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 النسبي الدخل فرضية باستخدام االستهالكي اإلنفاق دالة تقدير
 (1022 -2961 لمفترة الميبي االقتصاد عمى تطبيقية دراسة)

 ساسي عمر ساميو      مسعود يخمف يوسف

 ممخص

 اإلنفددا  عمدد  وتأثير ددا الميبدد ، االقتصدداد فدد  األفددراد يتقاضددا ا التدد  المكتسددبة الدددلول عمدد  لمتعددر  الدراسددة تهددد 
                    االستهالك ، اإلنفا  ف  المؤثرة االقتصادية المتغيرات أ م وتفسير ولتحميل. والقصير الطويل المدى ف  االستهالك 

 ،(Bonds testes) أسددمو  اسددتلدام تددم م، 3125 -2:73 لمفتددرة الميبدد  باالقتصدداد العالقددة  دد   اتجا ددات وتحديددد
      االسددددتهالك  اإلنفددددا  بددددين المدددددى طويمددددة عالقددددة وجددددود عددددن النتددددا   وكشددددفت. والقصددددير الطويددددل بدددداألجمين و لدددد 
 االسددتهالك ، واإلنفددا  السدداب  فدد  دلددل أعمدد  بددين طرديددة عالقددة ووجددود السدداب ، فدد  دلددل وأعمدد  المتدداح والدددلل
 اإلنفددددا  عمددد  سددددمبًيا تدددأثيًرا الطويددددل المددددى عمدددد  فيددد  التصددددر  الممكدددن المتدددداح لمددددلل أن أيًضددددا النتدددا   وأظهدددرت

 دلل أعم  ومتغير السابقة لمسنة االستهالك  اإلنفا  متغير أن النتا   أظهرت القصير المدى ف  أما.  االستهالك 
 المتداح الشلصد  الددلل متغيدر مد  طرديدة بعالقة ويرتبط الحال ، االستهالك  اإلنفا  ف  عكسياً  يؤثران الساب  ف 

 .في  التصر  الممكن

 االقتصاد الميب .، فرضية الدلل النسب  الدلل المتاح،، نفا  االستهالك اإل الكممات الدالة:

 

 قدمةم -2

 المحمددد  الددددلل عمددد  مباشدددر بشدددكل المدددؤثرة العوامدددل تحميدددل إن
 السياسدددددددددات وصدددددددددانع  القدددددددددرار متلددددددددد ي يسددددددددداعد اإلجمدددددددددال ،
 أي مد  ثقدة بكدل والتعامدل االقتصاد، طبيعة فهم ف  االقتصادية

 ومددددن  مددددا، دولددددة اقتصدددداد بهددددا يمددددر قددددد اسددددتقرار عدددددم أو لمددددل
 اإلنفددددا  أن االقتصدددداد، عمددددم متلصصدددد  عنددددد عميدددد  المتعددددار 

 وصددددددداف  العدددددددام واإلنفدددددددا  االسدددددددتثماري واإلنفدددددددا  االسدددددددتهالك 
 اإلجمدال ، المحمد  الدلل مكونات أ م ُتعد   اللارجية المعامالت

 االقتصددادية التنميددة مقدداييس مددن مهمددا مقياسددا ُتعددد   بدددور ا والتدد 
 االقتصددداد أن معرفدددة بسددداطة بكدددل يمكدددن طريقهدددا وعدددن. لمددددول
 تمددد  بأ ميدددة االقتصددداد عممدددا  مدددن وشدددعوراً . عدمددد  مدددن مسدددتقر
 مدددن الكثيدددر وبنيدددت الدراسدددات، مدددن الكثيدددر أنجددد ت فقدددد العوامدددل

 الر يسددة المتغيددرات تمدد  وتفسددير دراسددة تحدداول التدد  الفرضدديات

م تنميدددددة ثدددددالددددددلل المحمددددد  اإلجمدددددال ، ومدددددن  فددددد  تدددددؤثر التددددد 
 االقتصاد، والتعامل م  مشاكل عدم االستقرار االقتصادي.

وبمددا أن اإلنفددا  االسددتهالك  يعددد أحددد مكونددات الدددلل المحمدد  
مددددن أبددددر  النظريددددات أو الفرضدددديات التدددد  كددددان قددددد ف ،اإلجمددددال 

ا تمدددت بدراسدددة العوامدددل المدددؤثرة فددد  اإلنفدددا  االسدددتهالك   ددد  
، وتفتددددددر   دددددد    (Duesenberry)نظريددددددة الدددددددلل النسددددددب  لددددددد

النظريدددددة أن االسدددددتهال  يتدددددأثر بعوامدددددل نفسدددددية لدددددال  الددددددلل 
المددادي، لدد ا فددهن اسددتهال  األفددراد ال يعتمددد عمدد  الدددلل الحددال  

نمددا  عمدد  دلددول انلددرين فدد  نفددس البي ددة، وكدد ل  عمدد  فقددط وام
يتوقدددددد   معدددددددالت ونمددددددط االسددددددتهال  فدددددد  الفتددددددرات السددددددابقة )

  ،استهال  الفرد عم  أعم  دلل تحصل عمي  فد  الفتدرة السدابقة
وتفتدددر  النظريدددة أيًضدددا أنددد  مدددن السدددهل عمددد  المسدددتهم   يدددادة 
 ةمعدالت استهالك  عندد  يدادة دلمد ، ولكندددد  مدن الصدع  العدود

إل  مسدتويات االسدتهال  السدابقة عندد انلفدا  الددلل، وعميددددد  
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معدددالت االسددتهال  فدد  المدددى القصددير فدد  ت ايددد مسددتمر  فددهن
  ؛            2::2 و اشدددددددددددددم، ،)نقدددددددددددددادي  بسدددددددددددددب  التقميدددددددددددددد والمحاكددددددددددددداة

J. Duesenberry, 1948.) 

 :الدراسة مشكمة  -1

ممدددا تقددددم نجدددد أن تحميدددل اإلنفدددا  االسدددتهالك ، وفهدددم العوامدددل 
العوامددددل المهمددددة لمتلدددد ي القددددرار وصدددددانع   مددددنالمددددؤثرة فيدددد ، 

ر  ييسددر و السياسددات االقتصددادية فدد  االقتصدداد، األمددر الدد ي بددد
مدددد  االلتناقددددات االقتصددددادية التدددد  قددددد يمددددر بهددددا  التعامددددللهددددم 

االقتصاد الميب  بأكثر مرونة وفهم، ومن ثم يساعد م عم  بندا  
سياسدددة اقتصدددادية أكثدددر دقدددة ونجاعدددة. إال أن السدددؤال الر يسددد  
ال ي يبر   ندا،  دل الددلل النسدب  لدفدراد باالقتصداد الميبد  لد  

ى الطويددددل تددددأثير عمدددد  اإلنفددددا  االسددددتهالك  المحمدددد  فدددد  المددددد
 والمدى القصير؟ أم ال؟

  :الدراسة فرضيات  -3

إن  فرضدية الدراسدة عمد  النحدو التدال : صدياةة يمكدن تقددم ممدا
يتقاضدددا ا األفدددراد فددد  االقتصددداد الميبددد   التددد لمددددلول المكتسدددبة 

 تأثيرًا عم  اإلنفا  االستهالك  ف  المدى القصير والطويل.

