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بفضــل اللــه وتوفيقــه، والدعــم الالمحــدود مــن القيــادة - أيدهــا اللــه - كان عــام 2021م عامــاً مميــزاً عــىل 

مســتوى جــودة الحيــاة يف اململكــة. تُرجــم خاللــه الدعــم الكامــل والتمكــني إىل تقــدم كبــر يف تنفيــذ 

مبــادرات الربنامــج التــي تُعنــى بجــودة الحيــاة وفــق األهــداف االســرتاتيجية لرؤيــة اململكــة 2030 التــي 

تــم إســنادها إىل الربنامــج. 
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ــة  ــى كاف ــة ع ــاة املختلف ــودة الحي ــات ج ــدم يف قطاع ــام 2021م تق ــهد ع ش

املســتويات، فتبلــورت اســرتاتيجيات الكثــر مــن القطاعــات، وأطلقــت املبــادرات 

والربامــج واملشــاريع يف قطاعــات الرياضــة والثقافــة والســياحة والرتفيــه 

ــتقطب  ــت تس ــي بات ــاالت الت ــن املج ــا م ــات وغره ــري والبلدي ــم الح والتصمي

الكــوادر الوطنيــة مــن الجنســن للمســاهمة الفاعلــة فيهــا، واالنتقــال بهــا إىل 

ــايس.  ــت قي ــل يف وق ــتوى أفض مس

اليــوم باتــت اململكــة محــط أنظــار العــامل  بقيادة خــادم الحرمــني الرشيفني امللك ســلامن بــن عبدالعزيز 

آل ســعود - حفظــه اللــه -  والتحــوالت اإليجابيــة الرسيعــة التــي قادهــا خــالل فــرتة قصــرة واســتثنائية، 

والجهــود التــي تُّوجــت بآليــات املواجهــة مــع جائحــة فايــروس كورونــا، والتــي مــن خاللهــا باتــت اململكــة 

مــن أبــرز دول العــامل يف التعامــل مــع الجائحــة وتجــاوز انعكاســاتها الســلبية عــىل جــودة حيــاة الســكان، 

بــل وفتحــت اململكــة أبوابهــا للــزوار والســيّاح مــن مختلــف بقــاع العــامل يف مــدة قياســية.

ومــن خــالل العمــل الــدؤوب للجهــات التنفيذيــة يف برنامــج جــودة الحيــاة، وتعــاون الجهــات الحكوميــة 

والداعمــة كافــة، متكنــا بفضــل اللــه تعــاىل مــن تحقيــق تقــدم كبــر ضمــن أهــداف رؤيــة اململكــة 2030 

املرتبطــة بنطــاق الربنامــج، وشــهدنا منــواً كبــراً يف قطاعــات جــودة الحيــاة املختلفــة، عــىل مســتويات 

التأهيــل والتدريــب، واكتشــاف املواهــب، وضــامن االســتدامة، وجــذب االســتثامرات، ودعــم االقتصــاد 

الوطنــي، وتعزيــز مكانــة اململكــة وجهــة عامليــة يف مجــاالت جــودة الحيــاة املختلفــة.

رئيس لجنة برنامج جودة الحياة 

األستاذ أحـمد بن عـقيل الـخطيب

التقرير السنوي لربنامج جودة الحياة 2021م
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أطلقــت اململكــة العربيــة الســعودية قبــل 5 ســنوات برنامجــاً طموحــاً ومرشوعــاً 

ــة 2030،  ــة اململك ــالً برؤي ــة، متمث ــدة كاف ــى األصع ــة ع ــة متكامل ــامالً لتنمي ــاً ش وطني

والتــي تحظــى بدعــم ال محــدود مــن قيــادة اململكــة – أيدهــا اللــه.  ولتحقيــق أهــداف رؤيــة اململكــة 

2030 أُطلقــت عــدة برامــج أُســندت إليهــا األهــداف االســرتاتيجية، ومنهــا برنامــج جــودة الحيــاة، والــذي 

ــة. ــه التنفيذي ــا خطت ــرشت وقته ــام 2018م، ونُ ــق يف ع أُطل

وخــالل الســنوات املاضيــة حقــق الربنامــج تقدمــاً مهــامً يف تطويــر القطاعــات املرتبطــة بــه، فرتجمــت 

أهــداف رؤيــة اململكــة 2030 إىل مبــادرات أُســندت إىل الجهــات التنفيذيــة التــي قامــت بتنفيــذ  مشــاريع 

شــهدنا قطــف مثــار العديــد منهــا يف الفــرتة املاضيــة، وذلــك بفضــل الدعــم والتمكــني املقدمــني مــن 

صاحــب الســمو امللــي األمــر محمــد بــن ســلامن بــن عبدالعزيــز آل ســعود ويل العهــد، رئيــس مجلــس 

الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة. 

