،المدىعلىالدالةتقدیرعلىالنموذج

االقتصادطبیعةمعیتالءمریاضينموذجأفصلبمعرفةالبحثاھتمذلكإلىباإلضافةالزمنیة.السالسلبیاناتاستخدام

لتطبیقھمالءمةاالكثرالنموذجالباحثةواختارتباالستھالك،المتعلقةاالقتصادیةالنظریاتمنالعدیدالبحثأسردالعراقي.

9



االستھالكظاھرةتحلیلعملیةمنالمستخلصةالنتائجتحلیلثمومنالعراقي،االقتصادعلىاالستھالكظاھرةلتحلیل

لالقتصاد العراقي للفترة الزمنیة المستخدمة في البحث.

ودورهاالستھالكأھمیةعلىتتفقالدراساتجمیعأننجداالستھالك،ظاھرةتحلیلفيتعمقتالتيالدراساتإلىبالنظر

الدخلماھیةفياختلفتأنھاإالبالدخل،االستھالكربطتجمیعاأنھانجدذلكإلىباإلضافةاالقتصاد.فيالجوھري

االعتمادسیتملذااالستھالك؛ظاھرةتحلیلفيالكینزیةالنظریةعلىاالعتمادالدراساتھذهمنالعدیدفينجدالمستخدم.

بعضاختبارإمكانیةمعالسعودیة،العربیةالمملكةفيالعائلياالستھالكلتحلیلأساسيبشكلالكینزیةالنظریةعلى

النظریات األخرى.

الفصل األول

النظریات االقتصادیة في االستھالك واقتصاد المملكة العربیة السعودیة

المبحث األول: تعریف االستھالك وعالقتھ بالدخل.
مفھوم االستھالك اقتصادیا:

فيالمحوريلدورھاالظاھرة؛ھذهفيوالتعمقبشرحھاالعلماءاھتمالتياالقتصادیةالعناصرأبرزأحداالستھالكیعد

دولة.أياقتصادقوةلقیاسمؤشرأبرزیعدوالذيالقومي،للدخلالرئیسیةالمكوناتأحداالستھالكأنحیثاالقتصاد،

االستھالكلھیؤولماعلىاتفقتولكنھااللغوي،التعریفحیثمناالستھالكلظاھرةاالقتصادیةالتعریفاتتعددت
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Bradleyاالمریكيالعالمبحسباقتصادیا. Schiller*الســـلععلـــىالمســـتھلكینقبـــلمـــناالنفاقھو:فاالستھالك

Robertاالمریكي**العالموبحسبالنھائیة.والخـــدمات J. Gordonشـراءمـناألسـربـھتقـومماھو:فاالستھالك

Johnاالنجلیزي***للعالمطبقاأماوالخـدمات،السـلع Maynard Keynesالسلععلىاالنفاقھو:فاالستھالك

منالمتحصلةبالمنفعةاالستھالكیعرفلالستھالكالحدیثالمفھوموبحسبالمنفعة.علىالحصولبغرضاالقتصادیة

االنفاق على السلع االقتصادیة.  ویقسم االستھالك إلى قسمین:

االستھالك الخاص (القطاع لعائلي)●

االستھالك العام (القطاع الحكومي)●

الفردرفاھیةلقیاسالمؤشراتكأحداالستھالكاستخدامیمكنكماالقومي،للدخلالرئیسیةالمكوناتأحداالستھالكیعتبر

لظاھرةتفسریھافياالقتصادیةالنظریاتتعددتالمنفعة.فيزیادةتعكساالستھالكفيالزیادةأنحیثالمجتمع،في

التياالقتصادیةالنظریاتأبرزالبحثیسردالدخل.ھولالستھالكاألساسيالمتغیرأناتفقتجمیعھاولكناالستھالك،

تداولت ھذه الظاھرة.

القوميالدخلمفھوم :

سنةتكونماعادةمعینةزمنیةمدةفيمادولةاقتصادینتجھالتيوالخدماتالسلعمجموعھو .

المتاحالدخل :

الضرائبخصمبعدللفردالمتاحالدخلھو .

𝑌
𝑑

= 𝑌 − 𝑇

=𝑇 𝑡
0

+ 𝑡𝑌

Where:

للفردالمتاحالدخل . 𝑌
𝑑

(Bradley Schiller, Essentials of economic, 8th , ed, New York, 2001,P252)*

)R.J. Gordon, microeconmics, 4th ,ed , America, 1978, pxxviii**(
)John Maynard Keynes., The General Theory of Employment, Interest and Money, 5th ,ed****(

القوميالدخل . 𝑌

الضرائباجمالي . 𝑇
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الثابتةالضرائب . 𝑡
0

. الضریبةمعدل 𝑡

بالدخلاالستھالكعالقة :

فإنالجزئياالقتصاديمنظورمنأماطردیة.عالقةھيوالدخلاالستھالكبینالعالقةفإنالكلياالقتصادمنظورمن

فياالستھالكدالةوتمثلالردیئة.السلعحالفيوعكسیةالطبیعیةالسلعحالفياالستھالكمعطردیةالدخلعالقة

الخطیةبالدالةالعامةصورتھا .

C=𝑎
0

+ 𝑏𝑌
𝑑

Where:

. االستھالكدالةتمثل C

بالدخلیتأثرالالذيالتلقائياالستھالك . 𝑎
0

لالستھالكالحديالمیل : 𝑏

االستھالكلدالةالبیانيالرسم:1رقمالشكل .

الشكلمنیتضحوكمالالستھالك،الحديبالمیلوالممثلةbقیمةعلىالدخللتغیرنتیجةاالستھالكتغیردرجةتعتمد

أعاله أن المیل موجب وبالتالي فالعالقة بین االستھالك والدخل عالقة طردیة.

(Marginal Propensity to Consume) MPC لالستھالكالحديالمیل :

الدخللتغیرنتیجةاالستھالكفيالحاصلالتغیر .

الفردأنتعني1ودخلھجمیعبادخاریقومالفردأنیعنيصفرأنحیث1-0بینمالالستھالكالحديالمیلقیمةتتراوح

دخلھجمیعبإنفاقیقوم .
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1 MPC 0≥  ≥

وریاضیا قیمة المیل الحدي لالستھالك تساوي:

MPC=b=
∆𝐶
∆𝑌

𝑑

Where:

االستھالكفيالتغیر: ∆𝐶

المتاحالدخلفيالتغیر: ∆𝑌
𝑑

(Average Propensity to Consume) MPC لالستھالكالمتوسطالمیل :

المتاحالدخلعلىاالستھالكقسمةحاصلأنھعلىلالستھالكالمتوسطالمیلٌیعرف .

وریاضیا قیمة المیل المتوسط لالستھالك تساوي:

APC=
𝑎

𝑌
𝑑

+ 𝑏

المبحث الثاني: النظریات االقتصادیة في االستھالك.
نظریة الدخل المطلق.1

االقتصادیةالمدراسأبرزأحدالكینزياالقتصاد(صاحبكینزجونالشھیراالنجلیزيالعالمقام1936عامفي

علمفيمعرفیةثورةحینھاأحدثوالذيوالنقد،والفائدةللتوظیفالعامةالنظریةكتابھبإصدارھذا)،یومناحتى

بفرضكینزقامكتابھ،فيلحقتھ.التياالقتصادیةالنظریاتمنللعدیدبالنواةأشبھنظریاتھوكانتاالقتصاد،

التيالدراساتأیدتواالدخار.واالستھالكللفردالمتاحالدخلبینماالعالقةتوضحوالتيالمطلقالدخلنظریة

المتوسطالمیلأنفيوالمستخلصةالقصیر،األجلفيكینزإلیھاأشارالتيالنتائجالنظریةھذهعلىأجریت

منأكبرقیمتھوانالمتوسط،المیلمناقللالستھالكالحديالمیلوأنالدخل،زیادةمعیتناقصلالستھالك

Kuznetsقامالتيالنتائجأننجدالطویل،األجلفيباالستھالكیتعلقفیماأماالواحد.منوأصغرالصفر