 :أهداف الدراسة  -2

التعددر  عمدد  أثددر الدددلول المكتسددبة التدد  يتقاضددا ا األفددراد فدد   -
 االستهالك  ف  المدى الطويل. اإلنفا االقتصاد الميب  عم  

التعددر  عمدد  أثددر الدددلول المكتسددبة التدد  يتقاضددا ا األفددراد فدد   -
 عم  اإلنفا  االستهالك  ف  المدى القصير. الميب االقتصاد 

السياسات ف  االقتصاد الميبد   مساعدة متل ي القرار وصانع  -
عمدد  التعددر  عمدد  العوامددل التدد  تددؤثر فدد  اإلنفددا  االسددتهالك ، 
األمر ال ي يمكنهم من فهم طبيعة االقتصاد، ومن ثدم التعامدل مد  

يدددددر فددددد  الددددددلل المحمددددد  اللمدددددل أو التقمبدددددات االقتصدددددادية، أو التغ
 االقتصاد الميب . ب  قد يمر  ياإلجمال  ال

 :الدراسة أهمية  -5

ف  تسميطها الضو  عمد  أحدد أ دم مكوندات  الدراسةتكمن أ مية 
الددددددلل المحمددددد  اإلجمدددددال  لالقتصددددداد الميبددددد ، والتددددد  بتحميمهدددددا 

فدد  المدددى القصددير والطويددل،  ولاصددة اتجا اتهدداوالتعددر  عمدد  

تسددداعد المهتمدددين باالقتصددداد الميبددد  فددد  التعامدددل مددد  اللمدددل أو 
 االقتصاد الميب .مشاكل عدم االستقرار الت  قد تعتري 

ن عر  الدراسدات السدابقة فد  مجدال فهوباإلضافة إل  ما تقدم 
      موضددددوع البحددددث،  ددددو بمثابدددددة نقددددل لبددددرات وتجددددار  انلدددددرين

تجددددار  ل اً ، األمددددر الدددد ي يعددددد تقددددديمالعددددالممددددن اقتصددددادات دول 
فد  التعامدل مد   رين لممهتمين فد  االقتصداد الميبد ولبرات انل

لدددددلل المحمدددد  اإلجمدددال ،  دددد ا مددددن قطددداع مهددددم مددددن مكوندددات ا
ومدددن جانددد  دلدددر تعدددد  ددد   الدراسدددة أرضدددية لدراسدددات  ،جانددد 

ألددرى الحقددة مهتمددة باالقتصدداد الدددول  بشددكل عددام و االقتصدداد 
 .بشكل لاص الميب 

  :الدراسة حدود  -6

ال منيدة لننفدا  االسدتهالك   السالسدلالدراسة عم      تقتصر 
ودلول األفراد باالقتصاد الميبد ، لمفتدرة ال منيدة الواقعدة بدين عدام 

 م. 3125إل   2:73

 :الدراسة منهجية  -7

المتغيددرات االقتصددادية المددؤثرة فدد  اإلنفدددا   أ ددملتحميددل وتفسددير 
اتجا ات     العالقة، سيتم االعتماد عم   وتحديداالستهالك ، 

استلدام األسدالي  الكميدة القياسدية، باسدتلدام األسدمو  القياسد  
م تقددددير العالقدددة ثدددومدددن  Unit Rootالمتمثدددل فددد  التبدددارات 

و ل  باألجمين Bonds or ARDL Testes أسمو   باستلدام
 .الطويل والقصير

 :السابقة الدراسات  -8

العديددد مددن الدراسددات السددابقة التدد  تناولددت موضددوع االسددتهال  
أن لالسددددتهال  عالقدددددات  أظهددددرتوعالقتدددد  بالدددددلل واالدلددددار، 

أي  ،عمدد  شددت  مندداح  الحيدداة، و لدد  بشددكل ةيددر مباشددر اً ثددار دو 
أثددر ضددمن  عمدد  متغيددر االسددتهال  عددن طريدد  الدددلل، وجددود 

عمددد  االسدددتهال ، ولددد  دثدددار عمددد   اً مباشدددر  اً وبمدددا أن لمددددلل أثدددر 
، ل ل  نجد أن العديدد مدن الُبحداث االستهال عوامل ألرى ةير 

 ددتم بددأثر الدددلل ا هال  وبعضددهم ا تمددوا بددأثر الدددلل عمدد  االسددت
عمددد  العوامدددل األلدددرى، وسددديتم التركيددد  فددد   ددد   الدراسدددة عمددد  
الدراسددات التدد  تناولددت العالقددة بددين الدددلل النسددب  واالسددتهال  

 مل األلرى.والعوا
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أكدت الكثير من الدراسات السابقة أن الدلل المتاح يعد العامدل 
أو المتغيدددر الر يسدددد  عمدددد  اإلنفدددا  االسددددتهالك  المحمدددد ، ففدددد  

ن متغير الدلل المتاح  و داللة معنوية االقتصاد األردن  وجد أ
فددددد  تفسدددددير التغيدددددرات التددددد  تحددددددث فددددد  اإلنفدددددا  االسدددددتهالك  

ويددد ة  أكددددت دراسدددةكمدددا ، (3114ن، باالقتصددداد األردنددد  )عثمدددا
مددن  يعتبددر االقتصدداد الج ا ددريفدد   أن الدددلل  المتدداح (3125)

أ م محددات االستهال  العا م ، وأن  يادة الدلل المتداح تدؤدي 
تغيدر األثدر اإلحصدا   لمكمدا أن ، إل   يدادة االسدتهال  العدا م 

فد  تفسدير التغيدرات  ةو و داللدة إحصدا ي ،الدلل المتداح موجد 
إال أن تدددأثير  مدددنلف ،  التددد  تحددددث فددد  اإلنفدددا  االسدددتهالك ،

أجريدت التد   (2::2) اشدم و نقدادي دراسة  أيضاً  ما أكدت    او 
     (3125)عمددد  كمدددا أشدددارت دراسدددة  .عمددد  االقتصددداد السدددعودي

    بددددين الدددددلل المتدددداح واإلنفددددا  االسددددتهالك   أن طبيعددددة العالقددددةبدددد
وباإلمكددددان  ، الدددددلل واالسددددتهال  اللدددداص بددددين ةطرديددددعالقددددة 
  األثددددر لدددديس عمدددد  المدددددى القصددددير فقددددط بددددل حتدددد  عمدددد  تقدددددير

                                  المدددددددددددددددددى الطويددددددددددددددددل لتغييددددددددددددددددر متوسددددددددددددددددط دلددددددددددددددددل السددددددددددددددددكان
(Layard, Mayraz & Nickell, 2009 ) وأوضد  مايكدل ،

  عم  االسدتهال  مدن الددلل المطمدأقوى تأثير  أن الدلل النسب 
(McBride, 2001). 

