
  1 
 والبحوث المجلد الواحد والعشرون، العدد األولمجلة عجمان للدراسات  

 لسعودياالمصرفي في األنشطة اإلنشائية والصناعية والتجارية على النمو االقتصادي  االئتمانقياس أثر 

 (دراسة تطبيقية)
Measuring the impact of bank credit on construction, industrial and commercial activities On 

Saudi Economic Growth: An applied stud 

 

 أ.د. أحمد محمد سالمة شمعون*

              

 ملخص
هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر الضرائب والرسوم على الناتج المحلي   

اإلجمالي السعودي)تقدير فرضية الفر(، واختبار وجود عالقة حقيقية طويلة 

األجل بين متغيرات الدراسة. واعتمد الباحث في منهجية دراسته على عدة 

رات، ثم أدوات كمية: بدأت بالتأكد من إستقرار السالسل الزمنية للمتغي

 Johansenبإجراء اختبار التكامل المشترك باستخدام منهجية جوهانسن 

Co-integration test   وذلك الختبار العالقة الحقيقية بين متغيرات

الدراسة في األجل الطويل، ثم باجراء اختبار جذر الوحدة في ظل وجود 

، ثم بإجراء اختبار Unit Root with break testإنكسار هيكلي 

Sequential F-statistic determined thresholds   لتوصيف عدد

 Thresholdالعتبات في النموذج، وأخيرا بالحصول على مخرجات اختبار 

Regression test وذلك للحصول على األنظمة الحاكمة للعالقة بين ،

متغيرات الدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج هامة أهمها: أكدت 

 Johansen Co-integrationإختبار التكامل المشترك باستخدام النتائج في

test   وباستخدامMaximum Eigenvalue test  على وجود تكامل

مشترك بين متغيرات الدراسة، وهو ما يعني وجود عالقة توازنية حقيقية 

 Thresholdبينها. كما أكدت نتائج إختبار نموذج انحدار العتبة 

Regression test جود نظامين حاكمين للعالقة بين متغيرات على و

، توضح النتائج  (LNTF < 11.03957)الدراسة: ففي النظام األول: 

% فإن قيمة لوغاريتم الناتج 1( بنسبة (LnTFالقياسية أنه لو زادت قيمة 

%(. وفي 0.17( ستزداد بـ )(LnGDPالمحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة 

، تبين النتائج التطبيقية أنه لو  (LNTF => 11.03957)النظام الثاني: 

%(. 0.23( ستزداد بـ )(LnGDP% فإن قيمة 1( بنسبة (LnTFزادت قيمة 

وبالتالي أكدت النتائج وجود تأثير إيجابي لإليرادات الحكومية غير النفطية 

)الضرائب والرسوم( على الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة في 

عودية، وأوضحت النتائج ارتفاع القدرة التفسيرية المملكة العربية الس

 F-statistic%(، كما بلغت 82.5المعدلة) 𝑅2للنموذج، حيث بلغت قيمة 

%. وفي ضوء هذه النتائج 1(، وارتفاع مستوى الثقة للنموذج عند 79.7)

أوصى الباحث بـ: زيادة معدالت ضريبة أرباح الشركات المستوردة للسلع 

الترفيهية واالستهالكية)غير الضرورية(. وزيادة معدالت ضريبة القيمة 

 المضافة على السلع المستوردة غير الضرورية. وأخيرا بإعادة توجيه

 الزيادات الضريبية نحو اإلنفاق الحكومي االستثماري )وليس الجاري(.  
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Abstract 

 
This study aimed to measure the impact of taxes and fees on 

Saudi gross domestic product (estimation of the Laffer 

hypothesis), and to test the existence of a real long-term 

relationship between the study variables. In the methodology of 

his study, the researcher relied on several quantitative tools: that 

began to ensure the stability of the time series of variables, then 

by conducting a co-integration test using the Johansen Co-

integration test in order to test the true relationship between the 

study variables in the long term, then by conducting the Unit 

Root with break test, and then by conducting the Sequential test 

F-statistic determined thresholds to characterize the number of 

thresholds in the model, and finally, by obtaining the output of 

the Threshold Regression test, to obtain the systems governing 

the relationship between the study variables. The study reached 

several important results, the most important of which are: The 

results of the co-integration test using the Johansen Co-

integration test and using the Maximum Eigenvalue test 

confirmed the existence of co-integration between the study 

variables, which means that there is a real equilibrium 

relationship between them. The results of the Threshold 

Regression test confirmed the existence of two governing 

systems for the relationship between the study variables: In the 

first system: (LNTF < 11.03957), the applied results show that if 

the value of LnTF increases by 1%, the value of LnGDP will 

increase by (0.17%). In the second system: (11.03957 <= LNTF), 

the applied results show that if the value of LnTF increases by 

1%, the value of LnGDP will increase by (0.23%). Consequently, 

the results confirmed the existence of a positive impact of non-

oil government revenues (taxes and fees) on the GDP at constant 

prices in KSA. The results indicated a high explanatory power of 

the model, where the adjusted R^2 value reached (82.5%), F-

statistic (79.7), and a high The confidence level for the model is 

at 1%. In light of these results, the researcher recommended: 

Increasing the tax rates for corporate profits that import 

recreational and (unnecessary) consumer goods. Increasing 

value-added tax rates on non-essential imported goods. And 

finally, by redirecting tax increases to government investment 

spending )not current government spending).  
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