
 تقرير التغطيت اإلعالميت المحليت 

 لحملت إطالق التأشيرة السياحيت
 سبتمبر  4:  من

 أكتوبر 3 : إلى  
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 اضغط هنا  2019/ 09/ 27" نشرة االخبار"السعودٌة تطلك التؤشٌرة السٌاحٌة لناة العربٌة 

 اضغط هنا  2019/ 09/ 27" نشرة االخبار"السعودٌة تطلك التؤشٌرة السٌاحٌة لناة االخبارٌة 

 اضغط هنا  2019/  09/  27" نشرة االخبار"المملكة تفتح أبوابها أمام سٌاح العالم لناة اإلخبارٌة 

 اضغط هنا  2019/  09/  27" نشرة االخبار"لناة االخبارٌة السٌاحٌة  التاشٌرةالسعودٌة تطلك 

 اضغط هنا  2019 09 27حفل اطالق التؤشٌرة السٌاحٌة لناة السعودٌة 

 اضغط هنا  2019/  09/  27حفل اطالق التؤشٌرة السٌاحٌة لناة روتانا خلٌجٌة  بالعالم_اهال

 اضغط هنا  فٌدٌو تعرف على عدد الدول المإهلة للحصول على التؤشٌرة السٌاحٌة اإللكترونٌة لدخول المملكة اإلخبارٌة

 اضغط هنا  فٌدٌو خبٌر التصادي لـ اإلخبارٌة الٌوم ٌُعتبر ٌوم تارٌخً للسٌاحة السعودٌة والتمدٌرات تإكد بؤن اإلنفاق

 اضغط هنا  فٌدٌو سلطان الحربً لـ اإلخبارٌة تسهٌل التؤشٌرات السٌاحٌة سٌزٌد عدد الزوار من خارج المملكة بنسبة كبٌر

 اضغط هنا  .فً لطاع السٌاحة اإلستثمارٌةفٌدٌو سلطان مفتً لـ اإلخبارٌة التسهٌالت التً تمت الٌوم تتٌح العدٌد من الفرص 

https://www.youtube.com/watch?v=VBO2QYlY5rM
https://www.youtube.com/watch?v=q-0p6w6G5yw
https://www.youtube.com/watch?v=GQ2o9lWix_I
https://www.youtube.com/watch?v=YXKP3Z_znwQ
https://www.youtube.com/watch?v=h7613jHINlw
https://www.youtube.com/watch?v=ggoOD6GMJo8
https://www.youtube.com/watch?v=dKJP3mdcstI
C:/Users/User/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/youtube.com/watch?v=G_Ose_kZZQw
https://www.youtube.com/watch?v=tg9rq-juTbk
https://youtu.be/b3l2kOO4Fhk


 اضغط هنا  بالعالم_أهال -فٌدٌو عاجل الخطٌب هنان آالف الموالع السعودٌة التً ٌمكن لسٌاح العالم التعرف علٌها اإلخبارٌة 

 اضغط هنا  ملٌون نخلة اإلخبارٌة   أهال بالعالم 5 2فٌدٌو عاجل الخطٌب واحة األحساء تتضمن 

 اضغط هنا  اإلخبارٌة -فٌدٌو لطاع السٌاحة ٌساهم فً تنوٌع مصادر الدخل فً المملكة 

 اضغط هنا  اإلخبارٌة -دلٌمة  30دلائك إلى  5السٌاحٌة لدخول المملكة ٌستغرق من _فٌدٌو مراسل اإلخبارٌة استخراج التؤشٌرة

فٌدٌو أستاذ اإلعالم االلتصادي بندر الجعٌد لـ اإلخبارٌة مولع المملكة الجغرافً المحوري واحد من أهم النماط التً 

 ٌُعّول علٌها المائمٌن 
 اضغط هنا 

 اضغط هنا  بالعالم_أهال -فٌدٌو الخطٌب ألول للسائح الشغوف هذه فرصة لتحصل على المغامرة فً مكان جدٌد اإلخبارٌة 

 اضغط هنا  فٌدٌو الخطٌب تتمٌز المملكة بجمال الطبٌعة بجانب المٌمة التارٌخٌة لتراثها اإلخبارٌة   أهال بالعالم

 اضغط هنا  فٌدٌو سلطان الحربً لـ اإلخبارٌة تسهٌل التؤشٌرات السٌاحٌة سٌزٌد عدد الزوار من خارج المملكة بنسبة كبٌر

 اضغط هنا  بالعالم_أهال -فٌدٌو الخطٌب تتمٌز المملكة بجمال الطبٌعة بجانب المٌمة التارٌخٌة لتراثها اإلخبارٌة 

 اضغط هنا  فٌدٌو الخطٌب ال تجد شعبا آخر ٌتسابك على إكرام الضٌف كالسعودٌٌن اإلخبارٌة   أهال بالعالم

https://youtu.be/JKQlvXLFJrA
https://youtu.be/r49TTv8GsG4
https://youtu.be/vjt8jYW4EG8
https://youtu.be/pCTgHTA0UDc
https://youtu.be/tg65bNy5JWA
https://youtu.be/kTPZ3rs13Xk
https://youtu.be/1V8cLpZnm34
https://youtu.be/tg9rq-juTbk
https://youtu.be/1V8cLpZnm34
https://youtu.be/e95uXsTaD84


 اضغط هنا  تحت لٌادة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن و ولً العهد اإلخبارٌة  2030فٌدٌو الخطٌب نحمك رإٌة السعوٌة

 اضغط هنا  اإلخبارٌة   أهال بالعالم 2030بحلول  10نستهدف أن تساهم السٌاحة فً الناتج المحلً بنسبة الخطٌب  فٌدٌو

 اضغط هنا  2022ملٌون سائح بحلول عام  64السعودٌة تستهدف استمبال 

 اضغط هنا  نمل مباشر عن إطالق التؤشٌرات السٌاحٌة للسعودٌة

 اضغط هنا  أهال بالعالم اإلعالن عن إطالق التؤشٌرات السٌاحٌة للسعودٌة

 اضغط هنا  2030ماهو عدد السٌاح الذٌن ترٌد السعودٌة استمطابهم بحلول العام 

 اضغط هنا  مسإول سعودي ٌكشف ألول مرة عن حجم االستثمار الدولً فً السٌاحة السعودٌة أهال بالعالم

 اضغط هنا  دولة لزٌارة السعودٌة شاهد سكاي 49تدشٌن تؤشٌرة سٌاحٌة لمواطنً 

 اضغط هنا  ملٌون زائر سنوٌاً     التفاصٌل مع خلف الخلف   100مطارات السعودٌة تستعد الستمبال 

 اضغط هنا  دولة لزٌارة السعودٌة العربٌة 49تدشٌن تؤشٌرة سٌاحٌة لمواطنً 

https://youtu.be/Z3Eie6CG3d0
https://youtu.be/fMHt16aY37Y
https://youtu.be/5frcAByG06U
https://youtu.be/Z5r36jPG3GU
https://youtu.be/Bl3lVxT_ArQ
https://youtu.be/S1Itr_vUoDo
https://youtu.be/oN5L7M7K6MA
https://youtu.be/nNcaP8KrxXU
https://youtu.be/oF99ZK-YyDU
https://youtu.be/IeRT68GNyeo


 اضغط هنا  حفل اطالق التؤشٌرة السٌاحٌة   Mbcلناة  بالعالم_اهال

 اضغط هنا  حفل اطالق التؤشٌرة السٌاحٌة لناة السعودٌة 

 اضغط هنا  حفل اطالق التؤشٌرة السٌاحٌة لناة السعودٌة بالعالم_اهال

 اضغط هنا  لناة روتانا خلٌجٌة اطالق حفل التؤشٌرة السٌاحٌة بالعالم_اهال

 اضغط هنا  2019/09/28 اسبوعفً  mbcأحمد الخطٌب رئٌس مجلس إدارة الهٌئة العامة للسٌاحة  mbcلناة

 اضغط هنا  2019/09/28اسبوع فً  mbcدولة  47السعودٌة التؤشٌرة السٌاحٌة تشمل مواطنً  mbcلناة  بالعالم_اهال

 اضغط هنا  2019/09/28" فً اسبوع mbc"السعودٌة تبدأ تطبٌك التؤشٌرة السٌاحٌة mbcلناة بالعالم_اهال

 اضغط هنا  2019/09/28" فً اسبوع mbc"ماجد المصبً وزٌر التجارة واالستثمار  mbcلناة بالعالم_اهال

 اضغط هنا  2019/09/28" فً اسبوع mbc"إصدار التؤشٌرة اإللكترونٌة  للسٌاحةبعدٌروجون  MBCمذٌعو  بالعالم_اهال