يف 2021م اكتمــل إســناد أهــداف جديــدة إىل برنامــج جــودة الحيــاة، وارتبطــت به جهــات تنفيذيــة جديدة، 

ومتــت إضافــة مبــادرات جديــدة وإغــالق مبــادرات تــم تنفيذهــا، لنعيــد صياغــة خطــط التنفيــذ مســتفيدين 

مــن التجربــة املاضيــة، ودعــم القيــادة واهتاممهــا الالمحــدود بجــودة حيــاة جميــع ســكان وزوار اململكة، 

فقمنــا بتحديــث خطــة تنفيــذ الربنامــج وفــق أولويــات املرحلــة القادمــة.

ــازات  ــج يف 2021م، اإلنج ــازات الربنام ــرز إنج ــدون أب ــر، تج ــذا التقري ــا يف ه وهن

التــي نواصــل مــن خاللهــا رحلتنــا يف املرحلــة القادمــة، والتــي نطمــح ألن تكــون 

رحلــة لإلبــداع واالبتــكار، ومتكــن الشــباب، ودعــم لالقتصــاد الوطنــي، وجــذب 

لالســتثامرات، لالنتقــال بقطاعــات جــودة الحيــاة املختلفــة إىل مرحلــة أخــرى مــن 

ــاً.  ــل عاملي ــة األفض ــدن اململك ــاة يف م ــودة الحي ــون ج ــازات لتك اإلنج

التقرير السنوي لربنامج جودة الحياة 2021م
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الـجهات التنفيذية
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يُعنــى الربنامــج بتحســن جــودة حيــاة الفــرد واألرسة مــن خــالل تهيئــة البيئــة الالزمــة لدعــم 

ــة  ــطة الثقافي ــر يف األنش ــم والزائ ــن واملقي ــاركة املواط ــّزز مش ــدة تُع ــارات جدي ــتحداث خي واس

ــودة  ــز ج ــاهم يف تعزي ــي تس ــة الت ــرى املالمئ ــاط األخ ــياحية واألمن ــة والس ــة والرياضي والرتفيهي

حيــاة الفــرد واألرسة، وتوليــد الوظائــف، وتنويــع النشــاط االقتصــادي، وتعزيــز مكانــة املــدن 

الســعودية يف ترتيــب أفضــل املــدن العامليــة.

وصـف البـرنـامـج
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تم تحديد مفهومن مرتبطن بشكل مبارش بجودة الحياة:

قـابـليـة الـعـيـش

وهي املعاير الحرضية األساسية للمعيشة ؛ ويندرج تحتها 5 فئات هي:

البنية التحتية والنقل

الرعاية الصحية

اإلسكان والتصميم الحرضي والبيئة

الفرص االقتصادية والتعليمية

األمن والبيئة االجتامعية والسياسية

نــمـط الــحـيـاة

هي مجموعة من خيارات وأساليب االستمتاع بالحياة ؛ ويندرج تحتها 5 فئات هي: 

الرتفــيه

الريــاضة

الرتاث والثقافة والفنون

الرتويــح

املشاركة االجتامعية

قطاعات جودة الحياة

التقرير السنوي لربنامج جودة الحياة 2021م
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األهداف االسرتاتيجية

تعزيز مامرسة األنشطة الرياضية يف املجتمع 

 تحقيق التميّز يف عدة رياضات إقليمياً وعاملياً

 االرتقاء بجودة الخدمات املقدمة يف املدن السعودية 

 تحسني املشهد الحرضي يف املدن السعودية

 تطوير وتنويع فرص الرتفيه لتلبية احتياجات السكان

 تنمية املساهمة السعودية يف الفنون والثقافة

 تطوير قطاع السياحة

 تحسني الظروف املعيشية للوافدين

 تعزيز حصانة املجتمع تجاه املخدرات 

املحافظة عىل تراث اململكة اإلسالمي والعريب والوطني والتعريف به
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تأمن جودة حياة رفيعة لسكان وزوار اململكة العربية السعودية 

مــع الـتـركيز علـى إدراج ثالث مـدن سـعــوديــة عـىل األقــل 

ضــمـن أفـضـل 100 مـديـنـة عالـميـاً بحلول عام 2030

تطوير مستوى املعيشة

 فـي الـمـدن الـسـعـوديـة

تـطـويـر وإثـراء 

نــمــط الــحــياة

وضع األنظمة والترشيعات الالزمة

االستدامة املالية ) متكني القطاع الخاص / االستثامرات العامة(

التواصل الفّعال

تطوير املدن

بــنـى تـحتيــة قويـة
 لتعزيز قابلية العيش

خدمات معيشية 
شـــــــامــــــلــــة

أطر اجــتامعية متـكن 
التغيري يف سلوكيات 
الـــــــــــســـــــكــــــان

تغير السلوكياتتأمن الخدمات

الركائز االسرتاتيجية 

تطوير املرافق

البنى التحتية الالزمة
لــتفعيل أمناط حـياة
أكـــثـــر حـــيـــويـــــة

خــيــارات مـتنوعـة 
وذات جودة عالية

أنـشطة وفعاليـات
تتناسب مع تطلعات
الــسكان وتحفزهم

تحفيز املشاركةتوفر الخيارات

التقرير السنوي لربنامج جودة الحياة 2021م
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نسبة تحقيق املؤرشالقيمة املستهدفةالقيمة الفعلية 