تدل)،1938إلى1869الفترةعنالمتحدةالوالیاتفيواالستھالكالدخل(تقدیراتدراستھفيإلیھابالوصول

المیلیساويلالستھالكالحديالمیلأنأياألصل،نقطةمنتبدأالطویلاألجلفياالستھالكدالةأنعلى

لالستھالك.المتوسطالمیلمنأقللالستھالكالحديالمیلبأنیعتقدكینزكانماخالفلالستھالك،المتوسط

موضحھوكماالطویلاألجلفياالستھالكودالةالقصیراألجلفياستھالكدالةبوجودالقولیمكنھناومن

أدناه.  وتكون دالة االستھالك على النحو التالي:
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(Short Term Consumption Function) القصیرالمدىفياالستھالكدالة

C=𝑎
0

+ 𝑏𝑌
𝑑

MPC=b

APC
𝑎

0

𝑌
𝑑

+ 𝑏

(Long Term Consumption Function) الطویلالمدىفياالستھالكدالة

C=𝑏𝑌
𝑑

MPC=APC=b

المطلقالدخلنظریةحسبالطویلوالمدىالقصیرالمدىفياالستھالكلدالةالبیانيالرسم:2رقمالشكل .

نظریة الدخل النسبي.2
Jamesاألمریكياالقتصادعالمقامتحدیدا،1948عامفيالثانیةالعالمیةالحربابان Duesenberry،كتابھبإصدار

أنأساسعلىتقومنظریتھفحوىالنسبي.الدخلنظریةعنفیھتحدثوالذيالمستھلكسلوكونظریة,االدخار,الدخل

التيالفردلبیئةنسبةأيالنسبيالدخلاسمیأتيھناومنبھ،المحیطیناألفرادسلوكعلىیعتمداالستھالكيالفردسلوك

بینالتوفیقالنظریةتحاولعلیھ.تحصلدخلبأعلىیتأثرالفردعلیھیعتمدالذيالدخلأنأیضاالنظریةتقولحولھ.من

فيلالستھالكالمتوسطللمیلمساويلالستھالكالحديالمیلیكونحیثوالطویل،القصیراألجلفياالستھالكدالة

فياالستھالكمستوىنفسعلىالمحافظةیحاولالفردأننجدھنامنالقصیر.المدىفيأكبرویكونالطویل،المدى

الحديالمیلیقلوبالتالياستھالكھ،قلاالستھالكمنمنفعتھتشبعالتيالحاجةعندخلھزادفإذاوالطویلالقصیرالمدى

لالستھالك، ویحدث العكس تماما في حال انخفاض دخلھ وتكون دالة االستھالك على النحو التالي:
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C=𝑎
0
𝑌

𝑑
+

𝑏𝑌
𝑑

2

𝑌
𝑝𝑒𝑒𝑘

Where:

القمةدخل :𝑌
𝑝𝑒𝑒𝑘 

الحاليللدخلمساويالقمةدخلیكونعندما :

APC=MPC

القمةدخلمنأصغرالحاليالدخلیكونعندما :

APC MPC<

القمةدخلمنأكبرالحاليالدخلیكونعندما :

APC MPC>

التاليالنحوعلىللدالةللبیانيالتمثیلویكون :

النسبيالدخلنظریةحسبالطویلوالمدىالقصیرالمدىفياالستھالكلدالةالبیانيالرسم:3رقمالشكل .

نظریة الدخل الدائم.3
االستھالكفيقدمھاالتيلألبحاثنتیجةاالقتصادفينوبلجائزةعلىفردیمانمیلتوناالمریكيالعالمحاز1976عامفي

عبارةوھووالذيالدائم،بدخلھیتحدداالستھالكيالفردلسلوكاألساسيالمحددبأنفردیمانبحسبالدائم).الدخل(نظریة

عن دخلھ الحالي باإلضافة إلى دخلھ المتوقع في المستقبل. وتكون دالة االستھالك على النحو التالي:

C=𝑐(𝑌
𝑃
)

𝑌
𝑃

= 𝑌
−1

+ α(𝑌 − 𝑌
−1

)

Where:
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الدائمالدخل :𝑌
𝑝 

الماضيالعامدخل :𝑌
−1 

الحاليالدخل .𝑌

الدخلتغیرنسبة .α

الدخلتساويحالوفيوالماضيالحاليللدخلمرجحمتوسطفيدالةھوالدائمالدخلفإنأعالهالمعادلةتوضحماحسب

.1ليمساویةقیمةتكونالماضيالعامدخلمعالحالي α

نظریة دورة الحیاة.4
بدخلیتحدداالستھالكأنترىوالتيالحیاةدورةبنظریةاالقتصادیونالعلماءمنمجموعةقام1950عامفي

الفرد طول عمره، وبحسب ھذه النظریة تكون دالة االستھالك على النحو التالي:

𝐶 = β𝑊 + 𝐿𝑌
𝐿

الثروةمنلالستھالكالحديالمیل :β

الحقیقیةالثروة :𝑊

العملدخلمنلالستھالكالحديالمیل :𝐿

العملدخل :𝑌
𝐿

العمل وبالثروة الحقیقیة.حسب ما توضح الدالة أعاله فإن االستھالك یتأثر بدخل

فرضیة بروان.5
اواستھالكيمستوىاعلىاتخاذیرفضانھاالالمكتسبةاالستھالكیةالعادةعنالتخليصعوبةبمبدأبروانیقبل

االفضلالمؤشرھوالسابقة،الفترةاستھالكانویعتقدالحاضرلالستھالكاساسكمرجعالسابقفيمتحققدخلي

فياستھالكھبمستوىیتحددللفردالحاضراالستھالكانیقترحفھوولذالالستھالك،الزمنيالترابطمبدألتجسید

الفترة الماضیة ومستوى دخلھ الحاضر.

االستھالك في االسالم.6
منھجیةضمنولكناالستھالك،علىحثتالقرآنیةاآلیاتأنفنجدباالستھالكیتعلقفیماوسطموقفاإلسالميالدینیقف

َتْبُسْطَھاَوالُعُنِقَكإَِلىَمْغلُوَلًةَیَدَكَتْجَعْل(َوالوتعالىسبحانھقولھفيالمعنىھذهویتجسدوالتطرف،الغلوبینماوسطیة

ًَفَتْقُعَداْلَبْسِطُكلَّ عناإلسالميالدیننظروجھةمناالستھالكمفھومیختلف).29(رقمایھاإلسراءسورةَمْحُسوراً)َملُوما
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الحدیثالمفھومعكسعلىوالعبادةللعیشوسیلةأنھعلىلالستھالكینظرفاإلسالماالقتصادیة،النظریاتمختلف

المجالھذهقصوربسببلالستھالكاإلسالميالمنظورالبحثھذهیستخدملمالفرد.لرفاھیةمقیاسأنھعلىلالستھالك

وشح النظریات التي تفسر االستھالك من الناحیة العملیة واقتصارھا على الجانب النظري.