 اضغط هنا  حفل اطالق التؤشٌرة السٌاحٌة لناة السعودٌة بالعالم_اهال

https://www.youtube.com/watch?v=0gMsUX7sqgk&list=PLwGzEv-_n8w9Cxfvd_TfKTDI6iHyOFF7P&index=38&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=h7613jHINlw&list=PLwGzEv-_n8w9Cxfvd_TfKTDI6iHyOFF7P&index=40&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=espmcqe95X4&list=PLwGzEv-_n8w9Cxfvd_TfKTDI6iHyOFF7P&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=MjPNKROuxPU&list=PLwGzEv-_n8w9Cxfvd_TfKTDI6iHyOFF7P&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=VdgkHHOd-Ps&list=PLwGzEv-_n8w9Cxfvd_TfKTDI6iHyOFF7P&index=39
https://www.youtube.com/watch?v=wm2ATbXQerU&list=PLwGzEv-_n8w9Cxfvd_TfKTDI6iHyOFF7P&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=h3dLZJg9-mY&list=PLwGzEv-_n8w9Cxfvd_TfKTDI6iHyOFF7P&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=yhRnDJtzHXs&list=PLwGzEv-_n8w9Cxfvd_TfKTDI6iHyOFF7P&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=hym0koHU4rs&list=PLwGzEv-_n8w9Cxfvd_TfKTDI6iHyOFF7P&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=WdMZgeT9pKo&list=PLwGzEv-_n8w9Cxfvd_TfKTDI6iHyOFF7P&index=44


 اضغط هنا  تمرٌر"دولة  49لناة السعودٌة التؤشٌرة السٌاحٌة للمملكة فورٌة من  بالعالم_اهال

 اضغط هنا  نشرة االخبار"50الجانب الرلمً فً السٌاحة بلغت نسبته  السواحةلناة االخبارٌة  بالعالم_اهال

 اضغط هنا  "االلتصاد"لناة االخبارٌة لطاع السٌاحة  بالعالم_اهال

 اضغط هنا  لناة السعودٌة فصل جدٌد فً استراتٌجٌة السٌاحة الوطنٌة بالعالم_اهال

 اضغط هنا  "التاسعة النشرة"السٌاحٌةاطالق التؤشٌرة  mbcلناة  بالعالم_اهال

 اضغط هنا  "  نشرة االخبار"لناة االخبارٌة اطالق التؤشٌرة السٌاحٌة  بالعالم_اهال

 اضغط هنا  الدكتورة أمل الهزانً لـ األسبوع فً ساعة   سنلمس أهمٌة التؤشٌرة السٌاحٌة عندما تصبح عوائدها

 اضغط هنا  الكاتب بسام فتٌنً   تسهٌل إجراءات السٌاحة ووجود خٌارات سٌاحٌة مختلفة فً أي بلد هو دعم اللتصادها 

 اضغط هنا  هل تشمل تؤشٌرة السٌاحة السعودٌة الجدٌدة أداء العمرة

 اضغط هنا  التحدي أمامنا اآلن كمواطنٌن سعودٌٌن أن نكون مإثرٌن بنفس المدر الذي البازعًالمستشار اإلعالمً سلطان 

https://www.youtube.com/watch?v=Qw0l_1_3ark&list=PLwGzEv-_n8w9Cxfvd_TfKTDI6iHyOFF7P&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=RqO7z4faJ0g&list=PLwGzEv-_n8w9Cxfvd_TfKTDI6iHyOFF7P&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=xFb3ypk0M60&list=PLwGzEv-_n8w9Cxfvd_TfKTDI6iHyOFF7P&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=nQFEvMBvOPY&list=PLwGzEv-_n8w9Cxfvd_TfKTDI6iHyOFF7P&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=mOATDAkFXrQ&list=PLwGzEv-_n8w9Cxfvd_TfKTDI6iHyOFF7P&index=49
https://www.youtube.com/watch?v=RoQ6W4sE09c&list=PLwGzEv-_n8w9Cxfvd_TfKTDI6iHyOFF7P&index=50
https://youtu.be/WsKed0GvI0g
https://youtu.be/jdVyiNz2Z8s
https://youtu.be/Nd7tIy4lJUg
https://youtu.be/iJGKWYUevZQ


 اضغط هنا  فٌدٌو فلكلور من غرب المملكة العربٌة السعودٌة أهال بالعالم

 اضغط هنا  السٌاحٌةعرض ُمذهل إلمكانات شواطئ المملكة البحرٌة من حفل أهالً بالعالم بمناسبة إطالق التؤشٌرة 

 اضغط هنا  "الصورة تتكلم"لناة االخبارٌة اطالق التؤشٌرة السٌاحٌة  بالعالم_اهال

 اضغط هنا  "  نشرةاالخبار"بالعالم لناة االخبارٌة اطالق التؤشٌرة السٌاحٌة _اهال

 اضغط هنا  "طبعة المشاهد"لناة االخبارٌة التؤشٌرة السٌاحٌة  بالعالم_اهال

 اضغط هنا  "جرس االغالق"السٌاحٌة  التاشٌرةلناة العربٌة  بالعالم_اهال

 اضغط هنا  "جرس االغالق"لناة العربٌة اطالق التؤشٌرة السٌاحٌة  بالعالم_اهال

 اضغط هنا  "سٌدتً "لناة روتانا خلٌجٌة اطالق التؤشٌرة السٌاحٌة  بالعالم_اهال

 اضغط هنا  "النشرة الرابعة"لناة العربٌة اطالق التؤشٌرة السٌاحٌة  بالعالم_اهال

 اضغط هنا  "ساعة فً االلتصاد"لناة االخبارٌة التؤشٌرة السٌاحٌة  بالعالم_اهال

https://youtu.be/txqxKMfLhDI
https://www.youtube.com/watch?v=9-AimbwTETo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xdN64hAb9IA&list=PLwGzEv-_n8w9Cxfvd_TfKTDI6iHyOFF7P&index=53&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=At0o7AayJxs&list=PLwGzEv-_n8w9Cxfvd_TfKTDI6iHyOFF7P&index=54&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=r19MJpjuIeM&list=PLwGzEv-_n8w9Cxfvd_TfKTDI6iHyOFF7P&index=55&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=657a6z2QhZk&list=PLwGzEv-_n8w9Cxfvd_TfKTDI6iHyOFF7P&index=56&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=zLx4Fy1XFWw&list=PLwGzEv-_n8w9Cxfvd_TfKTDI6iHyOFF7P&index=57&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=g-bF6T79aGI&list=PLwGzEv-_n8w9Cxfvd_TfKTDI6iHyOFF7P&index=58&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=uP5whT4o0W4&list=PLwGzEv-_n8w9Cxfvd_TfKTDI6iHyOFF7P&index=59&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=mQ7bUuA9EIQ&list=PLwGzEv-_n8w9Cxfvd_TfKTDI6iHyOFF7P&index=60&t=0s


 اضغط هنا  بالعالم_اهال# :تعلنها 🇸🇸المملكة .. من للب عواصم لارات الكرة األرضٌة

 اضغط هنا  .السٌاحٌة_التؤشٌرة#المملكة تفتح أبوابها للسٌاح من مختلف أرجاء العالم بإطالق  ولٌد_مع_الدوري#

 اضغط هنا  .والرٌاضة بالمملكة؟ السٌاحٌة_التؤشٌرة#ما هو الرابط بٌن  ولٌد_مع_الدوري#

 اضغط هنا  الرٌاض تطلك نظاما جدٌدا لتؤشٌرات السٌاح

عام لذلن ندعوكم لتذوق طعامنا 100نمود سٌاراتكم منذ : رئٌس هٌئة السٌاحة السعودٌة ممازحا صحفٌا ٌابانٌا  اضغط هنا  

 اضغط هنا  ملٌار دوالر 23السعودٌة تبدأ بإصدار تؤشٌرات سٌاحٌة وتنفذ مشارٌع ترفٌهٌة فً الرٌاض بـ / جلسة األعمال

 اضغط هنا  السعودٌة تفتح باب التؤشٌرات السٌاحٌة، لكنها تستثنً العرب

https://youtu.be/gZaMgmjXzNo
https://twitter.com/DawryWaleed/status/1178058084046036993?s=20
https://twitter.com/DawryWaleed/status/1178058240204115970?s=20
https://www.youtube.com/watch?v=2SIniYgJWAI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FSJ_owf2KMM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8Kg7Ns_zMf4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2syGBR9HExo&feature=youtu.be


 اضغط هنا  اهال بالعالم اذاعة مكس اف ام اطالق التؤشٌرة السٌاحٌة

 اضغط هنا  اهال بالعالم اذاعة الف الف اف ام اطالق التؤشٌرة السٌاحٌة

 اضغط هنا  01/  10/  2019" عبدالرحمن الصانع"اذاعة الرٌاض برنامج إٌماع المساء  بالعالم_أهال

ة   ّ اعي  د  ة  الإ  طي 
غ   الت 

https://www.youtube.com/watch?v=-4IkhfUHiv4
https://www.youtube.com/watch?v=s_9otwZue6k&list=PLwGzEv-_n8w9Cxfvd_TfKTDI6iHyOFF7P&index=63&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=IYFiQFL4euM&list=PLwGzEv-_n8w9Cxfvd_TfKTDI6iHyOFF7P&index=64&t=0s