72%70%102%

نسبة تحقيق املؤرشالقيمة املستهدفةالقيمة الفعلية 

%295155 مكان ترفيهي459 مكان ترفيهي

نسبة تحقيق املؤرشالقيمة املستهدفةالقيمة الفعلية 

%0.34144 مرت مربع/فرد0.49 مرت مربع/فرد

نسبة تحقيق املؤرشالقيمة املستهدفةالقيمة الفعلية 

61.54%61%100.88%

نسبة أفضل العناوين التي يتم إتاحتها )مثل الكتب واأللعاب اإللكرتونية( خالل 3 أشهر من نرشها عاملياً

مؤرشات الهدف االسرتاتيجي: 

تطوير وتنويع فرص الرتفيه لتلبية احتياجات السكان 

عدد األماكن الرتفيهية

نسبة مساحة املوالت باملرت املربع عى الفرد

نسبة متثيل العالمات التجارية العاملية

أبرز مؤرشات الربنامج الدورية يف 2021م

التقرير السنوي لربنامج جودة الحياة 2021م
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نسبة تحقيق املؤرشالقيمة املستهدفةالقيمة الفعلية 

%17,000121 خريج 20,625 خريج 

نسبة تحقيق املؤرشالقيمة املستهدفةالقيمة الفعلية 

%18100 منشأة ثقافية 18  منشأة ثقافية

نسبة تحقيق املؤرشالقيمة املستهدفةالقيمة الفعلية 

%5100 مشاركات 5 مشاركات

نسبة تحقيق املؤرشالقيمة املستهدفةالقيمة الفعلية 

%3,200248 كتاب  7,956 كتاب  

نسبة تحقيق املؤرشالقيمة املستهدفةالقيمة الفعلية 

%940116 يوم1,091 يوم 

عدد خريجي الدراسات العليا يف اختصاصات ثقافية

عدد املنشآت الثقافية

عدد املشاركات السعودية يف الفعاليات الثقافية الدولية

عدد املؤلفات املحلية )الكتب حاليًا(

مؤرشات الهدف االسرتاتيجي: 

تنمية املساهمة السعودية يف الفنون والثقافة 

عدد أيام الفعاليات الثقافية
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نسبة تحقيق املؤرشالقيمة املستهدفةالقيمة الفعلية 

%7114 رياضين8 رياضيني

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

مؤرشات الهدف االسرتاتيجي: 

تحقيق التميز يف عدة رياضات إقليمياً وعاملياً

نسبة تحقيق املؤرشالقيمة املستهدفةالقيمة الفعلية 

%214 31.30 مليون زيارة67.2 مليون زيارة

عدد الزيارات السياحية يف 2021م

مؤرشات الهدف االسرتاتيجي: 

تـطويـر قـطـاع الـسـيـاحـة 

نسبة تحقيق املؤرشالقيمة املستهدفةالقيمة الفعلية 

%64108 دقيقة  59 دقيقة  

متوسط وقت التنقل اليومي داخل املدن ال )5( الكربى

مؤرشات الهدف االسرتاتيجي: 

االرتقاء بجودة الخدمات املقدمة يف املدن

التقرير السنوي لربنامج جودة الحياة 2021م
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نسبة تحقيق املؤرشالقيمة املستهدفةالقيمة الفعلية 

5.5 مرت مربع/فرد
  

%4.45123 مرت مربع/فرد  

نسبة تحقيق املؤرشالقيمة املستهدفةالقيمة الفعلية 

   65.4%  61%107%

معدل نصيب الفرد من الساحات واألماكن العامة

نسبة الرضا عن الظروف املعيشية للوافدين

مؤرشات الهدف االسرتاتيجي: 

تحسن املشهد الحري يف املدن السعودية

مؤرشات الهدف االسرتاتيجي: 

تحسن الظروف املعيشية للوافدين
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نسبة تحقيق املؤرشالقيمة املستهدفةالقيمة الفعلية 

%1100 معدل1 معدل

نسبة تحقيق املؤرشالقيمة املستهدفةالقيمة الفعلية 

%2.9170 معدل1.7 معدل

نسبة تحقيق املؤرشالقيمة املستهدفةالقيمة الفعلية 

98%70%140%

مستوى جرائم العنف

املؤرشات االسرتاتيجية األمنية

التصور الشامل ملستوى األمن

مستوى الثقة يف الخدمات األمنية

تُقرأ مستويات جرائم العنف مبعدالت من 1 إىل 5 إذ أن 1 معناه أن مستوى جرائم العنف متدين جداً. 

