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رســمت اململكــة العربيــة الســعودية بتوجيهــات قيادتهــا الرشــيدة خارطــة طريــق نحــو تنميــة وطنيــة 

مســتقبلية شــاملة ومتــــكاملة، واختطت لهــــا مســاراً نهضــــوياً طموحــــاً متثل يف املـــروع الوطنـــي

»رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية 2030« والــذي أقــره مجلــس الــوزراء يف الثامــن عــر مــن شــهر 

رجــب عــام 1437هـ. 

ــب  ــن صاح ــتمرة م ــة ومس ــة دامئ ــارش ومتابع ــإرشاف مب ــوح ب ــوي الطم ــروع التنم ــذا امل ــى ه ويحظ

الســمو امللــي األمــر محمــد بــن ســلامن بــن عبدالعزيــز ويل العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر 

الدفــاع رئيــس مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة.

متهيد
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نطاق الربنامج

أهداف رؤية اململكة 2030 من املستوى الثالث املسندة إىل الربنامج

اســتناًدا إىل تكليــف مجلــس الــوزراء ملجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة، بوضــع اآلليــات والرتتيبــات 

الالزمــة لتحقيــق »رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية 2030«، قــام املجلــس بتطويــر نظــام حوكمــة 

متكامــل لضــامن مأسســة العمــل ورفــع كفاءتــه وتســهيل تنســيق الجهــود بــن الجهــات ذات العالقــة 

مبــا ميّكــن املتابعــة الفاعلــة. فتــم إطــالق عــدٍد مــن برامــج تحقيــق رؤيــة اململكــة 2030، أحدهــا برنامــج 

جــودة الحيــاة لتســاهم بشــكل تكامــي يف عمليــة التحــول االقتصــادي، مــن اقتصــاد ريعــي إىل اقتصاد 

يتســم باإلنتاجيــة والتنافســية العامليــة. 

ــام 2018م، لركــز يف نطاقــه بشــكل أســايس عــى تطويــر  ــاة يف ع ــودة الحي ــج ج ــاق برنام ــم إط ت

ــاركة  ــن مش ــزز م ــة تع ــر حيوي ــارات أك ــتحداث خي ــة الس ــة الالزم ــر البيئ ــالل توف ــن خ ــرد م ــاة الف ــط حي من

ــة. ــة والرتفيهي ــة والرياضي ــطة الثقافي ــن يف األنش ــن واملقيم املواطن

ــث  ــة لتحدي ــة والتنمي ــؤون االقتصادي ــس الش ــرتاتيجية مبجل ــة االس ــات اللجن ــات اجتامع ــر مخرج ــى إث وع

ــة  ــات ذات العالق ــابقة، واملالحظ ــة الس ــات املرحل ــم مخرج ــد تقيي ــة 2030، وبع ــة اململك ــتقبل رؤي مس

بقطاعــات جــودة الحيــاة مــن أصحــاب املصلحــة، ومراجعــة أولويــات املرحلــة القادمــة، وجهــت اللجنــة 

ــج  ــة للربنام ــرتاتيجية إضافي ــداف اس ــناد أه ــة بإس ــة والتنمي ــؤون االقتصادي ــس الش ــرتاتيجية مبجل االس

ــث  ــم تحدي ــذا، ت ــعودية. ل ــدن الس ــش يف امل ــة العي ــر قابلي ــارشة يف تطوي ــاهمته املب ــن مس ــد م تزي

خطــة تنفيــذ الربنامــج، واالعتبــارات االســرتاتيجية الخاصــة بــه، لتعكــس توجهــات القيــادة مبــا يتوافــق مــع 

ــة 2030. ــة اململك ــتقبل رؤي ــث مس تحدي

املحافظة عى تراث اململكة اإلسالمي والعريب والوطني والتعريف به

تعزيز مامرسة األنشطة الرياضية يف املجتمع 

 تحقيق التميّز يف عدة رياضات إقليمياً وعاملياً

 االرتقاء بجودة الخدمات املقدمة يف املدن السعودية 

 تحسن املشهد الحرضي يف املدن السعودية

 تعزيز حصانة املجتمع تجاه املخدرات 

 تطوير وتنويع فرص الرتفيه لتلبية احتياجات السكان

 تنمية املساهمة السعودية يف الفنون والثقافة

 تطوير قطاع السياحة

 تحسن الظروف املعيشية للوافدين
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ــة  ــى البني ــة ع ــة القادم ــج يف املرحل ــز الربنام ــون تركي ــرتاتيجية ليك ــداف االس ــذه األه ــناد ه ــم إس وت

التحتيــة بصــورة مبــارشة، مــع االســتمرار بالعمــل عــى األهــداف املرتبطــة بنمــط الحيــاة، مبــا يتضمنــه 

ــاة املختلفــة.  ــادرات تُعنــى بالبنــى التحتيــة لقطاعــات جــودة الحي ذلــك مــن مب

وبـناًء عـىل ذلك، تم تحديث وصف الربنامج ليتوافـق مع النـطاق االسـرتاتيجي والفئات الـمستهدفة 

كالتايل:

برنامــج يُعنــى بتحســن جــودة حيــاة الفــرد واألرسة من خــال تهيئة 

ــاركة  ــّزز مش ــدة تُع ــارات جدي ــتحداث خي ــم واس ــة لدع ــة الازم البيئ

ــة  ــة والرتفيهي ــطة الثقافي ــر يف األنش ــم والزائ ــن واملقي املواط

والرياضيــة والســياحية واألمنــاط األخــرى املامئــة التــي تســاهم 

يف تعزيــز جــودة حيــاة الفــرد واألرسة، وتوليــد الوظائــف، وتنويــع 

النشــاط االقتصــادي، وتعزيــز مكانــة املــدن الســعودية يف ترتيــب 

أفضــل املــدن العامليــة
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مفهوم جودة الحياة

يُعــد مفهــوم جــودة الحيــاة مفهومــاً واســعاً  وقــد يختلــف األشــخاص يف تعريفــه. ولــي نتوســع يف 

وصفنــا لجــودة الحيــاة اعتمدنــا عــى ســتة مــؤرشات عامليــة وشــاملة كمراجــع أساســية، وهــي: 

ــودة  ــارش بج ــكل مب ــن بش ــن مرتبط ــد مفهوم ــن تحدي ــتة، ميك ــؤرشات الس ــل امل ــىل تحلي ــاًء ع وبن

ــاة: الحي

قابليــة العيــش: وهــي املعايــر الحرضيــة األساســية للمعيشــة مثــل: البنــى التحتيــة والخدمــات 

األساســية )األمــن والصحــة والتعليــم ونحوهــا(.

منــط الحيــاة: وهــي مجموعــة مــن خيــارات وأســاليب االســتمتاع بالحيــاة مثــل: الرياضــة والثقافــة 

والرتفيــه ونحوهــا. 

وكال هذيــن الجانبــن هامــن للوصــول إىل هــدف تعزيــز جــودة الحيــاة. فعــى ســبيل املثــال، قــد توفــر 

املــدن الكبــرة مثــل نيويــورك أو لنــدن خيــارات أوســع فيــام يرتبــط بنمــط الحيــاة، إال أنهــا ال تفعــل ذلــك 

ــاع  ــل ارتف ــة مث ــب معين ــة يف جوان ــن كاف ــدة للمواطن ــية جي ــروف معيش ــر ظ ــر بتوف ــق األم ــن يتعل ح

تكلفــة الســكن والنقــل. يف املقابــل، هنالــك مــدن مثــل جنيــف توفــر معايــر معيشــيٍة عاليــٍة جــداً، إال أن 

خيــارات منــط الحيــاة فيهــا محــدودة.

مؤرش قابلية العيش العاملي والصادر عن وحدة الذكاء االقتصادي، 

Global Livability Index by the Economist Intelligence Unit

مؤرش مريرس لجودة الحياة

 Mercer Quality of Life Index

مسح جودة الحياة الصادر عن مجلة “مونوكول”

  Monocle magazine quality of life survey

تقرير السعادة العاملي الصادر عن منظمة األمم املتحدة

World Happiness Report by the United Nations

مؤرش جودة الحياة الصادر عن  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

Better Life Index by OECD

مؤرش قابلية العيش الصادر عن الرابطة األمريكية للمتقاعدين  

Livability Index by ARRP
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اسرتاتيجة الربنامج

ــه  ــد تواج ــات ق ــاليف أي صعوب ــج لت ــرتاتيجية الربنام ــق الس ــارش ودقي ــف مب ــى توصي ــج ع ــل الربنام عم

مــن يتعامــل معهــا. ونلخــص يف هــذا القســم أهــم عنــارص االســرتاتيجية التــي يعمــل الربنامــج عــى 

ــي: ــام ي ــي ك ــه، وه ــندة إلي ــات املس ــات وااللتزام ــق الطموح ــا لتحقي تنفيذه

وبالنظــر الســرتاتيجية برنامــج جــودة الحيــاة )الشــكل الســابق(، نجــد أن تطويــر مســتوى املعيشــة 

ــري  ــات، وتغي ــن الخدم ــدن، وتأم ــر امل ــي تطوي ــة ه ــز عمودي ــة ركائ ــىل ثاث ــتند ع ــدن يس يف امل

ــز:  ــذه الركائ ــل ه ــا تفصي ــلوكيات. وهن الس

1- تطويــر املــدن: تُعنــى هــذه الركيــزة بإنشــاء بنــى تحتيــة قويــة وفاعلــة يف املــدن، تتمثــل بوجــود 

طـُـرق آمنــة للمــي، وأرصفة وشــوارع فســيحة، ووســائل نقــل عام موثوقــة، وأحيــاء متكاملــة. وبوجود 

مــدن مصممــة بهــذه املســتويات مــن التطويــر، ميكــن تشــجيع ســكانها وزوارهــا عــى مامرســة أمنــاط 

حيــاة أكــر حيويــة، تتضمــن املــي يف الهــواء الطلــق، ومامرســة الرياضــة، واملشــاركة يف األنشــطة 

والفعاليــات املختلفــة.

2- تأمــن الخدمــات: بجانــب تصميــم املــدن، ينبغــي أن يتــم الرتكيــز عــى الخدمــات األساســية املقدمــة 

ــية  ــات األساس ــع الخدم ــزة جمي ــذه الركي ــمل ه ــول، وتش ــهولة الوص ــودة وس ــي الج ــن ناحيت ــا، م فيه

ــاالت  ــات االتص ــة وخدم ــة والتعليمي ــة والصحي ــات األمني ــل الخدم ــدن، مث ــزوار يف امل ــكان وال ــاة الس لحي

وغرهــا. كــام قــد يتســع نطــاق الخدمــات ليتضمــن فــرص التعليــم الجيــدة، واملســكن املناســب، والعمل، 

ومســتويات الدخــل.

تأمن جودة حياة رفيعة لسكان وزوار اململكة العربية السعودية 

مع الرتكيز عى إدراج ثاث مدن سعوديـة 
عـى األقــل ضــمـن أفضل 100 مـديـنـة عالـميـاً

تطوير مستوى املعيشة
 فـي الـمـدن الـسـعـوديـة

وضع األنظمة والتريعات الالزمة

االستدامة املالية )متكني القطاع الخاص / االستثامرات العامة(

التواصل الفّعال

تطوير املرافقتطوير املدن

بــنـى تـحتيــة قويـة
 لتعزيز قابلية العيش

البنى التحتية الالزمة
لــتفعيل أمناط حـياة
أكـــثـــر حـــيـــويـــــة

خدمات معيشية 
شـــــــامــــــلــــة

خــيــارات مـتنوعـة 
وذات جودة عالية

أطر اجــتامعية متـكن 
التغيري يف سلوكيات 
الـــــــــــســـــــكــــــان

أنـشطة وفعاليـات
تتناسب مع تطلعات
الــسكان وتحفزهم

توفري الخياراتتأمن الخدمات تحفيز املشاركةتغيري السلوكيات

تـطـويــر وإثـــراء 
نــمـط الـحـيــاة
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3- تغيــري الســلوكيات: تُعنــى هــذه الركيــزة بطريقــة تعامــل ســكان وزوار املدينــة مــع مدينتهــم، وكيــف 

ــر  ــلوكيات، إىل التأث ــر الس ــرب تغي ــزة، وع ــذه الركي ــالل ه ــن خ ــج م ــعى الربنام ــا. ويس ــون معه يتفاعل

اإليجــايب يف الســكان، وخلــق عــادات ذات مــردود إيجــايب صحــي واقتصــادي واجتامعــي. وأن يختــاروا 

عيــش حيــاة أكــر صّحيــة ونشــاطاً بصــورة دامئــة، وليس فقــط عندمــا يشــاركون يف األنشــطة الرتفيهية، 

ــائل  ــتعامل وس ــى اس ــن ع ــن واملقيم ــّث املواطن ــذا ح ــمل ه ــمية. ويش ــة الرس ــة، والرياضي والثقافي

النقــل العــام أو املــي عوضــاً عــن قيــادة الســيارة، والقيــام بالزيــارات الخاّصــة بالرعايــة الصحيــة 

األوليــة، والتعلــم املســتمر.

ــق،  ــر املراف ــل يف تطوي ــرى، تتمث ــة أخ ــز عمودي ــاث ركائ ــىل ث ــتند ع ــاة فيس ــط الحي ــراء من ــا إث أم

ــز: ــذه الركائ ــل ه ــا تفصي ــاركة. وهن ــز املش ــارات، وتحفي ــري الخي وتوف

4 - تطويــر املرافــق: هــي البنــى التحتيــة الثانويــة املطلوبــة لتفعيــل أمنــاط الحيــاة الحيويــة. ويدخــل 

يف نطاقهــا املالعــب وأماكــن مامرســة الرياضــة، واملــدن واملواقــع الرتفيهيــة، والحدائــق واألماكــن 

العامــة، واملعــارض واملســارح وغرهــا. ويســعى الربنامــج إىل تطويــر املرافــق القامئــة وتحســينها 

ورفــع نســب اســتخدامها، إضافــة إىل اســتحداث مرافــق جديــدة بحســب الحاجــة. ويعتمــد هــذا بصــورة 

كبــرة عــى دور القطــاع الخــاص واالســتثامرات العامــة يف تطويــر املرافــق املنشــودة.

5 - توفــري الخيــارات: تعتــرب هــذه الركيــزة إحــدى أهــم ركائــز برنامــج جــودة الحيــاة، وتُعنــى باســتحداث 

خيــارات وعــروض متكــن مــن مامرســة أمنــاط الحيــاة الحيويــة. ومــن أجــل تفعيــل »توفــر الخيــارات« تــم 

تصميــم الركائــز األربعــة املذكــورة ســابقاً. 

ونجد أن هناك ثاثة خصائص أساسية لركيزة »توفري الخيارات« وهي: 

أوالً: دعــم املواهــب املطلوبــة لتعزيــز الخيــارات| نســعى لتطويــر قاعــدة املواهــب الخاّصــة بأمنــاط 

الحيــاة اإليجابيــة )مثــل الفنانــن والرياضيــن واملوســيقين وغرهــم( والتــي تســاهم يف إطــالق كافة 

أنــواع األنشــطة والفعاليـّـات التــي تعــزز أمنــاط الحيــاة اإليجابيــة، وتحافــظ عــى دميومــة هــذه األنشــطة 

مــن خــالل االســتثامر يف املواهــب الوطنيــة الحاليــة، واكتشــاف مواهــب جديــدة.

ــتحداث  ــة، واس ــارات الحالي ــر الخي ــالل تطوي ــن خ ــك م ــاة| وذل ــط الحي ــارات من ــاق خي ــيع نط ــاً: توس ثاني

خيــارات جديــدة تتناســب مــع ســكان وزوار اململكــة، ويتــم الرتكيــز يف هــذا النطــاق عــى تصميــم 

خيــارات تتناســب مــع تطلعــات الفئــات املســتهدفة يف مختلــف مناطــق اململكــة.

ثالثــا: االرتقــاء بجــودة خيــارات منــط الحيــاة| باإلضافــة إىل مــا ســبق، ينبغــي مراعــاة جــودة العــروض 

ــات  ــع تطلع ــب م ــا يتواك ــة مب ــتحداثها يف اململك ــا أو اس ــج لتطويره ــعى الربنام ــي يس ــارات الت والخي

ــة. ــات العاملي ــل املامرس ــتهدفة وأفض ــات املس الفئ

ــى  ــزوار ع ــكان وال ــجيع الس ــزة إىل تش ــذه الركي ــالل ه ــن خ ــج م ــعى الربنام ــاركة: يس ــز املش 6- تحفي

املشــاركة يف األنشــطة والعــروض وخيــارات أمنــاط الحيــاة مــن خــالل الرتويــج لهــا وتحفيــز مامرســتها.
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تتشــارك الركائــز الســتة الســابقة يف اســتنادها عــىل ممّكنــات اســرتاتيجية للربنامــج، وهــي  ثــاث 

ركائــز أفقيــة، تُعنــى بتطويــر األنظمــة والترشيعــات، وضــان االســتدامة املاليــة، والتواصــل الفّعــال، 

وهنــا تفصليهــا: 

7- وضــع األنظمــة والترشيعــات الازمــة: يعتــرب تطويــر ووضــع األنظمــة والتريعــات مــن أهــم ممكنــات 

الربنامــج، خصوصــاً عنــد طــرح خيــارات وأمنــاط حيــاة مســتحدثة. لــذا، يعمــل الربنامــج عــى ســن التريعات 

املتعلقــة بهــذه األمنــاط وتيســر إتاحتهــا، وأن تكــون مناســبًة ومجديــًة الســتثامر القطــاع الخــاص، األمــر 

الــذي يســاهم يف تنميتهــا وتحفيــز الفئــات املســتهدفة عــى املشــاركة فيهــا. كذلــك يعمــل الربنامج 

عــى تفعيــل هــذه األنظمــة والتريعــات واإلرشاف عــى تطبيقهــا مــن خــالل جهــات االختصــاص.

8- االســتدامة املاليــة )متكــني القطــاع الخــاص/ االســتثامرات العامــة(: مــن الــرضوري خلــق بيئــة 

مســتدامة لخيــارات وأمنــاط الحيــاة املســتحدثة، لــذا، يســعى الربنامــج ألن تكون هــذه الخيــارات موجودة 

تحــت أي ظــرف اقتصــادي، ســواًء مــن خــالل الدعــم الحكومــي أو اســتثامر الــركات واملنشــئات الصغرة 

واملتوســطة. ومــن خــالل هــذه الركيــزة يعمــل الربنامــج عــى إيجــاد رشاكــة فاعلــة مــع القطــاع الخــاص 

ــاة  ــودة الحي ــق ج ــاة وتحقي ــط الحي ــة من ــهام يف تنمي ــتثمرين لإلس ــة للمس ــدوى االقتصادي ــق الج تحق

املنشــودة.

9- التواصــل الفّعــال: يعمــل الربنامــج  مــن خــالل هــذه الركيــزة عــى تطويــر ســبل التواصــل مــع أصحــاب 

العالقــة، ســواًء داخــل املنظومــة الحكوميــة أو مــع اإلعــالم املحــي والعاملــي، أو القطــاع الخــاص، أو 

القطــاع غــر الربحــي.

يعمــل برنامــج جــودة الحيــاة عــىل تفعيــل هــذه الركائــز بشــكل تكامــي، ســواًء مببــادرات مبــارشة 

ــر  ــاص، أو بتطوي ــاع الخ ــتثار القط ــري اس ــرى، أو بتيس ــات أخ ــع جه ــيق م ــج، أو بالتنس ــن الربنام ضم

ــرتاتيجية. ــذ االس ــن تنفي ــأنها أن متّك ــن ش ــي م ــة الت ــات واألنظم الترشيع
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ولوضــع تصــور شــامل لنطــاق الربنامــج، قمنــا بربــط األهــداف االســرتاتيجية املســندة إليــه مــن رؤيــة 

اململكــة 2030 مــع القطاعــات التــي يســعى الربنامــج لتمكينهــا، وهــي:

قمنــا  بعــد ذلــك بتحديــد العاقــات بــن هــذه القطاعــات، وعكــس ذلــك عــىل اســرتاتيجية الربنامــج 

كــا يــي:

تأمن جودة حياة رفيعة لسكان وزوار اململكة العربية السعودية 

مع الرتكيز عى إدراج ثاث مدن سعوديـة 
عـى األقــل ضــمـن أفضل 100 مـديـنـة عالـميـاً

تطوير مستوى املعيشة
 فـي الـمـدن الـسـعـوديـة

وضع األنظمة والتريعات الالزمة

االستدامة املالية )متكني القطاع الخاص / االستثامرات العامة(

التواصل الفّعال

تطوير املرافقتطوير املدن توفري الخياراتتأمن الخدمات تحفيز املشاركةتغيري السلوكيات

تـطـويــر وإثـــراء 
نــمـط الـحـيــاة

قطاع الثقافة والرتاث 

قطاع السياحة

قطاع الرياضةقطاع التصميم الحرضي

قطاع الرتفيه والهواياتقطاع األمن

املحافظة عى تراث اململكة اإلسالمي والعريب والوطني والتعريف به

تعزيز مامرسة األنشطة الرياضية يف املجتمع

االرتقاء بجودة الخدمات املقدمة يف املدن السعودية

تطوير وتنويع فرص الرتفيه لتلبية احتياجات السكان

تطوير قطاع السياحة

تعزيز حصانة املجتمع تجاه املخدرات

تحسن الظروف املعيشية للوافدين

قطاع الثقافة والرتاث

قطاع الرياضة

قطاع التصميم الحرضي

قطاع الرتفيه والهوايات

قطاع السياحة

قطاع األمن

فئة مستهدفة

 تنمية املساهمة السعودية يف الفنون والثقافة

تحقيق التميّز يف عدة رياضات إقليمياً وعاملياً

تحسن املشهد الحرضي يف املدن السعودية
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خطة تنفيذ الربنامج

مؤرش  األداء الرئييس

لتحقيــق طموحــات الربنامــج وفــق رؤيــة اململكــة 2030، قمنــا مبراجعــة الطموحــات املرحليــة )2023( 

التــي سيســهم الربنامــج يف تحقيقهــا، وذلــك مــن خــالل تحديــد الفجــوات وإجــراء املســوح واملقارنــات 

ــدن  ــالث م ــي يف إدراج ث ــج الرئي ــوح الربنام ــن طم ــا م ــاس. وانطالق ــوط األس ــاس خط ــة وقي املعياري

ــام 2030م،  ــول ع ــع حل ــامل م ــش يف الع ــة للعي ــل 100 مدين ــة أفض ــن الئح ــل ضم ــى األق ــعودية ع س

يســعى الربنامــج يف مرحلتــه الحاليــة التــي تنتهــي يف عــام 2023 إىل تحقيــق عدد  من املســتهدفات 

التــي يتــم قياســها دوريــاً عــن طريــق مــؤرشات أداء اســرتاتيجية، للتأكــد مــن الوصــول إىل التطلعــات 

املســتقبلية  بصــورة دقيقــة.

ويعمــل الربنامــج عــى تحقيــق مســتهدفاته عــرب متكــن القطاعــات املختلفــة ضمــن نطــاق عملــه، كــام 

يعمــل بصــورة شــمولية عــى تنفيــذ تلــك املســتهدفات التــي تتقاطــع مــع أكــر مــن قطــاع، مثــل متكــن 

ودعــم الهوايــات واألنشــطة الرتويحيــة، وغــر ذلــك مــن ممّكنــات أمنــاط الحيــاة التــي يدعمهــا الربنامــج.