المبحث الثالث: اقتصاد المملكة العربیة السعودیة
منأخرى.عیوبتناسباھاولكنالمزایابعضالخاصیةولھذهالریعیةاالقتصاداتمنالسعودیةالعربیةالمملكةاقتصادیعد

(الخام)،البدائیةالمنتجاتتصدیرألننظراالفقیرة؛الدولتنمیةفيتساھمالمجملفيالریعیةاالقتصاداتأنالمزایا،أبرز

البحثمجالیساھمالذيالصناعيالمجالفيالحالھوكماالتكنولوجيوالتطورالعلممنمتقدممستوىیتطلبال

والتطویر وبراءات االختراع مساھمة جوھریة في استمراره. ولكن من أبرز عیوب االقتصادات الریعیة اآلتي:

ھامش ربح تصدیر المواد الخام أقل بكثیر من ھامش ربح تصدیر المنتج في حالتھ النھائیة.●
متذبذبةاقتصادیاالمتحصلةاإلیراداتیجعلممابھالمحیطةوالظروفالسوقفيالخامالمنتجاتسعریتحدد●

تذبذب كبیرا مما ال یساعد السلطات الحكومیة في التخطیط االستراتیجي.
یمكن أن یقل الطلب على المنتجات الریعیة في حال توفر منتجات أخرى تستبدلھا وتكون بكفاءة أعلى.●
یمكن أن تنفذ ھذه الثروات الطبیعیة.●

صندوقإنشاءتمحیثبعید،وقتمنذالمخاطرلھذهتفھمتالسعودیةالعربیةالمملكةفيالرشیدةالقیادةحكمةولكن

المجاالتشتىفيواستثمارھاالنفطإیراداتمنحصةاستخدامطریقعنالدخل،مصادرتنویعبھدفالعامةاالستثمارات

والتيأوبك،منظمةأنشأتالتيالدولةأوائلمنالسعودیةالعربیةالمملكةكانتذلكإلىباإلضافةواالستثماریة.الصناعیة

نجدذلكإلىباإلضافةالدولي.والعرضالطلبحجممعیتناسببماعالمیاالنفطأسعارالستقرارالرئیسيدورھایتمحور

المملكةاتخذتاألخرىالجھةومنخارجیا.الصناعیةالشركاتمنالكثیرفياستثمرتالسعودیةالعربیةالمملكةأن

ومنالشرائیة،القوةعلىالتأثیرعدمبھدفالدوالر؛أماماللایرصرفسعربتثبیتمحافظةنقدیةسیاسیةالسعودیةالعربیة

االقتصادیة،االصالحاتمنبالعدیدبالقیامالسعودیةالعربیةالمملكةقامتوأخیراالتضخم.علىالسیطرةعلىالقدرةثم

صندوقفياالستثماراتحجمتنمیةعلىالرؤیةتعتمدحیث،2030السعودیةالعربیةالمملكةرؤیةفيتتمثلوالتي

فيالخاصللقطاعأكبرمساھمةوإعطاءمثال،كالسیاحةجدیدةدخلمصادرخلقإلىباإلضافةالعامةاالستثمارات

المساھمة في االقتصاد عن طریق العدید من المبادرات والتي من أبرزھا مبادرة الخصخصة ومبادرة تمكین.

الفصل الثاني

العوامل المؤثرة على االستھالك في المملكة العربیة السعودیة

17



بحسب الفرضیات التي یقوم ھذا البحث علیھا فإن المتغیر األساسي الذي یؤثر على االستھالك العائلي ھو الدخل. ھنالك

العدید من المتغیرات (غیر مباشرة) التي تؤثر على االستھالك العائلي والتي یمكن إدراجھا جمیعھا تحت معامل الخطأ عند

أبرزھا:منوالتي2020-1980منللفترةالسعودیةالعربیةالمملكةفيالعائلياالستھالكدالةتقدیر

معدالت الفائدة●
معدالت البطالة●
النمو السكاني●
أسعار النفط●
معدالت التضخم●
السیاسة االقتصادیة●

معدالت الفائدة:
رجالرغبةتحدیدخاللمناالستھالكعلىتؤثروالتيمباشرة،الغیرالمتغیراتأبرزمنالفائدةمعدالتتعد

فيالتوسععلىاألعمالرجالیحفزذلكفإنمنخفضة؛الفائدةمعدالتتكونعندمااالستثمار.فياألعمال

یعتبروالذيالربح،ھامشزیادةإلىذلكیؤديوبالتاليالمشروع،فيالتمویلتكلفةالنخفاضنظراالمشاریع

العكسویحدثاالستھالك.زیادةفيیسھممماالتوظیفمعدالتتزیدلذلكونتیجةلالستثمار،الرئیسيالمحدد

تحدیدطریقعنالدولة،فيالنقدیةالسلطاتقبلمنالفائدةمعدالتتتحددالفائدة.معدالتارتفعتحالفيتماما

بالبتك(ممثلةالنقدیةالسلطاتتراعيأنیجبالمطلوب.الفائدةمستوىتحققالتيالنقودعرضمعدالت

فإنمنخفضة؛الفائدةمعدالتتكونفعندماالتضخم،معدالتمعالفائدةمعدالتتتالءمأنالسعودي)المركزي

الطلبیزیدثمومناالستھالك،منیزیدالمشاریعفيالتوسعأنبسببالتضخم؛معدالترفعفيیساھمذلك

وفقااألسعارارتفاعإلىیؤديذلكفإنمستواه،نفسعلىالكليالعرضبقاءافتراضومعاالقتصاد،فيالكلي

المملكةفي2020-1992بینماالفترةفيالفائدةمعدالتنستعرضأدناهالبیانيالرسموفيالطلب.لقانون

العربیة السعودیة.

2020–1992منللفترةالسعودیةالعربیةللملكةالفائدةلمعدالتالبیانيالرسم:4رقمالشكل .

األزمةحصلتعندما2002فيأنھفنجداالقتصادیةاالزماتفتراتفيالفائدةمعدالتانخفاضأعالهالرسممنیتضح

Dot(االقتصادیة com bubble(العقاريالرھانأزمةحصلتعندما2009عامفيكذلك.الفائدةأسعارانخفضت
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مساھمةمنكنوعكوروناوباءأزمةبسببالفائدةمعدالتانخفضت2020عامفيأخیرا.الفائدةمعدالتانخقضت

السیاسة النقدیة في التحفیز على التعافي االقتصادي.

معدالت البطالة:
االستھالكرفعفيتساھمالتوظفمعدالتفيالزیادةأنبسببوذلكواالستھالك،البطالةمعدالتبینماعالقةھنالك

فيالبطالةمعدالتنجدأدناهالبیانيالرسمفيلالستھالك.منھجزءیذھبالموظفینعلیھیتحصلالذيالدخلألننظرا

.2020-1990عاممنللفترةالسعودیةالعربیةالمملكة

2020-1990عاممنللفترةالسعودیةالعربیةالمملكةفيالبطالةلمعدالتالبیانيالرسم:5رقمالشكل .

.2020-1990عاممنللفترةالسعودیةالعربیةالمملكةفيالبطالةمعدالتاستقراریالحظ

معدالت التضخم:
خفضفيتساھموبالتاليللمستھلكالشرائیةالقیمةتخفضأنھاحیثاالستھالكعلىسلباالتضخممعدالتتؤثر

عاممنللفترةالسعودیةالعربیةالمملكةفيالتضخممعدالتنجدأدناهالبیانيالرسمفياالستھالك.
1990-2020.

2020-1990عاممنللفترةالسعودیةالعربیةالمملكةفيالتضخملمعدالتالبیانيالرسم:6رقمالشكل

یعالجكانالتضخمأنبسببوذلكلالستقرارتعودماسرعانالتضخممعدالتأنأعالهالبیانيالرسممننالحظ

طریقعناالستھالكعلىللتضخمالسلبيالتأثیرامتصاصعلىالقدرةشأنھامناقتصادیةسیاسیاتباتباع

تطبیق السیاسات النقدیة والمالیة المختلفة.

النمو السكاني:
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زیادة السكان تساھم في زیادة الطلب ومن ثم زیادة معدالت االستھالك العائلي.

2020-1990عاممنللفترةالسعودیةالعربیةالمملكةفيالسكانيللتعدادالبیانيالرسم:7رقمالشكل .

وذلكاالستھالكعلىإیجابایوثرمماصاعدباتجاهیصیرالسعودیةالعربیةالمملكةفيالسكانيالنمواننالحظ
إلىیؤديذلكفإنالعرضثباتوبافتراضالطلبعلىتؤثرالتيالعواملمنیعتبرالسكانيالنموأنبسبب

زیادة االنفاق االستھالكي كما ھو موضح في الشكل أدناه حیث أدت الزیادة في السكان إلى انتقال منحنى الطلب.

السكانیةللزیادةنتیجةالیمینإلىالطلبمنحنىانتقال:8رقمالشكل .