تُقرأ مستويات التصور الشامل ملستوى األمن مبعدالت من 1 إىل 5 إذ أن 1 معناه أن مستوى جرائم العنف متدين جداً. 

التقرير السنوي لربنامج جودة الحياة 2021م
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خــالل الــعــام 2021م اســتــقــبــل مــركــز الــعــمــلــيــات األمــنــيــة 911 

فـي مـنطقة الـريـاض

8,877,330 مكاملة

 مدة تحويل املكاملة مع املعلومات كافة للجهات املختّصة

رسعة االستجابة للمكاملات

45 ثـــانـــية

ثــــانـــيتن

إنجازات القطاع األمني

ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة

األمنيــة  الجهــات  جميــع  بــني  والتكامــل  التنســيق  يحقــق  مشــرتك  عمليــات  مفهــوم  بنــاء  بهــدف 

والخدميــة يف الحــاالت الطارئــة، وتعزيــز رسعــة االســتجابة مــن خــالل نظــام موحــد لتبــادل املعلومــات 

ــن  ــودة، ُدش ــر الج ــدث معاي ــق أح ــتويات اإلداريــة، وف ــف املس ــر إىل مختل ــرات واألوام ــر التحذي ومتري

مركــز العمليــات األمنيــة املوحــدة )911( يف منطقــة الريــاض يف 2020، وهــو املركــز الثــاين بعــد مركــز 

العمليــات األمنيــة املوحــدة )911( يف منطقــة مكــة املكرمــة.
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وقــد صّمــم مركــز العمليــات األمنيــة املوحــدة )911( يف منطقــة الريــاض، وفقــاً للمواصفــات واملعايــر 

العامليــة لألبنيــة الخــرضاء لحفــظ الطاقــة واملحافظــة عــىل البيئــة مبســاحة 90 ألــف مــرت مربــع، ويضــم 

ــٍت  ــة يف وق ــا وموظف ــتيعابية )450( موظًف ــه االس ــغ طاقت ــة، وتبل ــة والخدمي ــات األمني ــن الجه ــدًدا م ع

واحــد بقــدرة التعامــل مــع )300( اتصــال يف الدقيقــة، لخدمــة )22( محافظــة، إضافــة إىل مدينــة الريــاض.

ــد  ــتقبلية، والرص ــط املس ــول والخط ــم الحل ــات وتقدي ــؤرشات البالغ ــل م ــة وتحلي ــز بدراس ــوم املرك ويق

ــة للمياديــن العامــة والحيويــة عــىل مــدار الســاعة، وإعــداد  واملتابعــة مــن خــالل كامــرات عاليــة الدقّ

ــة  ــن متابع ــرار م ــذي الق ــني ومتخ ــني املختّص ــي لتمك ــذكاء االصطناع ــة بال ــة خاص ــالل أنظم ــن خ ــر م تقاري

ــا. ــاس نجاحه ــط وقي ــذ الخط وتنفي

23
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.1
تحسن املشهد الحري 

فـي الـُمدن الـسـعـوديـة 
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أنـسـنـة الـُمـدن 

معالجةالتشوه البرصي وتجميل املدن 

أبرز مبادرات ومشاريع تحسن املشهد الحري يف املدن

أُطلقــت مبــادرات ومشــاريع تســتهدف زيــادة رضــا الســكان عــن املشــهد الحــري مــن خــالل تحســني 

الفراغــات واملســاحات الخــرضاء وزيــادة نصيــب الفــرد مــن األماكــن والســاحات العامــة وتوعيــة الســكان 

عــن أهميــة دورهــم يف تحســني املشــهد الحــرضي وزيــادة جامليــات املــدن، وتضمنــت هــذه املبــادرات 

واملشــاريع:

25

مـبـادرة تعـزيز الـبعد الـمحيل يف مـسميات شـوارع مـدينة الـرياض 

حفاظًا عىل ذاكرة الرياض املكانية، وتأصيالً للهوية املحلية للمدينة، مستهدفة يف املرحلة األوىل 17 طريًقا.

مبادرة تشجر مواقف املركبات 

والتي تفاعل معها 16 مجمعاً تجارياً.
افتتاح املرحلة األوىل من مرشوع منتزه تبوك املركزي 

مبساحة 700 ألف مرت مربع.

بـرنامج تـأهيل وتـشـجـيـر سـاحـات الـمسـاجـد بـمدينة الـريـاض 

بهدف إعادة إحياء الدور املجتمعي والحرضي لساحات املساجد من خالل تأهيلها وتشجرها. 

إنجــاز %94 مــن مبــادرة تأهيــل 456 لوحــة يف طريقــي التخصــي وامللــك عبدالعزيــز )الدرعيــة( 

ضمــن املرحلــة األوىل مــن مبــادرة تأهيــل اللوحــات عــىل واجهــات املبــاين التجاريــة.