إضافــة ملــا ســبق، تــم وضــع مــؤرشات اســرتاتيجية لقيــاس األثــر الــذي ســيحدثه الربنامــج. وتعكــس 

هــذه املــؤرشات أولويــات الربنامــج وفــق رؤيــة اململكــة 2030، وهــي:

عدد املدن السعودية ضمن أفضل 100 مدينة مالمئة للعيش عاملياً

خط األساس

صفر

2.67

1

0.15

60%

0

خط األساس

خط األساس

خط األساس

خط األساس

خط األساس

املستهدف

مدينة واحدة

3.22

5

0.37

62%

595

10

 3 مدن

0.54

72%

900

املستهدف

املستهدفاملستهدف

املستهدف

املستهدف

املستهدف

املستهدف

املستهدف

املستهدف

املستهدف

عدد املطاعم واملقاهي )لكل 1000 فرد(

عدد املطاعم الراقية

نسبة مساحة مراكز التسوق ) مرت مربع لكل فرد(

نسبة متثيل العالمات التجارية العاملية

عدد مجموعات الهواة

2018

2019

2019

2017

2018

2019

2023

2023

20232030

2030

2030

2030

2030

2023

2023

2023

ولتحقيــق هــذه املســتهدفات، تــم تصميــم عــدد مــن املبــادرات التــي ينفذهــا مركــز برنامــج جــودة 

ــية  ــات الرئيس ــن القطاع ــدرج ضم ــة، وال تن ــورة عام ــاة بص ــودة الحي ــات ج ــر يف قطاع ــاة، وتؤث الحي

ــددة. املح
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املبادرات التي ينفذها مركز برنامج جودة الحياة

وصف املبادرةاسم املبادرةالجهة املالكة

مبادرة اللوائح واألنظمة مركز برنامج جودة الحياة

املتعلقة بجودة الحياة

تقــوم املبــادرة عــى مراجعــة وتحديــث وتعديــل األنظمــة واللوائــح بالتعــاون 

مــع الجهــات التريعيــة، وتغيــر األنظمــة التــي تعيــق أو تعرقــل تحقيــق 

مســتهدفات الربنامــج، واســتحداث أنظمــة جديــدة تســهل ومتّكــن مــن الوصــول 

ــة. ــاة املختلف ــودة الحي ــات ج ــوة يف قطاع ــداف املرج إىل األه

تعزيز مشاركة املجتمع مركز برنامج جودة الحياة

للمساهمة يف منو 

واستدامة قطاع الرتويح

تهــدف املبــادرة إىل تعزيــز وتنميــة مشــاركة الفئــات املســتهدفة يف قطــاع 

الرتويــح، مــن خــالل تنفيــذ فعاليــات وأنشــطة تســتقطب املطاعــم الراقيــة 

ــة التســوق املميــزة التــي تشــمل العالمــات  ــاً، وتعزيــز تجرب واملصنفــة عاملي

ــة. ــة العاملي التجاري

تعزيز عروض الرتويحية مركز برنامج جودة الحياة

يف جميع أرجاء 

اململكة العربية 

السعودية

تعمــل املبــادرة عــى متكــن القطــاع الخــاص مــن تطويــر البنيــة التحتيــة للقطاع 

الرتويحــي يف اململكــة، عــن طريــق إنشــاء وتطويــر عــدد مــن املشــاريع 

ــن  ــة، وع ــة الرقي ــدة واملنطق ــاض وج ــن الري ــة يف كل م ــة األيقوني الرتويحي

ــورة  ــى ص ــاً ع ــر إيجابي ــا يؤث ــة، م ــق الحكومي ــن الصنادي ــتفادة م ــق االس طري

ــة.    ــدول للمعيش ــل ال ــن أفض ــا ب ــزز مكانته ــة، ويع اململك

وضع إطار شامل مركز برنامج جودة الحياة

للتنظيم والحوكمة 

يتعلق بالقطاع 

الرتويحي

تهــدف املبــادرة إىل وضــع اســرتاتيجية شــاملة لقطــاع الرتويــح يف اململكــة 

تتضمــن اإلطــار التنظيمــي وسلســلة العمليــات الالزمــة لفتــح أنشــطة ترويحيــة 

جديــدة. كــام تتضمــن االســرتاتيجية دراســة الفجــوات يف الســوق وتطويــر 

مخطــط للبنــى التحتيــة. 

جذب املستثمرين مركز برنامج جودة الحياة

واستغالل الفرص 

االستثامرية التي 

تساهم يف تعزيز 

جودة الحياة

تقــوم املبــادرة عــى جــذب املســتثمرين للمســاهمة يف تنميــة وتطويــر  

ــك  ــاة، وذل ــودة الحي ــج ج ــداف برنام ــق أه ــاهم يف تحقي ــي تس ــات الت القطاع

بالتنســيق مــع وزارة االســتثامر والجهــات ذات العالقــة.

تعظيم االستفادة من مركز برنامج جودة الحياة

األصول الحكومية الغري 

مستغلة لألنشطة 

الرياضية والرتفيهية 

والثقافية والرتويحية 

والهواة

تعظيــم االســتفادة مــن املرافــق واألصــول اململوكــة ملختلــف القطاعــات 

العامــة واســتغاللها لألنشــطة الرياضيــة والرتفيهيــة والثقافيــة وأنشــطة 

الهــواة بالراكــة مــع القطــاع الخــاص وبنــاء قاعــدة بيانــات موحــدة وســهلة 

ــة. ــة رقمي ــة وطني ــق بواب ــن طري ــول ع الوص
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وصف املبادرةاسم املبادرةالجهة املالكة

زيادة الوعي بالهوايات مركز برنامج جودة الحياة

وبأندية الهواة

تســعى املبــادرة إىل ترســيخ الوعــي بقيمــة وأهميــة الهوايــات لتحفيز رشائح 

ــة  ــة والرتفيهي ــة والثقافي ــات الرياضي ــة الهواي ــى مامرس ــة ع ــع كاف املجتم

وغرهــا مــن خــالل حملــة توعويــة شــاملة باإلضافــة إىل التوعيــة بوجــود آليــات 

لرتخيــص أنديــة الهــواة ووســائل لدعمهــا.

تطوير بوابةمركز برنامج جودة الحياة

أندية الهواة

ــاب  ــح ألصح ــواة تتي ــة اله ــة ألندي ــة إلكرتوني ــر بواب ــادرة إىل تطوي ــدف املب  ته

الهوايــات وأنديــة الهــواة التواصــل مــع بعضهــم البعــض، ومــع الجهــات 

الحكوميــة، ألخــذ الرتاخيــص والحصــول عــى الدعــم.

تعزيز منظومة أندية مركز برنامج جودة الحياة

الهواة من

خالل التمويل

تســعى املبــادرة إىل وضــع نظــام اســتدامة ألنديــة الهــواة مــن خــالل أدوات 

متويــل مختلفــة تســاهم يف تحفيــز أصحــاب األنديــة لطلــب الرتخيــص. وتهــدف 

الســتدامة أنديــة الهــواة ماليــاً، وإعــداد آليــات متويــل خاصــة عــن طريــق 

ــرى. ــرق أخ ــركات، وط ــة لل ــؤولية االجتامعي املس

تسهيل الحصول عىل مركز برنامج جودة الحياة

تراخيص ألندية الهواة

تســعى املبــادرة إىل وضــع إطــار تنظيمــي لقطــاع الهوايــات يحتــوي توضيحــاً 

لعمليــة ترخيــص أنديــة الهــواة عــرب وضــع دليــل سياســات وإجــراءات لتســهيل 

إصــدار تراخيــص أنديــة الهــواة بالتفاهــم مــع الجهــات ذات العالقــة. وتتضمــن 

ــة  ــادرة بواب ــرب مب ــات ع ــل السياس ــة دلي ــة وأمتت ــى رقمن ــل ع ــادرة العم املب

أنديــة الهــواة اإللكرتونيــة.

 تحفيز أندية الهواة مركز برنامج جودة الحياة

من خالل توفري الحوافز 

والدعم الفعال 

تســعى املبــادرة إىل توفــر أدوات تحفــز أصحــاب الهوايــات عــى تســجيل 

وترخيــص أنديــة الهــواة وتســاهم يف اســتمراريتهم. ومــن هــذه األدوات: 

توفــر حاضنــات لألنديــة، وتوفــر حقائــب تدريبيــة وإرشــادية عــرب بوابــة أنديــة 

ــيلًة  ــن كوس ــذب املتطوع ــة لج ــع خط ــة إىل وض ــة، باإلضاف ــواة اإللكرتوني اله

ــواة. ــة اله ــم أندي لدع

مبادرة التسويق مركز برنامج جودة الحياة

لربنامج جودة الحياة

التســويق لربنامــج جــودة الحيــاة باســتمرار مــن خالل وضــع اســرتاتيجيات وخطط 

التســويق والتواصــل، وإطــالق حمــالت تســويقية، وتطويــر املــواد اإلعالميــة، 

وذلــك بهــدف زيــادة الوعــي بجــودة الحيــاة بصــورة عامــة، ومبــادرات الربنامــج 

ونجاحاتــه، وتعزيــز التواصــل والتفاعــل مــع الجمهــور.

تطوير مؤرش لقياس مركز برنامج جودة الحياة

جودة الحياة

إنشــاء وتطويــر مــؤرش أداء لقيــاس معايــر جــودة الحيــاة يف اململكــة عــرب 

ــدن  ــؤرش أداء م ــس امل ــش«. ويقي ــة العي ــاة« و »قابلي ــط الحي ــي »من مفهوم

ــع  ــض، وم ــا البع ــع بعضه ــا م ــة أداءه ــر ومقارن ــق املعاي ــة يف تحقي اململك

ــداً.  ــاً جدي ــاره مــؤرشاً عاملي املــدن العامليــة، ومــن ثــم إطالقــه باعتب

ــن مؤمتر جودة الحياةمركز برنامج جودة الحياة ــن ودولي ــن محلي ــرباء ومتخصص ــاركة خ ــل مبش ــر وورش عم ــة مؤمت إقام

لعــرض ونقــاش أخــر املســتجدات يف مجــاالت جــودة الحيــاة، واســتعراض 

التطــورات عــى الصعيــد املحــي، وعــرض أبــرز إنجــازات الربنامــج، لتجــاوز 

التحــدي الخــاص بزيــادة الوعــي مبفهــوم جــودة الحيــاة محليــاً ودوليــاً.
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وصف املبادرةاسم املبادرةالجهة املالكة

االسرتاتيجية الوطنية مركز برنامج جودة الحياة

للشباب

تهــدف املبــادرة إىل متكــن الشــباب ومخاطبتهــم وتحفيزهــم عــى اســتثامر 

ــات  ــرتاتيجية آالف الفعالي ــذه االس ــتوفّر ه ــم. وس ــان قدراته ــغفهم واحتض ش

والربامــج يف بيئــة آمنــة وصحيــة لتشــجيع منــط حيــاة متــوازن صحيــاً وعاطفيــاً، 

ولزيــادة القــدرات اإلبداعيــة لــدى الشــباب ومتكــن التــذوق الفنــي والثقــايف 

وتنميــة روح العمــل التطوعــي وترســيخ االنتــامء الوطنــي واالعتــزاز الثقــايف 

لديهــم.

الربنامج الوطني مركز برنامج جودة الحياة

للشباب

ــة  ــة آمن ــات يف بيئ ــج والفعالي ــن الربام ــدد م ــالق ع ــى إط ــادرة ع ــل املب تعم

ــيخ  ــم، وترس ــان مهاراته ــباب واحتض ــغف الش ــتثامر ش ــتهدف اس ــة تس وصحي

ــّس  ــي وح ــل التطوع ــة روح العم ــايف، وتنمي ــزاز الثق ــي واالعت ــامء الوطن االنت

املســؤولية، وتشــجيع منــط حيــاة متــوازن صحيــاً وعاطفيــاً، وتنميــة حــس 

املواطنــة العامليــة، وتطويــر قدراتهــم ليكونــوا قــادة يف صناعــة املســتقبل 

ــاً. ــاً وعاملي ــادة اململكــة إقليمي مبــا يعــّزز مــن ري
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قام الربنامج كذلك بإعادة النظر يف بعض املبادرات الحالية بتعديل تصميم بعضها 

عرب الدمج أو تعديل النطاق، أو إعادة التسمية ، وتم ربطها بالقطاعات كا سيأيت.

قطاعات الربنامج

األهداف االسرتاتيجية املسندة إىل الربنامج ضمن القطاع

الجهات القائدة للقطاع

قـطــــاع الـريــــاضــــة 01

تعزيــز مارســة األنشــطة الرياضيــة يف املجتمــع: تعــد املشــاركة الفاعلــة والدوريــة لفئــات املجتمــع 

املختلفــة يف األنشــطة الرياضيــة الحركيــة مــن األســس الرئيســية لبنــاء مجتمــع صحــي. وميكــن تعزيــز 

مامرســة الرياضــة لــدى املواطنــن من خــالل املؤسســات التعليميــة واألنديــة الرياضية. ويجــب أن تتنوع 

األنشــطة الرياضيــة يف اململكــة وتســهل إمكانيــة الوصــول إليهــا، بحيــث تتمكــن الفئــات املســتهدفة 

مــن مامرســة الرياضــات التــي يفضلونهــا.

ــز يف عــدة رياضــات إقليميــاً وعامليــاً: يعتمــد التميــز اإلقليمــي والعاملــي يف مجــال  تحقيــق التميّ

الرياضــة عــى االحرتافيــة والتــي يحقــق مــن خاللهــا األفــراد أو الفــرق أو األنديــة الوطنيــة جوائــز عــى 

مســتوى عاملــي أو إقليمــي، ويتفاعــل املجتمــع معهــا. 
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تحليل فجوات القطاع ضمن اسرتاتيجية الربنامج

تأمن جودة حياة رفيعة لسكان وزوار اململكة العربية السعودية 

مع الرتكيز عى إدراج ثاث مدن سعوديـة 
عـى األقــل ضــمـن أفضل 100 مـديـنـة عالـميـاً

تطوير مستوى املعيشة
 فـي الـمـدن الـسـعـوديـة

وضع األنظمة والتريعات الالزمة

االستدامة املالية )متكني القطاع الخاص / االستثامرات العامة(

التواصل الفّعال

تطوير املرافقتطوير املدن توفري الخياراتتأمن الخدمات تحفيز املشاركةتغيري السلوكيات

تـطـويــر وإثـــراء 
نــمـط الـحـيــاة

محدودية

أماكن مامرسة الرياضة

ندرة مراكز تدريب

رياضات النخبة

قلة الربامج التدريبية

التخصصية والعامة

محدودية خيارات 

اإلناث يف مامرسة الرياضة

ضعف دوافع مامرسة

الرياضة يف املجتمع

ضعف متثيل الفرق 

السعودية عاملياً

محدودية الحوكمة والعمل املؤسيس

صعوبة االستثار والحصول عىل التمويل

محدودية الربط بن الجهات ضمن القطاع

يســتند عمــل قطــاع الرياضــة وفــق برنامــج جــودة الحيــاة عــىل ثــاث ركائــز أساســية ضمــن “تطويــر 

وإثــراء منــط الحيــاة” وثــاث ركائــز ممّكنــة كــا يــي:

تطويــر املرافــق: مــن خــالل املســوح الشــاملة لتحديــد خطــوط األســاس وحالــة البــدء، تبــن وجــود حاجــة 

لتطويــر العديــد مــن املرافــق الرياضيــة العامــة واملخصصــة لرياضيــي النخبــة، ولكــون هــذه املشــاريع 

مكلفــة وعوائدهــا املاليــة غــر محفــزة للقطــاع الخــاص، فقــد تــم تصميــم 7 مبــادرات يتــم مــن خاللهــا 

تهيئــة أماكــن ملامرســة الرياضــة عــرب تجهيــز املــدارس والجامعــات الحكوميــة، وزيــادة تفعيل املنشــآت 

ــي  ــة لرياضي ــب احرتافي ــز تدري ــر مراك ــة إىل تطوي ــاث، باإلضاف ــول اإلن ــا لدخ ــة وتجهيزه ــة القامئ الرياضي

النخبــة.

ــروض  ــادة الع ــة وزي ــة الرياض ــارات مامرس ــن خي ــية ضم ــات الرئيس ــد التحدي ــم تحدي ــارات: ت ــري الخي توف

للمســتوى املأمــول، وعليــه، تــم تصميــم خمســة مبــادرات تعمــل عــى متكــن املــرأة مــن مامرســة 

الرياضــة، وتطويــر برامــج تدريــب رياضيــة للمجتمــع، وبرامــج متخصصــة مثــل الرياضــات الباراملبيــة 

)املخصصــة لــذوي اإلعاقــة(، واألكادمييــات الرياضيــة، وبرامــج رياضيــي النخبــة.

ــة،  ــات الرياضي ــور الفعالي ــع لحض ــز املجتم ــة، وتحفي ــامريس الرياض ــبة م ــع نس ــاركة: لرف ــز املش تحفي

ورفــع مســتوى متثيــل الفــرق الســعودية عامليــاً مبجــاالت الرياضــة فقــد تــم تصميــم ســبعة مبــادرات 

تعمــل تكامليــاً عــى زيــادة شــعبية الرياضــة ورفــع نســب املشــاهدة، وتحســن تجربــة دخــول املالعــب 

الرياضيــة، وتحفيــز املجتمــع ملامرســة الرياضة، وإنشــاء اتحــادات رياضية وروابط مشــجعن، واســتحداث 

أنشــطة رياضيــة للوافديــن، وتطويــر قــدرات رياضيــي النخبــة، واســتضافة أحــداث رياضيــة عامليــة.



18

وضــع األنظمــة والترشيعــات: لضــامن شــمولية العمــل عــى قطــاع الرياضــة فقــد تــم تصميــم مبــادرة 

ــر اســرتاتيجية شــاملة للقطــاع الريــايض وإعــادة تنظيــم الجهــات الحكوميــة والصالحيــات ضمــن  لتطوي

القطــاع.

االســتدامة املاليــة: يتطلــع الربنامــج لجــذب االســتثامر املحــي والعاملــي يف املجــال الريــايض، لذلــك 

ــل  ــم متوي ــدوق لدع ــيس صن ــايض، وتأس ــتثامر الري ــجيع االس ــى تش ــالن ع ــن تعم ــم مبادرت ــم تصمي ت

مشــاريع القطــاع الخــاص.

ــامن  ــايض، وض ــاع الري ــة بالقط ــات ذات العالق ــن الجه ــط ب ــادرة للرب ــم مب ــم تصمي ــال: ت ــل الفّع التواص

ــح. ــدار التصاري ــهيل إص ــل وتس ــة العم ــى فاعلي ــاً ع ــينعكس إيجاب ــا س ــات، م ــادل املعلوم ــهولة تب س

يتطلع الربنامج لتمكن قطاع الرياضة من خال التايل:

ــن  ــة التامري ــى مامرس ــع ع ــراد املجتم ــز أف ــالل تحفي ــن خ ــة م ــطة الرياضي ــاركة يف األنش ــادة املش زي

الرياضيــة مبعــدل يفــوق 30 دقيقــة يف األســبوع، وخلــق فــرص اســتثامرية يف القطــاع الريــايض 

ــل.  ــادر الدخ ــع مص ــة يف تنوي ــورة  إيجابي ــاهم بص تس

ــات  ــة واملنافس ــاب األوملبي ــاركة يف األلع ــتضافة واملش ــة باالس ــة يف املنطق ــادة اململك ــق ري تحقي

ــاً. العامليــة، وتطويــر الرياضيــن للمنافســة عاملي

ويعمل الربنامج عىل احتساب ذلك باملؤرشات التالية:

االلتزامات والتطلعات )مؤرشات اسرتاتيجية(

عــدد األماكــن التــي يتــم تنفيــذ الفعاليــات والربامــج الرياضيــة فيهــا 
مــن قبــل االتحــاد الســعودي للرياضــة للجميــع

خط األساس

321

0.1%

31%

1.259

7

خط األساس

خط األساس

خط األساس

خط األساس

املستهدف

1.032

0.28%

35.9%

2.500

40%

1.0%

50

املستهدف

املستهدفاملستهدف

املستهدف

املستهدف

املستهدف

نسبة مساهمة القطاع الريايض يف الناتج املحي

نسبة األشخاص املامرسن لألنشطة الرياضية والبدنية بشكل أسبوعي

عدد تراخيص املنشآت الرياضية الخاصة

عدد الرياضين املشاركن يف دورة األلعاب األوملبية
)باستثناء الفرص املحققة من دون منافسة(

2020

2017

2017

2019

2016

2023

2023

20232030

2030

2030

2023

مؤرش  األداء الرئييس
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اإلنجازات حتى 2020

الوضع قبل البدء )التحديات والجهود(

اســتضافة عــدة فعاليــات عامليــة مميــزة )منهــا: رايل داكار الــدويل، ورايل باهــا، وكأس الســوبر 

اإليطــايل، واألســباين، وكأس العــامل لكــرة اليــد ســوبر جلــوب، واســتعراض “ريد بــول” الجــوي، ونهائيات 

كــرة الســلة، وغرهــا(.

ــتهدف  ــة(، تس ــة وافرتاضي ــة )واقعي ــة ومجتمعي ــة محلي ــابقات رياضي ــوالت ومس ــات وبط ــة فعالي إقام

ــع. ــات املجتم ــة فئ كاف

تحســن تجربــة الحضــور  إىل املالعــب )الســامح بدخــول العائــالت، وإنشــاء بوابــات إلكرتونيــة، وتنظيــم 

ــة للفعاليــات الرياضيــة(. فعاليــات مصاحب

إطــالق برامــج تدريــب وتطويــر للمواهــب الرياضيــة )مثــل أكادميية مهــد الرياضيــة، واالبتعاث الســعودي 

لتطويــر مواهــب كــرة القــدم( والتعــاون مــع أرقــى املعاهــد املتخصصــة )مثــل: جامعــة هارفــارد، 

ومعهــد يوهــان كرويــف(.