أسعار النفط:
عندماالصناعات.أنواعمختلففيالنفطدخولبسببوذلكاالقتصاد؛علىتؤثرالنفطأسعارانفیھشكالمما

االستھالكویقلالتضخممعدالتترتفعوبالتاليالصناعیة،المنتجاتانتاجتكالیفترتفعالنفط،أسعارترتفع
علىالبترولأسعارفيالجذريالتغیرتأثیریوضحوالذي8رقمالشكلإلىالنظرفيذلكمالحظةویمكن

علىقادرةفعالةحكومیةسیاسیاتوجودفأنذلك،منالرغمعلىالسعودیة.العربیةالمملكةفيالتضخممعدالت
أسعارارتفاعفعندالحكومةمنمدعومةالسلعبعضأننجدالمثالسبیلفعلىالسوقھذهفيالتغیراتامتصاص

البترول نجد ھذه السیاسیات قادرة على امتصاص ھذه األزمة.

2020-1990عاممنالتضخمبمعدالتمقارنةالنفطألسعارالبیانيالرسم:9رقمالشكل .

الوصولشأنھامنالتيالتغیرات،بعضإجراءإلىالحكومةتلجأالنفطأسعارانخفاضحالفيأنھنجدأیضا
للوصولفیھامحوریادورالسعودیةالعربیةالمملكةتلعبوالتيأوبك،منظمةطریقعنالنفط،أسعارالستقرار

إلى أسعار نفط تتالءم مع األوضاع االقتصادیة.
السیاسة االقتصادیة:
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تأثیرامتصاصفيتساھموإجراءاتسیاسیاتبعملتقوممادائماالسعودیةالعربیةالمملكةحكومةأننجد

الصدمات االقتصادیة التي تؤثر على االقتصاد ككل وعلى االستھالك ومن أبرز ھذه السیاسیات:

اعتماد سعر صرف ثابت لللایر مقابل الدوالر●

دعم السلع األساسیة●

برامج اعانات للبطالة وللفئات األكثر تضرر●

العمل على استقرار أسعار البترول من خالل منظمة أوبك●

مالءمة أسعار الفائدة لتتكیف مع معدالت التضخم●

فرض ضرائب●

تقدیم محفزات للقطاع الخاص●

2030السعودیةالعربیةالمملكةرؤیةفيیتمثلاصالحياقتصاديببرنامجالقیام●

فرض سیاسیات التوطین للعدید من القطاعات االقتصادیة للمساھمة في خفض معدالت البطالة.●

الفصل الثالث

المبحث األول: النموذج االقتصادي.
البیانات:

من:البیاناتكافةجمعوتم2020-1980عاممنللفترةالمتغیراتلجمیعالزمنیةالسالسلبیاناتاستخدامتم

).www.worldbank.orgالدولي(البنك●

).WWW.Sama.gov.saالسعوديالمركزي(البنك●

المتغیرات:

التابع).(المتغیرالعائلياالستھالك● 𝐶
𝑝

المستقل).(المتغیرالمتاحالدخل● 𝑌
𝑑

النظریة االقتصادیة:

تم االعتماد على النظریة الكنزیة في ھذا النموذج.

النموذج االحصائي:

.OLS((الصغرىالمربعاتطریقةباستخدامالبسیطالخطياالنحدارنموذجھواالستھالكدالةلتقدیرالمستخدمالنموذج
كما ھو واضح في الشكل أدناه:
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البسیط.الخطياالنحدارنموذج:10رقمالشكل

شروط النموذج:

االستقراریة●
عدم وجود ارتباط ذاتي●
جمیع المتغیرات تتبع التوزیع الطبیعي●
تباین العنصر العشوائي ثابت●
قیم المتغیر العشوائي مستقلة عن قیم المتغیرات المستقلة●
العالقة الریاضیة التي تربط المتغیرات صحیحة●
البیانات المستخدمة دقیقة وال یوجد بھا مشاكل في عملیة التجمیع.●

بعد تقدیر النموذج یجب إجراء بعض االختبارات للتأكد من النموذج المقدر یحقق شروط استخدام طریقة المربعات

النموذج.معنویةمنالتحققإلىباإلضافةOLS((الصغرى

تقدیر النموذج:

أدناه.موضحھوكماالنموذجتقدیرتمEviews((برنامجباستخدام

𝐶
𝑃

= 43149. 770 + 0. 796 𝑌

البد من التأكد من جودة ومعنویة النموذج المقدر وھو ما سیقوم البحث بمناقشة جمیع االختبارات والشروط المتعلقة بجودة
ومعنویة النموذج.

المبحث الثاني: التحلیل القیاسي للنموذج.
Stationarityاالستقرارمفھوم
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لیستأنھاأيالزمنعلىتعتمدالإحصائیةخصائصلدیھاالتيالبیاناتھيالمستقرةالزمنیةالسالسلبیاناتعام،بشكل

ذات اتجاه وال موسمیة.* ولكي تكون السلسلة الزمنیة مستقرة، یجب أن تتوفر فیھا الخصائص اإلحصائیة التالیة:

E(yt)الزمنعبرالقیممتوسطثبات- = µ

σ2الزمنعبرالقیمتباینثبات-
Var(yt) = (yt - µ)2=

و)Yt(القیمتینبین)K(الزمنیةالفجوةعلىمعتمًداالمتغیرلنفسقیمتینألي)Covariance(التغایریكونأن-

)yt-1(للزمن.الفعلیةالقیمةعلىولیسCov(yt , yt-k) = E[(yt - µ)(yt-k - µ)] =γk

لھاویرمزاألولالفرقعندمستقرةتكونأو)I(0لھاویرمز(الصفر)المستوىعندمستقرةإماتكونالزمنیةوالسلسلة

I(1.(عندأوالمستوىعنمستقرةتكوناالقتصادیةالبیاناتمعظمأناالقتصادعلمفيالقیاسیةالدارساتمنویالحظ

الفرق األول.

تكونعندماالمتغیراتبینحقیقیةاقتصادیةعالقةوجودتؤكدأنھافيالزمنیةالسالسلاستقرارتحلیلأھمیةوتكمن

مستقرةغیرالزمنیةالسالسلتكونعندماالزائفاالنحداریحدثالزائف.االنحداراحتمالوتنفيمستقرةالزمنیةالسالسل

علىولیساالتجاھاتارتباطعلىفقطیدلقدوالذيواتسنداربنمعاملمنأكبرR2التحدیدمعاملیكونالوقتنفسوفي

عالقة حقیقیة بین المتغیرات.

Unitالوحدةجذراختبار Root Test

السلسلةكانتإذامالمعرفةویستخدمالزمنیةالسلسلةخصائصلمعرفةوالمھمةالشائعةاألدواتمنالوحدةجذراختباریعد

الزمنیة مستقرة عند المستوى أم عند الفروق، ومن أھم اختبارات جذر الوحدة:

التعریف من كتاب االقتصاد القیاسي للدكتور حمید عبید.*

دیكي فوللر البسیط-

)ADF(الموسعفوللردیكي-

Phillips(بیرون–فیلیبس- – Perron(

-KPSS

-ERSPO

-Ng-Perron

یكونحیثالزمنیةالسلسلةسكونلمعرفةاألولىالرتبةمنالذاتياالنحدارنموذجالموسعفوللردیكياختباریستخدم

المتغیر معادلة في قیمتھ في فترة زمنیة سابقة على النحو التالي:
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Yt = α1 Yt-1 + εt

یساويمتوسطھأنفیھنفترضوالذيالعشوائيالخطأوحدεtوالمستقرالمتغیرمعاملα1أنحیث

صفر وثبات تباینھ وأن قیمھ في الفترات الزمنیة المختلفة ال تعتمد على بعض. ومن المعادلة نجد أنھ:

عندمستقرةلیستالزمنیةالسلسلةأنأيالوحدةجذرمشكلةوجودیعنيواحدتساويα1كانتإذا-

المستوى.

عندمستقرةالزمنیةالسلسلةأنأيالوحدةجذرمشكلةوجودعدمیعنيصفرتساويα1كانتإذا-

المستوى.

