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دور صندوق التنمية السياحي في منظومة السياحة الحكومية؟

10 وجهات رئيسية يتم تطويرها ما هي االستراتيجية الوطنية للسياحة؟
بحلول عام 2030 
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أطلقتها وزارة السياحة

 المساهمة في تحقيق أهداف االستراتيجية الوطنية للسياحة من خالل تشجي�ع القطاع الخاص على
 االستفادة من الفرص االستثمارية في كافة المجاالت السياحية مع اتباع نهج تمويلي مستدام

يحافظ على رأس مال الصندوق

رؤية صندوق التنمية السياحي

ما هي أهداف االستراتيجية الوطنية للسياحة؟

زيادة عدد الزيارات السياحية من 

41مليون (2019) إلى
100 مليون في عام 2030

توفير 1.6 مليون فرصة 

عمل للسعوديين، معظمها 

تستهدف الشباب 

زيادة مساهمة القطاع في الناتج 

المحلي اإلجمالي للمملكة من 3% 

(2019) إلى 10% 

كيف نحقق مهمتنا؟

مهمة صندوق التنمية السياحي
 أن نكون الممكن الرئيسي للمستثمر بهدف تنمية قطاع السياحة في المملكة

 تقييم وتمويل المشاري�ع السياحية
 الواعدة في الوجهات الرئيسية بما

 يخدم االستراتيجية الوطنية
للسياحة

 تقديم الخدمات االستشارية والحلول
 التمويلية المناسبة للشركات الكبيرة

 والشركات الصغيرة والمتوسطة
ورواد األعمال لتطوير قطاع السياحة

 توطيد الشراكات مع الجهات
 المالية لتقديم فرص استثمارية

جذابة للمستثمرين

ما هي مؤشرات األداء الرئيسية الخاصة بصندوق التنمية السياحي لعام 2025؟

تحقيق
  عائد استثماري بنسبة

3% تقريبًا

 الحفاظ على رأس
 المال الصندوق البالغ

 15مليار ريال
 سعودي

 استقطاب استثمارات بقيمة
 45 مليار سعودي
 تقريبًا من القطاع الخاص

تطوير
8 وجهات



إنجازات صندوق التنمية السياحي
حتى تاريخ 30 سبتمبر 2021

 توقي�ع اتفاقيات إطارية مع
 عدة بنوك لتقديم حلول

مالية للمستثمرين

 من المتوقع أن تولد
 المشاري�ع 21000 وظيفة

 وتضيف حوالي 3500
غرفة فندقية

 تمكين مشاري�ع بقيمة
 6.4 مليار ريال منها 4.4

 مليار ريال استثمارات من
القطاع الخاص

 إطالق برنامج شركاء
 السياحة بالتنسيق مع بنك
 الرياض لتخصيص ما يصل
إلى 2 مليار ريال سعودي
لدعم المشاري�ع السياحية

 تمكين تطوير أول مشروع
 سياحي متعدد

 االستخدامات في منطقة
الباحة بالشراكة مع سيرا

 توفير التزامات
 تمويلية بقيمة 2 مليار

ريال سعودي

الملكية الخاصة 

الضمانات

القروض

حلول مطّورة خصيصًا 
لدعم المشاري�ع الكبيرة 

والشركات الصغيرة 
والمتوسطة ضمن 
ثالث فئات رئيسية

 منتجات وحلول
 صندوق التنمية

 السياحي

أحدث التطورات السياحية

 افتتاح أول مكتب
 إقليمي لمنظمة

 السياحة العالمية في
الرياض في مايو 2021

 تأسيس صندوق عالمي
 لدعم السياحة بين

 المملكة العربية
 السعودية ومنظمة

السياحة العالمية
 بقيمة 100 مليار دوالر
 مخصص لنمو السياحة

 المستدام في مايو
2021

 إعالن المملكة في
 أكتوبر 2021 عن عزمها
 على استثمار أكثر من 1

 تريليون دوالر في
مشاري�ع

 سياحية على مدى
العشر سنوات القادمة

 إطالق المملكة في
 أكتوبر 2021 "المركز

 العالمي للسياحة
 المستدامة" لتعزيز نمو

قطاع السياحة
 عالميًا وتحسين تأثيره
 على المناخ والطبيعة

والمجتمعات