الجهودالتحديات#

خطــط انخفاض عدد املامرسن لألنشطة الرياضية1 رســم  عــى  والتعليــم  الرياضــة  وزاريت  مــع  الربنامــج  عمــل 

لتفعيــل وزيــادة املرافــق الرياضيــة وعــدد األنديــة واألهــم مــن ذلــك 

عــام  يف  نســبتهم  وصلــت  إذ  الرياضيــة  األنشــطة  مــامريس  عــدد 

الرياضــة  مامرســة  أماكــن  لزيــادة  ذلــك  ويعــود   *19% إىل  2019م 

ــائية  ــا النس ــة خصوص ــة الرياضي ــن األندي ــر م ــص للكث ــة والرتخي املفّعل

ــا. منه

مختلــف 2 يف  املواهــب  تطويــر  إىل  الحاجــة 

الرياضــات وإعــداد العبــي والعبــات نخبــة يف جميــع 

األلعــاب الرياضيــة وتأهيلهــم للمشــاركة والتنافــس 

والعامليــة  املحليّــة  املســابقات  يف 

جيــل  لصناعــة  مهــد،  أكادمييــة  مثــل  الرياضيــة،  األكادمييــات  بنــاء 

ريــايض جديــد يف ثــالث مــدن رئيســية باململكــة كبدايــة لتســاهم 

ــل  ــاركة يف املحاف ــن للمش ــن الجنس ــن م ــن محرتف ــل العب يف تأهي

واألوملبيــاد. الدوليــة 

تنظيــم إبراز اسم اململكة وجهة رياضية عاملية3 خــالل  مــن  عامليــة  رياضيــة  وجهــة  اململكــة  اســم  إبــراز 

واســتضافة العديــد مــن الفعاليــات الرياضيــة والعامليــة مثل اســتضافة 

املباريــات العامليــة يف كــرة القــدم والســلة وأبــرز الســباقات كــرايل 

ــة إىل  ــا، إضاف ــوال 1 وغره ــباق فورم ــتضافة س ــن اس ــالن ع دكار واإلع

ــة. ــة محليّ ــات رياضي ــم فعالي تنظي

ضعــف مشــاركة القطــاع الخــاص يف االســتثامر يف 4

القطــاع الريــايض

يعمــل الربنامــج مــع وزارة الرياضــة عــى تعزيــز اســتثامر املنشــآت 

الرياضيــة والشــبابية مــن خــالل إعــادة هيكلــة القطــاع الريــايض ووضــع 

ــايض  ــة ري ــدوق تنمي ــوذج صن ــر من ــاع وتطوي ــة للقط ــرتاتيجية وطني اس

ــتدامة. ــة مس ــة رياضي ــاء منظوم لبن

)*(بحسب مسح الهيئة العامة لإلحصاء 2019
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قامئة املبادرات للقطاع

وصف املبادرةاسم املبادرةالجهة املالكة

زيادة شعبية الرياضات وزارة الرياضة

ورفع نسبة املشاهدة 

ومشــاهدتها  املختلفــة  الرياضــات  شــعبية  زيــادة  عــى  املبــادرة  تعمــل 

)باســتثناء كــرة القــدم( يف اململكــة بهــدف زيــادة نســب املشــاركة يف 

األلعــاب الرياضيــة وزيــادة القيمــة االقتصاديــة للقطــاع، وذلــك مــن خــالل تطوير 

اســرتاتيجية زيــادة نســب املشــاهدة و إبــرام اتفاقيــات مــع رشكاء تنفيــذ البــث 

ــي.  ــاج اإلعالم ــة يف اإلنت ــة متخصص ــيس رشك ــك تأس ــي وكذل ــاج اإلعالم واالنت

روابط مشجعي األندية وزارة الرياضة

الرياضية السعودية

ــق  ــن طري ــك ع ــة، وذل ــة للمملك ــورة اإليجابي ــز  الص ــادرة إىل تعزي ــدف املب ته

دعــم روابــط األنديــة الســعودية يف الــدول العربيــة مــام يســاهم يف رفــع 

ــعودي  ــدوري الس ــاهدات لل ــبة املش ــع نس ــعودية ويرف ــة الس ــرادات األندي إي

وذلــك مــن خــالل تطويــر اســرتاتيجية متكاملــة  للدعــم وتطويــر منــوذج العمــل 

والدليــل التشــغيي وكذلــك تطويــر منصــة إلكرتونيــة لزيــادة تفاعــل وتواصــل 

الجامهــر  يف الخــارج مــع األنديــة الســعودية .

متكني املرأة من وزارة الرياضة

املساهمة يف 

منظومة الرياضة 

)التنوع والشمولية(

تعمــل املبــادرة عــى تطويــر األنظمــة والهيــاكل والعمليــات مــع األفــراد 

ــات  ــة العقب واملنظــامت والجهــات الحكوميــة الرئيســة وإدماجهــا بهــدف إزال

ــاب  ــة يف األلع ــاركة الكامل ــق املش ــن تحقي ــاء م ــع النس ــي متن ــة الت النظامي

الرياضيــة واألنشــطة املرتبطــة بهــا يف اململكــة. 

تطوير وتنفيذ وزارة الرياضة

اسرتاتيجية قطاع 

الرياضة

تهــدف املبــادرة إىل إعــداد وتنفيــذ اســرتاتيجية قطــاع الرياضــة يف اململكــة 

لزيــادة املشــاركة الجامهريــة وتحســن أداء العبــي النخبــة لتحقيــق إنجــازات 

رياضيــة إقليميــاً وعامليــاً.

تطوير الرياضة وزارة الرياضة

الباراملبية )ذوي 

االحتياجات الخاصة( 

للمنافسة يف الدورات 

الباراملبية

ــن ذوي  ــة لتمك ــة يف اململك ــاب الباراملبي ــز األلع ــادرة إىل تعزي ــدف املب ته

االحتياجــات الخاصــة، مــن الجنســن، مــن املشــاركة الفاعلــة يف األنشــطة 

الرياضيــة.  ويبلــغ عــدد الرياضيــن املســجلن  يف اللجنــة الباراملبيــة  900 

العــب فقــط، بينــام يوجــد يف اململكــة أكــر مــن 600 ألــف مــن الذكــور واإلنــاث 

ذوي اإلعاقــة. وســيتم تعزيــز األلعــاب الباراملبيــة مــن خــالل تفعيــل اتحــادات 

رياضيــة ذات أولويــة ومســاعدة األنديــة يف أنشــطة التوعيــة الوطنيــة ورفــع 

جــودة التدريــب، إضافــة إىل وضــع خطــة تحــول اســرتاتيجية إلعــداد األنديــة 

ــة. ــات الخاص ــن ذوي االحتياج ــة م ــي النخب ــات رياضي ــم احتياج ــق لتالئ واملراف

بناء مراكز تدريب النخبة وزارة الرياضة

الرياضية املتخصصة

مســتوى  زيــادة  و  النخبــة  رياضيــي  مســتوى  رفــع  إىل  املبــادرة  تهــدف 

ــف  ــب ملختل ــة للتدري ــز رياضي ــاء مراك ــالل بن ــن خ ــات م ــاركة يف املنافس املش

يف  العــب   1400 لـــ  تســع  اســتيعابية  طاقــة  إىل  للوصــول  النخبــة  رياضــات 

رياضــات النخبــة.

برنامج تطويروزارة الرياضة

رياضيي النخبة

يهــدف الربنامــج إىل تطويــر رياضيــي النخبــة عــن طريــق بنــاء برنامــج متكامــل 

يعمــل عــى وضــع آليــة و نظــام الكتشــاف املواهــب الرياضيــة الجديــدة 

وتطويرهــا وكذلــك بنــاء اإلدارات الفنيــة الداعمــة لتطويــر رياضيــي النخبــة مبــا 

ــايض. ــب الري ــايض، وإدارة الط ــة إدارة األداء الري ــادة هيكل ــن  إع ــمله م تش
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دعم وتطويروزارة الرياضة

االتحادات الرياضية   

تهــدف املبــادرة إىل دعــم وتطويــر االتحــادات الرياضيــة وقدراتهــا الفنيــة 

والتشــغيلية  بهــدف متكينهــا مــن بنــاء رياضــات متميــزة مــن خــالل الرتكيــز 

عــى خمســة مجــاالت هــي: األداء الريــايض، واملشــاركة الرياضيــة، والســياحة، 

ــايس  ــل أس ــم متوي ــة دع ــر آلي ــالل تطوي ــن خ ــك م ــة. وذل ــاد، والثقاف واالقتص

خدمــات  إدارة  وبنــاء  تشــغيي  ومتويــل  املنجــزات  عــى  قائــم  ومتويــل 

االتحــادات لــإلرشاف عــى اســرتاتيجية دعــم االتحــادات الرياضيــة.

إقامة واستضافة وزارة الرياضة

فعاليات رياضية عاملية

تهــدف املبــادرة إىل تعزيــز مكانــة اململكــة مركــزاً الســتضافة الفعاليــات 

والبطــوالت الرياضيــة إقليميــاً وعامليــاً مــن خــالل اســتضافة  أو إنشــاء العديــد 

مــن البطــوالت الرياضيــة العامليــة عــى مــدار الســنة ومتكــن ودعــم االتحــادات 

املحليــة إلنشــاء وتنظيــم الفعاليــات املتعلقــة برياضاتهــم وتعزيــز املشــاركة 

املحليــة يف هــذه البطــوالت باإلضافــة إىل تعزيــز املشــاركة املجتمعيــة مــع 

الفعاليــات املصاحبــة لــكل بطولــة.

تعزيز وزيادة األنشطة وزارة الرياضة

الرياضية للوافدين

تعمــل املبــادرة عــى زيــادة خيــارات الرياضــة للوافديــن مــن خــالل تقديــم 

ــز  ــم، والرتكي ــن بلغاته ــة ألرس الوافدي ــوالت املالمئ ــة والج ــطة الرتفيهي األنش

عــى الرياضــات املفضلــة لديهــم التــي ال مُتــارس يف اململكــة عــادة، وذلــك 

ــن  ــا م ــويق له ــم والتس ــبة له ــة املناس ــات الرياضي ــم الفعالي ــالل تنظي ــن خ م

ــة. ــويقية خاص ــة وتس ــالت إعالمي ــالل حم خ

تهيئة املنشآت لحضور وزارة الرياضة

العائالت/النساء 

للفعاليات

إعــادة تصميــم وتجديــد املرافــق الرياضيــة الرئيســية التابعــة لــوزارة الرياضــة 

)23 منشــأة( لتمكــن العائــالت / النســاء مــن حضــور الفعاليــات املختلفــة التــي 

تســتضيفها الــوزارة يف مرافقهــا.

تشجيع القطاع الخاص وزارة الرياضة

عىل املساهمة يف 

تنمية القطاع الريايض

تهــدف املبــادرة إىل تشــجيع مشــاركة القطــاع الخــاص يف بنــاء االقتصــاد 

الريــايض عــرب تثقيــف رواد األعــامل عــن طريــق برامــج التدريــب، وترخيــص 

الصــاالت الرياضيــة اململوكــة للقطــاع الخــاص، وضــامن تحقيقهــا للمعايــر 

العامليــة. 

تطوير األكادمييات وزارة الرياضة

الرياضية

ــعودين  ــدم الس ــرة الق ــي ك ــن العب ــة م ــداد مجموع ــادرة إىل إع ــدف املب ته

املوهوبــن مــن جميــع أنحــاء اململكــة عــرب رشاكات مــع أكادمييــات كــرة 

القــدم العامليــة. إضافــة إىل إنشــاء نســخ ســعودية مــن األكادمييات/الربامــج 

الرياضيــة، ويتــم حاليــاً الرتكيــز عــى كــرة القــدم مــع إمكانيــة توســيع نطــاق 

ــرى. ــات أخ ــمل رياض ــتقبالً ليش ــادرة مس املب

تطوير وتنفيذ وزارة الرياضة

اسرتاتيجية التدريب 

الوطني

تهــدف هــذه املبــادرة إىل تطويــر وتقديــم اســرتاتيجية وطنيــة للتدريــب 

ــال  ــة يف مج ــات العاملي ــل املامرس ــن أفض ــتفادة م ــالل االس ــن خ ــايض م الري

ــة  ــة البدني ــب واللياق ــيٍة يف التدري ــم دوراٍت تأسيس ــر وتقدي ــب وتطوي التدري

وإطــالق منصــٍة إلكرتونيــة لدعــم خدمــات تدريــب وتطويــر املدربــن الرياضيــن 

وتطويــر منظومــة التدريــب الريــايض مــن خــالل تأســيس الســجل الوطنــي 

للمدربــن الرياضيــن ومنــح الشــهادات والرتاخيــص الخاصــة بالعمــل يف مجــال 

ــايض. ــب الري التدري
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تطوير وتفعيل املنشآت وزارة الرياضة

الرياضية 

تهــدف املبــادرة للعمــل عــى تطويــر املنشــآت الرياضيــة التابعــة للــوزارة 

ــاء منشــآت رياضيــة جديــدة بهــدف زيــادة نســب اســتغالل هــذه املنشــآت  وبن

الرياضيــة  املنشــآت  جميــع  وتقييــم  حــر  خــالل  مــن  املاليــة  واملداخيــل 

ووضــع االســرتاتيجيات )االســتثامرية والتجاريــة( لزيــادة مصــادر دخلهــا، ووضــع 

النــامذج التشــغيلية للمنشــآت، وآليــات فتحهــا للمجتمــع، والعمــل عــى تطويــر 

ــة. ــر العاملي ــل املعاي ــع أفض ــامىش م ــآت لتت املنش

تحسني تجربة الحضور وزارة الرياضة

للمباريات والفعاليات 

الرياضية

إقامــة  خــالل  مــن  املباريــات  حضــور  تجربــة  تحســن  إىل  املبــادرة  تهــدف 

إنشــاء  مثــل  الداعمــة،  الرتفيهيــة  األنشــطة  وتوفــر  مصاحبــة،  فعاليــات 

مناطــق للمــرح واللعــب، ودعــوة عربــات الطعــام، وإجــراء عــروض ترفيهيــة بــن 

الشــوطن. وتقــوم املبــادرة بتطويــر الخدمــات املقدمــة للحضــور حاليــاً وعقــد 

رشاكات مــع عــدة جهــات لتنظيــم عــروض ترفيهيــة كــربى مصاحبــة للفعاليــات 

ــة.  ــة املختلف الرياضي

التحول الرقمي للقطاع وزارة الرياضة

الريايض

ــالل  ــن خ ــة م ــي يف وزارة الرياض ــول الرقم ــق التح ــادرة إىل تحقي ــدف املب ته

تطويــر منصــات إلكرتونيــة وأمتتــة الخدمــات املقدمــة للمســتفيدين والعمليات 

الداخليــة باإلضافــة لبنــاء البنيــة التحتيــة الرقميــة والتــي ستســهم بشــكل 

مبــارش باالرتقــاء مبســتوى الخدمــات املقدمــة للمســتفيدين داخليــا وخارجيــا.

تهــدف املبــادرة إىل توفــر مجموعــة مــن األماكــن التــي ميكــن الوصــول  أماكن رياضية حيويةوزارة الرياضة

ــالل  ــن خ ــك م ــة، وذل ــة املجتمعي ــطة الرياضي ــة األنش ــهولة ملامرس ــا بس إليه

االســتفادة مــن مرافــق وزارة الرياضــة  القامئــة للمشــاركة الجامعيــة وتفعيــل 

أماكــن العمــل وتقديــم برامــج األنشــطة البدنيــة واملســابقات الرياضيــة للطالب 

ــات. ــدارس  والجامع ــات يف امل والطالب

ــالل مجتمع حيويوزارة الرياضة ــن خ ــة م ــة يف اململك ــة الرياض ــبة مامرس ــع نس ــادرة إىل رف ــدف املب ته

تشــجيع الفئــات املســتهدفة عــى املشــاركة بانتظــام يف األلعــاب الرياضيــة 

ــن  ــة م ــادات الرياضي ــم االتح ــك  دع ــة  وكذل ــات رياضي ــم  مجموع ــاء ودع وإنش

ــر  ــدف تطوي ــن به ــن والرياضي ــن واملتطوع ــن املهني ــبكة م ــر ش ــالل تطوي خ

قطــاع الرياضــة بصــورة مســتدامه وكذلــك زيــادة نســبة مشــاركة النســاء يف 

ــة. ــة املجتمعي ــطة الرياضي األنش

تطوير حوكمة ومنوذج وزارة الرياضة

تشغيل »الصندوق 

الريايض«

إعــداد منــوذج الحوكمــة والتشــغيل لـــ” صنــدوق التنميــة الرياضيــة“ لدفــع 

طموحــات اســرتاتيجية قطــاع الرياضــة إىل آفــاق جديــدة مــن خــالل إعــداد 

تفويــض صنــدوق التنميــة الرياضيــة، وإعــداد منــوذج حوكمــة الصنــدوق، ووضع 

ــة. ــاع الرياض ــرتاتيجية قط ــات اس ــي بأولوي ــتثامرية تف ــرتاتيجية اس اس

تطوير النشاط البدين وزارة التعليم

يف املدارس 

تهــدف املبــادرة إىل تطويــر البنيــة التحتيــة مــن خــالل إنشــاء 31 مركــزاً رياضيــاً 

وتأهيــل 6 مراكــز يف جميــع مناطــق اململكــة ميــارس فيهــا الطــالب عــدة 

رياضــات مثــل كــرة القــدم وكــرة الطائــرة وكــرة الســلة والتنــس وكــرة اليــد 

وألعــاب القــوى والســباحة باإلضافــة إىل تطويــر األداء املهنــي ملعلمــي 

الرتبيــة البدنيــة ورفــع كفائتهــم يف الرياضــات املحــددة  بهــدف تعزيــز أمنــاط 

ــن الطــالب.  ــة ب ــاة الصحي الحي
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وصف املبادرةاسم املبادرةالجهة املالكة

تعزيز املشاركة وزارة التعليم

الرياضية للطالبات يف 

املدارس  

تهــدف هــذه املبــادرة إىل تصميــم وتنفيــذ صــاالت رياضيــة  يف مــدارس 

ــة   ــة رياضي ــز )90( صال ــاء وتجهي ــالل إنش ــن خ ــام م ــم الع ــات يف  التعلي الطالب

ــف  ــة وتوظي ــق اململك ــع مناط ــة يف جمي ــة قامئ ــة رياضي ــز )590( صال وتجهي

ــة.  ــة بدني ــامت تربي ــل معل وتأهي

تطوير األنشطة البدنية وزارة التعليم

يف الجامعات وخاصة 

الفتيات 

تهــدف هــذه املبــادرة إىل العمــل عــى توفــر بيئــة رياضيــة وتنافســية 

وترويحيــة داخليــة الســتثامر أوقــات الفــراغ ملنســويب ومنســوبات الجامعــات 

ــل  ــاً داخ ــزاً رياضي ــاء 12 مرك ــاً  وإنش ــزاً رياضي ــز 14 مرك ــل وتجهي ــالل  تأهي ــن خ م

للعمــل يف هــذه املراكــز،  الجنســن  مــن  الجامعــات وتدريــب متخصصــن 

وتأهيــل عاملــن وعامــالت ملســاعدة ذوي االحتياجــات الخاصــة، وتنظيــم برامــج 

توعيــة يف األنشــطة الرياضــة ملنســويب ومنســوبات الجامعــات، واملشــاركة 

يف األلعــاب الدوليــة وتنظيــم مشــاركات رياضيــة وترويحيــة تنافســية داخليــة 

ــات. ــات يف الجامع ــالب والطالب للط

تدريب الطالب والطالبات وزارة التعليم

عىل عدد من الرياضات 

الذهنية

تهــدف هــذه املبــادرة إىل تأهيــل و تشــغيل عــدد مــن املرافــق واملراكــز 

املتخصصــة يف الرياضــات الذهنيــة، وإعــداد وتطويــر برامــج وأنشــطة ذات 

ــة  ــس فئ ــذي مي ــراب ال ــف االضط ــر لتخفي ــب وتطوي ــج تدري ــي وبرام ــد ذهن جه

ــات. ــدارس و الجامع ــات امل ــالب وطالب ــن ط م
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الجهات القائدة للقطاع

*فئة مستهدفة

املحافظــة عــىل تــراث اململكــة اإلســامي والعــريب والوطنــي والتعريف بــه: إحيــاء الرتاث اإلســالمي 

والعــريب والوطنــي والحفــاظ عليــه وضــامن تصنيفــه عامليــاً وإمكانيــة التعــرف عليــه يف جميــع أنحــاء 

العــامل. وينطــوي هــذا عــى حفــظ وإعــادة تأهيــل املواقــع وإحيــاء التقاليــد وتنظيــم الفعاليــات ونــر 

الوعــي بهــا وتســهيل الوصــول إليهــا )عــرب املتاحــف، والفعاليــات، واملحتــوى اإلعالمــي وغرهــا(.

تنميــة املســاهمة الســعودية يف الفنــون والثقافــة: ينبغــي أن يشــمل املشــهد الثقــايف والفنــي 

عــى عــدة مجــاالت: الفنــون البريــة )مثــل الرســم والنحــت(، وفنــون األداء )عــى ســبيل املثــال، 

ــل  ــم )مث ــعر، والتصمي ــالم، واألدب، والش ــة األف ــردي( وصناع ــيقية، أو أداء ف ــة موس ــة، أو حفل مرسحي

األزيــاء، والديكــور( والــرتاث الوطنــي )مثــل الرقصــات التقليديــة(. ومــن املهــم الرتكيــز عــى صقــل 

ــة  ــي مقارن ــايف والفن ــوى الثق ــودة املحت ــي، وج ــاج الفن ــز اإلنت ــاالت، وتعزي ــذه املج ــب يف ه املواه

ــرى. ــدول األخ بال

تحســن الظــروف املعيشــية للوافديــن*: وهــذا يشــمل تيســر االســتقرار )مــع األرسة(، واإلقامــة 

وحقــوق التملــك واالرتبــاط بالوطــن األم )ثقافيــاً وماليــاً وماديــاً(، وتوفــر فــرص تعليميــة مالمئــة، 

وتحســن املســتوى املعيــي العــام، وقبــول االختالفــات والقــدرة عــى االندمــاج يف املجتمــع 

املحــي.

األهداف االسرتاتيجية املسندة إىل الربنامج ضمن القطاع

قـطــــاع الـثقـافـة والـتـراث 02
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تحليل فجوات القطاع ضمن اسرتاتيجية الربنامج

تأمن جودة حياة رفيعة لسكان وزوار اململكة العربية السعودية 

مع الرتكيز عى إدراج ثاث مدن سعوديـة 
عـى األقــل ضــمـن أفضل 100 مـديـنـة عالـميـاً

تطوير مستوى املعيشة
 فـي الـمـدن الـسـعـوديـة

وضع األنظمة والتريعات الالزمة

االستدامة املالية )متكني القطاع الخاص / االستثامرات العامة(

التواصل الفّعال

تطوير املرافقتطوير املدن توفري الخياراتتأمن الخدمات تحفيز املشاركةتغيري السلوكيات

تـطـويــر وإثـــراء 
نــمـط الـحـيــاة

محدودية

البنى التحتية الثقافية

ندرة أماكن

التدريب والتأهيل

قلة االهتام

بالفنون

تناقص عدد ماريس 

الحرف اليدوية املحلية

قلة 

املنافسات واملشاركات

ضعف الرتويج

للثقافة خارجياً

صعوبة ترخيص االستثار

صعوبة الحصول عىل التمويل

ضعف اندماج الوافدين

يف املجتمع املحيل

محدودية الخدمات

املدنية املقدمة
 للوافدين

ــر  ــن “تطوي ــن ضم ــىل ركيزت ــاة ع ــودة الحي ــج ج ــق برنام ــرتاث وف ــة وال ــاع الثقاف ــل قط ــتند عم يس

مســتوى املعيشــة يف املــدن”، وثــاث ركائــز أساســية ضمــن “تطوير وإثــراء منــط الحيــاة” وركيزتن 

ممّكنــة كــا يــي:

تأمــن الخدمــات: ضمــن الهدف االســرتاتيجي املســند للربنامج “تحســن الظــروف املعيشــية للوافدين” 

يعتــرب الربنامــج الوافديــن إحــدى الفئــات املســتهدفة ضمــن قطاعاتــه، لــذا، تــم تطويــر مبــادرة لتحســن 

الخدمــات املخصصــة للوافديــن وإصــدار دليــل للخدمات. 