ة   ي  حف 
الص

ة   طي 
غ   الت 



 أسرار وحكاٌات الرحالة فً الجزٌرة العربٌة الرابط هنا

 الوجهة السٌاحٌة المادمة بموة.. المملكة الرابط هنا

 ألف وظٌفة مباشرة فً مطارات المملكة 100 الرابط هنا

 المشارٌع الكبرى تإهل المملكة لمراكز أفضل فً المإشرات السٌاحٌة الدولٌة: متخصصون الرابط هنا

 وجهة عالمٌة.. السعودٌة الرابط هنا

 كنوز سٌاحٌة مبهرة.. السعودٌة   الرابط هنا

ة   -1 ي  هي 
الي 
ر  ازب  ق   ي 

https://www.al-madina.com/article/650380
https://www.okaz.com.sa/article/1747431
http://www.aleqt.com/2019/09/22/article_1680471.html
https://arriyadiyah.com/661494
https://www.skynewsarabia.com/amp/video/1285128-السعودية-كنوز-سياحية-مبهرة


 السعودٌة على خرٌطة الوجهات السٌاحٌة.. بفعالٌات فرٌدة  الرابط هنا

 موالع أثرٌة سعودٌة فً طرٌمها لمائمة التراث العالمً 9 الرابط هنا

 «مشاعر فٌّاضة»نجوم عالمٌون لفتوا أنظار العالم إلى المملكة بـ الرابط هنا

ة   -1 ي  هي 
الي 
ر  ازب  ق   ي 

https://sabq.org/KShDZb
https://aawsat.com/home/article/1920406/9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
http://www.alriyadh.com/1779108


الإت   -2 ي  مق 
 الرا 

 !!السٌاحة والعباءة هنا الرابط

 أنظمة تنتظر التطوٌر هنا الرابط

 أهال بالعالم فً السعودٌة هنا الرابط

 أهالً بالعالم... تسوٌك السعودٌة  هنا الرابط

 أهالً وسهالً بالعالم هنا الرابط

 المردود االلتصادي هنا الرابط

https://www.alyaum.com/articles/6213417/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%A1%D8%A9!!
https://maaal.com/archives/20190929/128761
https://al-ain.com/article/saudia-arabia-welcome-world
http://www.al-jazirah.com/2019/20190929/ec5.htm
https://www.al-madina.com/article/652153/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%A3%D9%87%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D9%87%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
http://www.alriyadh.com/1779327


 التؤشٌرة السٌاحٌة والتحول للبناء االلتصادي هنا الرابط

 التؤشٌرة السٌاحٌة وااللتصاد الخفً هنا الرابط

 اآلن أصبح بوسعهم المدوم هنا الرابط

 ثمافة السٌاحة هنا الرابط

 الدبلوماسٌة العامة فً السٌاحة السعودٌة هنا الرابط

 وعدٌنا الصعب ... التؤشٌرة السٌاحٌة  هنا الرابط

الإت   -2 ي  مق 
 الرا 

http://www.aleqt.com/2019/09/29/article_1684331.html
https://maaal.com/archives/20190929/128763
http://www.aleqt.com/2019/09/29/article_1684371.html
https://www.okaz.com.sa/article/1748762/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://www.alyaum.com/articles/6213413/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://makkahnewspaper.com/article/1113088


 السٌاحة لوة ناعمة هناالرابط 

 ترلٌوناتخسرنا  هناالرابط 

 ما فوائد السٌاحة؟ هنا الرابط

 اإلرشاد السٌاحً هناالرابط 

 !السعودٌة بلد سٌاحً  هنا الرابط

 طلبات السٌَّاح هنا الرابط

الإت   -2 ي  مق 
 الرا 

http://www.alriyadh.com/1779175
http://www.alriyadh.com/1779577
http://www.aleqt.com/2019/09/30/article_1684811.html
http://www.aleqt.com/2019/09/30/article_1684796.html
https://www.okaz.com.sa/article/1748911/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A-!
https://www.okaz.com.sa/article/1748909/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD


 عندما ٌتحدث عنا العالم كما ٌرانا ال كما ٌسمع عنا هنا الرابط

 التصاد وُسمعة.. التؤشٌرة هنا الرابط

 صناعة طموحة للسٌاحة هنا الرابط

 أهال بالعالم  فً المملكة الرابط هنا 

 نافذة على جمال الوطن.. التؤشٌرة السٌاحٌة هنا الرابط

 والبنٌة الثمافٌة التؤشٌرة السٌاحٌة الرابط هنا

الإت   -2 ي  مق 
 الرا 

https://www.okaz.com.sa/article/1748912/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%83%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%
http://www.alriyadh.com/1779552
http://www.alriyadh.com/1779552
http://www.alriyadh.com/1779552
https://albiladdaily.com/2019/09/30/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%B7%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9/
https://www.alyaum.com/articles/6213580/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84/%D8%A3%D9%87%D9%84%D8%A7_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9
http://www.al-jazirah.com/2019/20190930/ar4.htm
http://www.al-jazirah.com/2019/20190930/ln19.htm


 التؤشٌرة السٌاحٌة واالنفتاح على العالم الرابط هنا

 (1)حلم تحمك .. السٌاحة الثمافٌة هنا الرابط

 الشاطرة تغزل بمغزل من ذهب الرابط هنا

 سعد الدوسري -أهالً بالعالم  الرابط هنا 

 أهال بالعالم/ تاٌم الٌن  الرابط هنا

ً ».. السٌاحة والموة الناعمة  هنا الرابط ً « ولد ملكا  أنموذجا

الإت   -2 ي  مق 
 الرا 

https://www.alyaum.com/articles/6213749/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://www.okaz.com.sa/article/1749076/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-(1)
https://www.okaz.com.sa/article/1749076/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-(1)
https://www.okaz.com.sa/article/1749076/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-(1)
https://aawsat.com/home/article/1925656/%D9%85%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%BA%D8%B2%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%BA%D8%B2%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%B0%D9%87%D8%A8
http://www.al-jazirah.com/2019/20191001/ms6.htm
http://www.alriyadh.com/1779792
https://www.okaz.com.sa/article/1749075/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%AF-%D9%8


 !لماذا ؟.. عن السٌاحة أحدثكم هنا الرابط

 السعودٌة تفتح أبوابها للسٌاحة هنا  الرابط

 التؤشٌرة السٌاحٌة واالنفتاح على العالم هنا  الرابط

 «ٌا جبل ما ٌهزن رٌح».. السعودٌة هنا  الرابط

 دعوة لكل العالم.. التؤشٌرة السعودٌة الرابط هنا

 السٌاحة وتعزٌز الهوٌة السعودٌة هنا  الرابط

الإت   -2 ي  مق 
 الرا 

https://www.okaz.com.sa/article/1749074/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D9%83%D9%85-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-!
http://www.aleqt.com/2019/10/01/article_1685571.html
http://www.aleqt.com/2019/10/01/article_1685571.html
https://www.alyaum.com/articles/6213749/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B9
https://www.alyaum.com/articles/6213749/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B9
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1184952
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1184952
https://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/views/2019/10/02/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://makkahnewspaper.com/article/1113282
https://makkahnewspaper.com/article/1113282


 ..!الذوق العام والتؤشٌرات السٌاحٌة الرابط هنا

 اآلخرون لدٌنا الرابط هنا

 والمستمبل الطموح..التؤشٌرة السٌاحٌة  الرابط هنا

 أهالً بالعالم الرابط هنا

 أهالً بالعالم فً السعودٌة الرابط هنا

 تؤشٌرة السٌاحة الرابط هنا

الإت   -2 ي  مق 
 الرا 

https://www.al-madina.com/article/652651/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9!
https://www.okaz.com.sa/article/1746296/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://albiladdaily.com/2019/10/03/التأشيرة-السياحية-والمستقبل-الطموح/
https://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/views/2019/10/03/%D8%A3%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://makkahnewspaper.com/article/1113348
http://52.214.82.70/1779917


 أخٌراً سوف ٌشاهد العالم مدائن صالح هنا الرابط

الإت   -2 ي  مق 
 الرا 

https://aawsat.com/home/article/1928716/%D8%B2%D8%A7%D9%87%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B3/%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%B3%D9%88%D9%81-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%86-%D8%B5%D8%


 دولة للمملكة بالتؤشٌرة السٌاحٌة 49دخول مواطنً .. بدءاً من الٌوم الرابط هنا

 السعودٌة تفتح أبوابها للسٌاح من مختلف دول العالم  الرابط هنا

 ملٌار لاير 115واستمطاب "التؤشٌرة السٌاحٌة "المملكة تعلن إطالق  الرابط هنا

 ملٌار لاير 115إطالق التؤشٌرة السٌاحٌة باستثمارات تصل  الرابط هنا

ً  الرابط هنا  «التؤشٌرة السٌاحٌة»السعودٌة تفتح باب ... رسمٌا

 الرابط هنا
المملكة تفتح أبوابها للسٌاح من مختلف أرجاء العالم بإطالق التؤشٌرة السٌاحٌة وتعلن عن استمطاب 

