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أسمو إلى مف كممو اهلل بالييبة كالكقار .. إلى مف عممني العطاء بدكف انتظار .. إلى مف أحمؿ 

بكؿ افتخار .. أرجك مف اهلل أف يمد في عمرؾ لترل ثماران قد حاف قطافيا بعد طكؿ انتظار 

لى األبد ..  كستبقى كمماتؾ نجكـ أىتدم بيا اليكـ كفي الغد كا 

 (والدي العزيز ) 

لى معنى الحناف كالتفاني .. إلى بسمة الحياة كسر  إلى مالكي في الحياة .. إلى معنى الحب كا 
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 أىدي لكم جميعًا ثمرة جيدي
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 شكر وتقدير
أشكر اهلل العمي القدير الذم أنعـ عميَّ بنعمة العقؿ كالديف. القائؿ في محكـ التنزيؿ 

فىٍكؽى كيؿِّ ًذم ًعٍمـو  ًميـه" سكرة يكسؼ آية "كى  .... صدؽ اهلل العظيـ .76عى

 

كقاؿ رسكؿ اهلل )صمي اهلل عميو كسمـ(:"مف صنع إليكـ معركفان فكافئكه، فإف لـ تجدكا ما 
 تكافئكنو بو فادعكا لو حتى تركا أنكـ كافأتمكه" ..... ) ركاه أبك داككد ( .

 

مخمصيف الذيف لـ يدخركا جيدان في كاعترافان  مني بالجميؿ أتقدـ بجزيؿ الشكر ألكلئؾ ال
 مساعدتي عمى انجاز ىذا العمؿ المتكاضع   فجزاىـ اهلل كؿ خير.

 

لألستاذ الدكتكر عالء الديف الرفاتي الذم قاـ بتكجييي  كأخص بالشكر كاالمتناف 
 .ى  طيمة ىذه الدراسةكاالشراؼ عمن 

 
 /االستاذ الدكتوركما اتقدـ بالشكر ألعضاء لجنة المناقشة 
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 الذيف تمقيت عمى أيدييـ العمـ كالمعرفةراـ كما أتقدـ بجزيؿ شكرم  إلى أساتذتي الك
لي كؿ مف مدك  إخراج ىذه الدراسة عمي أكمؿ كجو، فجزاىـ اهلل  لي يد العكف كالمساعدة في ا 

 .خير الجزاء

                                                                                                                     
 الباحث

 غيث أحمد حمدي محمود
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 ممخص الدراسة بالمغة العربية

محددات االستيالؾ العائمي في فمسطيف، كتأثير ذلؾ عمى  ىدفت الدراسة إلى بياف أىـ
(، كتركزت مشكمة الدراسة في معرفة محددات 2015-1994النمك االقتصادم خالؿ الفترة مف)

كتـ استخداـ تصادم، االستيالؾ العائمي كمدل تأثير االستيالؾ العائمي عمى النمك االق
لمنيج الكصفي التحميمي مف أكثر المناىج الكصفي التحميمي كالكمي، حيث يعتبر ا يفالمنيج

استخدامان في دراسة الظكاىر االجتماعية كاالنسانية، في حيف يستخدـ المنيج الكمي لبناء 
 ،دات االستيالؾ العائمي كقياس أثره عمى النمك االقتصادم الفمسطينينمكذج قياسي لمعرفة محد
تـ بناء نمكذجيف قياسييف ك  في التحميؿ اإلحصائي، Eviews9كتـ استخداـ برنامج 

كتكصمت  Gpc = f (Cons: )كالنمكذج الثاني Cons = f ( Sav, Gvex, Inf ,Yd)األكؿ:
اىـ العكامؿ التي تؤثر عمى االستيالؾ العائمي ىك الدخؿ أف  الدراسة إلى عدة نتائج منيا:

ر بشكؿ كبير في النمك ف االستيالؾ العائمي يؤثكا  لمفرد، كاالدخار، كاالنفاؽ العاـ ، المتاح 
 االقتصادم. 

مستقمة أخرل % فيرجع إلى متغيرات 9%، كما نسبتو 91القكة التفسيرية لمنمكذج األكؿ ككانت 
% 24.8%، كأما النسبة المتبقية 75.2القكة التفسيرية لمنمكذج الثاني ك ، لـ يتضمنيا النمكذج

صت الدراسة بعدد مف التكصيات كأك  فترجع إلى متغيرات مستقمة أخرل لـ يتضمنيا النمكذج.
كاالستغالؿ األمثؿ لممكارد المتاحة مف خالؿ ترشيد النفقات كالعمؿ  ،ترشيد االستيالؾ منيا:

اإلنفاؽ  اتباع سياسة تحكيؿك  عمى تدكير مخمفات االستيالؾ العائمي لالستفادة منيا.
عادة ىيكمة النفقات العامة ك  االستيالكي مف السمع المستكردة إلى السمع التي ليا بديؿ محمي. ا 

 إلحداث تكازف فعاؿ بيف النفقات الجارية كالنفقات التطكيرية )االستثمارية( في المكازنة العامة.
زيادة الكعي لممكاطنيف بأىمية االدخار، لما لو في ذلؾ مف أىمية كبيرة لعممية التراكـ ك 

 مثؿ العمؿ فرص خمؽ في بارزان  دكران  تمعب التي القطاعات إلى العاـ اإلنفاؽ تكجيوك  الرأسمالي.
 .الزراعي كالقطاع الصناعي كالقطاع اإلنشاءات قطاعات
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Abstract 
      This study aims at showing the most important determinants of  

household consumption in Palestine as well as its impact on the 

economic growth from 1994 to 2015. The study focused on the problem 

of knowing of the determinants of household consumption and the 

impact of household consumption on economic growth. The researcher 

used the analytical descriptive approach which is the most curricula used 

in the study of social and human phenomena, while using a quantitative 

approach for the construction of a standard form to see the determinants 

of household consumption and measure its impact on the Palestinian 

economic growth ,which has been used Eviews9 program in statistical 

analysis , was built two models indices first models: Cons = f ( Sav, 

Gvex, Inf ,Yd(, and second models:  GPC= f ( cons ). The study reached 

several conclusions, including: The most important factors affecting 

household consumption is the personal disposable income, savings, and 

public spending. The household consumption significantly affects the 

economic growth. 

The explanatory power of the first model was 91%, while 9% is 

attributed to other independent variables that were not included in the 

model. The explanatory power of the second model was 75.2%, while 

the remaining 24.8% is attributed to other independent variables that 

were not included in the model. The study suggested a number of 

recommendations including consumption rationalization, and optimal 

utilization of available resources through the rationalization of 

expenditures and working on recycling of household consumption to 

take advantage of them. Moreover, it advocated following the diversion 

of consumer spending imported goods to goods that have a local 

alternative policy, and restructuring of public expenditure to bring about 

an effective balance between current expenditure and development 

expenditure (investment) in the general budget. Likewise, it showed  

raising awareness of the citizens of the importance of savings, because of 

the great importance to the process of capital accumulation and directing 

public spending to sectors that play a prominent role in the creation of 

jobs such as construction sectors and industrial sector and the 

agricultural sector. 
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