تجميل نفق تقاطع طريقي امللك خالد واألمر عبدالعزيز بن ثنيان 

بالتعاون مع فنانني سعوديني عن طريق رسم جداريات توظف املوروث الشعري يف تجميل األماكن العامة.

افـتـتـاح مـمـشـى حـي الـكورنـيـش بـالـخـبـر،  

بطول 1,000م، وعرض 8 أمتار متضمناً مساحة خرضاء تزيد عن 2,000 مرت مربع، وأكرث من 550 شجرة، 
و 4،500 زهرة.

مـبـادرة تـسـويـر الـمـواقـع اإلنـشـائـيـة 

والتي تساهم بشكل فعال يف تجميل شوارع وطرقات العاصمة )مبادرة معالجة التشوه البرصي(.

إطـالق مـبـادرة “أنـسـنـة الـُمـدن” فـي مـحافـظـة الـقـطـيـف 

لتجميل املساحات اإلسمنتية وأماكن امليش الجانبية يف الحدائق.

اعتامد التصاميم الهندسية ملرشوع إزالة األسوار املحيطة باملقر الرئييس للوزارة 

وإتاحة املنطقة الخارجية للعامة وتطويرها.
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ما تحقق يف معالجة التشوه البرصي وأنسنة املدن 

زرع 3 مـلـيـون شجرة 

موزعة عى 70 شارعاً رئيسياً 

وفرعياً يف مختلف املناطق 

إزالة 804 آالف م

من الكتابات املشوهة

للمظهر العام

2

معالجة 494 ألف م

من حواجز الحفريات يف الشوارع 

إزالة 19 مليون م2

من مخلفات البناء 

3

إصالح 106 ألــف

مصباح شارع 

إصالح 5 مليون م 

من الحفر

2

إزالة 46 ألــف  

سيارة تالفة

إصالح 700 ألف م

من األرصفة 

2

أنـسـنـة الـُمـدن 

معالجة التشوه البرصي
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إصالح 16.5 مـلـيـون م

من الحدائق العامة ومالعب لألطفال يف مختلف املناطق 

2



زيادة املشاركة املجتمعية يف القطاعن البلدي واإلسكاين

ــدف  ــة به ــة تطوعي ــف فرص ــن 20 أل ــر م ــت أك طُرح

القطاعــن  يف  املجتمعيــة  املشــاركة  تعزيــز 

مــن  أكــرث  إىل  والوصــول  واإلســكاين،  البلــدي 

100 ألــف متطــوع نفــذوا مــا يزيــد عــن 4,2 مليــون 

ســاعة تطوعيــة. إذ أُطلقــت حملــة بعنــوان “صــور 

بهــدف  البرصيــة   التشــوهات  لرصــد  وأرســل”، 

متكــني أفــراد املجتمــع وإرشاكهــم باإلســهام يف 

وذلــك  اململكــة  يف  الحــرضي  املشــهد  تحســني 

ــق  ــرب تطبي ــرصي ع ــوه الب ــر التش ــن مظاه ــالغ ع باإلب

املشــهد  تحســني  بالغــات  شــملت  وقــد  بلــدي 

العامــة  النظافــة  منهــا  تصنيفــات  عــدة  الحــرضي 

وحواجــز الحفريــات وحفــر الشــوارع وأعمــدة اإلنــارة 

واألرصفــة املتهالكــة. وقــد اســتقبل مركــز أمانــة 

ــالغ و  منطقــة الريــاض )940( أكــرث مــن 52,565 ألــف ب

تــم معالجــة أكــرث مــن  46,332 ألــف بــالغ. 

إطــالق حملــة “الرشقيــة نظيفــة” يف كافــة مــدن ومحافظــات املنطقــة الرشقيــة والتــي اســتمرت 

ملــدة عــام كامــل ، وتعــد أكــرب حملــة عــىل مســتوى املنطقــة الرشقيــة ضمــن برنامــج )إماطــة(، وتضمنت 

فعاليــات وأنشــطة توعويــة. وقــد شــارك فيهــا أكــرث مــن 40 ألــف متطــوع إذ تــم تنفيــذ أكــرث مــن 50 جولــة 

ميدانيــة رُفعــت خاللهــا أكــرث مــن 500 طــن مــن النفايــات ومبــا يزيــد عــن 200 ســاعة تطــوع.
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إطــالق ُمبــادرة “شــجرتك مظلتــك” يف املدينــة املنــورة، والتــي تهــدف إىل اســتبدال املظــالت غــر 

النظاميــة للســيارات داخــل األحيــاء الســكنية، باألشــجار الظليلــة التــي يتــم زراعتهــا مــن قبــل املختصــني 

ــازل املواطنــني واملنشــآت التجاريــة، لتوســيع نطــاق نصيــب الفــرد مــن  باألمانــة واملتطوعــني أمــام من

املســطحات الخــرضاء والحفــاظ عــىل التــوازن البيئــي، وتحســني املشــهد الحــرضي وإضفــاء الطابــع 