ألددددددرى لدددددم يهمدددددل الُبحدددددداث عالقدددددة الددددددلل المتدددددداح   اويدددددةمدددددن 
باالدلار، فأكدت بع  الدراسات أن إجمال  المدلرات مسدتقمة 

     تددددددد داد  عدددددددن تو يددددددد  الددددددددلل، وأن معددددددددالت االدلدددددددار الفدددددددردي
   وأوضدددحت أن، بشدددكل واضددد  وجمددد  مددد   يدددادة الددددلل النسدددب 

          السددكنية       المنددا ل شددرا  فدد تمدد  المدددلرات عددادة مددا يددتم إنفاقهددا 
(Alvarez, Cuadrado & VanLong, 2009 ،) وأكددد

Alvarez  فدددددد  دراسددددددت  أن  يددددددادة معدددددددالت االدلددددددار الفرديددددددة
 لمددلراتوأن إجمال  ا مرتبطة بشكل مباشر م  الدلل النسب ،

 & Alvarez- Cuadrado) مسدددتقمة عدددن تو يددد  الددددلل

VanLong, 2008)   
ممدددا سدددب  نمحدددظ أن إجمدددال  المددددلرات مرتبطدددة بعالقدددة طرديدددة 
ت ايديددة مددد  الددددلل النسدددب ، وأن جددل تمددد  المددددلرات يدددتم إعدددادة 
ضدددلها عمددد  شدددكل إنفدددا  اسدددتثماري متمثدددل فددد  اإلنفدددا  عمددد  

 اقتنا  العقارات السكنية.

يدددد  أثددددر فدددد  المدددددى القصددددير عددددن طر   االسددددتهالك لننفددددا إن 
 عثمددددددان ، حيددددددث أوضددددددحت دراسددددددةلالسددددددتهال الميددددددل الحدددددددي 

أن الميددددددل الحدددددددي لالسددددددتهال  اللدددددداص فدددددد  المدددددددى  (3114)
كحد أعم  ف  االقتصداد  (1371) كحد أدن  و (1346)القصير 
 دراسددة المقددريإلدد  حددد كبيددر مدد  نتددا    ددو مددا يتفدد  ، و األردندد 

الميبددد  الميدددل الحددددي لالسدددتهال  باالقتصددداد ( عمددد  أن 5::2)
ونالحددددددظ أن األثددددددر  (،1349)فدددددد  المدددددددى القصددددددير ال يتعدددددددى 

 اللاص بالميل الحدي لالستهال  موج  ف  كال الدراستين.

أما أثر الميل الحدي ف  االستهال  عم  المدى الطويل حض  
نقددددادي و اشددددم  دراسددددةنتددددا   باال تمددددام األكبددددر، حيددددث أظهددددرت 

عم  االقتصاد السعودي أن الميل الحدي الت  أجريت  (2::2)
، و دددد ا (1326)لالسددددتهال  فدددد  المدددددى الطويددددل انلفدددد  إلدددد  

االنلفا  النسب  فد  قيمدة الميدل الحددي لالسدتهال  فد  األمدد 
الطويدددل، يمكدددن تفسدددير  بأنددد   ندددا  جددد   كبيدددر مدددن الددددلل ينفددد  
ألةدددددرا  ألدددددرى ةيدددددر االسدددددتهال ، و ددددد ا مدددددا يعكسددددد  السدددددو  

 (3114) عثمددددان دراسددددة نتددددا   أظهددددرت السددددعودي، فدددد  حددددين 
عم  االقتصاد األردن  أن الميل الحدي لالستهال  ف  المطبقة 

كحددد  (13:2)كحددد ادندد  و (1381) المدددى الطويددل بمددي مددا بددين
وممددا سددب  نجددد أن تمدد  النتددا   اللاصددة بالميددل الحدددي  أعمدد ،

الددرأي القا ددل بددأن فرضددية  تدددعم لالسددتهال  فدد  المدددى الطويددل
باإلنفا  االستهالك  لها أثار ف  المددى  الدلل النسب  اللاصة

 ،( BalvirsIngh & Rameshc, Kumar, 1972)البعيدد 
مما سب  نالحظ أن  نا  الدتال  بدين الدراسدات السدابقة حدول 
قوة األثر الحدي لالستهال  ف  المدى الطويدل إال أنهدا أجمعدت 

 أن  نا  تأثير لمميل الحدي لالستهال  ف  المدى الطويل.

لدد  أن معامددل االسددتهال  لمفتددرة السددابقة  الدراسدداتكدددت بعدد  أ
حددددددث فددددد  مسدددددتوى أ ميدددددة كبيدددددرة فددددد  تفسدددددير التغيدددددرات التددددد  ت

االسددددتهال ، ممددددا يؤكددددد صددددحة نظريددددة الدددددلل النسددددب . فبينددددت 
عمدددد  االقتصدددداد السددددعودي، أن  (2::2) اشددددم و نقددددادي دراسددددة 

االسددتهال  الحددال  فدد  االقتصدداد السددعودي يددؤثر وبصددورة كبيددرة 
عمددد  مسدددتوى معدددين مدددن المعيشدددة باالقتصددداد السدددعودي، األمدددر 

عبدددددر عوامدددددل الددددد ي يتناسددددد  مددددد  الوضددددد  االجتمددددداع ، و لددددد  
وفد  نفدس السديا  أظهدرت  ،المحاكاة والتقميدد بدين أفدراد المجتمد 

أن السددودان مجتمدد  اسددتهالك  ألندد  يميددل  نتددا   دراسددات ألددرى
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كشدددددفت دراسدددددة عمددددد  و (، 3125،عمددددد ) إلددددد  المحاكددددداة والتقميدددددد
االقتصددداد الج ا دددري أن االسدددتهال  فددد  الفتدددرة السدددابقة مدددن أ دددم 

 (.3125، ي ةو )  محددات االستهال  العا م 

ممددا سددب  نمحددظ أن االسددتهال  يتددأثر بالدددلل المتدداح واالدلددار 
والفتدددرة ال منيدددة فددد  األجمدددين القصدددير والطويدددل، باإلضدددافة إلددد  

أن الدددلل  اً ضدداالسددتهال  فدد  الفتددرات السددابقة. ولكددن يالحددظ أي
النسب  الد ي يدؤثر فد  االسدتهال  بشدكل مباشدر نجدد  يدؤثر فد  

ما توضدح  الكثيدر مدن الدراسدات التد   الكثير من العوامل، و  ا
 سيتم عرضها ف    ا الج   من الدراسات السابقة.