 ملٌار لاير 115

ة   -3 ي  حف 
الص

از  ت   الإ خ 

http://www.alriyadh.com/1779157
https://bit.ly/2mehH4f
https://bit.ly/2mehH4f
https://bit.ly/2ne48BZ
https://bit.ly/2mqZQXN
https://aawsat.com/home/article/1921526/%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9%C2%BB
http://www.alriyadh.com/1779174


 2030ملٌون زٌارة سنوًٌّا بحلول  100تهدف الستمبال " السٌاحة"استراتٌجٌة ": الخطٌب" الرابط هنا

 دولة دون تؤشٌرة مسبمة  49الملكة استمبال مواطنً  الرابط هنا

 

 السائحات الوافدات إلى السعودٌة غٌر ملزمات بالعباء : رئٌس هٌئة السٌاحة الرابط هنا

   تاشٌرةدخول المملكة العربٌة السعودٌة بدون ...ابتداء من الٌوم : عاجل  الرابط هنا

 السعودٌة ستصدر تؤشٌرات سٌاحٌة للمرة األولى الرابط هنا

 السعودٌة تصدر تؤشٌرات سٌاحٌة للمرة األولى.. تخفٌف المٌود على زي األجنبٌات الرابط هنا

ة   -3 ي  حف 
الص

از  ت   الإ خ 

https://bit.ly/2njMNrm
https://bit.ly/2nCS4dr
https://bit.ly/2n2lCRI
https://bit.ly/2nAlWam
https://bit.ly/2malTBR
https://bit.ly/2n2EYpR


 السعودٌة تصدر تؤشٌرات سٌاحٌة للمرة األولى .. تخفٌف المٌود على زي األجنبٌات الرابط هنا

 دولة 49تؤشٌرات سٌاحٌة للمرة األولى لمواطنً .. السعودٌة الرابط هنا

 دولة  48السعودٌة تفتح أبوابها أمام فنلندا و الرابط هنا

 السعودٌة تفتح أبوابها أمام السٌاح األجانب الرابط هنا

 األجنبٌات لن ٌضطررن الرتداء العباءة والبرلع..السعودٌة  الرابط هنا

 السعودٌة ستصدر التؤشٌرة السٌاحٌة للمرة األولى  الرابط هنا

ة   -3 ي  حف 
الص

از  ت   الإ خ 

https://bit.ly/2lwijlj
https://bit.ly/2n408Uo
https://bit.ly/2lvFhZF
https://bbc.in/2lyQN6L
https://bit.ly/2maeZwk
https://bit.ly/2m1CB6y


 السعودٌة تصدر تؤشٌرات سٌاحٌة.. للمرة األولى الرابط هنا

 السعودٌة ستصدر تؤشٌرات سٌاحٌة للمرة األولى الرابط هنا

 لرار سعودي جدٌد بشؤن النساء األجنبٌات الرابط هنا

 .السعودٌة ستصدر تؤشٌرات سٌاحٌة للمرة األولى الرابط هنا

 السعودٌة تعتزم فتح أبوابها أمام السٌاح األجانب بنظام تؤشٌرات جدٌد الرابط هنا

 !خبر هام لألجنبٌات.. تغٌٌر كبٌر بشؤن المالبس بالسعودٌة الرابط هنا

ة   -3 ي  حف 
الص

از  ت   الإ خ 

https://bit.ly/2m18qfO
https://bit.ly/2mdJnG6
https://bit.ly/2mdJnG6
https://bit.ly/2maB3qL
https://bit.ly/2mdM6PQ
https://bit.ly/2lwaH26
https://bit.ly/2maESMD


 السعودٌة ستصدر تؤشٌرات سٌاحٌة للمرة األولى الرابط هنا

 األجنبٌات لن ٌضطررن الرتداء العباءة والبرلع..السعودٌة  الرابط هنا

 دوالر 80دولة ممابل  49وتبدأ بـ .. السعودٌة تصدر تؤشٌرات سٌاحٌة ألول مرة الرابط هنا

 السعودٌة تصدر تؤشٌرات سٌاحٌة للمرة األولى .. تخفٌف المٌود على زي األجنبٌات الرابط هنا

 السعودٌة ستصدر تؤشٌرات سٌاحٌة للمرة األولى الرابط هنا

 السعودٌة تفتح أبوابها أمام السٌاح األجانب الرابط هنا

ة   -3 ي  حف 
الص

از  ت   الإ خ 

https://bit.ly/2lvPt4n
https://bit.ly/2m1g4qw
https://bit.ly/2m1Outc
https://bit.ly/2nDqKvD
https://bit.ly/2nGwAwl
https://bit.ly/2naYwIl


 األجنبٌات لن ٌضطررن الرتداء العباءة والبرلع..السعودٌة  الرابط هنا

 السعودٌة تفتح أبوابها أمام السٌاح ... للمرة األولى فً تارٌخها الرابط هنا

 دولة بدخول أراضٌها دون تؤشٌرة 49السعودٌة تسمح لمواطنً  الرابط هنا

 إجراء سعودي بشؤن مالبس األجنبٌات داخل المملكة  الرابط هنا

 األجنبٌات لن ٌضطررن الرتداء العباءة والبرلع..السعودٌة  الرابط هنا

 السعودٌة ستصدر تؤشٌرات سٌاحٌة للمرة األولى فً تارٌخها الرابط هنا

ة   -3 ي  حف 
الص

از  ت   الإ خ 

https://bit.ly/2lB7izc
https://bit.ly/2lBtt8s
https://bit.ly/2nIjVsT
https://bit.ly/2nIjVsT
https://bit.ly/2lwIEzH
https://bit.ly/2n4u2b6


 األجنبٌات لن ٌضطررن الرتداء العباءة والبرلع..السعودٌة  الرابط هنا

 وتخفٌف من لواعد الزّي .. السعودٌة ستصدر تؤشٌرات سٌاحٌة للمرة األولى الرابط هنا

 السعودٌة ستصدر تؤشٌرات سٌاحٌة للمرة األولى فً تارٌخها الرابط هنا

 تؤشٌرات سٌاحٌة سعودٌة.. للمرة األولى الرابط هنا

 دوالر 80دولة ممابل  49وتبدأ بـ .. السعودٌة تصدر تؤشٌرات سٌاحٌة ألول مرة الرابط هنا

 السعودٌة تُصدر تؤشٌرات سٌاحٌة سرٌعة .. ” التنمّل من دون ارتداء العباءة الرابط هنا

ة   -3 ي  حف 
الص

از  ت   الإ خ 

https://bit.ly/2nbrXKn
https://bit.ly/2m9DqKk
https://bit.ly/2nB1ciK
https://bit.ly/2m1Be7W
https://bit.ly/2m1Be7W
https://bit.ly/2m1Be7W
https://bit.ly/2m1CWpS
https://bit.ly/2mdrp6D
https://bit.ly/2nanN5q
https://bit.ly/2nanN5q
https://bit.ly/2nanN5q


 السعودٌة تصدر تؤشٌرات سٌاحٌة واألجنبٌات سٌتنملن بدون عباءة  الرابط هنا

 السعودٌة ستصدر تؤشٌرات سٌاحٌة للمرة األولى الرابط هنا

 لزٌارة السعودٌة السٌاحٌة التؤشٌرةهذه تفاصٌل  الرابط هنا

 السعودٌة تبدأ إصدار تؤشٌرات سٌاحٌة للمرة األولى الرابط هنا

 تفاصٌل تؤشٌرة السٌاحة السعودٌة .. ٌبدأ العمل بها السبت الرابط هنا

 تفاصٌل تؤشٌرة السٌاحة السعودٌة.. العمل بها ٌبدأ السبت الرابط هنا

ة   -3 ي  حف 
الص

از  ت   الإ خ 

https://bit.ly/2lBKHSZ
https://bit.ly/2n8tGjU
https://bit.ly/2m91iOv
https://bit.ly/2m91iOv
https://bit.ly/2m91iOv
https://bit.ly/2lBPyDH
https://bit.ly/2neyhki
https://bit.ly/2n8ECOu
https://bit.ly/2n8ECOu
https://bit.ly/2n8ECOu


 الشروط الجدٌدة للحصول على التؤشٌرة السٌاحٌة: السعودٌة الرابط هنا

 الرابط هنا
المملكة تفتح أبوابها للسٌاح من مختلف أرجاء العالم بإطالق التؤشٌرة السٌاحٌة وتعلن عن / التصادي 

 ملٌار لاير 115استمطاب 

 ملٌار لاير 115واستمطاب .. السعودٌة تفتح أبوابها للسٌاح الرابط هنا

 السعودٌة تباشر إصدار تؤشٌرات سٌاحٌة..  تاشٌرةدولة ٌدخلون بال  49مواطنو  الرابط هنا

 2030الكبار استمباالً للسٌاح فً العالم بحلول  5ضمن الـ  التّمولعالسعودٌة تستهدف  الرابط هنا