ــة واملياديــن.  ــىل الطرقــات العام ــاميل ع الج

أنـسـنـة الـُمـدن 

زيادة املشاركة املجتمعية 
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تدشن 7 حدائق مبساحة 75 ألف مرت

يف أحيــاء مدينــة الريــاض: )النخيــل، حطــني، 
النســيم الغــريب، بــدر، لــن الغــريب، البلســم، والنزهــة( 

إطــالق مبــادرة “كورنيــش األلــوان” يف مدينــة  جــدة  عــرب جمعيــة عيــون جــدة األهليــة بالتعــاون مــع 

ــدت  ــامر، وامت ــف األع ــن مختل ــة م ــوع ومتطوع ــو 10 آالف متط ــا نح ــارك فيه ــدة،  وش ــة ج ــة محافظ أمان

أنشــطة املبــادرة عــىل الجزيــرة الوســطية للكورنيــش الجنــويب بطــول 4500 مــرت وتــم تنفيذهــا عــىل 8 

مراحــل، وهدفــت املبــادرة إىل تحســني املشــهد البــرصي وإظهــار رقــي التصميــم العمــراين، وتعزيــز 

تكامــل الفــن والعــامرة يف املشــهد الحــرضي بتعــاون املعامريــني والفنانــني واملصممــني الحرضيــني.

أنـسـنـة الـُمـدن 

زيادة املشاركة املجتمعية

مشاريع الحدائق

تـدشـيـن حـديـقـة الـسـنـابـل 

ــرت  ــف م ــاحتها  170 أل ــغ مس ــي تبل ــف والت يف الطائ
مربــع وتحتــوي عــىل مســطحات خــرضاء بأكــرث مــن 35 

ــع ــرت مرب ــف م أل

أنـسـنـة الـُمـدن 

معالجةالتشوه البرصي وتجميل املدن 
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أنـسـنـة الـُمـدن 

معالجةالتشوه البرصي وتجميل املدن 

امللــك  حديقــة  مــرشوع  أعــامل  إنجــاز 

ألــف   36,312 مســاحة  عــى  عبدالعزيــز 

نجــران. مدينــة  رشق  مربًعــا،  مــرتًا 

االنتهاء من تنفيذ 16 حديقة

 داخل األحياء يف تبوك.

ــة  ــاحة إجاملي ــواء مبس ــة القص ــرشوع حديق ــتكامل م اس

110 ألــف مــرت مربــع.  يف املدينــة املنــورة والتــي تُعــد من 

أحــدث مرشوعــات الحدائق واملتنزهات التــي نُفذت باملنطقة.

اســتكامل إنشــاء 68 حديقــة و 7 متنزهــات و 4 ســاحات 

الدمــام.  الخــرب و10 حدائــق يف  رياضيــة يف محافظــة 

افتتاح مرشوع مركز حديقة األمر نواف بن عبدالعزيز 

يف منطقة الجوف بسعة 26 ألف مرت مربع.

إنجــاز مــرشوع حديقــة الوطــن عــى مســاحة إجامليــة تُقــدر بـــ 11 ألــف مــرت مربــع. مبدينــة أبهــا بنســبة 

90 % والــذي يعــد مــن أبــرز مرشوعــات تطويــر املناطــق الســياحية  إذ يتضمــن املــرشوع مســطحات 
خــرضاء مبســاحة قُــدرت بأكــرث مــن خمســة آالف مــرت مربــع. 

تـنـفـيـــذ 3 حـدائـــق عى مساحة 36,745 

الفضيلــة  أحيــاء  يف  مربــع.  مــرت  ألــف 

والريــاض والريــان مبدينــة جــدة.

الرتفيــه  عنــارص  تنشــيط 

فـــي الـــحدائق العامــة

زيادة الغطاء النبايت 

واملسطحات الخراء يف املدن

تـهـيـئـة أمـاكـن لـمـمـارسـة 

ريــاضـة الـمـشـي

خـلـق نـمـاذج مـعـمـاريـة 

تـسـاهـم فـي أنـسـنـة الـمـدن

أهداف املشاريع: 
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ــن  ــد ع ــاحة تزي ــى مس ــل ع ــا بالكام ــاد تدويره ــات مع ــواد ومكون ــة مب ــر البيئي ــة التدوي ــن حديق تدش

ــىل  ــوي ع ــة وتحت ــة للبيئ ــة الصديق ــج البلدي ــتمراًرا لربام ــة اس ــني الحديق ــأيت تدش ــع. وي ــرت مرب 1,800 م

ــة.  ــة متكامل ــكل حديق ــا لتش ــاد تدويره ــاب مع ألع



تدشن وتطوير واجهات املدن 

أنـسـنـة الـُمـدن 

معالجةالتشوه البرصي وتجميل املدن 
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الكشــف يف جــدة عــن تصاميــم مــرشوع تطويــر الواجهــة البحريــة بشــاطئ أبحــر الجنوبيــة الــذي جرى 

تنفيــذ مرحلتــه األوىل عــىل مســاحة تتجــاوز 180 ألــف مــرت مربــع مبنطقــة أبحــر الجنوبيــة وبطــول 2,8 كم.

