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 االسئلة الشائعة

 )أسئلة عامة(

 ما هو صندوق التنمية السياحي؟

مليار دوالر( بهدف  4مليار لاير سعودي ) 15تأسس صندوق التنمية السياحي برأسمال تمويلي يبلغ 

تمكين مستثمري القطاع الخاص من االستفادة من الفرص الواعدة في قطاع السياحة بالمملكة. ومن 

خالل توفير الحلول التمويلية ودعم المستثمرين، يسعى الصندوق إلى دفع عجلة تطوير المشاريع 

السياحية المتميزة في مختلف مناطق المملكة، وبالتالي تحقيق أهداف االستراتيجية الوطنية 

% وتوفير مليون فرصة عمل 10% إلى 3للسياحة المتمثلة في رفع مساهمة القطاع السياحي من 

 . لمزيد من المعلومات، يرجى الضغط هنا ]رابط لقسم "منظومة السياحة"[.2030ة بحلول عام جديد

 

 ما هو دور صندوق التنمية السياحي ضمن منظومة السياحة الوطنية؟

من موقعه في قلب منظومة السياحة الوطنية، يسعى صندوق التنمية السياحي إلى تحقيق 

االستراتيجية الوطنية للسياحة، وذلك بالتعاون مع مختلف الهيئات استراتيجيته بما يتماشى مع 

الحكومية المسؤولة عن قطاع السياحة في المملكة مثل: وزارة السياحة، ومجلس التنمية السياحي، 

 .والهيئة السعودية للسياحة. لمزيد من المعلومات، يرجى الضغط هنا ]رابط لقسم "منظومة السياحة"[

 

 التي يخدمها الصندوق؟ المجاالتما هي 

 مجاالت رئيسية في مجال السياحة: ستةيركز صندوق التنمية السياحي على 

 الوجهات والمعالم السياحية (1
 الفنادق واإلقامة (2
 المطاعم والمقاهي ضمن الوجهات السياحية (3
 خدمات السفر والسياحة (4
 التجارب واألنشطة السياحية (5
 التسوّق السياحي (6

 

 والمتوسطة()الشركات الصغيرة 

 كيف يدعم صندوق التنمية السياحي الشركات الصغيرة والمتوسطة؟

يوفر صندوق التنمية السياحي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات االستشارية المصممة خصيصاً 

 الحتياجاتك التمويلية، عبر جميع مراحل تخطيط وتمويل االستثمار.

 لقسم "الشركات الصغيرة والمتوسطة"[. لمزيد من التفاصيل، يرجى الضغط هنا ]رابط

 

ما هي الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة لالستفادة من خدمات صندوق التنمية 

 السياحي؟

مليون لاير سعودي  200يوفر الصندوق التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة التي ال تتجاوز إيراداتها 

 سعودي. لمزيد من المعلومات حول معايير التقييم، مليون لاير 300وال تزيد احتياجاتها التمويلية عن 

 يرجى الضغط هنا ]رابط لقسم "معايير التقييم" في الموقع اإللكتروني[.

 



 

ما هي الحلول التي يوفرها صندوق التنمية السياحي للشركات الصغيرة والمتوسطة، 

 وكيف يمكنني الحصول على التمويل؟

حلول مصمّمة خصيصاً في مجال الديون وحقوق الملكية  10من تستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة 

 والضمانات.

لمعرفة المزيد حول المنتجات، يرجى الضغط هنا ]رابط لقسم الهيكل الكامل للمنتج/ الخدمات[، ولتقديم 

 طلب تمويل، يرجى الضغط هنا ]رابط لقسم "تقدم بطلبك اآلن"[.