تغيــري الســلوكيات: تــم تعريــف الفجــوة االســرتاتيجية التــي تبــن ضعــف اندمــاج الوافديــن مــع املجتمــع 

املحــي، لــذا تــم تطويــر مبــادرة تعمــل عــى تعزيــز اندماجهــم يف املجتمــع، وتوعيــة املجتمــع 

بالثقافــات األخــرى. 

ــان  ــالل مث ــن خ ــة م ــة الثقافي ــى التحتي ــر البن ــاة لتطوي ــودة الحي ــج ج ــعى برنام ــق: يس ــر املراف تطوي

مبــادرات تُعنــى بتهيئــة املواقــع الثقافيــة، مثــل تطويــر وتحســن املكتبــات، والعنايــة بالــرتاث الحضاري 

ــة  ــاء مدين ــة، وإنش ــة وفني ــة ثقافي ــات تعليمي ــر مؤسس ــعى لتطوي ــرى، نس ــة أخ ــن جه ــة، وم للمملك

ــالم.  ــة األف ــون وصناع ــات للفن ــة، وأكادميي إعالمي

توفــري الخيــارات: تــم تحديــد األســباب الرئيســية لقلــة االهتــامم بالفنــون والــرتاث، وعليــه، تــم تصميــم    

4 مبــادرات تعمــل عــى إتاحــة وتفعيــل املــدارس والجامعــات لتنميــة الفنــون والعــروض األدائيــة )مثــل 

املــرسح واملهــارات الفنيــة(، وتــم تطويــر مبــادرة للحــرف والصناعــات اليدويــة، وكذلــك تطويــر مبــادرة 

بنطــاق واســع الســتحداث أنشــطة ثقافيــة مميــزة عــى مســتوى اململكــة.
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تحفيــز املشــاركة: تــم تصميــم 4 مبــادرات لتحفيــز املجتمــع عــى املشــاركة يف املجــال الثقــايف، إذ 

يعمــل الربنامــج عــى ترويــج الثقافــة املحليــة وتعزيــز الجمعيــات الثقافيــة، وتنميــة ريــادة األعــامل يف 

قطــاع الثقافــة، كذلــك يعمــل الربنامــج عــى ترويــج الثقافــة الســعودية خــارج اململكــة.

ــات: نظــراً للتحديــات التــي تواجــه الــركات الناشــئة واملؤسســات الرياديــة  ــة والترشيع ــع األنظم وض

ــادرة لتصميــم حوكمــة مطــورة وإطــار تنظيمــي  يف االســتثامر يف مجــال الثقافــة، طــور الربنامــج مب

ــة.  ــركات اإلبداعي ــات ال ــق متطلب ــتثمرين وف ــات املس ــز لخدم ــاع، ومرك ــامل للقط ش

ــام  ــل إحده ــاع، تعم ــتثامر يف القط ــهيل االس ــم وتس ــن لدع ــم مبادرت ــم تصمي ــة: ت ــتدامة املالي االس

ــل. ــم التموي ــايف لدع ــدوق ثق ــيس صن ــى تأس ــرى ع ــتثامر، واألخ ــذب االس ــهيل وج ــى تس ع

يتطلع الربنامج لتمكن قطاع الثقافة والرتاث وتحقيق الطموحات كا يي:

مواكبة مستويات التفاعل الدولية يف األنشطة الثقافية والفنية.

ــاً  ــاً وعاملي ــزاً إقليمي ــح مرك ــة لتصب ــدن اململك ــة يف م ــة والفني ــطة الثقافي ــراك األنش ــتوى ح ــع مس رف

ــون. ــة والفن للثقاف

أن تكون اململكة وجهًة دوليًة بن أفضل الدول معيشَة للوافدين.

عىل أن يتمكن الربنامج من قياس أداءه بحسب املؤرشات التالية:

االلتزامات والتطلعات )مؤرشات اسرتاتيجية(

عدد أيام الفعاليات الثقافية

خط األساس

188

15.845

0.11%

5

0

خط األساس

خط األساس

خط األساس

خط األساس

املستهدف

2093

18.800

0.12%

9

41

0.12%

25.562

6741

33

183

املستهدف

املستهدفاملستهدف

املستهدف

املستهدف

املستهدف

املستهدف

املستهدف

املستهدف

عدد خريجي الدراسات العليا يف اختصاصات ثقافية

نسبة إنفاق املستهلك عى العروض الثقافية

عدد املشاركات السعودية يف الفعاليات الثقافية الدولية

عدد املنشآت الثقافية

2019

2018

2016

2019

2019

2023

2023

20232030

2030

2030

2030

2030

2023

2023

مؤرش  األداء الرئييس
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اإلنجازات حتى 2020

تنظيــم فعاليــات ومعــارض وأنشــطة ثقافيــة )واقعيــة وافرتاضيــة( لجميــع ســكان اململكــة مثــل: 

جداريــات الخــط العــريب، ومانــداال الحــروف، ومنصــة الخطــاط، والقــر األحمــر، ومعــرض بينالســور 

الريــاض، ومعــرض مــن الداخــل ومعــرض مــدن دمرهــا اإلرهــاب، ورجــال الطيــب وغرهــا.

تعزيز املشاركات الثقافية الخارجية كمهرجان كان السيناميئ، ومعرض روائع اآلثار السعودية 

ــدود  ــم، والح ــوك، والقصي ــل، وتب ــة، وحائ ــام، والباح ــا، والدم ــن أبه ــة يف كل م ــف إقليمي ــاء متاح إنش

الشــاملية، والهفــوف، وجــازان لتكــون معــامل حضاريــة شــاهدة عــى تــراث املناطــق التــي تقــام بهــا، 

وتعـــرض فيهــا آثـــارها وتاريخهــا.

تأهيــل عــدة مواقــع أثريــة الســتقبال الــزوار يف مختلــف مناطــق اململكــة منهــا مواقــع يف منطقــة 

الجــوف، وجبــة والشــوميس يف منطقــة حائــل، وجــازان، وتيــامء، ومواقــع يف األحســاء، ومواقــع يف 

الريــاض.

ــة  ــات تعليمي ــون ،ومؤسس ــات الفن ــيس أكادميي ــة كتأس ــاع الثقاف ــري يف قط ــال الب ــر رأس امل تطوي

وإطــالق  األفــالم،  صناعــة  يف  املواهــب  تطويــر  وبرنامــج  للحرفيــن،  تدريبيــة  وبرامــج  متخصصــة، 

ــات  ــع مؤسس ــاون م ــك بالتع ــة وذل ــات فني ــات وإقام ــج حاضن ــة، وبرام ــة وثقافي ــز فني ــابقات وجوائ مس

عامليــة مرموقــة.

2502

241

0.8 مليون زائر

57%

خط األساس

خط األساس

خط األساس

خط األساس

4000

65%

املستهدف

املستهدف

عدد املؤلفات املحلية

إجاميل عدد مواقع الرتاث الوطني القابلة للزيارة

عدد زوار املواقع املدرجة ضمن مواقع الرتاث الوطني واليونسكو

نسبة الرضا عن الظروف املعيشية للوافدين

2019

2017

2017

2019

2023

2023

64.109

خط األساس

108.010143.746

املستهدف املستهدف

عدد املوظفن يف القطاع الثقايف

20192030 2023
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ــكو كمدائــن صالــح -الحجــر، وحــي  ــي لليونس ــرتاث العامل ــة ال تســجيل مواقــع مــن اململكــة يف قامئ

ــل، وواحــة األحســاء. الطريــف بالدرعيــة التاريخيــة، وجــدة التاريخيــة، والرســوم الصخريــة بحائ

إبراز الحرف والصناعات اليدوية داخلياً وخارجياً من خالل املشاركة يف فعاليات حرفية متنوعة.

تســهيل االســتثامر يف القطــاع الثقــايف مــن خــالل تخطيــط وتنفيــذ خطــة الرعــاة وحقــوق التســمية، 

ــد  ــة، وعق ــتثامرية العاملي ــرص االس ــرح الف ــايف، وط ــو الثق ــدوق من ــالق صن ــاج، وإط ــم رشكات اإلنت ودع

ــة رشاكات عاملي

عقــد رشاكــة اســرتاتيجية مــع معهــد “يل كــوردون بلــو” العاملــي للطهــي، بهــدف افتتــاح فــروع لــه 

يف اململكــة، لتكــون أوىل فــروع املعهــد يف املنطقــة للتدريــب عــى فنــون الطهــي.

الوضع قبل البدء )التحديات والجهود(

الجهودالتحديات#

تحديــات تنظيميــة أّدت ملحدوديــة املشــاركة، وقلة 1
عــدد الفعاليــات الثقافيــة، وانخفــاض الدعــم الــالزم 

لتمكــن املثقفــن والفنانــن

ــة  ــادة هيكل ــة وإع ــة الثقافي ــل البيئ ــى تفعي ــة ع ــت وزارة الثقاف عمل

املجــال الثقــايف مــن خــالل إطــالق اســرتاتيجية الثقافــة الوطنيــة 

ــة  ــات مبرون ــوىل إدارة القطاع ــدة لتت ــة جدي ــن 11 هيئ ــر م ــاء أك وإنش

الجنادريــة  مهرجــان  اختصاصــات  نقــل  إىل  باإلضافــة  واســتقاللية 

الوطنــي للثقافــة والــرتاث وقطــاع الــرتاث ومعــارض الكتــب تحــت مظلّــة 

الــوزارة.

تطويــر البنيــة التحتيــة الثقافيــة مــن خــالل تفعيلهــا وإنشــاء غــر نقص البنية التحتية الثقافية  2

املتوفــر منهــا مثــل املكتبــات واملتاحــف واملســارح واملعــارض الفنيــة 

ــا. وغره

صعوبــة الحصــول عــى التمويــل وبــدء مامرســة 3
األعــامل يف القطــاع

األفــراد   مشــاركة  لتســهيل  الثقــايف  منــو  صنــدوق  إطــالق  تــم 

ــذا  ــة له ــة املالي ــز الجاذبي ــة وتعزي ــطة الثقافي ــامت يف األنش واملنظ

القطــاع، وذلــك بهــدف زيــادة األنشــطة والفعاليــات واملهرجانــات 

الثقافيــة وزيــادة عــدد الكتــب واألفــالم املنشــورة وغرهــا ســنوياً. كام 

ــغيل  ــاء وتش ــى إنش ــوزارة ع ــع ال ــب م ــاً إىل جن ــج جنب ــيعمل الربنام س

تتيــح  للفنــون وإقامــات فنيــة  إنتاجيــة  أو حاضنــات  أعــامل  حاضنــات 

للفنانــن اإلقامــة لغــرض العمــل اإلبداعــي أو اإلنتاجــي أو لتأســيس 

مــروع تجــاري يف مجــاالت الثقافــة والفنــون.
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وصف املبادرةاسم املبادرةالجهة املالكة

األكادميية السعودية وزارة الثقافة

لصناعة األفالم

ــات  ــل الجامع ــع أفض ــاون م ــالم بالتع ــعودية لألف ــات س ــغيل أكادميي ــاء وتش إنش

ــامد  ــج اعت ــة وبرنام ــج أكادميي ــم برام ــالم لتقدي ــة األف ــال صناع ــة يف مج العاملي

ــالم.  ــاع األف ــداد صّن إع

برنامج خادم الحرمني وزارة الثقافة

الرشيفني للعناية بالرتاث 

الحضاري للمملكة-املرحلة 

األوىل

مجموعــة مــن املشــاريع متعــددة األنشــطة والتخصصــات والتــي تهــدف بشــكل 

رئيــي إىل العنايــة بالــرتاث الوطنــي وتطويــر مكوناتــه وفعالياتــه ويشــمل 

ــرتاث  ــاً لل ــل 14 موقع ــة، وتأهي ــات اليدوي ــرف والصناع ــزاً للح ــغيل 17 مرك ــك: تش ذل

العمــراين، وإنشــاء وتشــغيل 18 متحفــاً، وتأهيــل 80 موقعــاً أثريــاً، وتســجيل 

وتنشــيط  وتفعيــل  اليونســكو،  يف  العاملــي  الــرتاث  قامئــة  يف  مواقــع   3

املوجــودات القامئــة مثــل املتاحــف الخاصــة )عددهــا 68 ( مــن أجــل تشــجيع 

املشــاركة املحليــة والزيــارات.

تهدف املبادرة إىل تطوير مدينة عكاظ عن طريق الراكة بن القطاعن الـعام تطوير مدينة عكاظوزارة الثقافة

والـخاص، إذ تساهم الحكومـة باألرايض والبنيـة التحتية واملـواقـع االستثامريـة 

والثقافية )حسب اإلمكان(، وسينجم عـن الـمبادرة رشاكـات اسـرتاتيجية إذ 

يتكفل املـستثمرون من القطاع الخـاص بتـنفيذ مخـططــات رئيسـية ملشاريــع 

سـياحـية تشـمل الضيافــة والعــروض السـكنية والرتويــح والرتفــيه. إضافة إىل  

تــنفيذ عـدد من املباين واملنشآت العامة وإبرام رشاكات إلدارة املوقع العام 

)الصيانة والتشغيل( لسوق مدينة عكاظ. 

استحداث األنشطة الثقافية وزارة الثقافة

عىل مستوى اململكة

إقامــة عــروض ثقافيــة متنوعــة )عــى ســبيل املثــال ال الحــر: املرسحيــات 

والعــروض األدائيــة، واملعــارض الفنيــة، واملهرجانــات الثقافيــة وغرهــا( وتفعيل 

املتاحــف واملناطــق األثريــة بالفعاليــات وغرهــا لتمكــن املواطنــن واملقيمــن 

والســياح مــن املشــاركة يف أنشــطة ثقافيــة عاليــة املســتوى.

استحداث مركز خدمات وزارة الثقافة

حكومية متكامل ملتطلبات 

الرشكات اإلبداعية

بالثقافــة  الخاصــة  واملعلومــات  للخدمــات  شــاملة  تفاعليــة  منصــة  تطويــر 

والجهــات املعنيــة املتعلقــة باملنظومــة، إذ تســهل هــذه املنصــة رحلــة العميل 

أو  التصاريــح  أو  الرخــص  )األفــراد واملســتثمرين( ســواء يف معامــالت إصــدار 

املوافقــات لألنشــطة املتعلقــة بالقطاعــات الثقافيــة الســتة عــر، أو بحــث عــن 

معلومــات عامــة عــن الثقافــة وخدماتهــا وإجراءاتهــا وتخصصاتهــا ذات العالقــة، 

ــره.  ــارات أو غ ــل كاالستش ــة للعمي ــة املضاف ــات القيم ــر الخدم أو توف

النهوض بريادة األعامل وزارة الثقافة

الثقافية

تحفيــز وبنــاء منظومــة ثقافيــة متكاملــة عــن طريــق إنشــاء وتشــغيل ودعــم 

منصــات ريــادة أعــامل متخصصــة يف القطاعــات الثقافيــة وبرامــج إقامــات فنيــة 

ــة. ــج تدريبي وبرام

تعزيز قطاع وزارة الثقافة

األفالم املحيل

اململكــة،  داخــل  األفــالم  صناعــة  بقطــاع  النهــوض  إىل  املبــادرة  تهــدف 

واســتقطاب دور اإلنتــاج العامليــة مــن خــالل تعزيــز مســتوى اإلنتــاج املحــي يف 

ــث  ــن حي ــة م ــل اململك ــة داخ ــذه الصناع ــات ه ــوض مبمّكن ــالم والنه ــة األف صناع

ــن  ــن ومصوري ــن ومنتج ــوص وممثل ــاب نص ــن كتّ ــة م ــة املؤهل ــوادر البري الك

ــتديوهات  ــن اس ــالم م ــاج األف ــة إلنت ــة الرضوري ــى التحتي ــر البن ــم، وتطوي وغره

التســهيالت  وتقديــم  والتوزيــع،  التســويقية،  والخدمــات  ومونتــاج،  تصويــر، 

اللوجســتية وتنظيــم الفعاليــات واملشــاركات باإلضافــة إىل إنتــاج دليــل ملواقــع 

التصويــر داخــل اململكــة الســتقطاب املنتجــن مــن الخــارج.
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تسهيل استثامر القطاع وزارة الثقافة

الخاص يف قطاع الثقافة

تطوير اسرتاتيجية  تحفيز مساهمة  القطاع غر الحكومي  يف القطاع الثقايف 

بـشكل فـّعال عى مـستوى املـملكة وذلك من خالل وضـع وتطـويــر مـنهـجيـة 

وآليات وبرامج وأدوات تواصل لجذب االستثامرات يف القطاع الثقايف. 

تطوير البنية التحتية وزارة الثقافة

الثقافية

ــع  ــم م ــا يتوائ ــة مب ــق اململك ــع مناط ــرب جمي ــة ع ــة الثقافي ــة التحتي ــر البني تطوي

املقارنــات املرجعيــة العامليــة، والتــي تــم تهيئتهــا لتناســب الســياق املحــي. 

وذلــك مــن خــالل تطويــر البنيــة التحتيــة بطريقــة كميــة ونوعيــة وتوزيــع األصــول 

بطريقــة منظمــة بــن املناطــق.

تعمــل املبــادرة عــى إنشــاء مؤسســات تعليميــة متخصصــة توفــر برامــج تعليمية أكادمييات الفنونوزارة الثقافة

عاليــة الجــودة يف مجــاالت الثقافــة والفنــون املتعددة. 

تأسيس صندوق ثقايف وزارة الثقافة

وطني لدعم القطاع 

الثقايف )صندوق منو 

الثقايف(

تهــدف املبــادرة إىل تنميــة القطــاع الثقــايف مــن خــالل تأســيس صنــدوق وطنــي 

مدعــوم مــن الحكومــة نظــرا لصعوبــة الحصــول عــى التمويــل مــن قبــل الجهــات 

االســتدامة  وتحقيــق  الثقــايف  القطــاع  أداء  مســتوى  لرفــع  وذلــك  الربحيــة 

املاليــة لــه.

تهــدف املبــادرة إىل إنشــاء 16 جمعيــة مهنيــة تســتهدف كل مــن قطــاع األفــالم، تأسيس الجمعيات الثقافيةوزارة الثقافة

واملوســيقى، والفنــون األدائيــة، والفنــون املرئيــة. ومــن خاللهــا يتــم دعــم 

الفنــون والفنانــن عــرب فــرص التعــاون وربطهــم مــع القطاعــات األخــرى، ســواء 

ــارض. ــامل أو املع ــة األع كان إلقام

زيادة املشاركة املجتمعية وزارة الثقافة

يف املجاالت الثقافية

تعزيــز التفاعــل الجامهــري مــع منتجــي املحتــوى الثقــايف ألجــل تهيئــة بيئــة 

تشــجع املواطنــن عــى املشــاركة يف صناعــة املشــهد الثقــايف الســعودي، 

مــع زيــادة وعــي املســتهلكن بألــوان التعبــر الثقــايف الكثــرة، ودعــم ثقتهــم 

بالتفاعــل مــع هــذه األلــوان الثقافيــة مــن خــالل تطويــر الربامــج الثقافيــة وأدوات 

التواصــل وقاعــدة بيانــات تســاهم يف تواصــل  فّعــال مــع املجتمــع .

وضع إطار حوكمة وإطار وزارة الثقافة

تنظيمي شامل لقطاع 

الثقافة

ــم  ــك تنظي ــمل ذل ــة ويش ــاع الثقاف ــايس لقط ــم أس ــون حاك ــذ قان ــم وتنفي تصمي

مــن  واملهنيــن  الفنانــن  تحمــي  التــي  واللوائــح  الفكريــة  امللكيــة  حاميــة 

التشــهر. وذلــك إىل جانــب توضيــح دور مختلــف الجهــات التنظيميــة الحكوميــة 

ــادرة توضيــح  ــج هــذه املب التــي لهــا دور يف القطــاع الثقــايف. ومــن أهــم نتائ

ــم  ــي تحك ــن الت ــيط القوان ــة، وتبس ــاع الثقاف ــن يف قط ــف املنظم أدوار مختل

ــه.  ــة ب ــة املتعلق ــات الحكومي ــهيل العملي ــاع، وتس القط

تحديــث قطــاع املكتبــات العامــة مــن أجــل تلبيــة االحتياجــات املعــارصة للمجتمــع تطوير املكتبات العامةوزارة الثقافة

ــات  ــاء املكتب ــم وبن ــادة تصمي ــالل إع ــن خ ــك م ــات. وذل ــتخدام املكتب ــادة اس وزي

ــة. ــاركة املجتمعي ــة واملش ــرب للمعرف ــة، ومن ــوت للثقاف ــب دور بي ــة لتلع العام

تطويــر مدينــة إبداعيــة تضــم األطــراف ذات العالقــة يف املجــاالت اإلعالميــة بناء مدينة إعالميةوزارة الثقافة

ــب  ــة وتناس ــة العاملي ــات املرجعي ــع املقارن ــم م ــا يتوائ ــة مب ــة والتقني والثقافي

الســياق املحــي عــن طريــق تأســيس رشكــة قابضــة تهــدف إىل تطويــر املرحلــة 

األوىل مــن املدينــة اإلبداعيــة يف منطقــة فيفــا بالحــي الدبلومــايس عــى 

ــاين  ــل مب ــادة تأهي ــيتم إع ــام س ــع ، ك ــرت مرب ــف م ــة أل ــون وأربعامئ ــاحة ملي مس

ــر. ــدى القص ــى امل ــادرة ع ــل املب ــايس لتفعي ــي الدبلوم ــل الح ــة داخ قامئ



31

وصف املبادرةاسم املبادرةالجهة املالكة

الرشكة السعودية للحرف وزارة الثقافة

والصناعات اليدوية

اســتحداث رشكــة وطنيــة للحــرف والصناعــات اليدويــة لدعــم الحرفيــن عــن طريــق 

تطويــر عالمــة تجاريــة راقيــة للحــرف والصناعــات اليدويــة ذات منتجــات عاليــة 

ــة. ــة يف اململك ــة التقليدي ــات اليدوي ــرف والصناع ــرتاث الح ــى ب ــودة، إذ تُعن الج

ترويج الثقافة السعودية وزارة الثقافة

خارج اململكة

إبــراز الثقافــة الســعودية دوليــاً مــن خــالل الفعاليــات والربامــج  واملواســم 

القــدرات  وبنــاء  املواهــب  وتنميــة  النطــاق  واســعة  واملعــارض  واملنتديــات 

الفكــري  والتعــاون  الثقافيــة  املنتجــات  وتبــادل  املشــرتك  والعمــل  واإلنتــاج 

)الفعليــة والرقميــة( وإقامــة الحمــالت اإلعالميــة لخلــق الوعــي عــن الثقافــة 

الســعودية.