في حالة أن السلسة الزمنیة لم تكن مستقرة عند المستوى، نأخذ الفرق األول للمتغیر ویأخذ الشكل التالي:

∆Yt = (α1−1) Yt-1 + εt

∆Yt = λYt-1 + εt

في ھذه الحالة یصبح لدینا:

األول.الفرقعندمستقرةالزمنیةالسلسلةفإنصفرتساويα1كانتإذا-

(فرضیة العدم)

الفرقعندمستقرةغیرالزمنیةالسلسةفإنصفرتساويالα1كانتإذا-

األول. (الفرضیة البدیلة)
ویتخذ اختبار دیكي فوللر الموسع ثالث نماذج إما نموذج بقاطع فقط أو باتجاه عام وقاطع أو بدونھما.

وإلجراء اختبار جذر الوحدة یتم اتباع الخطوات التالیة:

اختیار االختبار●

تحدید طول فترة اإلبطاء●

Doldado-Jenkinsonقاعدةباستخداماالختبارنموذجتحدید● and Sosvilla-Rivero

تحدید معامل الثقة المقبول●
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إجراء االختبار والقرار●

Cointegrationالمشتركالتكاملمفھوم

یھتم اختبار التكامل المشترك في معرفة ما إذا كانت ھناك عالقة طویلة االجل بین المتغیرات في النموذج بحیث تؤدي

التقلبات في احداھما إلى إلغاء التقلبات في األخرى. وجود تكامل مشترك بین متغیرات السالسل الزمنیة یعني أنھ في حالة

حصول اختالل فإن العالقة تعود إلى التوازن في األمد الطویل. ومن أھم اختبارات التكامل المشترك:

Engle-Grangerانجل-كرانجراختبار- Test

o.یستخدم في حالة وجود متغیرین فقط في النموذج
o.یقوم باختبار السكون لبواقي النموذج

Johansenجوھانسوناختبار- Test

o.یستخدم في حالة كانت جمیع المتغیرات مستقرة عند نفس الدرجة
o.یستخدم اختبار األثر واختبار القیمة الممیزة العظمى

ARDLالموزعةالزمنیةللفجواتالذاتياالنحداراختبار-

o.یستخدم في حالة كانت السالسل الزمنیة مستقرة عند مستویات مختلفة
o.(معامل التكیف) یوضح العالقة في االجل القصیر واالجل الطویل ومعامل حد الخطأ

المشاھداتمنقلیلعددوجودحالةفيفعالاالختبارھذایعتبر

اختبار استقراریة البیانات :

للمتغیراتاإلبطاءلفتراتاألمثلالعددتحدیدتمSchwarzمعیارعلىوباالعتمادEviewsبرنامجباستخدام

كما ھو موضح في الجدول أدناه:

للمتغیراتاإلبطاءفتراتملخص:1جدول

المتغیرفترات اإلبطاء

4𝑐
𝑝

2𝑌
𝑑

الجدول:فيموضحھوكماالنتائجوكانتADFِالوحدةجذراختبارإجراءتمالمالئمةاإلبطاءفتراتباستخدام

:للمتغیر)الموسعفولر(دیكيADFالوحدةجذراختبار:2جدول 𝑐
𝑝

القیمة المحسوبةالنموذج
القیم الحرجة

النتیجة
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1%5%10%

عند المستوى

مستقر3.200-3.537-4.227-3.239-معامل اتجاه وثابت

غیر مستقر2.608-2.939-3.610-0.569-ثابت

غیر مستقر1.612-1.950-2.623-0.157بدون ثابت

عند الفرق األول

غیر مستقر3.196-3.530-4.212-2.056-معامل اتجاه وثابت

غیر مستقر2.608-2.939-3.610-1.959-ثابت

مستقر1.612-1.950-2.626-1.754-بدون ثابت

عند الفرق الثاني
غیر مستقر3.198-3.533-4.219-6.161-معامل اتجاه وثابت

غیر مستقر2.609-2.941-3.616-6.242-ثابت

مستقر1.612-1.950-2.627-6.322-بدون ثابت

:للمتغیر)الموسعفولر(دیكيADFالوحدةجذراختبار:3جدول 𝑌
𝑑

القیمة المحسوبةالنموذج
القیم الحرجة

النتیجة
1%5%10%

عند المستوى

غیر مستقر3.196-3.530-4.212-2.355-معامل اتجاه وثابت

غیر مستقر2.608-2.939-3.610-0.874-ثابت

غیر مستقر1.612-1.950-2.626-0.264-بدون ثابت
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عند الفرق األول

غیر مستقر3.196-3.530-4.212-1.664-معامل اتجاه وثابت

غیر مستقر2.608-2.939-3.611-1.708-ثابت

غیر مستقر1.612-1.950-2.626-1.534-بدون ثابت

عند الفرق الثاني

غیر مستقر3.198-3.533-4.219-5.127-معامل اتجاه وثابت

غیر مستقر2.609-2.941-3.616-5.193-ثابت

مستقر1.612-1.950-2.627-5.274-بدون ثابت

عندالمتغیراتاستقرارنتائجھوضحتوالذيالزمنیةللسالسلالموسعفوللردیكيالسكوناختبارنتیجةعلىبناًء

الموزعةالزمنیةللفجواتالذاتياالنحداراختباراختیارتمالثاني)الفرقاألول،الفرق(المستوى،مختلفة،مستویات

ARDLالحدودواختبارBound testجمیعمعاملةاالختبارھذایتطلبالمتغیرات.بیناألمدطویلةعالقةوجودلتحدید

وجودبعدمالقائلالعدمفرضولرفض.tوFإحصائیاتقیمخاللمنحدودھاواختبارتابعكمتغیرالدراسةفيالمتغیرات

العالقةتقدیریتممشترك،تكاملوجودحالةوفيمًعا.معنویةtوإحصائیةFإحصائیةقیمتكونأتیجبمشترك،تكامل

حدوثعندللتوازنالنموذجعودةسرعةلمعرفةالخطأ)حد(معاملالتكیفمعاملوقیمةالطویلواألجلالقصیراألجلفي

اختالالت.

).ARDL(منھجیةالمشتركالتكاملاختبار:11رقمالشكل
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منأعلىاالحصائیةFقیمةأنحیثأعالهموضحھوكمامشتركتكاملوجودنالحظأعاله،الشكلفياالختبارنتائجمن

جمیع القیم الحرجة. ولمعرفة حالة النموذج في المدى الطویل یتطلب علینا تصحیح الخطأ.

نموذج تصحیح الخطأ:

.Eviewsبرنامجمنمباشرةالخطأتصحیحنماذجاستخراجتم

والمدىالقصیرالمدىعلىالعالقةتكونالمتاحالدخلفيكمتغیرالخاصاالستھالكللمتغیربالنسبة 𝑐
𝑝

𝑌
𝑑

الطویل على النحو التالي:

)Short Term Private consumption Function( 𝑐
𝑝

= 43149. 770 + 0. 796 𝑌
𝑑

)Long Term Private consumption Function( 𝐸𝐶 = 𝑐
𝑝

− (50553. 640 + 0. 814 𝑌
𝑑

*)

االرتباط الذاتي:

االرتباطمشكلةتظھرالذاتي.االرتباطمشكلةھيالزمنیةالسالسلبیاناتباستخدامترتبطالتيالمشاكلمن

الخطأحدأنفيالشرطھذاویتمثلOLSالصغرىالمربعاتطریقةاستخدامشروطبأحداالخاللعندالذاتي

لفترة زمنیة ما یكون مستقل عن القیمة السابقة أو الالحقة لھ  كما ھو موضح أدناه:

Cov(ui, uj) = E[(ui – E(ui)) [(uj – E(uj))= 0 , i≠ 𝑗

إذا لم یتحقق ھذا الشرط نقول أنھ یوجد ارتباط ذاتي. االرتباط الذاتي یمكن أن یكون موجب ویمكن أن یكون سالبا .