، أن  Alvarez &VanLong (2008)حيددث أظهددرت دراسددة 
    و يددددددادة تددددددؤدي إلدددددد   يددددددادة االسددددددتهال ،مسددددددتهمكين ملدددددداو  ال

 Maria (2014)دراسدددددة  أمدددددا ،العمدددددل بهدددددد   يدددددادة االدلدددددار
األثدددر السدددمب  لعددددم المسددداواة فددد  أنددد  ال يمكدددن اسدددتبعاد  فأكددددت
نتا   دراسة كدل كما أشارت  ،عم  العمر المتوق  النسب  الدلل
أن الددلل النسدب  لد  تدأثير  Blanco & Perez, (2012)مدن 

 دو أكثددر أ ميددة مدن الدددلل المطمدد  فدد  و  ،إيجداب  عمدد  الصددحة
 & Layard, Mayraz ت دراسددة، وأكدددتددأثير  عمدد  الصددحة

Nickell (2009) ،  أ ميدددة الددددلل النسدددب  فددد  التدددأثير عمددد
لمتأمين عم  السيارة من وتعد الضرا   باإلضافة  الحياة والراحة

       تدددددد  دددددد ا مددددددا أكدو المتغيددددددرات المددددددؤثرة عمدددددد  دالددددددة االسددددددتهال  
         وأظهددرت دراسدددة ،   Alpizar et al., (2001)ةدراسدد نتددا  

Ng & Wang (1993)   عمدل ثر لمدلل النسب  عم  أ ال أن
أن  Torgler et al., (2006) ت دراسدةأشددار و  ،ربدات البيددوت

 ،األفدراد فد  األنشدطة الرياضدية أدا  الدلل النسب  قد أثدر عمد 
الدددلل المنفعددة و العالقددة بددين أن  Verme (2013)واسددتنتجت 

النسددب   دد  أقددل تددرابط مددن حيددث العالقددة )طرديددة أو عكسددية( 
الدراسدددددات تجدددددد العالقدددددة والمعنويدددددة اإلحصدددددا ية ولكدددددن ةالبيدددددة 

 & Justina, Fischer نجددد أن عكسددية ومعنويددة إحصددا ياً 

Torgler (1991)  الددلل النسدب  ةيدر متماثدل توصدل إلد  أن
 ، م  أو لط  لتناقص المنفعة الحدية

م  كل ما تقدم من دراسات الت  تناولدت فرضدية الددلل النسدب  
، ومددا توصددمت إليدد  تمدد  الدراسددات مددن فاعميدد   دد   دوين بيددريد لدد

الفرضية، إال أن   نا  بع  الدراسات الت  تلتم  م  فرضية 

 BalvirsIngh & Rameshcأشارت دراسة  ، حيثدوين بيري

Kumar(1972)  أنددددد  عمميدددددًا عدددددادة مددددددا تكدددددون  ندددددا  تفسددددددير
لالسدددددددتهال  عكدددددددس مدددددددا تدددددددوح  بددددددد  فرضدددددددية دوين نبدددددددري، وأن 

أفضددددل مؤشددددر لمسددددتوى المعيشددددة مددددن الدددددلل االسددددتهال   ددددو 
     متصدددل النتقددداد فرضدددية الددددلل النسدددب  وفددد  سددديا ، النسدددب 

تسدددددددتنت  أن األثدددددددر السدددددددمب  لعددددددددم  Maria (2014)نجدددددددد أن 
المسددداواة فددد  الددددلل  عمددد  العمدددر المتوقددد  ال يمكدددن اسدددتبعاد ، 

كدددددل  ، ويصدددددرحوبددددد ل  ال يمكدددددن دعدددددم فرضدددددية الددددددلل النسدددددب 
أن فرضدددية الددددلل بددد  Lindley& Lorgelly (2005)مدددن

  .النسب  ال وجود لها ف  الوقت الحال  ببريطانيا

 :نموذج القياسيلا وصف  -9

وفًقا لمنظرية االقتصادية والدراسات السابقة الت  تناولت العوامل 
والتدددد  تددددم  دالددددة اإلنفددددا  االسددددتهالك ،المددددؤثرة فدددد   االقتصددددادية

االطددددالع عميهددددا والتطددددر  لهددددا فدددد   دددد   الدراسددددة، تددددم صددددياةة 
النمددو ج القياسدد  اللدداص بمشددكمة الدراسددة وفقًددا لفرضددية الدددلل 

 النسب  و ل  عم  النحو انت :

 
Cons = f (Y0, Y1, Ut)
 

β0 + β1 ∑Y0+ β2∑Y1+μt  ……… (1)    ∑Cons = 

 

 

 الدلل: Y0 االستهالك ، اإلنفا  إجمال : Cons أن، حيث
 -2Y1=Y20/Y0 في ، التصر  الممكن المتاح الشلص 
 التصر  الممكن المتاح الشلص  الدلل مرب  قسمة حاصل

 لفترة في  التصر  الممكن المتاح الشلص  الدلل عم  في 
 .اللطأ حد: μt، سابقة

 

 :الوحدة جذور اختبارات
 تددم ال، أم سدداكنة  الدراسددة محددل المتغيددرات كانددت إ ا فيمددا لبيددان

 والتبددار( ADF) المعدددل فددولمر ديكدد :  مددا التبددارين اسددتلدام
 الحصول تم االلتبارين   ين وبتطبي  ،( P. P) وبيرون فيمبس
(3)و( 2) التددددددداليين بالجددددددددولين المبيندددددددة التقددددددددير نتدددددددا   عمددددددد 
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 ((ADF( نتائج اختبار ديكي فهز انمعدل 2جدول )

 

Variable les 

Level 1
st
 difference 

Constant Trend and constant Constant Trend and constant 

Y0 3.356717
1.0000 

1.958817
1.0000 

-8.320063
0.0000 

-9.310234
0.000

 

CONS -4.287634
0.0012 

-6.283677
0.0000 

-8.113731
0.0000 

-8.141074
0.0000 

 

 

 ((P-PT( نتائج اختبار فيهبس بيزون 1جدول )

 

Variab les 

Level 1
st
 difference 

Constant Trend and constant Constant Trend and constant 

Y0 4.080941
1.0000 

1.442179
1.0000 

-8.231468
0.0000 

-9.293415
0.0000 

CONS -4.358928
0.0010 

-6.283677
0.0000 

-22.20916
0.0001 

-33.77226
0.0001 

 

 

 لددددالل مددددن عميهددددا الحصددددول تددددم التدددد  التقدددددير نتددددا   أوضددددحت
 األصددددمية القدددديم سددددكون ،(ADF) المعدددددل فددددولمر ديكدددد  التبددددار
 عمدد  يدددل ممددا المسددتوى، عنددد( cons)لممتغيددر ال منيددة لمسمسددمة

 القدددديم بينمددددا ، I(1) أي صددددفر الرتبددددة مددددن متكامددددل المتغيددددر أن
 عندددد مسدددتقرة تكدددن لدددم( Y0) لممتغيدددر ال منيدددة لمسمسدددمة األصدددمية
 يمكدن تدم ومدن ، األول الفدر  ألد  عندد استقرت ولكنها المستوى
 بعضددددها الدراسددددة محددددل لممتغيددددرات ال منيددددة السمسددددمة بددددأن القددددول
 مدن متكامل األلر وبعضها ، I(1) أي صفر الرتبة من متكامل
 تدددددم التدددد  النتدددددا   مددددن التحقددددد  ولغددددر  I(2) أي واحدددددد الرتبددددة

(  ADF) المعدل فولمر ديك  التبار طري  عن عميها الحصول
 نتا جد  أكددت ال ي( P.P) وبيرون فيمبس التبار بتطبي  قمنا ،

 التوصددل تددم التدد  نفسددها النتددا   عمدد  ،(3) بالجدددول الموضددحة
 (.ADF)التبار لالل من إليها

 :لالطوي المدى في العالقة ولتقدير لفحص( ARDL) اختبار

 وفيمدبس( ADF) المعددل فدولمر ديكد  التبداري نتدا   لالل من
         فدددددد  سدددددداكنة السالسددددددل بعدددددد  أن لنددددددا تبددددددين ،(P.P) وبيددددددرون

. 