تطوير مادة الفنون )الرتبية وزارة التعليم

الفنية( يف مدارس التعليم 

لتشمل الفنون البرصية 

واألدائية والسمعية 

الفلكلورية    

تهــدف املبــادرة إىل تطويــر مســتوى الثقافــة والحــّس الفنــي لــدى طــالب 

وطالبــات مــدارس التعليــم العــام، لتشــمل الفنــون األدائيــة والســمعيّة إضافــة 

ملنهــج  الحاليــة  الوثيقــة  وتحســن  تطويــر  خــالل  مــن  البريّــة  الفنــون  إىل 

الرتبيــة الفنيــة لتشــمل الفنــون الثالثــة وبنــاء وتطويــر املناهــج وأدلــة املعلمــن  

وتطويــر قدراتهــم وتجهيــز البنيــة التحتيــة للمــدارس وإقامــة مســابقات ثقافيــة 

ــة. ــة داخلي وفني

الهيئة العامة لإلعالم 
املريئ واملسموع

تعزيز اندماج الوافدين 

يف ثقافة اململكة ورفع 

وعي املواطنني بالثقافات 

األخرى

العمــل عــى تعزيــز اندمــاج الوافديــن يف اململكــة اجتامعيــاً وثقافيــاً، عــرب 

تطويــر قنــوات فاعلــة للتواصــل مــع الوافديــن، ورفــع الوعــي بالثقافــات األخــرى.

وزارة املوارد البرية 
والتنمية االجتامعية

تطوير الخدمات املخصصة 

للوافدين وإصدار دليل 

الخدمات

تقــوم هــذه املبــادرة عــى إجــراء تحليــل مفصــل وتحديــد مواضــع شــكوى 

الوافديــن الخاصــة بالظــروف املعيشــية يف اململكــة )عــى ســبيل املثــال 

وغرهــا(،  العائــالت  اســتقدام  املركبــات،  متلــك  والعــودة،  الخــروج  إجــراءات 

ورصــد الخدمــات املقدمــة للوافديــن )مثــل: خدمــات التعليــم، وخدمــات الصحــة، 

وخدمــات الســكن ...إلــخ( وذلــك يف ســبيل تطويرهــا.  
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األهداف االسرتاتيجية املسندة إىل الربنامج ضمن القطاع

الجهات القائدة للقطاع

قـطــــاع الرتفيه والهوايات 03

ــة  ــة املنظم ــطة الرتفيهي ــمل الفعاليات/األنش ــكان: تش ــات الس ــة احتياج ــه لتلبي ــرص الرتفي ــع ف تنوي

رســمياً يف األماكــن العامــة وذلــك مــن خــالل توفــر الفعاليــات الرتفيهيــة لجميــع رشائــح املجتمــع، مــع 

ضــامن جــودة وتنــوع الفعاليــات املقدمــة، مــا يلبــي احتياجــات الســكان ورغباتهــم، ورضاهــم عــن جــودة 

الفعاليــات الرتفيهيــة.
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تحليل فجوات القطاع ضمن اسرتاتيجية الربنامج

تأمن جودة حياة رفيعة لسكان وزوار اململكة العربية السعودية 

مع الرتكيز عى إدراج ثاث مدن سعوديـة 
عـى األقــل ضــمـن أفضل 100 مـديـنـة عالـميـاً

تطوير مستوى املعيشة
 فـي الـمـدن الـسـعـوديـة

وضع األنظمة والتريعات الالزمة

االستدامة املالية )متكني القطاع الخاص / االستثامرات العامة(

التواصل الفّعال

تطوير املرافقتطوير املدن توفري الخياراتتأمن الخدمات تحفيز املشاركةتغيري السلوكيات

تـطـويــر وإثـــراء 
نــمـط الـحـيــاة

محدودية أماكن إقامة

الفعاليات والربامج
الرتفيهية

قلة عدد

الفعاليات الرتفيهية

محدودية تنوع

خيارات الرتفيه

قلة الوعي بأهمية

الهوايات والرتفيه

قلة أعداد املؤهلن

يف مجاالت الرتفيه

صعوبة الحوكمة والرتاخيص

صعوبة االستثار والحصول عىل التمويل

ــية  ــز أساس ــاث ركائ ــىل ث ــاة ع ــودة الحي ــج ج ــق برنام ــات وف ــه والهواي ــاع الرتفي ــود قط ــتند جه تس

ــي: ــا ي ــة ك ــن ممّكن ــاة” وركيزت ــط الحي ــراء من ــر وإث ــن “تطوي ضم

تطويــر املرافــق: يســعى برنامــج جــودة الحيــاة إىل تطويــر البنــى التحتيــة الرتفيهيــة مــن خــالل إتاحــة 

األصــول الحكوميــة )مثــل املبــاين والحدائــق( للرتفيــه والفعاليــات وبالراكــة مــع وزارة التعليــم تــم 

ــكنية،  ــاء الس ــل األحي ــة داخ ــة ترفيهي ــة كأندي ــاعات الدراس ــد س ــا بع ــية لتفعيله ــاين مدرس ــص مب تخصي

باإلضافــة إىل ذلــك، يعمــل الربنامــج عــى زيــادة مســاحات التســوق، وزيــادة عــدد املطاعــم واملقاهي 

ومراكــز التســوق، لتصــل للنســبة املســتهدفة املتناســبة مــع عــدد الســكان، أما بالنســبة لتطويــر مواقع 

ترفيهيــة فســيتم تســهيل اســتثامر القطــاع الخاص/العــام بهــا مــن خــالل الركيــزة املمكنــة “االســتدامة 

املاليــة” وذلــك لكونهــا ذات ربحيــة عاليــة.

ــرض،  ــادة الع ــات وزي ــه والهواي ــارات الرتفي ــن خي ــية ضم ــات الرئيس ــد التحدي ــم تحدي ــارات: ت ــري الخي توف

وعليــه، تــم تصميــم 6 مبــادرات تعمــل عــى اســتحداث فعاليــات ترفيهيــة، وتوفــر الصــاالت الســينامئية، 

واأللعــاب اإللكرتونيــة والرياضــات الذهنيــة، باإلضافــة إىل متكــن أنديــة للهــواة.

تحفيــز املشــاركة: لتحفيــز األفــراد واألرس عــى املشــاركة يف الرتفيــه، يعمــل الربنامــج عــى حمــالت 

ترويجيــة وتعزيــز القبــول االجتامعــي، وتدريــب كفــاءات يف قطــاع الرتفيــه لحاجــة القطــاع لبعــض 

ــج  ــر برنام ــات، وتطوي ــي بالهواي ــادة الوع ــتثمرين، وزي ــذب املس ــة، وج ــارات ذات العالق ــربات وامله الخ

ــة. ــادرات تحفيزي ــالل 6 مب ــن خ ــات م ــم الهواي لدع
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وضــع األنظمــة والترشيعــات: تــم تصميــم ســت مبــادرات تُعنــى بتطويــر األنظمــة والتريعــات منهــا مــا 

يتعلــق بتطويــر أنديــة الهــواة ودعــم الهوايــات كاألطــر التنظيميــة وتســهيل إصــدار الرتاخيــص، ومنهــا 

وضــع اســرتاتيجيات تنظــم القطاعــات الفرعيــة كالرتفيــه خــارج املنــزل، والخيــارات الرتفيهيــة، والتســوق 

واملطاعــم، والرتفيــه املنــزيل.

االســتدامة املاليــة: لكــون االســتثامر يف الرتفيــه ذو ربحيــة عاليــة، يعمــل الربنامــج عــى جــذب 

االســتثامر املحــي والعاملــي يف مجــال الرتفيــه ســواًء مــن القطــاع الخــاص أو العــام )مثــل مشــاريع 

صنــدوق االســتثامرات العامــة(، لذلــك تــم تصميــم مبــادرة تعمــل عــى تشــجيع ودعــم االســتثامر يف 

ــاع. القط

يتطلع الربنامج لتمكن قطاع الرتفيه والهوايات مبا يي:

اســتحداث خيــارات ترفيهيــة متعــددة )داخــل وخــارج املنــزل( محليــة وعامليــة  تتيــح للمواطــن واملقيــم 

خيــارات مميــزة تواكــب يف جودتهــا وتنوعهــا الــدول ذات الرتتيــب املتقــدم يف مــؤرشات جــودة الحيــاة 

وتســاهم بصــورة إيجابيــة يف الناتــج املحــي.

زيــادة فــرص التنــوع يف مجــاالت املطاعــم واملقاهــي والتــي بدورهــا تســاهم يف ترفيــه املواطــن 

واملقيــم واســتقطاب الطهــاة واملطاعــم الحائــزة عــى أعــى التصنيفــات العامليــة.

اســتقطاب أبــرز العالمــات التجاريــة العامليــة يف مجــال التســوق لفتح خيارات أوســع للمواطــن واملقيم 

مــع زيــادة مســاحة التســوق يف املــوالت لتواكــب الــدول ذات الرتتيــب املتقــدم يف مــؤرشات جــودة 

الحياة.

تطوير ودعم قطاع الهوايات عنر أسايس لدعم املواهب.

كا يعمل الربنامج عىل احتساب ذلك باملؤرشات التالية:

االلتزامات والتطلعات )مؤرشات اسرتاتيجية(

إنفاق األرس عى إجاميل الرتفيه

عدد أماكن الرتفيه

عدد الفعاليات الرتفيهة الفريدة

عدد وسائل اإلعالم املتاحة )مثل الراديو والتلفاز والصحف(

نسبة أفضل العناوين التي يتم إتاحتها
)مثل الكتب األلعاب اإللكرتونية( خالل 3 أشهر من نرها عامليًا

خط األساس

%1.7

154

14

113

60%

خط األساس

خط األساس

خط األساس

خط األساس

املستهدف

2.7%

345

40

150

%80.40

1522

100%

613

6%

املستهدف

املستهدف

املستهدف

املستهدف

املستهدف

املستهدف

املستهدف

املستهدف

2017

2019

2018

2017

2017

2023

2023

2023

2030

2030

2030

2030

2023

2023

مؤرش  األداء الرئييس
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إطالق جدول الفعاليات الرتفيهية لتتضمن أكر من 5000 فعالية ترفيهية متنوعة.

إطالق 31 دار سينا يف مختلف مناطق اململكة.

ــتقطاب  ــة واس ــر التنظيمي ــز األط ــموع لتعزي ــريئ واملس ــالم امل ــام اإلع ــة لنظ ــة التنفيذي ــالق الالئح إط

ــرب. ــة أك ــارات ترفيهي ــر لخي ــن أك مرخَّص

ــاوي(، وإكــامل اللوائــح  ــواة )ه ــة اله ــة أندي ــيس جمعي تأســيس قطــاع الهوايــات باململكــة عــرب تأس

والتريعــات الالزمــة لتفعيــل القطــاع، ورفــع الوعــي بالهوايــات عــرب إقامــة فعاليــات تعريفيــة موجهــة 

ــى  ــاءات ع ــي، ولق ــة الرقم ــدى مناع ــس، ومنت ــل: تنف ــات )مث ــن بالهواي ــات واملهتم ــاب الهواي ألصح

منصــة “هايتــس بوديــوم” وغرهــا(.

إطــالق عــدد مــن الربامــج لتدريــب الســعودين عــى املهــارات الالزمــة يف القطــاع الرتفيهــي لتطويــر 

وتوطــن رأس املــال البــري يف قطــاع الرتفيــه خــارج املنــزل )مثــل: برنامــج رواد الرتفيــه بالراكــة مــع 

رشكــة “اليــف نيشــن”، وبرنامــج ابتعــاث لدراســة البكالوريــوس واملاجســتر يف التخصصــات الرتفيهيــة، 

وبرنامــج ابتعــاث ملعهــد يل كــوردون بلــو(

تســهيل اســتثامر القطــاع الخــاص يف الرتفيهــه )مثل: توقيــع اتفاقيات مــع عدة بنوك ســعودية لتقديم 

مجموعــة مــن الحلــول التمويليــة للــركات العاملــة يف قطــاع الرتفيــه، وإطــالق منصــة EIMS لتســهيل 

األعــامل للمســتثمرين وأمتتــة الرتاخيــص، وتطويــر منصــة تواصــل عامــة ســهلة الوصــول تحتــوي عــى 

ــق  ــع وتطبي ــر موق ــة لن ــة الرقمي ــن الحمل ــاء م ــه، واالنته ــاع الرتفي ــر لقط ــي واملعاي ــار التنظيم اإلط

الروزنامــة “عيشــها” لتشــمل جميــع أنحــاء اململكــة، وحــر األصــول الحكوميــة غــر املســتغلة لألنشــطة 

الرياضيــة والرتفيهيــة والثقافيــة والرتويحيــة والهــواة بتضمــن 100 أصــل حكومــي يف قاعــدة بيانــات 

خاصــة، وإقامــة معــرض JOY لصنــاع الرتفيــه(.

افتتــاح وتشــغيل أكــر مــن ألــف نــادي حــي تعليمــي وترفيهــي يف كافــة مناطــق اململكــة، بإجــاميل 

مســتفيدين يزيــد عــن مليــون وثالمثائــة ألــف شــخص.

اإلنجازات حتى 2020

الجهودالتحديات#

قلة األنشطة املتاحة والفعاليات واألماكن 1
الرتفيهية

يعمــل الربنامــج بالراكــة مــع عــدد مــن الجهــات عــى بنــاء اســرتاتيجية 

قطــاع  يف  التحتيــة  والبنيــة  الرتفيهيــة  الخيــارات  وتنفيــذ  تطويــر 

الرتفيــه، واســتحداث الفعاليــات الرتفيهيــة. كــام ســاهم الربنامــج يف 

وضــع قانــون وإطــار تنظيمــي شــامل وهيــكل حوكمــة للقطــاع مــن أجــل 

متكــن منــو القطــاع ونجاحــه بهــدف زيــادة عــروض الرتفيــه إذ ســاهم 

ذلــك واليــزال يف تســهيل إصــدار الرتاخيــص ملختلــف األنشــطة.

صعوبة االستثامر والحصول عى التمويل 2

يف قطاع الرتفيه
تأســيس منــوذج مــايل جديــد للدعــم بــن الهيئــة العامــة للرتفيــه 

ــا. ــاع ودعمه ــة بالقط ــركات العامل ــل ال ــة لتموي ــات املالي واملؤسس

الوضع قبل البدء )التحديات والجهود(
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الجهودالتحديات#

تــم تطويــر منصــة إلكرتونيــة لتكــون دليــالً ملناســبات وفعاليــات وعــروض قلة الوعي بأهمية الرتفيه3

القطــاع وإطــالق منصــة أخــرى مختصــة بــإدارة نظــم معلومــات الرتفيــه.

ــج قلّة الكفاءات البرية يف القطاع4 ــر برام ــى تطوي ــه ع ــة للرتفي ــة العام ــع الهيئ ــاون م ــج بالتع ــاهم الربنام س

ــن رأس  ــر وتوط ــة وتطوي ــارات املطلوب ــاءات بامله ــد الكف ــاهم يف تزوي تس

ــدة. ــة جدي ــرص وظيفي ــتحداث ف ــاع واس ــري يف القط ــال الب امل

عدم وجود جهة معنية ومسؤولة 5
عن الهوايات 

تــم اعتــامد مركــز برنامــج جــودة الحيــاة وحــدة إرشافيــة عــى قطــاع الهوايــات 

مــن  االنتهــاء  تــم  الهواة.كــام  أنديــة  لجمعيــة  األساســية  الالئحــة  ووضــع 

اســرتاتيجية قطــاع الهوايــات وأنديــة الهــواة مبــا يتضمــن آليــة لتمويــل أنديــة 

ــواة. اله

تدين أعداد مراكز التسوق واملطاعم 6
واملقاهي نسبة إىل عدد السكان 

ومقارنة مع الدول املامثلة

لــكل فــرد  التســوق املتوفــرة  الربنامــج زيــادة يف مســاحة مراكــز  حقــق 

مــرت/  0.16( املســتهدفة  القيمــة  متجــاوز  مربع/فــرد  مــرت   0.32 مقدارهــا 

الفــرد( كــام تــم االنتهــاء مــن اســرتاتيجية شــاملة لقطــاع الرتويــح والتــي 

حــددت الفجــوات والفــرص واملشــاريع التــي بدورهــا ستســهل وتذلــل العديــد 

مــن املعوقــات عنــد تنفيذهــا مثــل تســهيل اســتخراج تصاريــح فتــح املطاعــم 

وتصنيفهــا وإعــداد الكــوادر املناســبة لهــا.

نقص عدد الكوادر املؤهلة لالرتقاء7
بجودة املطاعم

املطاعــم  تصنيــف  بهــدف  الطهــي  فنــون  هيئــة  وتفعيــل  تأســيس  تــم 

الفــن،  بهــذا  الصلــة  ذات  والضوابــط  اآلليــات  ووضــع  والطهــاة،  واألطبــاق 

كــام تســعى لتســجيل األطبــاق الســعودية والعامليــة وتدويــن وصفاتهــا 

ــجيع  ــا، وتش ــا ودولي ــعودية محلي ــاق الس ــف باألطب ــن التعري ــال ع ــا، فض ونره

األبحــاث والدراســات يف هــذا املجــال. كــام تــم عقــد رشاكــة اســرتاتيجية مــع 

ــون  ــة فن ــع هيئ ــاون م ــي بالتع ــون الطه ــم فن ــو لتعلي ــوردون بل ــد يل ك معه

ــة  ــه يف املنطق ــن نوع ــة واألول م ــد يف اململك ــرع للمعه ــح ف ــي لفت الطه

ألحــد أعــرق املعاهــد يف مجــال فنــون الطهــي وكذلــك ابتعــاث 30 طالــب 

وطالبــة للمعهــد لتلقــي التدريــب املناســب وكذلــك ابتعــاث 20 طالــب وطالبــة 

لتعلــم فنــون الطهــي يف املعهــد العــايل للضيافــة والســياحة يف الريــاض 

تشــجيعاً للمعاهــد املحليــة ولدعــم قطــاع املطاعــم والضيافــة ككل.

كــم تــم عقــد رشاكــة مــع منظمــة ميشــالن بالتعــاون مــع معهــد يل كــوردون 

بلــو لالرتقــاء باملطاعــم الســعودية عامليــاً وإقليميــاً. 
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قامئة املبادرات للقطاع  
متت اإلشارة إىل املبادرات التي ينفذها مركز برنامج جودة الحياة يف الجزء األول من الوثيقة 

وصف املبادرةاسم املبادرةالجهة املالكة

الهيئة العامة لإلعالم 
املريئ واملسموع

إطالق قطاع السينام يف 

اململكة

للقوانــن  تخضــع  تنظيميــة  بنيــه  يتضمــن  متكامــل  تشــغيي  إطــار  وضــع 

والتريعــات املناســبة إلدارة وتطويــر قطــاع الســينام مــام يســاعد عــى توفــر 

وخلــق  والــزوار  واملقيمــن  املواطنــن  لجميــع  محوريــة  ترفيهيــة  خيــارات 

فــرص اســتثامرية للــركات ســواء املحليــة أو العامليــة مــا يســاهم يف توليــد 

الوظائــف وتنويــع مصــادر الدخــل للدولــة. 

تنظيم وإقامة فعاليات الهيئة العامة للرتفيه

ترفيهية عىل مستوى 

اململكة

ــادرة إىل تنظيــم فعاليــات ترفيهيــة رئيســية يف اململكــة إلطــالق  تهــدف املب

قطــاع الرتفيــه، وتنظيــم الفعاليــات بجــودة عاليــة، وزيــادة التفاعــل مــع األنشــطة 

الرتفيهيــة خــارج املنــزل، وإتاحــة خيــارات ترفيــه أكــر لكافــة الفئــات املســتهدفة 

مــن مواطنــن ومقيمــن وســياح.

تطوير رأسالهيئة العامة للرتفيه

املال البرشي    

تهــدف هــذه املبــادرة إىل تطويــر وتوطــن رأس املــال البــري يف قطــاع 

الرتفيــه عــن طريــق إرشاك الجامعــات واملــدارس يف أنشــطة الرتفيــه، وتطويــر 

ــوى  ــر الق ــامن توف ــات لض ــب وحاضن ــج التدري ــاء برام ــية، وإنش ــج الدراس املناه

العاملــة املؤهلــة الالزمــة لنمــو القطــاع. ومــن ناحيــة أخــرى، وضــع معايــر 

مهنيــة ملهــن قطــاع الرتفيــه إلدماجهــا يف التصنيــف املهنــي الســعودي 

بالتعــاون مــع وزارة العمــل والتنميــة االجتامعيــة. 

دعم و تحفيز االستثامرات الهيئة العامة للرتفيه

يف قطاع الرتفيه

تشــجيع القطــاع الخــاص عــى االســتثامر يف املناطــق األقــل جاذبيــة تجاريــا 

ــل  ــن أج ــدة م ــطة الجدي ــرة واملتوس ــركات الصغ ــن ال ــي م ــام بيئ ــر نظ وتطوي

ــع  ــايل م ــامن م ــج ض ــر برام ــق توف ــن طري ــي ع ــوى املح ــاء املحت ــز إنش تعزي

ــطة  ــرة واملتوس ــأت الصغ ــم املنش ــاص ودع ــاع الخ ــع القط ــة م ــة والراك كفال

وإقامــة معــارض مختصــة بالرتفيــه تســاعد املســتثمرين لتكــون حلقــة وصــل بــن 

ــة. ــات الرتفيهي ــن الخدم ــاص ومقدم ــاع الخ القط

تصميم أنظمة وإطار الهيئة العامة للرتفيه

حوكمة شاملني للرتفيه 

خارج املنزل

تهــدف هــذه املبــادرة إىل وضــع قانــون وإطــار تنظيمــي شــامل وهيــكل حوكمــة 

للقطــاع مــن أجــل متكــن منــو القطــاع ونجاحــه بهــدف زيــادة عــروض الرتفيــه.

تطوير منصة تواصل عامة الهيئة العامة للرتفيه

سهلة الوصول تحتوي عىل 

اإلطار التنظيمي و املعايري 

لقطاع الرتفيه 

لجميــع  دليــالً  لتكــون  إلكرتونيــة  منصــة  تطويــر  إىل  املبــادرة  هــذه  تهــدف 

اململكــة. أنحــاء  جميــع  يف  املتاحــة  الرتفيــه  وعــروض  فعاليــات  مناســبات 

تطوير حمالت التواصل الهيئة العامة للرتفيه

لرتويج الخيارات الرتفيهية 

داخليا و خارجيا و لتعزيز 

القبول االجتامعي و جذب 

املستثمرين يف قطاع 

الرتفيه

الرتويــج للخيــارات الرتفيهيــة الجديــدة عــى الصعيديــن املحــي والــدويل، 

وجــذب الــزوار األجانــب، وعكــس صــورة إيجابيــة عــن اململكــة عــى الصعيــد 

الــدويل عــن طريــق إطــالق حمــالت ترويجيــة لقطــاع الرتفيهيــة.



38

وصف املبادرةاسم املبادرةالجهة املالكة

بناء اسرتاتيجية تطوير الهيئة العامة للرتفيه

وتنفيذ الخيارات الرتفيهية 

والبنية التحتية يف قطاع 

الرتفيه

تهــدف هــذه املبــادرة إىل وضــع خطــة تطويــر البنــى التحتيــة لجميــع فئــات 

الرتفيــه خــارج املنــزل )املتنزهــات والحدائــق املائيــة ومراكــز الرتفيــه العائــي، 

ــوالت  ــاب، والبط ــز ألع ــة، ومراك ــيقية الحي ــات املوس ــوان، والفعالي ــق الحي وحدائ

اإللكرتونيــة... إلــخ( عــن طريــق تطويــر االشــرتاطات واملعايــر للمــدن الرتفيهيــة، 

واالشــرتاطات واملعايــر للفعاليــات الحيــة، وإطــالق حزمــة الرتاخيــص لجميــع 

ــه. ــات الرتفي ــع فئ ــش لجمي ــة والتفتي ــة الرقاب ــه وآلي ــات الرتفي فئ

وزارة االتصاالت وتقنية 
املعلومات

الربنامج السعودي

لأللعاب اإللكرتونية

تهــدف هــذه املبــادرة إىل االســتفادة مــن البنيــة التقنيــة يف اململكــة مــن خالل 

إنشــاء مســار األلعــاب اإللكرتونيــة كأحــد املســارات الرئيســية يف األكادمييــة 

ــر هــذا القطــاع مــن خــالل  ــاء عليهــا لتطوي الســعودية الرقميــة التــي ميكــن البن

خلــق االهتــامم وتعزيــز ثقافــة االبتــكار يف صناعــة األلعــاب اإللكرتونيــة وتدريــب 

املواطنــن ليكونــوا قادريــن عــى تصميــم وبرمجــة ألعــاب إلكرتونيــة ترفيهيــة 

بالتعــاون مــع الجهــات ذات العالقــة.