ــة  ــط الطبيع ــا وس ــال أج ــلة جب ــداداً لسلس ــواة امت ــة املغ ــة مبنطق ــل الرتفيهي ــة حائ ــن واجه تدش

الســاحرة، حيــث تبلــغ مســاحة منطقــة املــرشوع مــا يقــارب ثالثــة ماليــني مــرت مربــع، إذ تــم إنشــاء ممــرات 

للمشــاة بطــول 8 كــم وكذلــك إنشــاء مســارات للدراجــات بطــول 4 كــم وتخصيــص ســتة مواقــع للمقاهــي، 

كــام تــم توفــر مســطحات خــرضاء مبســاحة 100 ألــف مــرت مربــع وحديقــة اســتثامرية مبســاحة 800 ألــف 

مــرت مربــع. 



زيادة املشاركة املجتمعية يف القطاعن البلدي واإلسكاين

إطــالق منصــة “ممتثــل” للرقابــة الصحيــة والتــي تســتهدف كافــة مــدن اململكــة ملســاندة جهــود 

بتطبيــق  االلتــزام  إىل  باإلضافــة  الصحيــة  بالتدابــر  االمتثــال  بأهميــة  والتوعيــة  البلديــة،  الرقابــة 

االشــرتاطات املتعلقــة باملشــهد الحــرضي والرقابــة عــىل األســواق يف 12 أمانــة، إذ بلــغ  عــدد الزيــارات 

ــارة.  ــف زي ــة 166,568 أل الرقابي

تدشــن مركــز “مدينتــي” بأمانــة جــدة لتطويــر  نظــام اإلدارة البيئيــة مــن خــالل منصــة رقميــة موحــدة 

مرتبطــة بنظــام بلــدي وبرخــص البنــاء والرخــص التجاريــة  ورخــص التشــغيل وأنظمــة الرقابــة املتعلقــة 

بالنفايــات، ويُعــد املركــز نقلــة نوعيــة لتطويــر نظــام اإلدارة البيئيــة واملســاهمة يف تحقيــق مبــادئ 

ــص  ــة والتخل ــات التجاري ــواع النفاي ــع أن ــم بجمي ــا والتحك ــا واقتصاديً ــا واجتامعيً ــتدامة بيئيً ــة املس التنمي

اآلمــن منهــا، باإلضافــة إىل متابعــة حركــة منظومــة املعــدات الكبــرة والثقيلــة للمشــاريع داخــل املدينة. 

ــرتاطات  ــع اش ــاً تس ــاض متضمن ــة الري ــة يف مدين ــات التجاري ــدث للوح ــي املح ــل التنظيم ــدار الدلي إص

ــتعملة يف  ــواد املس ــاد وامل ــارص واألبع ــب العن ــاءة وترتي ــط واإلض ــوع الخ ــاع ون ــمل االرتف ــة تش تصميمي

ــوهات  ــى التش ــاء ع ــة والقض ــاء العمراني ــل األحي ــة داخ ــورة البرصي ــني الص ــدف تحس ــك به ــة، وذل اللوح

البرصيــة الناتجــة عــن العشــوائية يف تنفيــذ اللوحــات عــى الواجهــات واإلعالنــات يف الشــوارع التجاريــة 

ــة. ــاء املختلف واألحي
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االسرتاتيجية العمرانية الوطنية 2030  

إدارة وضامن الجودة للخدمات البلدية
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.2
االرتقاء بجودة الخدمات 

املقدمة يف املدن السعودية



مشاريع استثامرية عى منصة “فُرص” 
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تـطـويـر مـنـظـومـة 

اسـتـثـمـار الـعـقـار الـبـلـدي

8 فرص استثامرية يف محافظة جدة لتأجر عدد من املواقع تشمل 

مالعب رياضية وحديقة صخرية ومحالت تجارية ومركز طبي. 

مجموعــة مــن الفــرص االســتثامرية يف مخطــط أجيــال أرامكــو بالظهــران، تتمثــل يف مراكــز رياضيــة 

ومجمعــات تجاريــة متنوعــة وأجنحــة فندقيــة ومجمــع بوليفــارد.

توقيــع عقــد اســتثامر بــن أمانــة منطقــة الباحــة واتفاقيــة متويــل مــع صنــدوق التنميــة الســياحي 

ــة لســكان  ــة إلنشــاء وتشــغيل منتجــع رغــدان الســياحي بهــدف توفــر وجهــة ســياحية وترفيهيــة جاذب ــرا القابض ــة س ورشك

وزوار املنطقــة.

توقيــع محافظــة جــدة ملجموعــة مــن العقــود الســتثامر اإلعالنــات الخارجيــة، باإلضافــة إىل عقــد اســتثامر 

حقــوق التســمية والرعايــة للواجهــة البحريــة مــام يســهم بتحقيــق االســتدامة املاليــة يف املحافظــة.