 ملٌار لاير 115تستهدف استمطاب  السعودٌة..السٌاحٌةمع إطالق التؤشٌرة  الرابط هنا

ة   -3 ي  حف 
الص

از  ت   الإ خ 

https://bit.ly/2nhbq7J
https://bit.ly/2nlEFGs
https://bit.ly/2mdQej8
https://bit.ly/2mdQej8
https://bit.ly/2mdQej8
https://bit.ly/2nWKcnt
https://bit.ly/2nkPbha
https://bit.ly/2nV3dGQ


 دول ٌحك لسٌاحها الحصول على تؤشٌرة الدخول للمملكة عند الوصول تعرف علٌها الرابط هنا

 المملكة تفتح أبوابها للعالم بإطالق التؤشٌرة السٌاحٌة الرابط هنا

 النساء األجنبٌات سٌلتزمن باللباس المحتشم فً المملكة: «بلومبٌرغ»الخطٌب لـ  الرابط هنا

 الرابط هنا
 دولة 49جاهزة فً « التؤشٌرة السٌاحٌة».. ساعة 24بعد 

 

 دولة عبر الفٌزا اإللكترونٌة 49المملكة تدشن الفٌزا السٌاحٌة لمواطنً  الرابط هنا

 الرابط هنا
 أهالً : السعودٌة للعالم

 دولة فً مرحلة أولى 49تؤشٌرات إلكترونٌة سٌاحٌة لمواطنً 

ة   -3 ي  حف 
الص

از  ت   الإ خ 

https://www.okaz.com.sa/article/1748635/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%8A%D8%AD%D9%82-%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7
https://www.okaz.com.sa/article/1748632/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://www.okaz.com.sa/article/1748632/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://www.okaz.com.sa/article/1748632/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://www.okaz.com.sa/article/1748602/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8-%D9%84-%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B4%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9
https://www.okaz.com.sa/article/1748605/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-24-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D9%81%D9%8A-49-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://www.al-jazirah.com/2019/20190928/ln26.htm
https://aawsat.com/home/article/1921686/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A3%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%8B


 تدشٌن التؤشٌرة السٌاحٌة سٌُسهم فً خلك فرص وظٌفٌة: وزٌر التجارة الرابط هنا

 للرٌاضة دور مهم فً تعزٌز السٌاحة: الفٌصل الرابط هنا

 األنشطة الرٌاضٌة تعزز التنوع السٌاحً: الفٌصل  الرابط هنا

 المملكة تفتح أبوابها للسٌاح من مختلف أرجاء العالم بإطالق التؤشٌرة السٌاحٌة الرابط هنا

 ملٌار لاير 100ستسهم فً زٌادة الدخل المحلً إلى أكثر من « الثمافة»: فاٌز الرابط هنا

 والكازاخالسعودٌة تفتح أبوابها لألمرٌكان والروس .. عاما 117بعد  الرابط هنا

ة   -3 ي  حف 
الص

از  ت   الإ خ 

https://bit.ly/2njNYXO
https://bit.ly/2njNYXO
https://bit.ly/2njNYXO
https://arriyadiyah.com/662162
https://www.alyaum.com/articles/6213382/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A
https://www.alyaum.com/articles/6213382/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A
https://www.alyaum.com/articles/6213382/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A
https://albiladdaily.com/2019/09/27/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%A3/
https://www.okaz.com.sa/article/1748740/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-100-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84
https://www.okaz.com.sa/article/1748740/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-100-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84
https://www.okaz.com.sa/article/1748740/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-100-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84
https://www.elbalad.news/3997135


 الرابط هنا
..   2030ملٌون زٌارة سٌاحٌة فً  100االستراتٌجٌة الوطنٌة للسٌاحة تستهدف الوصول إلى 

 دولة 49اطالق التؤشٌرة السٌاحٌة إلكترونٌاً لـ

 تصدر ضوابط تطبٌك الئحة الذوق العام« الداخلٌة»وتدخل حٌز التنفٌذ الٌوم .. مخالفة 19تتضمن  الرابط هنا

ً : رئٌس هٌئة الرٌاضة الرابط هنا  إطالق التؤشٌرة السٌاحٌة سٌجعل المملكة من أبرز الوجهات عالمٌا

 دلائك الستخراجها 5رٌاال رسوم التؤشٌرة السٌاحٌة و 440 الرابط هنا

 التؤشٌرة السٌاحٌة باطالقالمملكة تفتح أبوابها لزوار العالم  الرابط هنا

 وزارة الداخلٌة تصدر ضوابط تطبٌك الئحة الذوق العام   الرابط هنا

ة   -3 ي  حف 
الص

از  ت   الإ خ 

http://www.alriyadh.com/1779278
http://www.alriyadh.com/1779283
http://www.alriyadh.com/1779257
http://www.alriyadh.com/1779257
http://www.alriyadh.com/1779257
http://www.aleqt.com/2019/09/28/article_1683951.html
https://www.alyaum.com/articles/6213362/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://makkahnewspaper.com/article/1113019/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://makkahnewspaper.com/article/1113019/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://makkahnewspaper.com/article/1113019/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85


 أهالً بالعالم فً مملكة الضٌافة: «مغرداً » وزٌر اإلعالم  الرابط هنا

 تُجٌب« السٌاحة»أنت تسؤل و.. التؤشٌرة السٌاحٌة الرابط هنا

 استثمارات واعدة وملٌون فرصة عمل.. التؤشٌرة السٌاحٌة الرابط هنا

 2021ملٌون زائر للمملكة بحلول  25: رئٌس هٌئة الرٌاضة عمب إطالق التؤشٌرة السٌاحٌة الرابط هنا

 تصدر ضوابط تطبٌك الئحة الذوق العام« الداخلٌة» الرابط هنا

 مخالفة ٌعالب مرتكبها بغرامات مالٌة 19تدخل حٌز التنفٌذ تتضمن « الذوق العام»الئحة : السعودٌة الرابط هنا

ة   -3 ي  حف 
الص

از  ت   الإ خ 

https://www.al-madina.com/article/652030/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%A3%D9%87%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://www.okaz.com.sa/article/1748646/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%A3%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D9%8A%D8%A8
https://www.okaz.com.sa/article/1748636/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-
https://www.okaz.com.sa/article/1748636/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-
https://www.okaz.com.sa/article/1748636/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84
https://www.okaz.com.sa/article/1748653/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://aawsat.com/home/article/1922106/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%C2%BB-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%AD%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0
https://aawsat.com/home/article/1922106/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%C2%BB-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%AD%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0
https://aawsat.com/home/article/1922106/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%C2%BB-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%AD%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0


 هنا تفاصٌلها.. وزارة الداخلٌة تُصدر ضوابط تطبٌك الئحة الذوق العام الرابط هنا

 الرابط هنا
الداخلٌة  :مخالفة وتدخل حٌز التنفٌذ الٌوم 19لاير تتضمن  50ٌعالب مرتكبها بغرامات مالٌة؛ أللها 

 تصدر ضوابط تطبٌك الئحة الذوق العام

 سفٌر المملكة لدى مملكة بلجٌكا ودولٌة لوكسمبورغ ٌمٌم حفل تدشٌن التؤشٌرة السٌاحٌة الرابط هنا

 سفٌر المملكة لدى بلجٌكا ولوكسمبورغ ٌمٌم حفل تدشٌن التؤشٌرة السٌاحٌة الرابط هنا

 السٌاح من فرنسا متحمسون لزٌارة السعودٌة.. بعد فتح التؤشٌرات الرابط هنا

 تؤشٌرة السٌاحة السعودٌة تسمح بؤداء العمرة من جمٌع دول العالم الرابط هنا

ة   -3 ي  حف 
الص

از  ت   الإ خ 

https://sabq.org/vB68ps
https://www.alweeam.com.sa/615129/%d8%b9%d8%a7%d8%ac%d9%84-%d8%aa%d8%aa%d8%b6%d9%85%d9%86-19-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d8%af%d8%ae%d9%84-%d8%ad%d9%8a%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0-%d8%a7/
https://www.spa.gov.sa/1975093
https://www.spa.gov.sa/1975093
https://www.spa.gov.sa/1975093
https://sabq.org/LcTJv3
https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/travel-and-tourism/2019/09/28/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/travel-and-tourism/2019/09/28/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D8%A8%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9
https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/travel-and-tourism/2019/09/28/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D8%A8%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9
https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/travel-and-tourism/2019/09/28/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D8%A8%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9


 وزارة الداخلٌة تعلن بدء تطبٌك الئحة الذوق العام الٌوم الرابط هنا

 تدعم انفتاح المملكة: مسئولون سعودٌون ٌشٌدون بإطالق التؤشٌرة السٌاحٌة الرابط هنا

 فتح باب التؤشٌرة السٌاحٌة سٌُسهم فً خلك فرص وظٌفٌة للسعودٌٌن والسعودٌات: وزٌر التجارة الرابط هنا

 تدرٌب العاملٌن فً المطارات والمنافذ الستمبال السٌاح..بعد اطالق التؤشٌرة السٌاحٌة رسمٌاً  الرابط هنا