 الفددر  عنددد سدداكنة األلددر وبعضددها ، I(1)الرتبددة ومددن المسددتوى 
 المسدم  الحددود التبدار منهجيدة اسدتلدام ُيعد   عمي ،  I(2)األول

 عالقدددة وجددود معرفدددة أجددل مدددن األنسدد   دددو ARDL  بأسددمو 
 منهجيددددة ولتطبيدددد  .عدددددمها مددددن والقصددددير الطويددددل المدددددى فدددد 

 الدد ي النمددو ج اسددتلدام سدديتم المشددتر  لمتكامددل  الحدددود التبددار
 :لها شكال التالية المعادلة من يأل 

 بالمدددددى المتغيددددرات بددددين التوا نيدددة العالقددددة وجددددود عددددن ولمكشددد 
 توصدمنا طريقهدا عدن والتد  ،(3) رقدم المعادلة تقدير تم الطويل،

 :التالية النتا   إل 

3-623.1492 (0.5048) + 0.159598 (0.7847) D∑Cons-1 + 1.464233 (0.0282) D∑Cons-2 + 2.853728 

(0.0000) D∑Cons-3 + 2.331492 (0.0002) D∑Cons-4 - 0.568767 (0.0058) D∑y0-1- 0.891586 

(0.0002) D∑y0-2 - 0.836621 (0.0029) D∑y0-3 - 0.309057 (0.1757) D∑y0-4 + 0.064962 (0.0018) 

D∑y1-1 + 0.090582 (0.0001) D∑y1-2 + 0.082759 (0.0009) D∑y1-3 + 0.034010 (0.0540) D∑y1-4 - 

0.224046 (0.2613)∑Cons-1 + 0.301518 (0.0006)∑y0-1- 0.043643 (0.0020)∑y1-1    ……………..(3)                                                                                                                   

D∑Cons = 

C0 + C1 D∑Cons-1 + C2 D∑Cons-2 + 

C3 D∑Cons-3 + C4 D∑Cons-4 + C5 

D∑y0-1 + C6 D∑y0-2 + C7 D∑y0-3   

+ C8 D∑y0-4 + C9 D∑y1-1 + C10 

D∑y1-2 + C11 D∑y1-3 + C12 D∑y1-4 

+ C13∑Cons-1 + C14∑y0-1  + C15∑y1-1    

………….  (3) 

D∑ Cons 

 = 
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CUSUM 5% Significance

 F اإلحصددددا ية قيمددددة أن تبددددين   Fلنحصددددا ية التبددددار بددددهجرا 
 الحرجدة القيمدة مدن أكبدر القدرا ة  د   ،وتعدد3737:=  المحسوبة

 تسددداوي والتددد % 6 ةمعنويدد مسدددتوى عندددد المندداظرة األعمددد  لمحددد
 الطويددل األجددل فدد  توا نيددة عالقددة وجددود إلدد  يشددير ممددا. 5396
 تقددددير نتدددا   عمددد  االعتمددداد يدددتم ولكددد . الدراسدددة متغيدددرات بدددين

 النمدو ج، أدا  جدودة مدن التأكد يستم م  ل  فهن الدراسة، نمو ج
 :التالية التشليصية االلتبارات بهجرا    ل  ويتم

 إجدددرا  تدددم(: Stability Test) النمدددو ج اسدددتقرار التبدددار -2
 البيانددددات لمددددو مددددن لمتأكددددد المقدددددر، لمنمددددو ج االسددددتقرار التبددددار

  فيها،   يكمية تغيرات أي وجود من الدراسة     ف  المستلدمة

 لمبدددواق  التراكمددد  المجمدددوع التبدددار اسدددتلدام طريددد  عدددن و لددد 
    النمددو ج اسددتقرار التبددار نتددا   وتشددير( . CUSUM) المعددادة

 (CUSUM ) المقدددرة المعددامالت أن إلدد ( 2) رقددم الشددكل فدد 
 .الدراسددددة محددددل الفتددددرة عبددددر  يكميددددا، مسددددتقرة( 4) المعادلددددة فدددد 

 فددد  لمدالدددة  Stability االسدددتقرار التبدددار( 2) الشدددكل ويعدددر 
 .الطويل المدى

 Serial Correlation)  الد ات  االرتبداط مشدكمة التبدار -3

LM Test:)التبددار إجددرا  عنددد BG-LM النمددو ج لمددو تبددين 
  ددددو كمددددا و لددد  الدددد ات ، االرتبددداط مشددددكمة مدددن المقدددددر القياسددد 
 (.5) رقم بالجدول موض 

 

 في المدى الطويل Stability يوضح اختبار االستقرار  (1الشكل رقم )

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ( نتائج اختبار مشكهت االرتباط انذاتي2انجدول )

 

 

 :القصير المدى في العالقة لتقدير ARDL اختبار
 إعدددادة سددديتم القصدددير، األجدددل معممدددات تقدددديرات عمددد  لمحصدددول
 اللطدددأ تصدددحي  شدددرط عمددد  لمحصدددول( 2) رقدددم المعادلدددة تقددددير

ETC -1،  يم  كما و ل : 
 

C1 + C2 ∑y0 + C3 ∑y1 …………... (4) 

 
∑Cons = 

3413.553 (0.0000) + 0.333918 (0.0000)∑y0 

- 0.026118 (0.0000)∑y1 ..………… (5) 

∑Cons = 

 

 اللطددأ، تصددحي  شددرط عمدد  حصددمنا( 6) رقددم المعادلددة وبتقدددير
الموضدحة فدد  المعادلددة  النحددو عمد  المعادلددة صدياةة إعددادة وتدم

( نتددددا   تقدددددير متغيددددرات 8(، كمددددا تبددددين المعادلددددة رقددددم )7رقددددم )
 :(7الدراسة لممدى القصير بعد تقدير المعادلة رقم )

 

C0 + C1 D∑Cons-1+ C2 D∑Cons-2 + 

C3D∑Cons-3 + C4 D∑Cons-4 + C5 

D∑y0-1+ C6 D∑y0-2 + C7 D∑y0-3 + C8 

D∑y0-4 + C9 D∑y1-1 + D∑y1-2 + C10 

D∑y1-3 + C11 D∑y1-4 + ECT-1…...(6) 