ھنالك العدید من مصادر ظھور االرتباط الذاتي والتي من أبرزھا:

األثر الممتد للصدمات كالحروب والفیضانات .●

عدم دقة البیانات المجمعة●

سوء توصیف العالقة الریاضیة التي تربط بین المتغیرات●

ظھور بعض التشریعات التي من شأنھا التأثیر على البیانات●

ھنالك العدید من االختبارات للكشف عن مشكلة االرتباط الذاتي  والتي من أبرزھا :

واتسونداربنD-Wاختبار●

Breush-Godfreyاختبار● LM

للكشف عن وجود ارتباط ذاتي نقارن قیمة معامل داربن واتسن  باتباع الجدول أدناه وذلك بعد تحدید القیم العلیا

TableواتسونداربنباستخدامالزمنیةالسالسللبیاناتKالمتغیراتوعددnالعیناتوعدد),والسفلى( 𝑑
𝑢

 𝑑
𝑙

(المالحق):
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الذاتي.االرتباطعنللكشفواتسونداربن:اختبار4رقمالجدول

باستخدام المعطیات أدناه:

N=41

K=1

𝑑
𝑢

= 1. 246

𝑑
𝑙

= 1. 344

𝐷
𝑤

= 0. 386

نستنج.4رقمالجدولوباستخدامالمعطیاتعلىبناء

0< 𝐷
𝑤

< 𝑑
𝑙

موجبذاتيارتباطوجودنستنج .

معالجة االرتباط الذاتي:

:Breush-Godfreyبھاجاءالتيالتالیةالخطواتاتباعیتمالذاتياالرتباطلمعالجة

التالي:النحوعلىOLSالصغرىالمربعاتطریقةباستخدامالبواقيتقدیرأوال:

= 𝑈
𝑡

 ρ𝑈
𝑡−1

+ ε
𝑡

ρ| | < 1

أدناه:موضحھوكماالبواقيتقدیرتمEviewsبرنامجباستخدام

البواقي.:تقدیر12رقمالشكل

معنویة.وانھا)0.799(1منأقلقیمةأننجدأعالهالشكلمن ρ

ثانیا: نحول بیانات المتغیرات األصلیة لتصبح كما یلي:
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=) 𝐶
𝑃𝑡
*𝐶

𝑃
− ρ

^
𝐶

𝑃𝑡−1
)

=) 𝑌
𝑑𝑡
*𝑌

𝑑
− ρ

^
𝑌

𝑑𝑡−1
)

:Eviewsباستخدامالمعدلةاالستھالكدالةنقدرثالثا:

المعدلة.االستھالكدالةتقدیر:13رقمالشكل

ذاتي.ارتباطوجودعدمنجد4رقمالجدولوباستخدام1.529تساويواتسونداربنمعاملقیمةأننجد

المبحث الثالث: التحلیل االحصائي للنموذج.
𝑡:الطالباختبار

)المحسوبة(tقیمةنقارناختبارباستخدامللنموذجالمستخرجةالمتغیراتمعامالتمعنویةمنللتأكد 𝑡𝑡
𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒

:)االحصائیة(tبقیمة 𝑡
𝑆𝑡𝑎𝑡

معنوي 𝑡
𝑆𝑡𝑎𝑡

> 𝑡
𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒

معنويغیر 𝑡
𝑆𝑡𝑎𝑡

< 𝑡
𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒

𝑅2:الخطأمعاملاختبار

معامل الخطأ ھو نسبة ما یفسره خط االنحدار للدالة المقدرة.

االنحدارخطانتعني1ونھائیاالمقدرةالدالةیفسرالاالنحدارخطانتعنيصفرحیث1-0منقیمتھتتراوح
یفسر الدلة  المقدرة تماما. كلما قل ھذه المقدار كلما قلت قدرة نموذج االنحدار بالتفسیر الحقیقي للقیمة المقدرة.

 𝐹:اختبار
)االحصائیة(Fبقیمة)المحسوبة(Fقیمةنقارناختبارباستخدامالمقدرالنموذجمعنویةمنللتأكد 𝐹𝐹

𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒
𝐹

𝑆𝑡𝑎𝑡

:

معنوي 𝐹
𝑆𝑡𝑎𝑡

> 𝐹
𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒

معنويغیر 𝐹
𝑆𝑡𝑎𝑡

< 𝐹
𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒
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نجد أدناه دالة االستھالك بعد معالجة مشكلة االرتباط الذاتي :

الجدول أدناه یوضح ملخص للمعایر االحصائیة المختبرة.

.االحصائیةللمعایرملخص:5رقمالجدول

النتیجةالمعیار االحصائي

معنوي لجمیع المتغیراتtاختبار

معنويFاختبار

𝑅2معنوي

الفصل الرابع

المبحث األول: التحلیل االقتصادي للنموذج
برنامجباستخدام2020-1980عاممنللفترةالسعودیةالعربیةللملكةالعائلياالستھالكدالةتقدیر

Eviewsالكنزیة:بالنظریةاستناد

التحلیل االقتصادي:
الدالة المقدرة:

𝐶
𝑃
*̂ = 10379. 20 + 0. 793𝑌

𝑑
*̂

MPC=0.793

MPS=0.207
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كبیر.حدإلىمرتفعالعائليللقطاعاالستھالكيالسلوكأنذلكتفسیریمكن0.793یساويالعائليلالستھالكالحديالمیل

یحفزأنلذلكیمكنفقط.لایر207یدخربینمالایر793باستھالكیقومفإنھالفرددخلفيلایر1000زیادةبافتراض

للحدنظرناإذاالمجتمع.سلوكفياالستھالكیةالقوةمنلالستفادةاألجوروزیادةالتوظیفلزیادةوالخاصالعامالقطاع

الثابت في الدالة المقدرة یمكن تفسیره على أنھ االنفاق الغیر مرتبط بالدخل.

مصادر االنفاق الغیر مرتبط بالدخل عدیدة ومن أبرزھا:

مساعدات عائلیة●
ورث●
إعانات من الدولة●

الصدقات●

ضروريالكفافحدأوالثابتالحدأنشكالسنویا.سعوديلایرملیار10بحواليیقدرأنھنجدالثابتالحدإلىنظرناإذا

ولكنمعدوم؛شبھاوجداقلیلالكفافحدأننجداالقتصاداتبعضإلىنظرناوإذااحتیاجا،األكثرلألسرالسیماجدا

لالدخاریذھبالذيالدخلمنللجزءبالنسبةالعائلي.االستھالكياالنفاقفيتساھمالمجتمعفيترسخالتياإلیمانیةالدوافع

یمكن ان یستفید االقتصاد منھ عن طریق ضخھا في استثمارات تعود بالنفع لالقتصاد.

المضاعف:

اقتصادیةدورةخاللأوليتوظیفأيقیمةفيحصلالذيالتغیُّرمدىیقیسالكلياالقتصادفيعامٌلھوالمضاِعف

فيحسابفتحأومحلیاًمصنوعةسلٍعشراءشكلعلىمثالً،االقتصادفيٍلایر2000ضختمفإذابالسنة.عادةتقاسمعیَّنة،

المحليالناتجفيالمبلغھذاقیمةتنعكسأنكبیراًاحتماالًھناكفإنذلك،وغیرشيءبأيللقیامالعمالأحدتشغیلأوالبنك

.4المضاِعفیكونلایر،8000أصبحتفإذا"المضاِعف"؛نسمیھاالنھائیةللقیمةالزیادةونسبةذلك.أضعافاإلجمالي

قیمةتعتمدسنة.خاللمرات4اإلجماليالمحليالناتجسیتضاعفمعیَّن،اقتصادفيلایر2000ضختمإذاأنھذلكومعنى

المضاِعف على عدة عوامل اقتصادیة یمكن تلخیصھا كالتالي:

الَمیل الحدي لالستھالك●

المیل الحدي للضرائب●

المیل الحدي للواردات●

لایر793منھایستھلكلایر1000ولنفترضدخلھفيزیادةتلقىالذيالفردأنبسببلالستھالكالحديالمیلھووأھمھا