 مسإول ٌرسمون خرٌطة السٌاحة فً المملكة 5000 هنا الرابط

 مستمبل السٌاحة بالمملكة مشرق: الخطٌب والعٌسى والتوٌجري هنا الرابط

ة   -3 ي  حف 
الص

از  ت   الإ خ 

https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1317246
https://www.youm7.com/story/2019/9/28/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9/4435703
https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1317192
https://akhbaar24.argaam.com/article/detail/460365
https://www.okaz.com.sa/article/1749006/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/5000-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85
https://www.al-madina.com/article/652320


 سنوات 10ملٌون سائح خالل  100ملٌون وظٌفة جدٌدة و هنا الرابط

 االنفتاح السٌاحً فرصة ذهبٌة لجذب االستثمارات": االلتصادٌة"خبراء دولٌون لـ  هنا الرابط

 كٌف تعاملت الصحافة العالمٌة مع لرار السعودٌة فتح السٌاحة؟  هنا الرابط

 2019سبتمبر  29أهم األحداث المإثرة على تداوالت الٌوم األحد  هنا الرابط

 أول سائح صٌنً ٌنهً إجراءات التؤشٌرة السٌاحٌة إلى السعودٌة هنا الرابط

 ترحٌب أوروبً بإطالق السعودٌة التؤشٌرة السٌاحٌة هنا الرابط

ة   -3 ي  حف 
الص

از  ت   الإ خ 

http://www.al-jazirah.com/2019/20190929/ln18.htm
http://www.aleqt.com/2019/09/28/article_1684296.html
https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/travel-and-tourism/2019/09/28/-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8
https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1317340
https://www.sayidaty.net/node/958701/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%B5%D9%8A%D9%86%
https://aawsat.com/home/article/1923071/%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84


 السعودٌة« التؤشٌرة السٌاحٌة»تفاعل سرٌع للسٌاح األجانب مع  هنا الرابط

 ما التحدٌات التً سٌواجهها المطاع الفندلً بالسعودٌة؟ هنا الرابط

 .  حمائك عن التؤشٌرة السٌاحٌة السعودٌة الجدٌدة، ماهً 10 هنا الرابط

 شاباً وشابة فً مجاالت اإلبداع والترفٌه 12ٌإهل « المدٌة–مسن» هنا الرابط

 السعودٌة تطبك الئحة الذوق العام فً إطار االنفتاح على السائحٌن هنا  الرابط

بغرس ثمافة التعامل مع السٌاح األجانب وتهذٌب سلون الطالب" التعلٌم"ٌطالب " الٌحٌى" هنا الرابط  

ة   -3 ي  حف 
الص

از  ت   الإ خ 

https://aawsat.com/home/article/1923066/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D9%85%D8%B9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%8
https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/travel-and-tourism/2019/09/29/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%
https://www.akhbaralaan.net/business/2019/09/29/10-%d8%ad%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%82-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d8%b4%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%ad%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%8a%d8%9f
https://www.alyaum.com/morearticles/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN1WD0C6
https://sabq.org/XYcNBx


 ٌحصل على تؤشٌرة سٌاحٌة فً دلائك من مطار الملن خالد.. صٌنً هنا الرابط

 التؤشٌرة السٌاحٌة رافد جدٌد من روافد االلتصاد الوطنً: السنٌدي هنا الرابط

 «التؤشٌرة السٌاحٌة»منافذ السعودٌة تستمبل طالئع ضٌوف  هنا الرابط

 بوابة الدرعٌة تولع مذكرات تفاهم لبناء فنادق فاخرة بالدرعٌة وملعب غولف   هنا الرابط

 إدارات الجوازات بمنافذ المملكة تستمبل السٌّاح المادمٌن بالتؤشٌرة السٌاحٌة هنا الرابط

 تعرف علٌها.. دولة جدٌدة تفتح أبوابها للسعودٌٌن لرٌباً دون تؤشٌرة الرابط هنا

ة   -3 ي  حف 
الص

از  ت   الإ خ 

https://www.okaz.com.sa/article/1748987
https://www.almowaten.net/2019/09/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85/
https://aawsat.com/home/article/1924741/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%B6%D9%8A%D9%88%D9%81-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A
https://www.spa.gov.sa/1975537
https://www.sayidaty.net/node/959261/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D
https://twasul.info/1439333/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%B1%D9%8A/


 هجرًٌا 1441شروط الحصول على التؤشٌرة السٌاحٌة للمملكة العربٌة السعودٌة  الرابط هنا

 منافذ المملكة تستمبل المادمٌن بالتؤشٌرة السٌاحٌة الرابط هنا

 الشورى السعودي ٌمر تعدٌالً بالمادة الثامنة لالئحة الذوق العام هنا الرابط

 إدارات الجوازات السعودٌة تستمبل السٌاح بالتؤشٌرة السٌاحٌة الرابط هنا

 ما هً الموالع السٌاحٌة السعودٌة التً ستفتح أبوابها للسٌاح؟ .. مفاجآةأحدهم  الرابط هنا

 السعودٌة تتطلع لجذب السٌاح من روسٌا : مسإول الرابط هنا

ة   -3 ي  حف 
الص

از  ت   الإ خ 

https://www.ramthavoice.com/ksa-news/253701/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-1441-%D9%87%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%8B%D8%A7
https://www.bald-news.com/Ksa/8311655/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/1924741/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%B6%D9%8A%D9%88%D9%81-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A
https://www.mubasher.info/news/3537165/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://www.eliktisad.com/news/show/420837/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84:-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D9%84%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://twasul.info/1439333/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%B1%D9%8A/


 لطاع األعمال السعودي ٌبحث فً أوزبكستان الفرص االستثمارٌة المشتركة الرابط هنا

 بدء العمل بالتؤشٌرة السٌاحٌة.. السعودٌة الرابط هنا

 سفارة المملكة فً أسترالٌا تحتفً بإطالق التؤشٌرة الرابط هنا

 لرار عاجل بخصوص تؤشٌرات الوافدٌن فً السعودٌة خصوصاً التؤشٌرة السٌاحٌة الرابط هنا

 سفارة المملكة فً أسترالٌا تحتفً بإطالق التؤشٌرة السٌاحٌة هنا الرابط

 شرطا ٌخولن للحصول على التؤشٌرة السٌاحٌة السعودٌة 12تعرف على  هنا الرابط

ة   -3 ي  حف 
الص

از  ت   الإ خ 

https://maaal.com/archives/20190930/128849
https://www.mubasher.info/news/3536121/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9
http://www.al-jazirah.com/2019/20191001/lp4.htm
https://www.aleqtisady.com/arabic/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84
http://www.alriyadh.com/1779737
https://gulf365.co/saudi-arabia-news/6027002/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-12-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A7-%D9%8A%D8%AE%D9%88%D9%84%D9%83-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D


 التؤشٌرة السٌاحٌة رافد جدٌد من روافد االلتصاد الوطنً: السنٌدي الرابط هنا

 السعودٌة تكشف مدى إمكانٌة دخول غٌر المسلمٌن إلى مكة والمدٌنة.. بعد تطبٌك التؤشٌرة السٌاحٌة هنا الرابط

 بالتزامن مع إطالق التؤشٌرة السٌاحٌة” المطار تاكسً”لـاإلطاللة الجدٌدة : شاهد الرابط هنا

 سفارة السعودٌة فً أسترالٌا تحتفً بإطالق التؤشٌرة السٌاحٌة الرابط هنا 

 إدارات الجوازات بمنافذ المملكة تستمبل السٌّاح المادمٌن بالتؤشٌرة السٌاحٌة الرابط هنا

 وفتح باب االستثمار.. 2030إطالق التؤشٌرة السٌاحٌة دعم لرإٌة المملكة : سفٌر المملكة بسوٌسرا الرابط هنا

ة   -3 ي  حف 
الص

از  ت   الإ خ 

https://www.almowaten.net/2019/09/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85/
https://eldorar.com/node/141298
https://eldorar.com/node/141298
https://eldorar.com/node/141298
https://al-marsd.com/380859.html
https://sabq.org/gWTpBy
https://www.sayidaty.net/node/959261/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%91%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D9%8A%D9%86
http://www.alriyadh.com/1779736


 ال مخاوف على ثمافتنا من السٌاحة الوافدة: العٌسى هنا  الرابط

 التؤشٌرات السٌاحٌة تفتح آفالاً جدٌدة لفرص العمل فً صناعة السٌاحة: الفرٌدي هنا  الرابط

 تونس تستضٌف االجتماع الثانً لوزراء السٌاحة والثمافة العرب الشهر الجاري  هنا  الرابط