D∑Cons  = 

Result Probability F- statistic Residual Diagnostic Test 

No 133835 23475389 Breusch – Godfrey Serial Correlation LM 
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351.2337 (0.0348) - 0.470075 (0.0585) D∑Cons -1- 0.221726 (0.3988) D∑Cons-2 -

0.304913(0.2451) D∑ Cons -3 - 0.050865 (0.7592) D∑ Cons -4 + 0.426670 (0.0075) D∑∑y0-1+ 

0.334475 (0.0820) D∑y0-2 + 0.180588 (0.4305) D∑y0-3 + 0.178035 (0.3097) D∑y0-4 - 0.031645 

(0.0093) D∑y1-1 - 0.024160 (0.0908) D∑y1-2 - 0.013112 (0.4485) D∑y1-3 - 0.013501 (0.2997) 

D∑y1-4 + 0.048203 (0.2931) ECT-1 ……………...(7) 

 

 

D∑Cons = 

 اإلنفددددددا  أن إلدددددد  القصددددددير المدددددددى فدددددد  التقدددددددير نتددددددا   تشددددددير
 االسددددددتهالك  اإلنفددددددا  فدددددد  يددددددؤثر السددددددابقة لمسددددددنة االسددددددتهالك 

 عنددد إحصددا ية داللددة ات  عكسددية بعالقددة معدد  ويددرتبط الحددال ،
 االسدددددددتهالك  اإلنفدددددددا  متغيدددددددر  اد إ ا وبددددددد ل  ،%21 مسدددددددتوى
 اإلنفدددددا  انلفدددددا  إلددددد  أدى ل.د 2 بمقددددددار السدددددابقة لمسدددددنوات

 التقددددير وأظهدددر ل،.د 1358 بمقددددار الحاليدددة لمسدددنة االسدددتهالك 
 لننفددددددددا  والرابدددددددد  والثالددددددددث والثددددددددان  األول الفددددددددرو  أن أيًضددددددددا

 لمسدددنة االسدددتهالك  اإلنفدددا  فددد  ؤثرتددد ال مجتمعدددة االسدددتهالك 
 التبددار حسدد  و لدد  إحصددا ية داللددة ات   ةيددر اوأنهدد الحاليددة،

Wald test، قيمدددة أظهدددرت حيدددث P-Value لنحصدددا ية F 
 مدن أكبدر قيمتها القرا ة و     134562 مقدار ا قرا ة المحسوبة

 مجتمعددددة األربعددددة الفددددرو  قدددددرة عدددددم يؤكددددد الدددد ي األمددددر ،6%
 تفسدددددديرات عمدددددد  السددددددابقة لمسددددددنة االسددددددتهالك  اإلنفددددددا  لمتغيددددددر
 .الحال  االستهالك  اإلنفا  متغير ف  تحدث الت  التغيرات

 المتغيددر أن القصددير المدددى فدد  التقدددير نتددا   أيًضددا بينددت كمددا
(Y0) الممكددن المتدداح الشلصد  الدددلل متغيددر إلد  يشددير الد ي 

% 6 عندددد إحصدددا ية داللدددة و و موجًبدددا أثدددر  كدددان فيددد  التصدددر 
 تسدددددداوي P-Value قيمددددددة أن حيددددددث السددددددابقة، لمسددددددنة بالنسددددددبة

 الددددددلل متغيدددددر  اد إ ا وبددددد ل  ،%6 مدددددن أقدددددل و ددددد  131186
 إلد  أدى ل.د 2 بمقددار فيد  التصدر  الممكن المتاح الشلص 

 وأّما ل،.د 1354 بمقدار الحالية لمسنة االستهالك  اإلنفا   يادة
 داللدددة و و موجددد  كددد ل  فدددأثر  السدددابقتين السدددنتين يلدددص فيمدددا

 131931 تسدداوي P-Value قيمددة حيددث ،%21 عنددد إحصددا ية
 الشلصددد  الددددلل متغيدددر  اد إ ا وبددد ل  ،%21 مدددن أقدددل و ددد 

  يدددددادة إلددددد  أدى ل.د 2بمقددددددار فيددددد  التصدددددر  الممكدددددن المتددددداح
 وأظهدددر. ل.د 1319 بمقددددار الحاليددة لمسدددنة االسدددتهالك  اإلنفددا 
 مجتمعددة والرابدد  والثالددث والثددان  األول الفددرو  أن أيًضددا التقدددير
 لمسدددنة فيددد  التصدددر  الممكدددن المتددداح الشلصددد  الددددلل لمتغيدددر
 داللددة ات   و دد االسددتهالك ، اإلنفددا  فدد  طردًيددا ؤثرتدد الحاليددة

 قيمدة أظهدرت حيدث Wald test التبدار حسد  و لد  إحصا ية
P-Value  لنحصدددا ية F 13115 مقدددددار ا قددددرا ة المحسددددوبة:  

 الفدرو  قددرة يؤكدد الد ي األمدر% 6 مدن قدلأ قيمتها القرا ة و   
 فيد  التصدر  الممكدن المتداح الشلصد  لمددلل مجتمعدة األربعة
 اإلنفددددددا  متغيددددددر فدددددد  تحدددددددث التدددددد  التغيددددددرات تفسدددددديرات عمدددددد 

 .االستهالك 

 فقددد السدداب  فدد  دلددل أعمدد  إلدد  يشددير الدد ي Y1))المتغيددر أّمددا
 لمسدنة بالنسدبة% 6 عند إحصا ية داللة اتو  سالًبا تأثيًرا أظهر
 مددن أقددل و دد  1311:4 تسدداوي P-Value قسددمة حيددث السددابقة

 الممكددددن السدددداب  فدددد  دلددددل أعمدددد  متغيددددر  اد إ ا وبدددد ل  ،% 6
 اإلنفددددددددا  انلفددددددددا  إلدددددددد  أدى ل.د 2بمقدددددددددار فيدددددددد  التصددددددددر 
 يلدص فيمدا وأّمدا ل،.د 1312 بمقددار الحاليدة لمسدنة االستهالك 

 عنددد إحصددا ية داللددة و و موجدد  كدد ل  فددأثر  السددابقتين السددنتين
 مدددن أقدددل و ددد  131:19 تسددداوي P-Value قيمدددة حيدددث% 21
 الممكددددن السدددداب  فدددد  دلددددل أعمدددد  متغيددددر  اد إ ا حيددددث ،21%

 اإلنفددددددددا  انلفددددددددا  إلدددددددد  أدى ل.د 2بمقدددددددددار فيدددددددد  التصددددددددر 
 لتأثير بالنسبة أّما. ل.د :131 بمقدار الحالية لمسنة االستهالك 

 أن من بالرةم والرابعة الثالثة السنة لالل الساب  ف  دلل أعم 
 الإ ، الحددال  االسددتهال  اإلنفددا  معدددل عمدد  سددمب  تددأثير لهمددا
 التقددددير وأظهدددر. اإلحصدددا ية الناحيدددة مدددن ينمعندددويليسدددا  أنهمدددا
 لمتغيددر مجتمعددة والرابدد  والثالددث والثددان  األول الفددرو  أن أيًضددا
 فدددد      عكسددددًيا ؤثرتدددد الحاليددددة لمسددددنة السدددداب  فدددد  دلددددل أعمدددد 