خدماٍتأوسلعشراءفيلایر793یستھلكسوفبدورهالفردھذا.).7930(المقدرلالستھالكالحديالمیلإلىاستنادا

یساويلالستھالكالحديالمیلأنبسببوذلكلایر(628سیتھلك793مبلغعلىیحصلالذيالشخصذلك).وغیرمعینًة

منمبلغاًنصرفعندماألنناالعملیةوتستمروھكذالایر)الحسابيبالعملیةقمناوإذا0.793 628 = 0. لایر793×793

.المال ألحد االفراد أو الجھات االقتصادیة فإن ھذا المبلغ یصبح دخل لھذا الفرد أو الجھة
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أخرىعواملعلىالمضاِعفیعتمدإذتعقیداً.أكثرالعملیةفتصبحالواقعفيأمافقط،نظریاكلیاصحیحةالحالةھذهتكون

الحركةسرعةطبیعةوعلىاإلجمالي،المحليالناتجإلىالوارداتنسبةوعلىالضرائب،مستوىعلىأیضاًیعتمدفھو

.االقتصادیة. فإذا كان االقتصاد ھشا ونظامھ البنكي ضعیف، یمیل المضاعف لالنخفاض

قطاعات:4منیتكوناالقتصادفإنالكنزياالقتصاديالنموذجعلىاعتمادا

Y=C+I+G+NE

القطاع العائلي (االنفاق االستھالكي)●

قطاع رجال األعمال (االنفاق االستثماري)●

الحكومة (االنفاق الحكومي)●

العالم الخارجي (الصادرات والواردات)●

:الحكومياالنفاقمضاعفعلىللحصولالمعادلةبحل
𝑑𝐺
𝑑𝑌

𝑑𝐺
𝑑𝑌 = 1

1−(𝑀𝑃𝐶−𝑀𝑃𝑀)

للواردات.الحديوالمیللالستھالكالحديالمیلھماMPMوMPCحیث

عاممنللفترةالقیممتوسط(باستخدام0.07یساويللوارداتالحديالمیلحیثالسعودیةالعربیةالمملكةاقتصادأخذنافإذا

وباستخدامالسعودیةفيالدخلعلىضرائبوجودلعدمنظراللضرائبالحديالمیلاھمالافترضناوإذا).2016-2020

الحالة:ھذهفيالمضاعفقیمة.تكون0.793المقدرلالستھالكالحديالمیل

3.61==المضاعف
1

1−(0.793−0.07)

.2.70إلىالمضاعفینخفض0.70إلىلالستھالكالحديالمیلانخفاضافترضناإذا

من ھنا نجد أھمیة الدور المحوري الذي یقوم بھ المیل الحدي لالستھالك في االقتصاد ككل.

المبحث الثاني: التوصیات
البحثیوصي،2020-1980منللفترةالسعودیةالعربیةللملكةالعائلياالستھالكلدالةالمتحصلةالنتائجإلىبالرجوع

السعودياالقتصادفيإیجابیاعاملیشكلالذيالشيالسعودیة،العربیةالمملكةفيالمرتفعةاالستھالكیةالقوةباستغالل

یمكن االستفادة منھ في اآلتي:

قامتماوھوالسعودياالقتصادداخلإلىاالستھالكیةالقوةھذهتذھبحتىالمحلیةوالمنتجاتالوطنیةالصناعاتدعم.1

العزیزعبدبنسلمانبنمحمداألمیرالملكيالسموصاحبمنكریمة"برعایةمؤخرا.السعودیةالعربیةالمملكةبھ
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بنبندراألستاذالمعدنیةوالثروةالصناعةوزیرمعاليأطلقالدفاع،وزیرالوزراءمجلسرئیسنائبالعھدولي

فيوللمساھمة.2021مارس28الموافق1442شعبان15بتاریخالسعودیة"في"صنعبرنامجالخرّیفابراھیم

نحنالسعودیة".في"صنعبرنامجوإطالقبتطویرالسعودیةالصادراتتنمیةھیئةقامت،2030المملكةرؤیةتحقیق

لیسالسعودیةفيصنعالبرنامج.ھذاخاللمنوعالمیاً،محلیاًنموھازیادةمنستتمكنالوطنیةاألعمالبأنثقةعلى

تقدیمطریقعناھتمامھمحورھياألعضاءالشركاتلتكونتعاونيمجتمعبناءعلىالبرنامجیعملشعار!مجرد

الصناعةتطویربرنامجضمنوطنیةمبادرةھوالسعودیةفيُصنعوالخاص.العامالقطاعینمنلھاالالزمالدعم

نموھا،وتسریعالسعودیةالشركاتدعمإلىویھدفالسعودیةالصادراتتنمیةھیئةبقیادةاللوجستیةوالخدماتالوطنیة

علىالسعودیةالشركاتوتحفیزالوطنیة،المنتجاتمنالمزیدشراءعلىمحلیاًالمستھلكینتشجیعخاللمنوذلك

التصدیر إلى األسواق ذات األولویة."

جزءأننجدالحكومي.االنفاقبكفاءةاالھتماممعالحكومياالنفاقزیادةإلىالدولةتوجھیأتيالحكومي:االنفاقزیادة.2

تھتمالتيالمبادراتمنالعدیدالسعودیةالعربیةالمملكةأطلقتلذلكاألجوربندإلىیذھبالحكومياالنفاقمنكبیر

األكثیرالقطاعاتإلىاالنفاقتوجیھیكونولكيالدولة،عنالعبءھذاإلزالةالحكومیةالشركاتمنالعدیدبخصخصة

منتعتبروالتيالسیاحة،وقطاعالتعدینكقطاعاالقتصادفيكبیرةمساھمةتساھموالتياالقتصاد،فيحیویة

عندهللاحفظھالعزیزبنسلمانبنمحمداألمیرالملكيسموصاحبصرح.كماالسعودياالقتصادفيالبكرالقطاعات

.القادمةأعوام10الخاللتریلیونات10إلىالوصولیستھدفالحكومياالنفاقأنشریكمبادرةانطالق

القطاعھذهإلىیدخلمامعظمأنحیثمحوریا،دورالقطاعھذهیلعبوالصغیرة:المتوسطةالمشاریعدعم.3

تقومأجانب.مستثمرینلدیھایكونماالغالبفيالتيالعمالقةالشركاتعكسعلىالمحلياالقتصادفيیذھب

كمالنجاحھا.الالزموالتمویلالضماناتطریقعنوالصغیرةالمتوسطةالمشاریعبدعمالسعودیةالعربیةالمملكة

والمتوسطة.الصغیرةالمشاریعدعمفيیتمثلأھدافھاأھمأحدوالتي2001عامفيمدنھیئةأنشات

طریقعنالسعودياالقتصادفيجوھریادوراالعامةاالستثماراتصندوقیلعبالعامة:االستثماراتصندوق.4

علىإیجاباوالتأثیراالستھالكزیادةثمومنالتوظیففيتساھمالتيالشركاتمنالعدیدوإنشاءاالستثمار

المراعي،تنمیتھا:فيالعامةاالستثماراتصندوقأسھمالتيالشركاتأبرزمنالسعودیة.العربیةالمملكةاقتصاد

مشاریعفيالصندوقیستثمرذلكإلىباإلضافةوغیرھا.علمالخزف،نادك،معادن،السعودي،األھليالبنك

عمالقة قادرة على خلق العدید من الوظائف التي تؤثر على االستھالك إیجابیا ومن ثم على االقتصاد ككل.