 إسرائٌل الدخول إلى السعودٌة؟' أختام'هل ستعٌك  هنا  الرابط

 خطوات للحصول على تؤشٌرة للسعودٌة 9 هنا  الرابط

 ٌعلن اكتمال إجراءات إنشاء الجمعٌة المهنٌة للحرفٌٌن السعودٌٌن« بارع» هنا  الرابط

ة   -3 ي  حف 
الص

از  ت   الإ خ 

http://www.alriyadh.com/1779760
http://www.alriyadh.com/1779760
https://www.akherkhabrtoday.com/arab-news/3640793/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9
https://www.akherkhabrtoday.com/arab-news/3640793/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9
https://www.spa.gov.sa/1976178
https://www.spa.gov.sa/1976178
https://www.shasha.ps/news/326677.html
https://www.shasha.ps/news/326677.html
https://www.alderaah-news.net/world/6089414/9-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.alderaah-news.net/world/6089414/9-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://soyaah.com/19165/
http://soyaah.com/19165/


 بدء العمل بالتؤشٌرة السٌاحٌة.. السعودٌة الرابط هنا

 بداٌات إعالن وتسوٌك التؤشٌرة السعودٌة لسٌاح الخارج تبشر بتفاعل عالمً الرابط هنا

 لٌس من االعتدال إلزام األجنبٌات بالحجاب: العٌسى الرابط هنا

 تعرف على خطوات الحصول على التؤشٌرة السٌاحٌة لزٌارة السعودٌة هنا  الرابط

 تعرف على خطوات الحصول على التؤشٌرة السٌاحٌة لزٌارة السعودٌة هنا  الرابط

 تعرف على خطوات الحصول على التؤشٌرة السٌاحٌة لزٌارة السعودٌة هنا  الرابط

ة   -3 ي  حف 
الص

از  ت   الإ خ 

https://www.mubasher.info/news/3536121/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9
http://www.alriyadh.com/1779883
https://www.sayidaty.net/node/960441/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%85%
https://www.elsob7.news/other/619615/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D
https://www.elsob7.news/other/619615/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D
https://www.elbayan-news.com/1921017
https://www.elbayan-news.com/1921017
https://www.fekrawe.info/news/6157/
https://www.fekrawe.info/news/6157/


 تعرف على خطوات الحصول على التؤشٌرة السٌاحٌة لزٌارة السعودٌة هنا  الرابط

 تعرف على خطوات الحصول على التؤشٌرة السٌاحٌة لزٌارة السعودٌة هنا  الرابط

 السعودٌة تعرف على خطوات الحصول على التؤشٌرة السٌاحٌة لزٌارة هنا  الرابط

 تكشف عن موانع استخدام تؤشٌرات السعودٌة فً الحج والعمرة" السٌاحة" هنا الرابط

 مختصون فً السٌاحة ٌشددون على أهمٌة تمدٌم الصورة الصحٌحة للمملكة/ عام  هنا الرابط

 مختصون فً السٌاحة ٌشددون على أهمٌة تمدٌم الصورة الصحٌحة للمملكة هنا الرابط

ة   -3 ي  حف 
الص

از  ت   الإ خ 

https://www.medanelakhbar.com/egypt/6304041/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%
https://www.medanelakhbar.com/egypt/6304041/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%
http://www.akhbarak.net/articles/37655248-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7?sec
http://www.akhbarak.net/articles/37655248-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7?sec
https://misrday.com/Egypt-Today/967459/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD
https://misrday.com/Egypt-Today/967459/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD
https://nabd.com/s/65054069-2a3d16/%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%A
https://www.spa.gov.sa/1976967
https://gulf365.co/saudi-arabia-news/6037320/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85--%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D8%AF%D8%AF%D9%88%D9%86


 مختصون فً السٌاحة ٌشددون على أهمٌة تمدٌم الصورة الصحٌحة للمملكة هنا الرابط

 مختصون فً السٌاحة ٌشددون على أهمٌة تمدٌم الصورة الصحٌحة للمملكة هنا الرابط

ة   -3 ي  حف 
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https://hamrinnews.net/saudi-arabia/3278464.html
https://almnatiq.net/781171/


 ملٌون تؤشٌرة سٌاحٌة تعزز االتجاه لثمافة السٌاحة 50 الرابط هنا

 ٌمكنكم زٌارة السعودٌّة بتؤشٌرة سٌاحٌّة اعتباراً من هذا الموعد الرابط هنا

 ملٌون تؤشٌرة سٌاحٌة تعزز االتجاه لثمافة السٌاحة 50 الرابط هنا

 تعرف على موعد إطالق التؤشٌرة السٌاحٌة السعودٌة الرابط هنا

 هل الدول سوف ترد بالمثل-إصدار التؤشٌرة السٌاحٌة لدخول المملكة نهاٌة سبتمبر الجاري  الرابط هنا

 سبتمبر 27السعودٌة تبدأ العمل بالتؤشٌرة السٌاحٌة فً  الرابط هنا

وعة   -4  ت  ة  مي  ي  حف 
ص
ر  ازب  ق  ات  وي  ق  ت  حف 

ت 
 

http://www.alriyadh.com/1774848
https://ar.vogue.me/%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9/%D
https://news.travelerpedia.net/tourism/variety-
https://lovinsaudia.com/%D8%A3%D8%B3%D9%84%D9%88%
https://www.adslgate.com/dsl/showthread.php?p=108252351
https://www.nafeza2world.com/Iqtsad/3093140


 لدخول المملكة” تعرف على موعد بدء العمل بـالتؤشٌرة السٌاحٌة الرابط هنا

 تؤشٌرات سٌاحٌة للسعودٌة تصدر نهاٌة سبتمبر الجاري الرابط هنا

 جنسٌة 50بالتفاصٌل اصدار تؤشٌرة سٌاحٌة للسعودٌة، وٌتولع أن تستفٌد منها  الرابط هنا

 (ممال)التؤشٌرة السٌاحٌة والمرور إلى آفاق المستمبل  الرابط هنا

 دولة التؤشٌرة السٌاحٌة خطوة جدٌدة فً طرٌك دعم التصاد المملكة 51مستهدفة  الرابط هنا 

 Saudi Arabia Is Opening to Tourists الرابط هنا 

وعة   -4  ت  ة  مي  ي  حف 
ص
ر  ازب  ق  ات  وي  ق  ت  حف 

ت 
 

https://bishahtoday.com/
https://www.sudanindependent.com/
https://dwltna.com/saudi/2549
http://www.al-jazirah.com/2019/20190928/ln26.htm
http://hoc-enews.com/2019/09/07/%D9%85%
https://www.novinite.com/articles/200008/Saudi+Arabia+Is+Opening+to+Tourists


 الرابط هنا 
Saudi opens borders with new tourist visa starting 27 September with 1-year 

validity 

 البنٌة التحتٌة للمملكة جاهزة الستمبال سٌاح العالم: الخطٌب هنا الرابط

 الرابط هنا
(  معرض روائع آثار المملكة)السٌاحة والتراث الوطنً بالتعاون مع وزارة الثمافة تستعد لتنظٌم هٌئة 

 أواخر أكتوبر.. فً روما

 فً روما« معرض روائع آثار المملكة»تنظمان « الثمافة»و« السٌاحة» الرابط هنا

 تنظٌم معرض روائع آثار المملكة فً روما أواخر أكتوبر الرابط هنا

 أول فٌلم ٌروج للسٌاحة السعودٌة بالعالم انتظاراً لحدث أكبر.. شاهد الرابط هنا

وعة   -4  ت  ة  مي  ي  حف 
ص
ر  ازب  ق  ات  وي  ق  ت  حف 
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https://www.sme10x.com/news/sa
http://www.alriyadh.com/1779325
https://www.spa.gov.sa/1969322
https://www.okaz.com.sa/article/1746655
https://www.alwatan.com.sa/article/1022464/%D
https://sabq.org/RWNz9k


 استثمارات واعدة وملٌون فرصة عمل .. التؤشٌرة السٌاحٌة الرابط هنا

 حمائك عن التؤشٌرة السٌاحٌة للسعودٌة 10أهم  الرابط هنا

 أبرز المعالم األثرٌة فً المملكة: التؤشٌرة السٌاحٌة السعودٌة الرابط هنا

 تحول فعلً أم خطوة تجمٌلٌة جدٌدة؟: التؤشٌرة السٌاحٌة السعودٌة الرابط هنا

 السٌاحة فً السعودٌة ستجذب االستثمارات وتوفر الوظائف: بلومبٌرج الرابط هنا

 مخالفة علٌن تجنبها مع تؤشٌرة السٌاحة السعودٌة 19 هناالرابط 

وعة   -4  ت  ة  مي  ي  حف 
ص
ر  ازب  ق  ات  وي  ق  ت  حف 

ت 
 

https://www.okaz.com.sa/article/1748636/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84
https://www.alarabiya.net/aswaq.html
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-49860328
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D9%85-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9/a-50615167
https://sabq.org/XRLGq5
https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/travel-and-tourism/2019/09/28/19-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.youm7.com/story/2019/9/28/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9/4435703