وزارة االتصاالت وتقنية 
املعلومات

تنمية قطاع

الرتفيه املنزيل    

يعــد ســوق املحتــوى الرقمــي )الرتفيــه املنــزيل جــزء مــن هــذا الســوق( 

واإلمكانــات  الطموحــات  إىل  قياســاً  الواعــدة  القطاعــات  مــن  اململكــة  يف 

االقتصاديــة املتوفــرة، كــام أنــه بوضعــه الحــايل يحــد مــن فــرص تعظيــم العائــد 

مــن اســتثامرات القطاعــات األخــرى ومشــاركتها يف تنميــة هــذا القطــاع، وخاصــة 

قطــاع االتصــاالت نظــراً لالعتــامد املتزايــد ملنتجــات ســوق املحتــوى الرقمــي 

ــادرة تهــدف إىل  عــى توفــر بنيــة تحتيــة رقميــة متطــورة. وبالتــايل، فــإن املب

ــة  ــالم والثقاف ــات اإلع ــن قطاع ــل ب ــداث تكام ــالل إح ــن خ ــاع م ــذا القط ــر ه تطوي

واالتصــاالت بحيــث يحقــق قيمــة متزايــدة لجميعهــا مــن خــالل زيــادة اســتثامرات 

املحتــوى وانتشــاره، وكذلــك مــن خــالل تعزيــز التوســع يف نــر شــبكات النطــاق 

ــة. ــة الرقمي ــة التحتي ــن البني ــد م ــم العائ ــض وتعظي العري

أندية الحي التعليمية وزارة التعليم

والرتفيهية

تهــدف مبــادرة أنديــة الحــي التعليميــة والرتفيهيــة إىل تجهيــز وتشــغيل أنديــة 

مجتمعيــة الســتثامر أوقــات الطلبــة والطالبــات وأفــراد املجتمــع كافــة مــن 

خــالل عــدد مــن الفعاليــات والربامــج واألنشــطة الرتفيهيــة ومامرســة الهوايــات 

وتجهيــز هــذه األنديــة باملرافــق والكــوادر البريــة املدربــة لتقديــم خدماتهــا 

بعــد أوقــات الــدوام الرســمي طــوال العــام.
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األهداف االسرتاتيجية املسندة إىل الربنامج ضمن القطاع

الجهات القائدة للقطاع

قـطــــاع الـــســــياحــــة 04

ــا  ــدويل، مب ــي وال ــائح املح ــة إىل الس ــياحة املوج ــاع الس ــو قط ــن من ــياحة متك ــاع الس ــر قط تطوي

يــؤدي إىل تعزيــز مكانــة اململكــة وجهــًة ســياحيًة عامليــًة.
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تحليل فجوات القطاع ضمن اسرتاتيجية الربنامج

تأمن جودة حياة رفيعة لسكان وزوار اململكة العربية السعودية 

مع الرتكيز عى إدراج ثاث مدن سعوديـة 
عـى األقــل ضــمـن أفضل 100 مـديـنـة عالـميـاً

تطوير مستوى املعيشة
 فـي الـمـدن الـسـعـوديـة

وضع األنظمة والتريعات الالزمة

االستدامة املالية )متكني القطاع الخاص / االستثامرات العامة(

التواصل الفّعال

تطوير املرافقتطوير املدن توفري الخياراتتأمن الخدمات تحفيز املشاركةتغيري السلوكيات

تـطـويــر وإثـــراء 
نــمـط الـحـيــاة

صعوبة 

السفر والوصول
قلة

الوجهات السياحية

محدودية

املرافق السياحية

محدودية الرتويج

للمملكة كوجهة سياحية
ضعف رغبة السياح

الخارجين

صعوبة الحصول عىل تأشرية دخول للمملكة

صعوبة الحصول عىل تراخيص االستثار والتمويل

يســتند عمــل قطــاع الســياحة وفــق برنامــج جــودة الحيــاة عــىل أربــع ركائــز أساســية ضمــن “تطويــر 

وإثــراء منــط الحيــاة” وركيزتــن ممكنــة كــا يــي:

تطويــر املــدن: تــم تحديــد فجــوة اســرتاتيجية تبــن وجــود نقــص يف املــدن املهيئــة ســياحياً، ولكــون 

ــادرات  ــع مب ــم أرب ــم تصمي ــد ت ــتثمرين، فق ــاذب للمس ــر ج ــف وغ ــة مكل ــى التحتي ــدن والبن ــر امل تطوي

ــا. ــة إليه ــى التحتي ــال البن ــياحية وإيص ــدن س ــر م لتطوي

تطويــر املرافــق: يســعى برنامــج جــودة الحيــاة لتطويــر املرافــق الســياحية مــن خــالل القطــاع الخــاص، 

ويعمــل الربنامــج عــى تســهيل الوصــول للوجهــات الســياحية )مــن خــالل رشكات الطــران والطــرق 

ــا(. ــة وغره الرسيع

توفــري الخيــارات: يكمــن التحــدي األســايس يف ضعــف وجــود الدافــع للســائح الخارجــي للقــدوم 

إىل اململكــة واعتبارهــا وجهــًة ســياحيًة، لــذا يعمــل الربنامــج عــى تطويــر الفعاليــات واملعــارض 

واملؤمتــرات وربــط القادمــن إليهــا بالســياحة، كــام نســتهدف توفــر عــروض لــزوار الحرمــن الريفــن 

ــن. ــالل مبادرت ــن خ م

تحفيــز املشــاركة: لرتويــج اململكــة وجهــًة ســياحيًة ورفــع نســبة مســاهمة قطــاع الســياحة يف تنويــع 

مصــادر الدخــل، ويعمــل الربنامــج عــى تقديــم عــروض ترويجيــة للســياح داخليــاً وخارجيــاً مــن خــالل 

ــن. مبادرت

وضــع األنظمــة والترشيعــات: مــن أكــرب العوائــق للقــدوم إىل اململكــة باعتبارهــا وجهــة ســياحية عــدم 

وجــود تأشــرة ســياحية، لــذا صمــم الربنامــج مبــادرة تريعيــة وإجرائيــة إلتاحتهــا، وتســهيل إجراءاتهــا 

)تــم إطــالق التأشــرات الســياحية وجــاري العمــل عــى تســهيل اإلجــراءات(. 
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يتطلــع الربنامــج لتســخري مقومــات اململكــة الطبيعيــة والثقافيــة والبرشيــة لتطويــر ســياحة قيمــة 

ذات جــودة عاليــة وأن تكــون إحــدى الثــاث دول األوىل يف املنطقــة. وميكــن احتســاب ذلــك ضمــن 

املــؤرشات التاليــة:

االلتزامات والتطلعات )مؤرشات اسرتاتيجية(

االســتدامة املاليــة: مــن أهــم العوامــل التــي نعتمــد عليهــا يف تطويــر املرافــق وتوفــر الخيــارات هو 

اســتثامر القطــاع الخــاص، ولكــون املرافــق الســياحية مكلفــة والعــروض الســياحية تتطلــب اســتثامر مــن 

ــادرة  ــا مب ــتثامر، منه ــهيل االس ــادرات لتس ــم 3 مب ــا بتصمي ــئة، قمن ــرة والناش ــربى والصغ ــركات الك ال

إجرائيــة، ومبادرتــن متويليتــن.

عدد الزيارات السياحية )باملليون(

عدد املوظفن املبارشين يف قطاع السياحة )ألف وظيفة(

نسبة مساهمة قطاع السياحة يف الناتج املحي

إجاميل حجم اإلنفاق للزوار )مليار ريال(

عدد الغرف والشقق الفندقية )ألف غرفة(

خط األساس

41

579

3.6%

128

590

خط األساس

خط األساس

خط األساس

خط األساس

املستهدف

56.8

722

4.5%

173

756

561

1.366

1.600

10%

100

املستهدف

املستهدف

املستهدف

املستهدف

املستهدف

املستهدف

املستهدف

املستهدف

املستهدف

2018

2019

2018

2019

2019

2022

2022

2022

2030

2030

2030

2030

2030

2022

2022

مؤرش  األداء الرئييس

إطــالق الحملــة التســويقية للســياحة يف اململكــة يف عــدد مــن دول العــامل وإطــالق هويــة اململكــة 

.»Visit Saudi«  وجهــًة ســياحيًة عامليــًة

ــات  ــل: الفعالي ــة، )مث ــياحة يف اململك ــج الس ــالت لرتوي ــات والحم ــات والخدم ــن املنتج ــة م ــالق حزم إط

املصاحبــة لكــروز الســعودية، وروح الســعودية، واكتشــف الســعودية، وحملــة الشــتاء حولــك وغرهــا(

إطــالق التأشــرية الســياحية عــرب منصــة متقدمــة للتأشــرة الســياحية إلصــدار التأشــرات إلكرتونيــاً 

بالتكامــل والربــط مــع الجهــات ذات العالقــة. 

تطويــر رأس املــال البــري يف القطــاع الســياحي عــرب توطــن وظائــف قياديــة وتخصصيــة يف قطــاع 

ــوس  ــات البكالوري ــياحية يف درج ــات الس ــة التخصص ــاث لدراس ــج ابتع ــالق برام ــياحي، وإط ــواء الس اإلي

واملاجســتر والدكتــوراه، والبــدء يف تدريــب موظفــي الصفــوف األماميــة )برنامــج حفــاوة(، وعــدد مــن 

الربامــج التدريبيــة لتنميــة العاملــن يف القطــاع.

اإلنجازات حتى 2020
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الوضع قبل البدء )التحديات والجهود(

متكــن القطــاع الخــاص مــن االســتثامر يف القطــاع الســياحي عــرب تســهيل اإلجــراءات ودعــم التمويــل، 

)مثــل: إنشــاء مراكــز لالســتثامر الســياحي يف كافــة مناطــق اململكــة، وإطــالق بوابــة تراخيــص األنشــطة 

الســياحية( ونتــج عــن ذلــك إصــدار أكــر مــن مائــة ترخيــص للســياحة يف مختلــف مناطــق اململكــة، ودعــم 

إقــراض أكــر مــن 67 مــرشوع ســياحي بقيمــة أكــر مــن 200 مليــون ريــال ســعودي.

الجهودالتحديات#

يعمــل الربنامــج عــى تطويــر عــدد مــن الوجهــات الســياحية مثــل جاهزية البنى التحتية للمناطق السياحية1

ــاض  ــل الري ــرى مث ــدن أخ ــات وم ــر وجه ــض وتطوي ــرأس األبي ــر ال تطوي

والرقيــة. وجــدة 

ــدوق ضعف االستثامر يف القطاع السياحي 2 ــياحة وصن ــعودية  للس ــة الس ــالق الهيئ ــى إط ــج ع ــل الربنام عم

وجــذب  وخارجيــا  داخليــا  للمملكــة  للرتويــج  الســياحي  التنميــة 

مبــادرات  بتصميــم  الربنامــج  قــام  كــام  القطــاع.  إىل  املســتثمرين 

إقــراض  ودعــم  االســتثامر  لتســهيل  وإجرائيــة  ضخمــة  متويليــة 

والســياحية. الفندقيــة  املشــاريع 

أطلــق الربنامــج مبــادرة دعــم تأســيس مجلــس التنميــة الســياحي  هيكلة إدارة قطاع السياحة يف اململكة3

والتــي تتــوىل مهمــة تنميــة قطــاع الســياحة يف اململكــة إذ ســيلعب 

قطــاع  مجــال  يف  العالقــة  ذات  للجهــات  تنظيميــاً  دوراً  املجلــس 

الالزمــة لتحفيــز  الدراســات  الســياحة واألنشــطة الســياحية وإعــداد 

القطــاع الخــاص لالســتثامر وتطويــر وتنميــة املــوارد املاليــة والبريــة 

لقطــاع الســياحة.

أطلقــت اململكــة التأشــرة الســياحية كخطــوة أوىل لجــذب الســياح مــن صعوبة وصول السائحن من الخارج للمملكة 4

الخــارج، وجــاري العمــل عــى تســهيل اإلجــراءات املرتبطــة بهــا. 

إطالق منصة روح السعودية لتوفر جميع الخدمات للسياح. محدودية الرتويج للمملكة وجهًة سياحيًة 5
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قامئة املبادرات للقطاع

وصف املبادرةاسم املبادرةالجهة املالكة

تطوير شاطئوزارة السياحة

الرأس األبيض يف

الرايس مبنطقة

املدينة املنورة

تطويــر وجهــة ســياحية متكاملــة عــرب تأســيس رشكــة للمــروع عــى أن تتــوىل 

املشــاريع  وبعــض  التحتيــة  البنيــة  وإيصــال  املوقــع  داخــل  التطويــر  أعــامل 

التحفيزيــة والتــي تشــمل الضيافــة واألســواق والتســلية والرتفيــه

دعم تنفيذوزارة السياحة

الوجهات السياحية

ــف،  ــدة، والطائ ــاض، ج ــية )الري ــة الرئيس ــياحية األربع ــع الس ــر املواق ــم تطوي دع

ــة  ــرتاتيجية العام ــا يف االس ــم تحديده ــي ت ــام( والت ــورة، والدم ــة املن واملدين

لتنميــة الســياحة الوطنيــة ضمــن الوجهــات الســياحية وتشــمل 14موقــع، وهــي: 

واحــة االحســاء، وســكة حديــد الحجــاز، وكورنيــش جــدة، ومينــاء العقــر التاريخــي، 

وبحــرة األصفــر، والهــدا والشــفا، وروضــة خريــم، وحافــة العــامل، وصحــراء الربــع 

الخــايل، وشــقراء، وأشــيقر، ومــزارع الزهــور بالطائــف، وكهــف هيــت، ومحميــة 

اآليبكــس »الوعــول«، وحــرّات املدينــة املنــورة.

دعم إقراض املشاريع وزارة السياحة

الفندقية والسياحية

تعمــل وزارة الســياحة بالتعــاون مــع وزارة املاليــة ألجــل دعــم إقــراض املشــاريع 

الفندقيــة والســياحية مــن خــالل طلــب رأس مــال ووضعــه تحــت تــرف وزارة 

املشــاريع  جميــع  ليشــمل  اإلقــراض  نطــاق  توســيع  بهــدف  وذلــك  املاليــة 

الســياحية والرتاثيــة. كــام ســيتم تقديــم قــروض بــدون فوائــد للمســتثمرين يف 

املشــاريع الفندقيــة والســياحية يف مختلــف أرجــاء اململكــة. بحيــث يصبــح هــذا 

الصنــدوق مبثابــة عنــر ُمكمــل التفــاق قائــم بــن وزارة الســياحة ووزارة املاليــة 

ــياحية. ــة والس ــاريع الفندقي ــل للمش ــر التموي ــدف إىل توف يه

دعم تأسيس مجلس وزارة السياحة

التنمية السياحي

تهــدف املبــادرة إىل دعــم تأســيس مجلــس التنميــة الســياحي والــذي يتــوىل 

مهمــة تنميــة قطــاع الســياحة يف اململكــة.

الهيئة السعودية 
للسياحة

األنظمــة روح السعودية يف مختلــف  رقميــة وتطبيــق  بوابــة  تهــدف املبــادرة إىل تطويــر 

ــي  ــاة الت ــط الحي ــارات من ــكل خي ــزوار ب ــكان وال ــف الس ــل تعري ــن أج ــغيلية م التش

والرتاثيــة  الرياضيــة  القطاعــات  يف  احتياجاتهــم  تلبيــة  يف  تســاهم  ســوف 

والثقافيــة والفنيــة والرتويحيــة وأنشــطة أنديــة الهــواة واملعــارض واملؤمتــرات 

التــي تقــام يف اململكــة أو مــن قبــل جهــات أخــرى داخــل اململكــة عــرب منصــة 

ــدة.  موح

الهيئة السعودية 
للسياحة

ــدول اكتشف السعودية ــن ال ــعودين م ــن الس ــاء املبتعث ــل أصدق ــة مث ــات معين ــالت لفئ ــذ رح تنفي

واإلعالميــن  العامليــن  واملؤثريــن  الســياحية  التأشــرة  مــن  املســتهدفة 

الدوليــن، واملشــاركة يف  معــارض خارجيــة ترويجية الكتشــاف اململكــة، وتطوير 

املحتــوى املــريئ للمواقــع الســياحية باململكــة مثــل الصــور الفوتوغرافيــة 

والفيديوهــات ومطبوعــات النــر إلثــراء تجربــة الســائح وقياســها، وكذلــك تنفيــذ 

ــج.  ــادية للربنام ــة إرش أدل
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وصف املبادرةاسم املبادرةالجهة املالكة

تقديم حلول مبتكرة وزارة السياحة

للتأشرية اإللكرتونية 

والتطبيقات األخرى

إثــراء تجربــة الســائح مــن خــالل الحصــول عــى تأشــرة ســياحية مــن خــالل قنــوات 

إصــدار التأشــرة والتــي تســاهم يف رفــع مســتوى الخدمــات املقدمــة وتقديــم 

خدمــات ذات جــودة عاليــة ومتاحــه عــى مــدار الســاعة. وذلــك مــن خــالل توظيــف 

التقنيــات املتقدمــة والــذكاء االصطناعــي لرفــع مســتوى أداء وجــودة القنــوات 

اإللكرتونيــة وتطويــر بنيــة تحتيــة  ملركــز بيانــات الـــتأشرة الســياحية ولوحــات 

ومــؤرشات األداء للقطــاع الســياحي.

تطوير وتحسنيوزارة السياحة

إجراءات تراخيص األنشطة 

السياحية

ترسيــع وتســهيل إجــراءات املســتثمرين مــن خــالل ربــط نظــام الرتاخيــص ودمجــه 

ــن  ــات م ــع الخدم ــر جمي ــى أن يوف ــراس« ع ــدة »م ــة املوح ــة الوطني ــع املنص م

ــق  ــدة لتحق ــة موح ــة إلكرتوني ــالل بواب ــا خ ــرتكة بربطه ــة املش ــات الحكومي الجه

جاذبيــة  أكــر  الســياحي  للقطــاع  واإلجرائيــة  التنظيميــة  املتطلبــات  جميــع 

يف  األوىل  الســياحي  االســتثامر  بيئــة  اململكــة  تصبــح  بحيــث  للمســتثمرين 

املنطقــة. 
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األهداف االسرتاتيجية املسندة إىل الربنامج ضمن القطاع

الجهات القائدة للقطاع

قـطــــاع التصميم الحرضي 05

تحســن املشــهد الحــرضي يف املــدن الســعودية: يتطلــب تحســن املشــهد الحــرضي لألماكــن 

العامــة واملجتمعيــة حتــى يتمكــن النــاس مــن التمتــع بهــا )عــى ســبيل املثــال، املســطحات الخــرضاء، 

والحدائــق( فــرض املبــادئ التوجيهيــة املعامريــة للمبــاين والطــرق لضــامن جامليــة املناظــر العامــة.  

ــاء ونحوهــا. ــات النفايــات ومناطــق البن إضافــة إىل الحــد مــن املناظــر املســببة لالنزعــاج مثــل مكب

االرتقــاء بجــودة الخدمــات املقدمــة يف املــدن الســعودية: وتشــمل الخدمــات املقدمــة عــى 

مســتوى املدينــة وتشــمل عــى ســبيل املثــال املرافــق )امليــاه والطاقــة والهاتــف والغــاز والــرف 

ــة.  ــات النظاف ــيارات(، وخدم ــف الس ــرق ومواق ــة )الط ــة التحتي ــام والبني ــل الع ــائل النق ــي(، ووس الصح

ــا. ــول له ــهل الوص ــة، ويس ــة ورسع ــر موثوقي ــة وأك ــودة عالي ــات ذات ج ــون الخدم ــي أن تك وينبغ
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تحليل فجوات القطاع ضمن اسرتاتيجية الربنامج

ترتكــز جهــود قطــاع التصميــم الحــرضي ضمــن برنامــج جــودة الحيــاة عــىل أربــع ركائــز أساســية ضمــن 

“تطويــر وإثــراء منــط الحيــاة” و ثــاث ركائــز ممكنــة كــا يــي:

تطويــر املــدن: يتمثــل الطمــوح األســمى للربنامــج يف النهــوض بتنافســية املــدن الســعودية وميثّــل 

التخطيــط الحــرضي جانــب أســايس ومهــم يف أي مدينــة. وتــم تحديــد عــدد مــن الفجــوات االســرتاتيجية 

يف تخطيــط الطــرق ورفــع مســتوى إمكانيــة الوصــول وتخفيــض ســاعات التنقــل، ولكــون تطويــر املــدن 

ــرق  ــبكة الط ــة ش ــط وصيان ــر وتخطي ــن لتطوي ــم مبادرت ــم تصمي ــد ت ــام فق ــاع الع ــؤولية القط ــن مس م

الحرضيــة والجســور واألنفــاق داخــل املــدن.

تأمــن الخدمــات: تبــّن مــن دراســة الوضــع الراهــن للمــدن الســعودية وجــود تحديــات كبــرة يف إدارة 

وصيانــة املــدن يتمثــل يف وجــود العديــد مــن أشــكال التشــوه البــري وعــدم رىض بعــض الســكان عــن 

التشــوهات واملخلفــات وصعوبــة االبــالغ عنهــا يف األوقــات االعتياديــة وأثناء هطــول األمطار والســيول.  

إضافــة إىل ذلــك يشــّكل الوصــول واإلســتفادة مــن الخدمــات البلديــة تحّديــا كبرا لبعــض الســكان لصعوبة 

ــى  ــادرات تعن ــم 7مب ــم تصمي ــك ت ــة. ولذل ــم الخدم ــاء تقدي ــة أثن ــن التجرب ــرىض ع ــدم ال ــراءات وع اإلج

ــات  ــتخدام التقني ــة واس ــراءات البلدي ــهيل اإلج ــل وتس ــة العمي ــز تجرب ــري وتعزي ــوه الب ــة التش مبعالج

الحديثــة وتطويــر البنــى التحتيــة الالزمــة أثنــاء هطــول األمطــار والســيول.

تغيــري الســلوكيات: تــربز بعــض الظواهــر الســلبية يف املــدن، وعــدم رضــا بعــض الســكان عــن الخدمــات 

ــرص  ــك ح ــرضي. ولذل ــر الح ــاريع التطوي ــرار يف مش ــاذ الق ــاركتهم يف إتخ ــدم مش ــن ع ــة أو ع املقّدم

التطوعــي  والعمــل  البلديــة  املجالــس  خــالل  مــن  املجتمعيــة  املشــاركة  تعزيــز  عــى  الربنامــج 

واملؤسســات والجمعيــات األهليــة واملســؤولية املجتمعيــة لــدى الــركات.

