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 المستخلص
 

هدفت الدراسة إلى قياس أثر قطاع السياحة على النمو االقتصادي للمملكة العربية السعودية      

م، حيث يُعد قطاع السياحة من أهم القطاعات التي تسعى المملكة لتنميتها، 7152 – 5991للفترة 

.                         7101وذلك في ظل توجه المملكة نحو تنويع مصادر الدخل القومي لها وفقًا لرؤية 

، وأظهرت (ARDL)استخدمت الدراسة نموذج االرتباط الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة 

ج أن قطاع السياحة ال يؤثر على النمو االقتصادي، حيث يعتمد االقتصاد السعودي بشكل النتائ

كبير على القطاع النفطي، كما أظهرت النتائج أن إجمالي تكوين رأس المال له تأثير إيجابي على 

النمو االقتصادي في األجل الطويل، بينما أظهرت النتائج أن الوظائف المباشرة في قطاع السياحة 

ذو تأثير سلبي على النمو االقتصادي في األجل القصير والطويل، وقد يعود السبب في ظهور 

اإلشارة السلبية إلى أن معظم هذه الوظائف يشغلها عمالة أجنبية؛ مما يؤدي إلى تسرب جزء من 

الدخل السياحي إلى خارج المملكة في شكل تحويالت خارجية، وأشارت الدراسة بأنه قد يكون 

ات في أعداد هذه الوظائف تأثير على نتيجة التقدير باإلضافة إلى قصر فترة الدراسة، حيث للتقلب

من المحتمل أن يكون الرتفاع نسبة العمالة األجنبية دور في حدوث هذه التقلبات، من خالل ترك 

العمل على  أهميةالدراسة  جاءت من توصياتعليه و. البعض منهم العمل للعودة إلى أوطانهم

المواطنين اهمة قطاع السياحة في التوظيف، ووضع ضوابط بهذا الشأن تخدم مسرفع 

تقديم الدعم االستثمارات السياحية من خالل تحفيز بأهمية الدراسة ، كما أوصت مرينوالمستث

أهمية الصغيرة والمتوسطة، و ، باإلضافة إلى دعم المنشآتللمستثمرينالالزمة والتسهيالت 

العمل على تحقيق االستدامة، والبحث في إمكانية تحقيق  السياحية تنميةال خططمراعاة عند وضع 

الرائدة في مجال  أهداف تنمية القطاع على المدى الطويل، واالستفادة من تجارب الدول السابقة
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Abstract   

 

    In light of Vision 2030, the Saudi Arabia is moving toward diversify sources 

of national income, The tourism sector is one of the economics sectors that 

Saudi Aribia government is contracting to be develop it. Therefore, this study 

aims to investigate the relationship between tourism sector and economic growth 

over the period (1995 - 2017). By using the Autoregressive Distributed Lag 

model (ARDL), the results showed that the tourism revenues do not effect on 

economic growth, where the Saudi economy depends heavily on the oil sector. 

In addition, the results showed that the economic growth positively affected by 

local investments in the long term. Besides that, the results showed a negative 

effect of direct employment in tourism sector on economic growth in the short 

and long term, where the study pointed out that most of these jobs are occupied 

by foreign workers, which leads to leakage a part of the tourism income out of 

the Saudi Arabia by external transfers. The study also pointed that the 

fluctuations on the number of direct jobs in tourism sector may effect the 

outcome of the assessment, other reason is the shorten of study period. Also, the 

impact of the high proportion of foreign employment by leaving work and return 

to their countries. Accordingly, the study recommended the importance of 

working on raise the contribution of the tourism sector in employment and 

setting controls on this regard to serve citizens and investors. Also, 

recommended the importance of stimulating tourism investments by providing 

the necessary support and facilities for investors, especially small and medium 

enterprises. In addition, the importance of taking into consideration when 

making plans of tourism development that achieve the sustainability and 

exploring the possibility of achieving the objectives of the development of the 

sector in the long term and take the advantage from the experiences of previous 

countries. 
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