 هل تصبح السعودٌة وجهة سٌاحٌة مشهورة بعد التؤشٌرات الجدٌدة؟ الرابط هنا

 التؤشٌرة السٌاحٌة السعودٌة تفتح الباب للسٌاح من جمٌع أنحاء العالم الرابط هنا

 موسما بانتظار السٌاح فً السعودٌة 11 هنا  الرابط

 تمرٌر أمرٌكً ٌجٌب.. هل تصبح السعودٌة وجهة سٌاحٌة جذابة؟ هنا الرابط

 السٌاحة واألبواب الجدٌدة هنا الرابط

 السٌاحٌة للمملكةاالستراتٌجٌة أكبر شركة سفر سعودٌة تستثمر ملٌار لاير لدعم  الرابط هنا

وعة   -4  ت  ة  مي  ي  حف 
ص
ر  ازب  ق  ات  وي  ق  ت  حف 
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https://arabic.cnn.com/travel/article/2019/09/28/can-saudi-rebuild-a-tourism-hub
https://www.hiamag.com/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1/1032501-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://www.skynewsarabia.com/varieties/1286689-11-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://sabq.org/dZ6q5c
https://www.okaz.com.sa/article/1748857/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9


 ملٌارات دوالر لتشجٌع االستثمار الخاص 4صندوق سٌاحً سعودي بـ الرابط هنا 

 كٌف بدأت تجربة التؤشٌرات السٌاحٌة فً السعودٌة ؟ هنا الرابط

 التؤشٌرة السٌاحٌة خطوة فاعلة نحو تمكٌن المطاع والتوسع فً خلك فرص وظٌفٌة هنا الرابط

 مزاٌا للتؤشٌرة السٌاحٌة 8 هنا الرابط

 السعودٌة تعٌد رسم خارطة السٌاحة العالمٌة هنا الرابط

 السعودٌة تستمبل زوارها.. أهال بالعالم هنا الرابط

وعة   -4  ت  ة  مي  ي  حف 
ص
ر  ازب  ق  ات  وي  ق  ت  حف 

ت 
 

https://aawsat.com/home/article/1923326/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D9%804-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%AC%D9%8A%D8%
https://www.okaz.com.sa/article/1748824/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9
http://www.alriyadh.com/1779326
https://www.alwatan.com.sa/article/1023700/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/8-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://albiladdaily.com/2019/09/29/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84/
https://www.okaz.com.sa/article/1748850/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%A3%D9%87%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87


 "الثمافة"تستعد لتنظٌم معرض روائع آثار المملكة فً روما بالتعاون مع " السٌاحة" الرابط هنا

 !شاهد ما لم تره عٌن.. السعودٌة الرابط هنا

 الرابط هنا
السعودٌة تطلك أول فٌلم عالمً "2030رإٌة "فً خطوة تتماشى مع األهداف الطموحة التً حملتها 

 "ما لم تره عٌن"للتروٌج السٌاحً بعنوان 

 أواخر أكتوبر” روائع آثار المملكة“روما تستضٌف معرض  الرابط هنا 

 السعودٌة مإهلة لتصبح إحدى أهم وجهات السٌاحة العالمٌة: لٌبراسٌون هنا الرابط

 لرار تارٌخً وأفك التصادي جدٌد.. السعودٌة تفتح أبوابها للسٌاح هنا الرابط

وعة   -4  ت  ة  مي  ي  حف 
ص
ر  ازب  ق  ات  وي  ق  ت  حف 

ت 
 

https://sabq.org/57vHj2
https://arabic.rt.com/society/1045429%D8%A7%D9
https://www.arabstoday.net/322/065841-
https://www.alweeam.com.sa/612934/%d8%b1%d
https://al-ain.com/article/liberation-saudia-arabia-tourists
https://www.skynewsarabia.com/business/1286606-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%94%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8


 مإشر على الموة التنافسٌة للمملكة كوجهة سٌاحٌة عالمٌة« التؤشٌرة»: خبراء سٌاحة هناالرابط 

 2019إلٌكم  أبرز الوجهات فً السعودٌة لعام  الرابط هنا

 خطة طموحة واستثمارات كبٌرة... التؤشٌرة اإللكترونٌة السٌاحٌة السعودٌة الرابط هنا

 نزور السعودٌة وأجمل وجهاتها السٌاحٌة ٌال هنا الرابط

 العالم فً للب المملكة  هنا الرابط

 تؤشٌرة السٌاحة السعودٌة  هنا  الرابط

وعة   -4  ت  ة  مي  ي  حف 
ص
ر  ازب  ق  ات  وي  ق  ت  حف 

ت 
 

http://www.alriyadh.com/1779550
https://www.hiamag.com/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9/%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9/1033461-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%85-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2019
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201910011043024502-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9/
https://www.sayidaty.net/node/959651
http://www.alsharq.net.sa/2018/08/24/1727133
https://dam.aawsat.com/permalink/v1/3/192/document/saudi-visit-visa.mp4?token=Q0R4qBy20Ao6gPr58W9cGiXz1ViOB0uEjkyS2HjWJNy7O7YTJiUbh3t9f2FEgMjy
https://dam.aawsat.com/permalink/v1/3/192/document/saudi-visit-visa.mp4?token=Q0R4qBy20Ao6gPr58W9cGiXz1ViOB0uEjkyS2HjWJNy7O7YTJiUbh3t9f2FEgMjy


 !الّسٌاحة فً الّسعودٌّة تشهد اتفالٌّات تارٌخٌّة هنا  الرابط

 المملكة العربٌة السعودٌة تسمط لواعد مالبس المرأة األجنبٌة هنا  الرابط

 ما مكاسب السعودٌة من التؤشٌرة السٌاحٌة؟... بعد سرٌان العمل بها الرابط هنا

 هل تتحول السعودٌة إلى وجهة سٌاحٌة عالمٌة؟ هنا  الرابط

 بالعالم_أهال# السٌاحٌة_التؤشٌرة#سعودٌون ٌشاركون لطاع السٌاحة بؤفكارهم بعد لرار  هنا الرابط

 "نت.العربٌة"لـأول مرشدة كهوف سعودٌة تروي تجربتها  هنا الرابط

وعة   -4  ت  ة  مي  ي  حف 
ص
ر  ازب  ق  ات  وي  ق  ت  حف 

ت 
 

https://www.alsabbaq.com/164484/%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D8
https://www.alsabbaq.com/164484/%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D8
https://www.layalina.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201910011043030244-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9/
https://www.sabaharabi.com/376514
https://www.sabaharabi.com/376514
https://nabd.com/s/65054069-2a3d16/%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%A
https://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2019/10/03/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D8%A9-%D9%83%D9%87%D9%88%D9%81-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%


وعة   -4  ت  ة  مي  ي  حف 
ص
ر  ازب  ق  ات  وي  ق  ت  حف 

ت 
 

 خمسة مشروعات على الطرٌك ستجعل من السعودٌة مركزاً سٌاحٌاً رائداً  هنا الرابط

 خبراء ٌرسمون خارطة للسٌاحة السعودٌة.. بٌن بزنس مهجور وتؤشٌرات وسمعة هنا الرابط

 السعودٌون ٌمدمون للعالم إرث األنباط.. مدائن صالح  الرابط هنا 

https://ar.vogue.me/%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9/%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AE%D9%85%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88/
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjUiPj69__kAhXPAWMBHYfJDB0QMwhWKAowCg&url=https://sabq.org/VTMqtD&psig=AOvVaw0sL216-JOhIkbD2qNgevaf&ust=1570186846715695&ictx=3&uact=3
https://www.skynewsarabia.com/varieties/1287607-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%95%D8


ات   طت 
غ  ج  من  الت  ماد   ن 



http://www.alriyadh.com/1780135
http://www.alriyadh.com/1780138


https://www.okaz.com.sa/article/1746296/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7


http://www.al-jazirah.com/2019/20191001/ms6.htm
http://www.al-jazirah.com/2019/20191001/lp4.htm
http://www.al-jazirah.com/2019/20190930/ln19.htm


https://www.alyaum.com/articles/6213749/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85


https://aawsat.com/home/article/1924741/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%B6%D9%8A%D9%88%D9%81-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A




https://www.youtube.com/watch?v=nQFEvMBvOPY&list=PLwGzEv-_n8w9Cxfvd_TfKTDI6iHyOFF7P&index=48


https://www.youtube.com/watch?v=mQ7bUuA9EIQ&list=PLwGzEv-_n8w9Cxfvd_TfKTDI6iHyOFF7P&index=60&t=0s


https://www.youtube.com/watch?v=fFVMMljgruo


https://www.youtube.com/watch?v=8Kg7Ns_zMf4&feature=youtu.be


https://twitter.com/DawryWaleed/status/1178058084046036993?s=20


https://www.youtube.com/watch?v=uP5whT4o0W4&list=PLwGzEv-_n8w9Cxfvd_TfKTDI6iHyOFF7P&index=59&t=0s


https://www.youtube.com/watch?v=ano7MKVc6cE


https://www.youtube.com/watch?v=WsKed0GvI0g&feature=youtu.be


ات    جت 
ب  ت   :مع ا طي 

ات  العاّمة   عاد للعلاق  ي   وكالة  ا 