تأمن جودة حياة رفيعة لسكان وزوار اململكة العربية السعودية 

مع الرتكيز عى إدراج ثاث مدن سعوديـة 
عـى األقــل ضــمـن أفضل 100 مـديـنـة عالـميـاً

تطوير مستوى املعيشة
 فـي الـمـدن الـسـعـوديـة

وضع األنظمة والتريعات الالزمة

االستدامة املالية )متكني القطاع الخاص / االستثامرات العامة(

التواصل الفّعال

تطوير املرافقتطوير املدن توفري الخياراتتأمن الخدمات تحفيز املشاركةتغيري السلوكيات

تـطـويــر وإثـــراء 
نــمـط الـحـيــاة

ضعف خدمات

النظافة وصحة البيئة

تعدد أشكال التشوه

البرصي يف املدن

قلة األنظمة والترشيعات والسياسات الحرضية العمرانية

االعتاد عىل امليزانية العامة

إرشاك السكان يف تطوير املشهد الحرضي

قلة وعي

بعض السكان
نقص املرافق

العامة واملجتمعية
ضعف خدمات

النظافة وصحة البيئة
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تطويــر املرافــق: يشــّكل ضعــف وجــود املرافــق العامــة األساســية يف املــدن عائــق لــدى الســكان مــن 

الشــعور بالرضــا عــن العيــش يف بعــض املــدن. ولجعــل املــدن أكــر مالمئــة لإلنســان ليشــعر فيهــا بإنهــا 

مــدن صديقــة لــه فقــد تــم تصميــم مبادرتــن لزيــادة نصيــب الفــرد مــن الســاحات واألماكــن العامــة عــرب 

إنشــاء مناطــق وســاحات مفتوحــة مثــل الحدائــق واملســطحات الخــرضاء وممــرات املشــاة.

وضــع األنظمــة والترشيعــات: مــن أكــرب العوائــق التــي تواجــه املشــهد الحــرضي يف اململكــة عــدم 

وجــود بعــض األنظمــة والتريعــات أو عــدم مالمئتهــا للوقــت الراهــن لتعزيــز تنميــة املــدن مثــل الكــود 

العمــراين واالســرتاتيجية العمرانيــة الشــاملة. كــام يكمــن تحــدي عــدم وفــرة وحوكمــة البيانــات لدعــم 

اتخــاذ القــرار يف تطويــر املــدن وتحــدي ضــامن إدارة املشــاريع  أثنــاء التنفيــذ بشــكل ناجــح وكفــوء مــن 

أبــرزت التحديــات التــي تواجــه التصميــم الحــرضي. لذلــك يعمــل الربنامــج مــن خــالل عــرة مبــادرات عــى 

وضــع األنظمــة والتريعــات الالزمــة التــي ستســاهم بــإذن اللــه يف تنميــة املــدن وازدهارهــا.

ــر  ــق وتوف ــر املراف ــج يف تطوي ــا الربنام ــد عليه ــي اعتم ــل الت ــم العوام ــن أه ــة: م ــتدامة املالي االس

ــا  ــا وإدارته ــكل صيانته ــة وتش ــة مكلف ــق العام ــون املراف ــاص، ولك ــاع الخ ــتثامر القط ــو اس ــارات ه الخي

مبالــغ طائلــة، فعمــل الربنامــج عــى خمــس مبــادرات لتســهيل االســتثامر مــن خــالل تنظيــم االســتثامرات 

ورفــع جاذبيتهــا وتصميــم منــاذج عمــل مبتكــرة وتهيئــة املواقــع االســتثامرية.

التواصــل الفّعــال: قــام الربنامــج بتصميــم مبــادرة إلرشاك الســكان يف تطويــر املشــهد الحــرضي 

لضــامن فاعليــة الخطــط املســتقبلية للقطــاع البلــدي.

يتطلــع الربنامــج لتحســن املشــهد الحــرضي يف املــدن مــن خــال أنســنة املــدن ومعالجــة التشــوه 

ــامل  ــرضي الش ــط الح ــية، والتخطي ــات أساس ــا مقوم ــة باعتباره ــارص الجالي ــن العن ــري وتضم الب

لرفــع الجاذبيــة الحرضيــة للمــدن ورفــع مســتوى جــودة الخدمــات وموثوقيتهــا وســهولة الوصــول 

إليهــا. وميكــن احتســاب ذلــك باملــؤرشات التاليــة:

االلتزامات والتطلعات )مؤرشات اسرتاتيجية(

مؤرش  األداء الرئييس

نسبة رضا السكان عن املشهد الحرضي يف املدن

خط األساس

%44

3.48 م مربع

صفر

%64

خط األساس

خط األساس

خط األساس

املستهدف

%51

%100

%80

املستهدف

املستهدف

املستهدف

معدل نصيب الفرد من الساحات واألماكن العامة

نسبة التزام املدن بتفعيل كود عمراين لها

رضا السكان عن نظافة املدن

2017

2015

2020

2017

2023

2023

2023

2023

4.65 م مربع
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إطــالق بوابــة االســتثامر البلــدي “فــرص” والتــي تجمــع كافــة الفــرص االســتثامرية يف منصــة موحــدة 

متكــن املســتثمرين مــن الوصــول إليهــا يف مختلــف مناطــق اململكــة.

ــامد  ــة العت ــدة الزمني ــض امل ــهمت يف خف ــي أس ــدي( ، والت ــدة )بل ــة املوح ــة اإللكرتوني ــالق البواب إط

املخططــات الســكنية مــن ســنتن إىل 60 يــوم، وتقليــص مــدة إصــدار الرتاخيــص اإلنشــائية إىل أقــل مــن 

17 يــوم.

إطــالق منصــة بلــدي التفاعليــة والتــي تهــدف إىل إرشاك املجتمــع واملســتفيدين مــن القطــاع البلــدي 

يف طــرح األفــكار والتعليــق عــى اللوائــح والتريعــات البلديــة.

ــة يف  ــة العمراني ــن البيئ ــامل، وتحس ــرضي الش ــر الح ــاج، والتطوي ــببة لالنزع ــر املس ــن املناظ ــد م الح

املــدن، عــرب إزالــة عــدد مــن عنــارص التشــوه البــري يف مشــاريع التحســن والتجميــل العمــراين لبعــض 

الطــرق املحوريــة القامئــة يف املــدن، وإطــالق تطبيــق “راصــد” لرصــد عنــارص التشــوه البــري.

إصدار الالئحة املحّدثة للترف بالعقارات البلدية ومنح املستثمرين حقوق التسمية والرعاية.

تحســن آليــات إدارة املشــاريع وتطويــر الخدمــات، مثــل: إلــزام املقاولــن بالتأمــن عــى املبــاين ضــد 

ــز  ــة مراك ــة )مراقب ــن منص ــدن، وتدش ــات امل ــي خدم ــف مقدم ــج تصني ــالق برنام ــة، وإط ــوب الخفي العي

الخدمــة عــى الطــرق اإلقليميــة( ألكــر مــن 3 آالف مركــز خدمــة.

تســهيل الوصــول إىل الخدمــات املقدمــة يف املــدن، عــرب اســتغالل التقنيــات يف التواصــل مــع طالبــي 

الخدمــات ومقدمــي البالغــات، وتوفــر بعــض الخدمــات املتنقلــة ملــن يصعــب وصولهــم لألمانــات.

تطويــر ضوابــط ســكن العاملــة وذلــك بإيضــاح االشــرتاطات والقواعــد الخاصــة والحقــوق الســكنية 

ــة إىل  ــل، باإلضاف ــاب العم ــل أصح ــن قب ــة م ــدة إىل اململك ــة الواف ــا للعامل ــب توفره ــية الواج األساس

االشــرتاطات الفنيــة واإلنشــائية والتشــغيلية التــي يجــب أن تتوفــر يف مســاكن العاملــة. وذلــك بهــدف 

ــكنية. ــم الس ــم يف احتياجاته ــة، وتدعمه ــم اليومي ــهل حياته ــة تس ــة للعامل ــاة كرمي ــر حي توف

اإلنجازات حتى 2020

%49

%15.6

77.4 دقيقة

%42

58 دقيقة

%51

خط األساس

خط األساس

خط األساس

خط األساس

%56

%20.3

املستهدف

املستهدف

املستهدف

املستهدف

نسبة رضا املستفيدين عن خدمات البنية التحتية واملرافق العامة

نسبة تغطية املناطق املأهولة بشبكات تريف
مياه األمطار يف املدن

مؤرش متوسط وقت التنقل اليومي داخل املدن الخمس الكربى

نسبة رضا املستفيدين عن جودة الطرق داخل املدن

2020

2019

2016

2020

2023

2023

2023

2023
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الوضع قبل البدء )التحديات والجهود(

الجهودالتحديات#

يعمــل الربنامــج مــع وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان عــى ضعف املرافق البلدية1

ــة  ــى التحتي ــاريع البن ــراين يف مش ــط العم ــق والتخطي ــر املراف تطوي

واملرافــق العامــة يف املــدن ومشــاريع اإلســكان عــن طريــق إنشــاء 

وتشــغيل  عــدد مــن مراكــز الخدمــات، وتقديــم مرافــق تقــدم الخدمــات 

يف املجــال الريــايض والثقــايف واالجتامعــي والصحــي والتعليمــي 

ويقــوم الربنامــج مــع وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان 

ــواق  ــة وأس ــز الحرضي ــمل املراك ــك يش ــة وذل ــق البلدي ــر املراف بتطوي

النفــع العــام ونحوهــا. 

محدودية الحدائق واملتنزهات العامة2

والساحات البلدية واملالعب

البلديــة  الشــؤون  وزارة  مــع  العمــل  خــالل  مــن  الربنامــج  يســعى 

والقرويــة واإلســكان إىل أنســنة املــدن عــرب إنشــاء مناطــق مفتوحــة 

إضافيــة مثــل الســاحات البلديــة واملالعــب والحدائــق واملســطحات 

األماكــن  وتطويــر  املشــاة  ممــرات  مــن  شــبكة  وإنشــاء  الخــرضاء 

الرتفيهيــة لالحتفــاالت واملهرجانــات ولألعيــاد واملناســبات وتجميــل 

مداخــل املــدن و تطويــر معــامل جاذبــة بريــاً يهتــم بهــا الســكان لرفــع 

معــدل نصيــب الفــرد مــن الســاحات واألماكــن العامــة.

البلديــة رفع الجاذبية البرية3 الشــؤون  وزارة  مــع  العمــل  خــالل  مــن  الربنامــج  يســعى 

والقرويــة واإلســكان إىل إعــداد وثيقــة نظــام تخطيــط عمــراين موحــد 

ــدد  ــى التع ــب ع ــد للتغل ــي موح ــاس تنظيم ــر أس ــام يوف ــة م للمملك

الحــايل يف األنظمــة والقــرارات التنظيميــة واســتحداث كــود عمــراين 

ــة. ــة املدين ــادة جاذبي ــرضي وزي ــهد الح ــن املش ــة لتحس ــكل منطق ل

جودة املنتجات  العمرانية من املباين 4

والشوارع والطرق

واإلســكان  والقرويــة  البلديــة  الشــؤون  وزارة  مــع  الربنامــج  يعمــل 

عــى عــدة مبــادرات تزيــد مــن مســتوى جــودة املنتجــات العمرانيــة ، 

وســيتم العمــل عــى إعــداد الكــود العمــراين للمناطــق والــذي بــدوره 

يعــزز مــن هويــة املدينــة بحســب خصائصهــا وبعدهــا التاريخــي ، كــام 

تســعى الــوزارة إىل معالجــة التشــوه البــري للعنــارص األكــر شــيوعاً 

يف مــدن اململكــة عــرب تنفيــذ مشــاريع تحســن وتجميــل عمــراين 

ــية. ــدن الرئيس ــة يف امل ــرق املحوري للط

يعمــل الربنامــج مــع وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان عــى جودة خدمات البنية التحتية5

وضــع معايــر  تطويــر تريــف ميــاه األمطــار ودرء أخطــار الســيول 

ووضــع املعايــر الفنيــة والهندســية التــي تضمــن سالســة أعــامل 

ــة ــة التحتي البني
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وزارة الشؤون البلدية 
والقروية واإلسكان

توفري بنية سكنية

مالمئة للوافدين

تقــوم هــذه املبــادرة عــى تطويــر إجــراءات متلــك ســكن خاصــة بالوافديــن، 

ــة، والتأكــد مــن مالمئــة  ــر تراخيــص ومعايــر تشــغيل وإدارة ســكن العامل وتطوي

ســكن العاملــة مــن قبــل الــركات وفقــاً لضوابــط ومعايــر محــددة، وإقامــة 

حملــة تثقيفيــة للوافديــن تــرح الحقــوق مبــا يخــص الســكن وإقامــة ورش عمــل 

ــدة.  ــر الجدي ــط واملعاي ــتثامرية بالضواب ــركات االس ــة لل ــالت توعوي وحم

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية واإلسكان

تطوير املرافق والتخطيط 

العمراين يف مشاريع 

اإلسكان

مشــاريع  يف  العمــراين  والتخطيــط  املرافــق  تطويــر  إىل  املبــادرة  تهــدف 

إيجــاد  و  الســكن  يف  اململكــة  لســكان  الحيــاة  مســتوى  لتحســن  اإلســكان 

مجتمعــات متكاملــة وعريــة مســتدامة تعمــل عــى رفــع مســتوى رفاهيــة 

ــدد  ــغيل  ع ــاء وتش ــط وإنش ــك بتخطي ــاة و ذل ــط الحي ــن من ــة وتحس ــكان اململك س

ــاالت  ــة املج ــوس يف كاف ــردود ملم ــق ذات م ــم مراف ــات. وتقدي ــز خدم 356 مرك

الخدميــة والرياضيــة والثقافيــة واالجتامعيــة والصحيــة والتعليميــة وتشــمل 

املبــادرة جميــع مناطــق اململكــة. 

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية واإلسكان

إدارة وضامن الجودة 

للخدمات البلدية

ــالل  ــن خ ــة م ــة املقدم ــات البلدي ــودة الخدم ــع ج ــادرة إىل رف ــذه املب ــدف ه ته

ــداد  ــة وإع ــة البلدي ــامل الرقابي ــى األع ــودة ع ــامن الج ــة إدارة وض ــر أنظم تطوي

النمــوذج التشــغيي لوحــدة الرقابــة البلديــة وتوثيــق معايــر وإجــراءات الرقابــة 

البلديــة وتطويــر منــاذج العمــل وأمتتتهــا وإنشــاء لوحــة األداء املوحــد للرقابــة 

وتطويــر منــوذج إلرشاك القطــاع الخــاص يف الرقابــة البلديــة يف الخمــس أمانــات 

الكــربى.

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية واإلسكان

تهــدف هــذه املبــادرة إىل جعــل املــدن أكــر مالمئــة لإلنســان يشــعر فيهــا أنسنة املدن

بأنــه يف مدينــة صديقــة لــه وليــس مجــرد مــكان يقيــم فيــه عــرب إنشــاء مناطــق 

مفتوحــة مثــل الســاحات البلديــة واملالعــب والحدائــق واملســطحات الخــرضاء 

وإنشــاء شــبكة مــن ممــرات املشــاة وتطويــر األماكــن الرتفيهيــة لالحتفــاالت 

ــامل  ــر مع ــدن و تطوي ــل امل ــل مداخ ــبات وتجمي ــاد واملناس ــات ولألعي واملهرجان

جاذبــة بريــاً يهتــم بهــا الســكان يف املــدن الرئيســية والرتكيــز عــى املناطــق 

الســياحية وتطويــر مشــاريع لتحســن املجــاورات الســكنية يف األحيــاء ذات 

ــة. ــة للبيئ ــة وصديق ــة ومريح ــة صحي ــق بيئ ــة  لخل ــكانية العالي ــة الس الكثاف

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية واإلسكان

تحديث االسرتاتيجية 

العمرانية الوطنية 2030

تهــدف املبــادرة إىل تحديــث وتفعيــل االســرتاتيجية العمرانيــة الوطنيــة الحاليــة 

مــن أجــل قيــادة وتحفيــز التنميــة العمرانيــة وتوجيهها عــى املســتوى الوطني 

و إعــداد خطــط اســرتاتيجية عــى املســتوى اإلقليمــي واملحــي لســت مناطــق 

وســت مــدن، باإلضافــة إىل املناطــق واملــدن التابعــة لهيئــات تطويــر املناطــق 

والهيئــات امللكيــة وذلــك مــن أجــل تعزيــز املزايــا البيئيــة والثقافيــة واالجتامعيــة 

واالقتصاديــة املســتدامة.

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية واإلسكان

تطبيق مفهوم اإلدارة 

الحرضية وأولويات التنمية 

العمرانية

ــة  ــة املكاني ــزي إلدارة التنمي ــام املرك ــيس النظ ــادرة إىل تأس ــذه املب ــدف ه ته

ــي  ــتوى املح ــى املس ــاملة ع ــوم اإلدارة الش ــق مفه ــاً لتطبي ــدم برنامج إذ يق

)املدينــة( يف األمانــات باالســتعانة باملــؤرشات التــي يتــم رصدهــا مــن قبــل 

ــة. ــد الحرضي املراص

قامئة املبادرات للقطاع
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وزارة الشؤون البلدية 
والقروية واإلسكان

رفع كفاءة وجودة البيانات 

البلدية ودعم القرار

تهــدف هــذه املبــادرة إىل تفعيــل التخطيــط الحــرضي الشــامل لتحقيــق تنميــة 

مســتدامة مــن خــالل تهيئــة وتوفــر منــاذج بيانــات مرتبطــة باملشــهد الحــرضي، 

ــرأي  ــتطالعات ال ــات واس ــداد الدراس ــة وإع ــؤرشات الحرضي ــث امل ــاس وتحدي وقي

لقيــاس مســتوى رضــا الســكان عــن املشــهد الحــرضي وإجــراء دراســات التنميــة 

ــدن  ــرضي يف امل ــهد الح ــن املش ــك لتحس ــرار، وذل ــاذ الق ــم اتخ ــة لدع الحرضي

ــعودية. الس

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية واإلسكان

حرص األرايض والوحدات 

العقارية وتوثيقها بناء 

عىل مرجع مساحي موحد 

وخرائط طوبوغرافية محدثة

تهــدف املبــادرة إلنتــاج خرائــط مســاحية تفصيليــة مبنيــة عــى نظــام إحداثيــات 

وحدودهــا  العقاريــة  الوحــدات  أو  والوحــدة  املنطقــة  موقــع  يبــن  موحــد 

ومعاملهــا وأرقامهــا وأطوالهــا ومســاحاتها وتحديــد جميــع األرايض والعقــارات 

الحكوميــة، وتوفــر معلومــات مكانيــة دقيقــة عــن طريــق نظــام معلومــات 

األرايض مــن شــأنها مســاعدة صانعــي القــرار يف املحافظــة عــى املمتلــكات 

ــاألرايض. ــة ب ــات املتعلق ــل املخالف ــام يقل ــة م العام

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية واإلسكان

مبســاراتها زيادة املشاركة املجتمعية املجتمعيــة  املشــاركة  وتفعيــل  زيــادة  إىل  املبــادرة  تهــدف 

املختلفــة عــرب إرشاك العمــل التطوعــي، واملجالــس البلديــة، واملؤسســات 

والجمعيــات األهــليـــة، والركــــات غــر الربحـــية، واملسؤوليـــة االجـتامعيـــة 

للــركات، مــن خــالل الحصــول عــى عــدة مدخــالت مــن الســكان مثــل الشــكاوى 

واملقرتحــات التطويريــة وتقييــم الخدمــات البلديــة، واســتقطاب األفــكار مــن 

ــدي. ــل البل ــاءة العم ــع كف ــة لرف ــات البلدي ــن الخدم ــتفيدين م املس

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية واإلسكان 

معالجة التشوه البرصي 

يف املدن السعودية

إزالــة عنــارص  األول:  العمــل عــى مســارين أساســين  تهــدف املبــادرة إىل 

التشــوه البــري األكــر شــيوعاً يف املــدن الســعودية. والثــاين: تنفيذ مشــاريع 

تحســن عمــراين ملحــاور الحركــة يف املــدن تشــمل تطويــر األرصفــة، وأعــامل 

ــارة. ــاء واإلن ــامل الكهرب ــري، وأع ــجر وال التش

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية واإلسكان

تطوير أنظمة وترشيعات 

ومعايري التخطيط العمراين

تهــدف هــذه املبــادرة إىل إعــداد وثيقــة نظــام تخطيــط عمــراين موحــد للمملكة 

عــن طريــق تطويــر وتحديــث السياســة العامــة للتخطيــط العمــراين عــرب منهجيــة 

نظــام  وثيقــة  واعتــامد  العمــراين،  التخطيــط  لنظــام  املؤســي  التطويــر 

ــعودية،  ــدن الس ــات للم ــة والتريع ــر التخطيطي ــراين، واملعاي ــط العم التخطي

وذلــك وفقــاً ألفضــل املامرســات العامليــة الحديثــة يف التخطيــط الحــرضي 

ــة. ــة الوطني ــزز الهوي ــا يع ــتدامة ومب ــة املس والتنمي

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية واإلسكان

تحسني كفاءة وفعالية 

نظام الشكاوى )940(

تهــدف املبــادرة إىل التغلــب عــى صعوبــة تعــدد األنظمــة داخــل األمانــات 

والبلديــات بتوفــر منصــة واحــدة الســتقبال شــكاوى ســكان اململكــة واالســتجابة 

الرسيعــة لهــا مــن خــالل نظــام موحــد يدعــم األمانــات والبلديــات ويســاعد يف 

ترتيــب األولويــات وتحســن جــودة الخدمــات البلديــة املقدمــة لســكان اململكــة.

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية واإلسكان

إنشاء وتطوير املباين 

واملرافق البلدية

تهــدف املبــادرة إىل إنشــاء املبــاين واملرافــق البلديــة )املقــرات( وكذلــك 

إنشـــاء وتـطـويـــر الـمرافـــق الـعـامـــة وسكـــن عــامل وأســــواق الـنـفـــع الـعـــام 

ومختــربات  مبــاين  وتجهيــز  وإنشــاء  العامــة  امليــاه  ودورات  واملســتودعات 

الجــودة ومختــربات صحــة البيئــة .
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وزارة الشؤون البلدية 
والقروية واإلسكان

إنشاء وتطوير شبكة الطرق 

الحرضية

ــة  ــرق الحرضي ــيارات والط ــف الس ــرق ومواق ــاء الط ــادرة إلنش ــذه املب ــدف ه ته

ــامل  ــذ أع ــادرة تنفي ــمل املب ــدن وتش ــل امل ــن داخ ــاق وامليادي ــور واألنف والجس

الســفلتة والرصــف واإلنــارة والســالمة املروريــة وإنشــاء الجســور واألنفــاق 

وجســور املشــاة وتســمية وترقيــم الطــرق وإعــادة تأهيــل الطــرق القامئــة 

وتحســينها وتجميلهــا، وذلــك نظــراً للتوســع يف مســاحة املــدن ولتســهيل 

ــا. ــام بينه ــدن وفي ــل امل ــل داخ ــع التنق وترسي

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية واإلسكان

تعزيز تخطيط النقل ووسائل 

املواصالت يف التخطيط 

الحرضي

تهــدف املبــادرة إىل تحســن مســتوى النظــام الحــايل لتخطيــط النقــل بهــدف 

بـــناء نـظـــام نقل مــتـكامـــل مـــستدام من خـــالل الـقيـــام بــعـــدد من الــدراســـات  

واملشــاريع التــي ســتؤدي إىل تحديــث نظــام معلومــات الطــرق يف صــورة 

منصــة إلكرتونيــة للتعامــل مــع البيانــات باإلضافــة إىل تعزيــز التكامــل بــن إدارة 

السياســات  بأبعــاده املتعــددة شــامالً  الحــرضي  النقــل والتخطيــط  وتخطيــط 

ــذا  ــز ه ــا لتعزي ــيتم تنفيذه ــي س ــة الت ــراءات املقرتح ــاريع واإلج ــة واملش الالزم

ــه  ــرق تفعيل ــل وط ــل التكام ــة عم ــح آلي ــادي يوض ــل إرش ــداد دلي ــع إع ــل م التكام

كآليــة متابعــة للتنفيــذ يف األمانــات والبلديــات.