احتیاجااالشدلألفرادفبالنسبةوالشركات،لألفرادجوھریادوراالحكومیةاالعاناتتلعبالحكومیة:االعانات.5

والخدماتالسلعشراءطریقعناالقتصادداخلٌتستھلكأنھاحیثلالقتصاد،إیجابااالعاناتھذهتساھم

االدخار.لھمیتسنىالحاجةاالكثرفاألفرادالحاجة،زیادةمعیزیدلالستھالكالحديالمیلأنالسیماالضروریة،

االكثراالسردعمعلىتساعدالتيالمبادراتمنبالعدیدبالقیامالسعودیةالعربیةالمملكةقامتذلكإلىباإلضافة

احتیاجا مثل مبادرة احسان.
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االقتصاد.علىإیجاباوالتأثیراالستھالكزیادةفيحیویادوراالحكومیةالتسھیالتتلعبالحكومیة:التسھیالت.6

للتأمیناتالعامةبالمؤسسةٌممثلةالدولة،تتحملوالتيساندمبادرةذلك،تؤكدأنیمكنالتيالمالمحأبرزمن

كبیرتأثیرالمبادرةلھذهكان.2020كورناوباءأزمةأعباءلمشاركةالموظفینأجورمننسبةفیھااالجتماعیة،

ساعد المنشآت على القدرة على االستمرار.

ساھمتوقد،2006عامفيالمستھلكحمایةھیئةبإنشاءالسعودیةالعربیةالمملكةقامتالمستھلك:حمایةھیئات.7

مبادراتإیجادطریقعنالتطویرببعضالقیامإلىتحتاجأنھاإالالضروریة،السلعبعضفيالجشعمنبالحد

أكثر شمولیة، للعمل على استقرار أسعار المنتجات والخدمات االقتصادیة.

مبادرةالتجاري،التسترمكافحةنظامالسعودة،أبرزھا:منوالتيالمبادراتمنالعدیدطریقعنالتوظیفزیادة.8

صنع في السعودیة وغیرھا من المبادرات الحكومیة.

االئتمانیة،التسھیالتببعضوالقیامالبنوكبینالتنافسیةزیادةطریقعناالستھالك،علىیشجعنقدينظامتوفیر.9

وھو ما یتولى القیام بھ البنك المركزي السعودي.

المبحث الثالث: الخاتمة
االقتصادأدواتباستخداموتحلیلھاالسعودیة،العربیةالمملكةفيالعائلياالستھالكظاھرةإلىبالنظرالبحثھذااھتم

النظریاتمنالعدیداستعراضتم.2020-1990عاممنللفترةاالقتصادیةالبیاناتعلىباالعتمادواالحصائیة،القیاسیة

فياالستھالكدالةتقدیرتفسیرفيلنجاحھانظراالكنزیةالنظریةعلىاالعتمادوتماالستھالك،عنتتحدثالتياالقتصادیة

اختبارتمالتأثیر.ھذاومناقشةوالتضخمالفائدةكسعراالستھالك،علىتؤثرالتيالعواملجمیعمناقشةتمالسابقة.الدراسات

من%96منأكثریفسرالمتاحالدخلأنحیثالنموذججودةمنالتأكدوتموقیاسیا،احصائیااالقتصاديالنموذج

السعودیة،العربیةالمملكةفياالستھالكیةالقوةأنإلىالنتائجتوصلتالسعودیة.العربیةالمملكةفيالعائلياالستھالك

التيالتوصیاتبعضسردتمأخیراالمقدرة.للدالةلالستھالكالحديبالمیلاستدالالوذلكمرتفعاستھالكيسلوكإلىتمیل

یوصي بھا البحث للمساھمة إیجابا في االقتصاد السعودي.

المراجع:
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جامعة الملكنظریات االستھالك في الفكر االقتصادي: أیھا تفسر نمط االستھالك في اقتصاد إسالمي؟،قندوز، د. عبد الكریم أحمد قندوز،.1
م.2018السعودیة،فیصل،

الكینزي للّدخل واالستھالك في الجزائر ومدى تحفیزه لإلنتاج المحلّي -دراسةاختبار القانون السیكولوجيرملي، حمزة رملي، نسرین عروس،.2
م.2020الجزائر،والتنمیـة،االستراتیجیةمجلـة2018-2000للفترةقیاسیةتحلیلیة

م.2018الریاض،سعود،الملكبجامعةاالقتصادقسمالمتوسطة)،(النظریةالكلياالقتصادنصر،الرحمنعبدمحمدالمحمودعبدأ.د.نصر،.3
االقتصاد، قسم االقتصاد-كلیةمتقدمة في النظریة االقتصادیة الكلیةالخطیب، د. فاروق صالح الخطیب، د. عبد العزیز أحمد دیاب، دراسات.4

م.2015جدة،العزیز،عبدالملكبجامعةواإلدارة
،مجلـة االستراتیجیةالبذخي لدى األسر الجزائریة-دراسة میدانیةقیاس وتصنیف مستوى االستھالكأحمد، عامر أحمد، فاطمة راشدي،.5

م.2019الجزائر،والتنمیـة،
مجلة البشائر االقتصادیة ،،االستھالكي للمستھلك الجزائري اتجاه األطعمة التقلیدیةتأثیر الثقافة المحلیة على السلوكسھیلة، د. واضح سھیلة،.6

م.2019الجزائر،
في تغییر السلوك االستھالكي لألسرة السعودیة: دراسة وصفیة مطبقة على عینة منأثر إیقاف البدالت والعالوة السنویةاالنسي، عفاف االنسي،.7

م.2020السعودیة،،االجتماعیةالعلوممجلة،السعودیةالعربیةالمملكةفياألسرأرباب
م.2019األردن،اإلسالمیة،الدراساتفياألردنیةالمجلة،االسالمفياالستھالكمحدداتالشویات،محمودد.العاني،أسامةأ.د.العاني،.8
.2017،االولى،الطبعةالعراقالكتب,دارالقیاسي،االقتصاد،عبدعبیدحمید،أ.د.عبد.9

،)2014-1995(منللمدةالعراقفياالستھالكياالنفاقتحلیلفيزمنیاالموزعةالمتغیراتاستخدام،المسافري،اسراءالمسافري،.10
م.2017العراق،كربالء،جامعة

، المنھل، االماراتالكلیة تطزرتھا النظریة وتطبیقتھا العملیة في االمارات العربیة المتحدةدالة االستھالكمحمد  ،  أ.م.د سامي عبید محمد  ،.11
العربیة المتحدة.

السببیة والتكامل المشترك بین االدخار واالستثمار في االقتصاد الجزائري خاللاختبار العالقةسالمي، أ.د أحمد سالمي، أ.د محمد شیخي,.12
الجزائر.ورفلة،مریاحقاصديجامعة،)2020-1970(الفترة

العالقة بین التوسع المالي والمتغیرات االقتصادیةتحلیل وقیاسعالوي، أ.د كامل عالوي، م.م محمد راھي،.13

العراق.الكوفة،جامعة،2010-1974للمدةالعراقفي

المشتركالتكاملتحلیلباستخدام2014-1974الفترةخالللیبیافيالكلياالستھالكدالةتقدیر،صقرالسیدأ.ممھران،حسنيأ.دمھران،.14
مصردمیاط,,جامعة)ECM(الخطأتصحیحونموذج

,جامعة اكلي محند اولحاج, الجزائرنموذجة الظواھر االقتصادیةفرید ،  د. طھراوي فرید ،.15
العالقة التوازنیة طویلة اآلجل باستعمال اختبارات جذر الوحدة وأسلوب دمجتحلیلشومان ،أ.م..د عبداللطیف شومان ، الباحث علي حسن ،.16

العراقبغداد,,جامعة)ARDLاالبطاء(توزیعونماذجذاتیاالمرتبطةالنماذج
الوطنيالملتقىاالقتصادي,القیاستطبیقاتكأحدARDLالموزعةالزمنیةللفجواتالذاتياالنحدارمنھجیة،نسیمةجلوليأ.،محمدمقرانأ..17

الثاني حول تطبیقات القیاس االقتصادي والنمذجة المالیة, الجزائر
واألبحاثللدراساتالمنتدىمجلةالملتقى),2019-1970الجزائر(فيالعائلياالستھالكدالةنمذجةمحمد،مكیدیشملیكة،قھواجي.18

الجزائر،1،2021العدد،5المجلداالقتصادیة,
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