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 ملخص
بين اإلئتمان  توازنية طويلة األجلالعالقة وقياس الإختبار هدفت الدراسة إلى 

 االقتصادي وبين النمو والتجارية والصناعية اإلنشائية :نشطةاألالمصرفي في 

بدأت  :أدوات كميةعدة دراسته على منهجية الباحث في  واعتمد .السعودية في

 خالل من والتابعة المستقلة للمتغيرات الزمنية بالتأكد من إستقرار السالسل

اختبار التكامل  إجراء، ثم بAugmented Dickey-Fuller (ADF)اختبار

 وذلك الختبار Johansen Co integration test المشترك لـ جوهانسن

 اإلئتمان أثر ثم قياس ،العالقة الحقيقية بين المتغيرات في األجل الطويل

 المحلي ناتجال نمو والصناعية والتجارية على اإلنشائية األنشطة في المصرفي

وذلك  (100=2010)السعودية  العربية المملكة في الثابتة باألسعار اإلجمالي

، وقد توصلت الدراسة إلى Error Correction Model(ECMمن خالل )

المتغيرات وجود عالقة توازنية طويلة األجل بين عدة نتائج هامة أهمها: 

متغيرات مشترك بين  ، وهو ما يعني وجود تكاملالمستقلة والمتغير التابع

تحقق التكامل المشترك  تمعادالأربعة ، كما أوضحت النتائج وجود الدراسة

معدل نمو  في التغيرن . وقد أوضحت النتائج التطبيقية أبين متغيرات الدراسة

% يؤدى 1في األجل الطويل بنسبة  والتشييد البناء نشاط في المصرفي اإلئتمان

 النمو في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتةمعدل إيجابي في  إلى تغير

معدل نمو  في التغيرن التطبيقية أ النتائج كما أوضحت %.3.989315 بنسبة 

% 1في األجل الطويل بنسبة  الصناعة واإلنتاج نشاط في المصرفي اإلئتمان

معدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار إيجابي في  يؤدى إلى تغير

وقد أوضحت النتائج التطبيقية  %.0.513979 ( بنسبة100=2010) ثابتةال

في األجل  التجاري النشاط في المصرفي معدل نمو اإلئتمان في التغيرن أيضا أ

معدل النمو في الناتج المحلي عكسي في  % يؤدى إلى تغير1الطويل بنسبة 

 في التختالأما عن معامل سرعة تعديل اإل %.4.524563-اإلجمالي بنسبة 

 خالل ( أي0.033718- ÷ 1) فهو يساوى (ECM)نموذج تصحيح الخطأ

وقد أوصت تقريبا تعود المتغيرات إلى توازنها مرة أخرى.  سنة 29.66

الدراسة باالتي: ضرورة إتخاذ حزمة من اإلجراءات والسياسات الملزمة 

الموجهة  المصرفي اإلئتمان للبنوك السعودية من أجل زيادة مخصصات

 وتيسسر لألنشطة اإلنشائية والصناعية وترشيدها في النشاط التجاري، مع تقديم

 .واإلنشائية الصناعية واألنشطة للقطاعات األجل طويل التمويل
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Abstract 
    The study aimed to test and measure the long-term equilibrium 

relationship between bank credit in construction, industrial and 

commercial activities, and economic growth in Saudi Arabia. The 

researcher relied in his study methodology on several quantitative 

tools started by verifying the stability of the time series of the 

independent and dependent variables through the Augmented 

Dickey-Fuller (ADF) test. Then by conducting the Johansen Co 

integration test to test the true relationship between variables in 

the long term, then measuring the effect of bank credit in 

construction, industrial and commercial activities on the growth of 

GDP at constant prices in the Kingdom of Saudi Arabia (2010 = 

100) through Error Correction Model (ECM). The study reached 

several important results, the most important of which are the 

existence of a long-term equilibrium relationship between the 

independent variables and the dependent variable. The results 

showed the existence of four equations that achieve Co integration 

between Study variables. The empirical results showed that the 

change in the growth rate of bank credit in construction activity in 

the long term by 1% leads to a positive change in the growth rate 

of GDP at constant prices by 3.989315%. The empirical results 

also showed that a change in the growth rate of bank credit in 

industrial and production activity in the long term by 1% leads to 

a positive change in the growth rate of GDP at constant prices 

(2010 = 100) by 0.513979%. The empirical results also showed 

that the change in the growth rate of bank credit in commercial 

activity in the long term by 1% leads to a change in the growth 

rate of the GDP by -4.524563%. As for the coefficient of the speed 

of adjusting imbalances in the error correction model (ECM), it is 

equal to (1÷0.033718), that is, during approximately 29.66 years, 

the variables return to their equilibrium again. As for the most 

important recommendations of the study, it was necessary to take 

a package of policies in Saudi banks to increase bank credit 

allocations directed to construction and industrial activities and 

rationalize them in commercial activity, while providing and 

facilitating long-term financing for industrial and construction 

sectors and activities.  
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