      و لددددددددد  إحصدددددددددا ية داللدددددددددة ات  و دددددددددم االسدددددددددتهالك ، اإلنفدددددددددا 
  P-Value قيمدددة أظهدددرت حيدددث Wald test التبدددار حسددد 

 القددرا ة و دد    131197 مقدددار ا قددرا ة المحسددوبة F لنحصددا ية
 األربعددددة الفدددرو  قددددرة يؤكددددد الددد ي األمدددر% 6 مددددن أقدددل قيمتهدددا
 التغيدرات تفسديرات عمد  السداب  فد  دلدل أعمد  لمتغيدر مجتمعة
 .الحال  االستهالك  اإلنفا  متغير ف  تحدث الت 



l 3127يونيو   l 1 lالعدد  l 4 lمجمة دراسات االقتصاد واألعمال ، المجمد       
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CUSUM 5% Significance

    ETC-1 اللطددددأ تصددددحي  معامددددل فعاليددددة عدددددم إلدددد  باإلضددددافة
 لدددد ، المتوقعددددة السددددالبة اإلشددددارة مدددد  إحصددددا يا معنددددوي ةيددددر  ددددو

 المددى فد  الد من ألثدر كمصح  عمي  التعويل يمكن ال وبالتال 
 ولالسدتدالل، الدراسدة فترة لالل الدراسة متغيرات لجمي  الطويل
 إجددددرا  ينبغدددد  القصددددير، المدددددى فدددد  النمددددو ج أدا  جددددودة عمدددد 

 :التالية التشليصية االلتبارات

   جرا ا تم (:Stability  Test)  النمو ج استقرار التبار -2

 البياندددات لمدددو مدددن لمتأكدددد المقددددر، لمنمدددو ج االسدددتقرار التبدددار 
 فيهدا،   يكميدة تغيرات أي وجود من الدراسة     ف  المستلدمة

 لمبدددواق  التراكمددد  المجمدددوع التبدددار  اسدددتلدام طريددد  عدددن و لددد 
    النمدددو ج اسدددتقرار التبدددار نتدددا   وتشدددير، (CUSUM) المعدددادة

(CUSUM ) المقددددرة المعدددامالت أن إلددد ( 3) رقدددم الشدددكل فددد 
 .الدراسددددة محددددل الفتددددرة عبددددر  يكميددددا، مسددددتقرة( 8) المعادلددددة فدددد 

      لمدالدددددددة Stability االسدددددددتقرار التبدددددددار( 3) الشدددددددكل ويعدددددددر 
 .القصير المدى ف 

 

 (2انشكم رقم )

 نهدانت في انمدى انقصيز Stabilityيوضح اختبار االستقزار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Serial Correlation)  الد ات  االرتبداط مشدكمة التبدار -3

LM Test :)المدددددى فدددد  التقدددددير معادلددددة  لمددددو مددددن لمتأكددددد 
          بددددددددددهجرا  قمنددددددددددا الدددددددددد ات ، االرتبدددددددددداط مشددددددددددكمة مددددددددددن القصددددددددددير
    Breusch – Godfrey Serial Correlation LM التبار

 مدددددن يعدددددان  ال المحددددددد النمدددددو ج أن االلتبدددددار نتدددددا   وأظهدددددرت
 مشدددكمة التبدددار( 6) الجددددول ويعدددر  الددد ات ، االرتبددداط مشدددكمة
 . ال ات  االرتباط

يانذاتائج اختبار مشكهت االرتباط ( نت5انجدول )  
 

Result Probability F- statistic Residual Diagnostic Test 

No 1336:5 2355:876 Breusch – Godfrey Serial Correlation LM 
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 :الدراسة نتائج -20

 السمسددددمة أن( P.P) والتبددددار( ADF) التبددددارات أفصددددحت -2
 الرتبددددة مددددن متكامددددل بعضددددها الدراسددددة محددددل لممتغيددددرات ال منيددددة

I(0)، الرتبة من متكامل انلر وبعضها (I(1. 

 بدين المدى طويمة عالقة وجود عن التطبيقية النتا   كشفت -3
 .الساب  ف  دلل وأعم  المتاح والدلل االستهالك  اإلنفا 

 طرديددة عالقددة وجددو الطويددل المدددى فدد  التقدددير نتددا   بينددت -4
 . االستهالك  واإلنفا  الساب  ف  دلل أعم  بين

 الطويددل المددى عمد  فيد  التصدر  الممكدن المتداح الددلل أظهدر
 . االستهالك  اإلنفا  عم  سمبًيا تأثيًرا

 اإلنفددددا  أن إلدددد  القصددددير المدددددى فدددد  التقدددددير نتددددا   تشددددير -5
 االسددددددتهالك  اإلنفددددددا  فدددددد  يددددددؤثر السددددددابقة لمسددددددنة االسددددددتهالك 

 التدد  إحصددا ية داللددة ات  عكسددية بعالقددة معدد  ويددرتبط الحددال ،
 أظهددددر وقددددد الحددددال ، االسددددتهالك  اإلنفددددا  متغيددددر فدددد  تحدددددث
 اإلنفا  لمتغير مجتمعة األربعة الفرو  قدرة  عدم أيًضا التحميل

 تحدددث التدد  التغيددرات تفسدديرات عمدد  السددابقة لمسددنة االسددتهالك 
 .الحالية لمسنة االستهالك  اإلنفا  متغير ف 

 متغيدددر أن أيًضدددا القصدددير المددددى فددد  التقددددير نتدددا   شددديرت -6
 موجًبددا أثددر  كددان فيدد  التصددر  الممكددن المتدداح الشلصدد  الدددلل

 اإلنفدددا  متغيدددر فددد  تحددددث التددد  لمتغيدددرات إحصدددا ية داللدددة او 
 الفددددرو  قدددددرة أيًضددددا التحميددددل أظهددددر وقددددد. الحددددال  االسددددتهالك 

 الممكدددددن المتددددداح الشلصددددد  الددددددلل لمتغيدددددر مجتمعدددددة األربعدددددة
 متغيدددر فددد  تحددددث التددد  التغيدددرات تفسددديرات عمددد  فيددد  التصدددر 
 .الحال  االستهالك  اإلنفا 

 أعمد  متغيدر أن القصدير المددى ف  التقدير نتا   شيرت كما -7
 لتفسر إحصا ية داللة او  سالًبا تأثيًرا أظهر قد الساب  ف  دلل

 فد  الحدال  االسدتهالك  اإلنفا  متغير ف  تحدث الت  التغيرات
 األربعددددة الفددددرو  قدددددرة أيًضددددا التحميددددل وأظهددددر القصددددير، المدددددى
 التغيدرات تفسديرات عمد  السداب  فد  دلدل أعمد  لمتغيدر مجتمعة
 .الحال  االستهالك  اإلنفا  متغير ف  تحدث الت 