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية واإلسكان

رفع كفاءة إدارة مكاتب 

التنسيق  

تنفيــذ دراســة استشــارية ملعرفــة أفضــل الطــرق لرفــع كفــاءة إدارة مكاتــب 

تنســيق وتنميــة املرافــق والخدمــات العامــة يف املــدن الســعودية والجــدوى 

واألثــر املتوقــع مــن إمكانيــة تطبيــق اإلدارة املرتابطــة واملركزيــة التنمويــة 

ــة. للمدين

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية واإلسكان 

تهــدف املبــادرة إىل تطويــر خدمــات املســتفيدين مــن خــالل وضــع اســرتاتيجية تحسني تجربة العميل 

ــادة  ــة وإع ــة كل رحل ــراءات ودراس ــة اإلج ــدي وحوكم ــاع البل ــل القط ــة عمي لخدم

هندســة اإلجــراءات وفقــا ألفضــل املامرســات العامليــة لتحســن رحلــة العميــل 

بالقطــاع البلــدي وتحقيــق مســتويات عاليــة مــن الــرىض.

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية واإلسكان

مبادرة رفع كفاءة إدارة 

الكوارث باملناطق الحرضية

تهــدف هــذه املبــادرة إىل رفــع كفــاءة إدارة مخاطــر الفيضانــات والكــوارث 

باملناطــق الحرضيــة مــن خــالل دراســة الوضــع القائــم وتحديــد االحتياجــات إلدارة 

بالــوزارة واألمانــات مــن خــالل عمــل منــوذج تجريبــي لغرفــة ادارة  الكــوارث 

العمليــات. 

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية واإلسكان

تسهيل إجراءات الخدمات 

البلدية

تهــدف املبــادرة إىل تســهيل إجــراءات الخدمــات البلديــة ورفــع كفاءتهــا وذلــك 

مـــن خـــالل الـتغـلـب عـى الـتحـدي الـقـائـــم والـمـتـمـثـل فـي تــعـدد اإلجــراءات 

ذات  الخدمــات  لتقديــم  والداعمــة  املمكنــة  للجهــات  التشــغيلية  والنــامذج 

العالقــة بتطويــر إجــراءات مرنــة ومؤمتتــة وعكســها وتشــغيلها عــى منصــة 

موحــدة تشــمل كافــة خدمــات القطــاع البلــدي. 

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية واإلسكان

التحول الرقمي يف القطاع 

البلدي

تهــدف املبــادرة إىل تجهيــز وتشــغيل وبنــاء القــدرات الرقميــة يف القطــاع 

البلــدي، وترشــيد املكونــات التقنيــة املكــررة مــن تطبيقــات ومراكــز البيانــات 

وتوحيــد اإلجــراءات والخدمــات عــى مســتوى القطــاع البلــدي لضــامن جودتهــا 

ولتمكــن الــوزارة مــن الحفــاظ عــى مواردهــا وخدماتهــا بأفضــل الطــرق وتوفــر 

ــة. ــف الحالي ــود والتكالي ــت واملجه للوق
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وزارة الشؤون البلدية 
والقروية واإلسكان

سفلتة مخططات ذات 

أولوية ألرايض املنح

تهــدف املبــادرة إىل اســتكامل أعــامل الســفلتة لـــ 30 مخطــط شــاملة ملخططات 

منــح مأهولــة بنســبة عاليــة جــدا )%90 فــام أعــى( ومخططــات منــح تشــمل 

أرايض اســتثامرية ذات جــدوى ســيتم تحديدهــا بعــد االنتهــاء مــن دراســة تحديــد 

املخططــات املســتهدفة وذلــك لخدمــة أكــرب عــدد مــن ســكان اململكــة.

برنامج سياسات متكامل الهيئة العامة للنقل

لتطوير منظومة النقل 

ــرض  ــر، والغ ــدار التذاك ــام إص ــر ونظ ــا التذاك ــات وتكنولوجي ــج سياس ــداد برنام إع

ــدار  ــعر وإص ــة للتس ــة متكامل ــى آلي ــتمل ع ــال يش ــج فع ــر برنام ــو توف ــه ه من

التذاكــر وجمــع األجــور تغطــي مختلــف وســائل النقــل العــام الحاليــة واملخططــة 

ــة. ــدن اململك ــع م ــربى وجمي ــس الك ــدن الخم يف امل

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية واإلسكان

ترصيف مياه األمطار ودرء 

أخطار السيول 

تهــدف املبــادرة إىل إنشــاء وتحســن شــبكات تريــف ميــاه األمطــار والســيول 

يف جميــع مــدن اململكــة يف األمانــات والبلديــات التابعــة لهــا عــرب القيــام 

تريــف  قنــوات  وإنشــاء  الالزمــة  والهيدرولوجيــة  االســرتاتيجية  بالدراســات 

الســيول وشــبكات تريــف ميــاه األمطــار وتنفيــذ عبــارات والتأهيــل البيئــي 

لألوديــة وتخفيــض منســوب امليــاه الســطحية لوجــود قصــور يف شــبكات تريف 

ــكان. ــالمة الس ــى س ــر ع ــام يؤث ــيول م ــار الس ــد بأخط ــار وتهدي ــاه األمط مي

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية واإلسكان 

تطوير منظومة استثامر 

العقار البلدي 

تعــدد  يف  واملتمثــل  القائــم  التحــدي  عــى  التغلــب  إىل  املبــادرة  تهــدف   

اإلجــراءات والنــامذج  التشــغيلية والتبايــن بــن األنظمــة املســتخدمة بــن األمانات 

مــن خــالل تطويــر األنظمــة التنفيذيــة للتــرف يف األصــول البلديــة ويشــمل ذلــك 

تشــغيل النظــام اإللكــرتوين إلدارة االســتثامرات البلديــة مــام يرفــع مــن إيــرادات 

األصــول ويســهم يف الوصــول لالســتدامة املاليــة.

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية واإلسكان

تحسني آليات إدارة 

املشاريع ورفع كفاءة 

تصنيف املقاولني 

واملكاتب والرشكات 

الهندسية

تهــدف املبــادرة إىل تطويــر وتنفيــذ آليــات وأدوات لرفــع كفــاءة إدارة املشــاريع 

عــن طريــق تأســيس وتشــغيل مكاتــب إدارة مشــاريع يف األمانــات والــوزارة 

وتطويــر خطــة عمــل مســتقبلية لتطويــر أنظمــة إدارة املشــاريع، مبــا يف ذلــك 

تطويــر األنظمــة اإللكرتونيــة وتحديــث اإلجــراءات واملواصفــات واآلليــات وكذلــك 

تطويــر جميــع الوســائل الالزمــة لضــامن جــودة تنفيــذ املشــاريع إذ أن غيــاب 

ــذ  ــاءة تنفي ــودة وكف ــى ج ــا ع ــر حالي ــاريع يؤث ــة يف إدارة املش ــاءة الفني الكف

ــوزارة. ــاريع ال مش

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية واإلسكان

تطوير البنية التحتية 

املكانية بالقطاع البلدي

تهــدف املبــادرة إىل إنشــاء إطــار حوكمــة البيانــات املكانيــة وذلــك للتغلــب عــى 

ــاس  ــة األس ــث خارط ــة وتحدي ــات املكاني ــع البيان ــدة يف جم ــة املوح ــاب اآللي غي

حوكمــة  رضورة  إىل  يدعــو  املكانيــة  والخدمــات  املعلومــات  وتبــادل  ونــر 

ــة . ــات املكاني البيان

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية واإلسكان

تطوير منظومة إدارة النقل 

يف املناطق الحرضية

ــن  ــدن م ــل يف امل ــة النق ــم إدارة منظوم ــة مفاهي ــادرة إىل دراس ــدف املب ته

خــالل إعــداد قاعــدة بيانــات مكانيــة لتحســن مســتوى تدفــق الحركــة املروريــة 

النقــل  منظومــة  يف  االســتثامرية  الجوانــب  وتحديــد  املروريــة  والســالمة 

باإلضافــة إىل إعــداد وثيقــة السياســات واللوائــح الالزمــة لضبــط إدارة النقــل 

والحركــة املروريــة يف املــدن. 
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وزارة الشؤون البلدية 
والقروية واإلسكان

وضع تنظيم الستثامر 

االستثناءات التخطيطية

تهــدف هــذه املبــادرة لتوفــر قنــاة نظاميــة لحــل املخالفــات العمرانيــة القامئــة 

واســتيعاب طلبــات التجــاوزات العمرانيــة املســتقبلية وذلــك للمســاهمة يف 

البــري كخطــوة أوىل لتحقيــق هــدف تحســن املشــهد  معالجــة التشــوه 

ــدن. ــاة يف امل ــودة الحي ــع ج ــرضي ورف الح

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية واإلسكان

مناذج مبتكرة إلرشاك 

القطاع الخاص لتطوير 

الحدائق العامة 

تهــدف هــذه املبــادرة إىل تصميــم وتنفيــذ املرافــق املخصصــة مثــل الحدائــق 

العامــة والســاحات البلديــة عــن طريــق تنفيــذ دراســات ومنــاذج عمــل اســتثامرية 

ــص  ــة النق ــك ملعالج ــاص وذل ــاع الخ ــع القط ــة م ــدن بالراك ــغيلية يف امل وتش

الحــايل يف توفــر الحدائــق واألماكــن العامــة.

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية واإلسكان

تأسيس وتطوير الرشكات 

البلدية

تهــدف هــذه املبــادرة إىل رفــع كفــاءة االســتثامرات البلديــة مــن خــالل تحســن 

إطــار الحوكمــة للــركات القامئــة ومتكينهــا والتوســع يف إنشــاء رشكات جديــدة 

مملوكــة لألمانــات بهــدف رفــع كفــاءة اســتثامر العقــارات والخدمــات البلديــة مــن 

خــالل توفــر البنيــة املؤسســية الالزمــة لذلــك.

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية واإلسكان 

رفع كفاءة تشغيل القطاع 

البلدي )تنفيذ اسرتاتيجية 

مستقبل القطاع البلدي(

ــدي  ــاع البل ــغيي للقط ــوذج التش ــاءة النم ــع كف ــادرة إىل رف ــذه املب ــدف ه ته

ومراقبــة األداء عــن طريــق تطويــر نظام تشــغيي مفصــل لجميــع وكاالت وإدارات 

وأدوار  مبســؤوليات  األداء  إلدارة  إدارة  تأســيس  جانــب  إىل  البلــدي  القطــاع 

ــات،  ــات والبلدي ــوزارة واألمان ــوان ال ــن دي ــتوى كل م ــى مس ــددة ع ــة ومح واضح

ــامذج  ــة إىل الن ــره باإلضاف ــة األداء وتطوي ــامل ملراقب ــة ش ــار حوكم ــر إط وتطوي

ــم.  ــات التحك ــب ولوح والقوال
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األهداف االسرتاتيجية املسندة إىل الربنامج ضمن القطاع

الجهات القائدة للقطاع

قـطــــاع األمـــــــن 06

تعزيــز حصانــة املجتمــع تجــاه املخــدرات: ســيتم تعزيــز مناعــة املجتمــع ضــد تعاطــي املخــدرات عــن 

طريــق الحــد مــن كل مــن العــرض )التهريــب( والطلــب )االســتهالك(. ويتــم العمــل عــى تحقيــق انخفــاض 

يف االســتهالك مــن خــالل الوقايــة مــن تعاطــي املخــدرات. مبــا يف ذلــك االســتخدام املفــرط والعــارض. 

ــا  ــباب هدفه ــة للش ــرتاتيجية متكامل ــع اس ــيتم وض ــام س ــدرات. ك ــم املخ ــي جرائ ــل مرتب ــادة تأهي وإع

متكينهــم مــن اســتثامر شــغفهم، واحتضــان قدراتهــم، يف بيئــة آمنــة وصحيــة، لتشــجيع منــط حيــاة 

متــوازن صحيــاً وعاطفيــاً، ولزيــادة القــدرات اإلبداعيــة لــدى الشــباب ومتكــن التــذوق الفنــي والثقــايف 

وتنميــة روح العمــل التطوعــي وترســيخ االنتــامء الوطنــي واالعتــزاز الثقــايف لديهــم.



56

تحليل فجوات القطاع ضمن اسرتاتيجية الربنامج

تأمن جودة حياة رفيعة لسكان وزوار اململكة العربية السعودية 

مع الرتكيز عى إدراج ثاث مدن سعوديـة 
عـى األقــل ضــمـن أفضل 100 مـديـنـة عالـميـاً

تطوير مستوى املعيشة
 فـي الـمـدن الـسـعـوديـة

وضع األنظمة والتريعات الالزمة

االستدامة املالية )متكني القطاع الخاص / االستثامرات العامة(

التواصل الفّعال

تطوير املرافقتطوير املدن توفري الخياراتتأمن الخدمات تحفيز املشاركةتغيري السلوكيات

تـطـويــر وإثـــراء 
نــمـط الـحـيــاة

الحاجة للتحفيز 

الفكري للشباب مبا 
ينفعهم

حاية الشباب

من األفكار الهّدامة
قلة الخيارات

الصحية املتاحة للشباب
الحاجة لتحديث

الخدمات األمنية

ــتوى  ــر مس ــن “تطوي ــن ضم ــىل ركيزت ــاة ع ــودة الحي ــج ج ــق برنام ــن وف ــاع األم ــل قط ــتند عم يس

املعيشــة يف املــدن الســعودية” وركيزتــن ضمــن “تطويــر وإثــراء منــط الحيــاة” كــا يــي:

تأمــن الخدمــات:  تــم تصميــم عــدد مــن املبــادرات لالرتقــاء مبســتوى الخدمــات األمنيــة املقدمــة يف 

املــدن وذلــك ضمــن اهتــامم الربنامــج برفــع مســتوى الخدمــات.

تغيــري الســلوكيات:  لحاميــة املجتمــع وخصوصــاً فئــة الشــباب مــن الســلوكيات الســلبية، يعمــل الربنامــج 

ــة  ــة والداعم ــلوكيات اإليجابي ــز الس ــات لتحفي ــدة جه ــالل ع ــن خ ــا م ــباب وتفعيله ــرتاتيجية للش ــى اس ع

للشــباب.

ــذا  ــباب، ل ــتهدف الش ــي تس ــات الت ــج والفعالي ــود الربام ــة وج ــدي يف قل ــن التح ــارات: يكم ــري الخي توف

ســيعمل الربنامــج عــى توفــر عــدد مــن الربامــج والفعاليــات واألنشــطة يف بيئــة آمنــة وصحيــة تهــدف 

ــة حــس املســؤولية  ــان مهاراتهــم وتنمي ــتغالل قدراتهــم واحتض ــغف الشــباب واس إىل اســتثامر ش

ــة  ــادة يف صناع ــوا ق ــم ليكون ــوازن ليمكنه ــاة مت ــط حي ــجيع من ــي وتش ــل التطوع ــم وروح العم ليده

ــاً . ــاً وعاملي ــة إقليمي ــة اململك ــزز مكان ــام يع ــتقبل م املس

ــاركة:  مــن خــالل تفعيــل اســرتاتيجية الشــباب، ســيعمل الربنامــج عــى تحفيــز املشــاركة  ــز املش تحفي

املجتمعيــة لديهــم، ووضــع مســارات لهــم للمســاهمة يف رســم السياســات والتوجهــات املســتقبلية 

فيــام يتعلــق بشــؤونهم.
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ــدث  ــي أح ــال تبن ــن خ ــكان م ــة للس ــات األمني ــن الخدم ــايل م ــتوى ع ــم مس ــج لتقدي ــع الربنام يتطل

التقنيــات ورفــع كفــاءة البنيــة التحتيــة للخدمــات األمنيــة والكــوادر وســهولة الوصــول. باإلضافــة إىل 

خلــق برامــج فعالــة تســاهم يف تعزيــز حــس املواطنــة واإلنتــاء لتحصــن املجتمــع مــن املخــدرات،  

وميكــن قيــاس ذلــك مــن خــال املــؤرشات التاليــة:

االلتزامات والتطلعات )مؤرشات اسرتاتيجية(

1

3

%0.4

خط األساس

خط األساس

خط األساس

1

2.5

%0.25

2

1

املستهدف

املستهدفاملستهدف

املستهدف

املستهدف

مستوى جرائم العنف )من 5(

التصور الشامل ملستوى األمن )من 5( 

نسبة تعاطي املخدرات

2017

2017

2020

2023

20232030

2030

2023

مؤرش  األداء الرئييس

اإلنجازات حتى 2020

ــاء  ــز إىل بن ــدف املرك ــاض، ويه ــة الري ــد 911 يف منطق ــة املوح ــات األمني ــز العملي ــن مرك ــم تدش ت

مفهــوم عمليــات مشــرتك يحقــق التنســيق والتكامــل بــن جميــع الجهــات األمنيــة والخدميــة مــن خــالل 

ــر إىل  ــرات واألوام ــر التحذي ــة ومتري ــة والخدمي ــادات األمني ــن القي ــات ب ــادل املعلوم ــد لتب ــام موح نظ

ــد. ــكان واح ــات يف م ــد البيان ــد قواع ــة، وتوحي ــتويات اإلداري ــف املس مختل

الجهودالتحديات#

ــن تطوير املنظومة األمنية1 ــة األم ــر منظوم ــىل تطوي ــة ع ــع وزارة الداخلي ــج م ــل الربنام يعم

ــك: ــن ذل ــل وم ــاة أفض ــودة حي ــان ج لض

- العمــل عــى تهيئــة نــزالء الســجون لحيــاة أفضــل لتســهيل اندماجهم 

يف املجتمــع وتقليــل نســب العــودة الرتــكاب الجرمية.

- اعتــامد تصنيــف وطنــي موحــد للجرميــة لجميــع الجهــات ذات العالقــة 

منــذ تســجيل البــالغ وحتــى صــدور الحكــم.

الوضع قبل البدء )التحديات والجهود(
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الجهودالتحديات#

- العمــل عــى مراكــز رشط رائــدة وتزويــد وتجهيــز مراكــز رشط متحركــة تطوير املنظومة األمنية1

للمناســبات واملواســم واألحيــاء الســكنية الحديثــة.

- تحسن التجهيزات األمنية مثل املركبات األمنية والبوابات اإللكرتونية 

بأحدث التقنيات األمنية.

- تطويراملنصــة املوحــدة )أمــن( والتــي تهــدف إىل أمتتــة جميــع 

ــال  ــز االتص ــع مرك ــرتوين م ــل اإللك ــتدالل والتكام ــط واالس ــراءات الضب إج

إجراءاتهــا  بكافــة  بالقضايــا  الخاصــة  املعلومــات  لتبــادل  املوحــد، 

بالجرميــة. لتحليــل املعلومــات املتعلقــة  أداة  وتتضمــن 

- إطالق مركز العمليات األمنية املوحد )911( والذي أطلق يف منطقة 

مكة املكرمة ومنطقة الرياض ويهــدف إلـى تـرسيع االسـتجـابة بـيـن 

الفرد والجهات األمنية ويعمل الـربنامج عى إضافة مراكز جديدة يف 

مختلف مناطق اململكة.

قامئة املبادرات للقطاع  
متت اإلشارة إىل املبادرات التي ينفذها مركز برنامج جودة الحياة يف الجزء األول من الوثيقة 

وصف املبادرةاسم املبادرةالجهة املالكة

تهيئة نزالء السجون لحياة وزارة الداخلية

أفضل 

)برنامج ثقة وإرشاقة(

تهــدف املبــادرة إىل تطويــر برامــج تأهيليــة وتدريبيــة لنــزالء الســجون املتبقــي 

مــن محكوميتهــم 6 أشــهر وثبتــت حســن ســرتهم وســلوكهم، وذلــك لتســهيل 

ــن  ــك م ــة. وذل ــكاب الجرمي ــودة الرت ــب الع ــل نس ــع وتقلي ــم يف املجتم إندماجه

خــالل تطويــر وتشــغيل مراكــز  التأهيــل حســب املعايــر العامليــة لتنفيــذ برامــج 

تأهيليــة نفســية واجتامعيــة وتدريبيــة مهنيــة متخصصــة، واالســتفادة مــن 

الخــربات الدوليــة واســتقطاب أصحــاب الخــربة يف هــذا املجــال لتدريــب الكــوادر 

ــز. ــغيل املراك ــة إلدارة وتش الوطني

تهــدف هــذه املبــادرة إىل اعتــامد تصنيــف وطنــي موحــد للجرميــة لجميــع التصنيف املوحد للجرمية وزارة الداخلية

الجهــات ذات العالقــة منــذ تســجيل البــالغ وحتــى صــدور الحكــم.

 تهــدف هــذه املبــادرة إىل بنــاء مراكــز رشطــة رائــدة بهويــة محّدثــة وفــق مراكز الرُشط الرائدةوزارة الداخلية

للمناســبات  متحركــة  رشط  مراكــز  وتجهيــز  وتزويــد  مميــز،  عــري  تصميــم 

الحديثــة. الســكنية  األحيــاء  ويف  واملواســم 

ــة التجهيزات األمنيةوزارة الداخلية ــات اإللكرتوني ــات والبواب ــن املركب ــدد م ــز ع ــادرة إىل تجهي ــذه املب ــدف ه  ته

ــة. ــة الحديث ــات األمني بالتقني
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وصف املبادرةاسم املبادرةالجهة املالكة

ــر تطوير منصة أمن وزارة الداخلية ــتدالل وتطوي ــط واالس ــراءات الضب ــع إج ــة جمي ــادرة إىل أمتت ــذه املب ــدف ه ته

املنصــة املوحــدة )أمــن( والتكامــل اإللكــرتوين مــع مركــز االتصــال املوحــد، لتبادل 

املعلومــات الخاصــة بالقضايــا بكافــة إجراءاتهــا وتتضمــن أداة لتحليــل املعلومات 

املتعلقــة بالجرميــة.

مركز العمليات األمنية وزارة الداخلية

املوحدة )911(

تهدف هذه املبادرة إىل إنشاء أنظمة ومراكز العمليات األمنية املوحدة. 



تــمــــت