 

 

 :التوصيات -22

 االقتصددادية السياسددات توجيدد  إلدد  تسددع  أن الحكومددة عمدد  -2
 مثددد ومدددن االدلددار ل يدددادة والثدددروة، لمدددلل العدددادل التو يددد  باتجددا 
 يمدددددن  بشدددددكل لالدلدددددار المعادلدددددة اللاصدددددة االسدددددتثمارات تدددددوفير
 الددنيا الف دات مدن وةير دا المحددود الدلل ألصحا  أكبر فرصة
 .الميب  العا م  القطاع ف  المتقدمة بالف ات لمحا 

 قبددل مددن تسددتلدم التدد  السددم  باتجددا  لمضددرا   أكثددر توجيدد  -3
 اإلنفددا  ت ايددد مددن التقميددل أجددل مددن المرتفعددة، الدددلول أصددحا 

 . الميب  المجتم  ف  االستهالك 

 اإلنفددددا  دالدددة حددددول والبحدددوث الدراسدددات مددددن الم يدددد جدددرا إ -4
 بغددددر  و لدددد  الميبدددد ، االقتصدددداد فدددد  ومحدددددداتها االسددددتهالك 

 ومدن المسدتقبمية، االسدتهال  بقديم التنبدؤ فد  الدوال     استلدام
 رسددددم عمددد  السياسدددات وواضدددع  القددددرار أصدددحا   مسددداعدة مثددد

 دالددددة وتقدددددير الدددددلول بتو يدددد  اللاصددددة االقتصددددادية السياسددددات
 .االستهال 
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 .78-64 ص ص  ،(5) مجمد والتجارة، االقتصاد كمية

 دراسدة -الج ا رية العا الت استهال  .(3125) وي ة، جريان  .3
 االقتصدادية العمدوم كمية ،3121-2:91 لمفترة تحميمية قياسية
 البددويرة، أولحداج، محندد أكمد  جامعدة التسديير، وعمدوم والتجدارة
 .238-2 ص ص الج ا ر،

 اإلنفدددددددا  دالدددددددة تقددددددددير .(5::2) المقدددددددري، الفيتدددددددوري عدددددددامر .4
 الددددلل فرضدددية باسدددتلدام الميبددد  االقتصددداد فددد  االسدددتهالك 
 االقتصدددداد، قسددددم العميددددا، الدراسددددات أكاديميددددة مجمددددة النسددددب ،
 .2:8-1::2 ص ص العميا، الدراسات أكاديمية

 االسددددتهال  دالددددة .(3114) عثمددددان، محمددددود محمددددد عصددددام .5
 الجامعدددة العميدددا، الدراسدددات كميدددة األردن، عمددد  تطبيقيدددة حالدددة

 .29-2 ص ص األردنية،



l 3127يونيو   l 1 lالعدد  l 4 lمجمة دراسات االقتصاد واألعمال ، المجمد       
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 وتقددددديرات الماليددددة و ارة .(3125) ، المركدددد ي ليبيددددا مصددددر  .6
 .ليبيا طرابمس، الدول ، النقد صندو  لبرا  وتوقعات

 االسدتهال  دالة تقدير ،( 3125)الحمدان ، أحمد شها  رفا  .7
 لننفدددددا  المحدددددددة األلدددددرى العوامدددددل وقيددددداس العراقيدددددة الكمددددد 

 بحددددوث مجمددددة ،بغددددداد فدددد  اسددددتطالعية دراسددددة :االسددددتهالك 
 .91-71 ص ص ، 79-78 العددان عربية، اقتصادية

 فدد  المددؤثرة العوامددل تحميددل"،( 3124)عيدددة، أبددو محمددد عمددر .8
 لنظريدات وفقدا الفمسدطين  العدا م  لمقطاع االستهالك  االتفا 

 لمعمددوم األردنيددة المجمددة ،" ميدانيددة دراسددة: الحديثددة االسددتهال 
 عشدددر، اللدددامس المجمدددد" اإلنسدددانية العمدددوم سمسدددمة" التطبيقيدددة

 .71-48ص ص ، األول العدد

 البيانددددددددات" ،(3121) االقتصددددددددادية، العمددددددددوم بحددددددددوث مركدددددددد  .9
 بنغدددا ي، ،"3117-2:73 ليبيددا فدد  واالجتماعيددة االقتصددادية

 .ليبيا

 االسددتهالك  اإلنفددا  محددددات ،(3125) عمدد ، إسددحا   بددة .:
 ،أطروحدددددة3122-2:83 الفتدددددرة فددددد  السدددددودان فددددد  اللددددداص

 لمعمددددوم السددددودان جامعددددة العميددددا، الدراسددددات كميددددة ماجسددددتير،
 .5:-2 ص ص والتكنولوجيا،
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(1022-2961( بياناث انسالسم انزمنيت نمتغيزاث اندراست نهفتزة )2مهحق)  

 
year Cons Y0 Y1 year Cons Y0 Y1 

2961 26363 23266 - 2989 619967 582163 6693.779 

2963 27569 10266 308.834 2990 596262 699169 8413.305 

2962 10260 32261 489.6907 2992 751862 722763 7931.227 

2965 15062 22669 553.1687 2991 789160 787263 8325.783 

2966 31269 53261 676.8372 2993 821066 773665 7601.111 

2967 38262 59365 663.1066 2992 812762 818266 8865.107 

2968 26861 88268 1319.075 2995 865869 908368 9963.705 

2969 57560 200267 1134.045 2996 972267 2061165 12421.84 

2970 62661 206061 1122.116 2997 2270262 2102268 13657.54 

2972 787.0 237368 1780.161 2998 2222066 2072261 9525.256 

2971 90162 227568 1585.373 2999 2262562 2106165 13584.28 

2973 226862 282866 2315.573 1000 2257861 2525362 19797.52 

2972 279269 329269 6607.339 1002 2389662 2921162 23661.76 

2975 113768 332360 3140.567 1001 2556162 1672769 37330.95 

2976 151261 236262 5748.678 1003 2682665 3119261 39027.08 

2977 188165 525169 6084.274 1002 1237060 2112763 55194.62 

2978 335760 561269 6133.587 1005 1163866 6127162 92444.64 

2979 390263 6782260 818004.3 1006 1611061 7759267 96378.02 

2980 513766 955262 1346.047 1007 22704.0 73160.0 68978.75 

2982 711265 757069 5999.364 1008 24459.0 78900.0 85090.35 

2981 636262 758065 7590.112 1009 27601.2 81180.0 83525.89 

2983 597265 687663 6237.518 1020 35646.6 108020.0 143733.9 

2982 6296.0 626568 6079.806 1022 32704.0 93440.0 80827.94 

2985 525362 666362 6867.039 1021 62955.6 209852.0 471295.6 

2986 515667 650962 6358.959 1023 72223.4 225698.0 242740.5 

2987 523262 291161 3722.01 2014 7623062 245582.0 267217.8 

1988 579367 502669 5174.759     

 

 