إطالق اإلصدار الرابع من بوابة االستثامر البلدي “فرص” 

بهدف:

1. تقديم إجراءات مؤمتتة %100 حتى توقيع العقد
2. تسهيل الوصول إىل الفرص االستثامرية

3. توفر جميع املعلومات عن الُفرص االستثامرية 

األثر:

1. تخفيض عدد زيارات املستثمرين لألمانات 
    بواقع %90 )من 6 زيارات إىل زيارة واحدة(

2. تحسني مسرة االستثامر يف القطاع البلدي
3. املساهمة يف رفع قيمة اإليرادات البلدية

وتجــاوز عــدد الفــرص املطروحــة عــرب البوابــة 20 ألــف فرصــة 

اســتثامرية يف مختلــف مناطــق اململكــة، ومــن أبرزهــا:
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تطوير منظومة 

استثامر العقار البلدي

تطوير وإدارة أصول فندقية ومجمع تجاري 

يف أرض املنطقة املركزية باملدينة املنورة

600 فرصة استثامرية 

للتأجر املؤقت ألصحاب العربيات املتنقلة

طــرح أكــر مــن 500 موقــع اســتثامري عــرب 

التأجــر املؤقــت يف مدينــة جيــزان 

ويف محافظات ومراكز منطقة جازان 

استثامر اإلعالنات  الخارجية يف املدينة املنورة 

48 فرصة استثامرية جديدة يف املنطقة الرشقية

مرشوع تطوير مسارات شوران املدينة املنورة 

مـشـروع بـولـيـفـارد الـضـاحـيـة

مـشـروع نــبــض الـــخــبــر

توقيع عقد استثامري بن أمانة 

منطقة الرشقية ومجموعة املهيدب 

إلنشاء مرشوع الشاطئ املعياري عىل كورنيش الخرب

ــام  ــارضة الدم ــاً يف ح ــاً تنموي ــامد 32 مرشوع اعت

ــعودي ــاء الس ــود البن ــط ك ــر وضواب ــق معاي وف
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تطبيق “كود” البناء السعودي

اعتامد املخطط اإلعالين لجدة والرياض

خدمات البنى التحتية واملرافق العامة 

البــدء بتطبيــق “كــود” البنــاء الســعودي عــى جميــع أعــامل البنــاء يف القطاعــن العــام والخــاص 

ــك  ــل، وكذل ــة والتعدي ــغيل والصيان ــذ والتش ــم والتنفي ــك التصمي ــا يف ذل ــدة، مب ــاين الجدي ــى املب ع

املبــاين القامئــة يف حالــة الرتميــم أو تغيــر االســتخدام أو التوســعة أو التعديــل،  و قــد بلغ عــدد الرخص 
التجاريــة - التجاريــة الســكنية املُصــدرة مــن نهايــة ســنة 2020م إىل شــهر أغســطس 2021م  738 رخصــة.  
ــة  ــالمة والصح ــق الس ــي تحق ــرتاطات الت ــات واالش ــن املتطلب ــد األدىن م ــع الح ــود إىل وض ــدف الك ويه
العامــة مــن خــالل متانــة واســتقرار وثبــات املبــاين واملنشــآت وتســهيل ســبل الوصــول إليهــا وتوفــر 
البيئــة الصحيــة واإلضــاءة والتهويــة الكافيــة، وترشــيد امليــاه والطاقــة وحاميــة األرواح واملمتلــكات مــن 

أخطــار الحريــق والــزالزل وغرهــا مــن املخاطــر املرتبطــة باملبــاين.  

اُعتمــد املخطــط اإلعــالين ملدينتــي الريــاض وجــدة، وذلــك ضمــن اســرتاتيجية تطويــر اإلعالنــات الخارجية 

داخــل املــدن الســعودية مبــا يتناســب مــع هويــة كل مدينــة واقتصاداتهــا، وبهــدف إضفــاء بُعــد جــاميل 
ــة  ــع الهوي ــا م ــب تصاميمه ــة تتناس ــة عالي ــودة وتقني ــة ذات ج ــة حديث ــائل إعالني ــر وس ــالل توف ــن خ م
العمرانيــة للمــدن، وتحســني املشــهد الحــرضي، ومتكــني التحــول الرقمــي، وتنميــة مــوارد املــدن مبــا 

يُســهم يف تحقيــق االســتدامة املاليــة.
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تحسن آليات إدارة املشاريع ورفع كفاءة 

تصنيف املقاولن واملكاتب والرشكات الهندسية

تـطوير مـنـظـومـة 

استثامر العقار البلدي

إنشاء وتطوير املباين 

والـمـرافـق الـبـلـديـة

إطــالق برنامــج “املقــاول املعتمــد للبنــاء الــذايت” بهــدف تيســر عمليــة تأهيــل املقاولــني عــرب 

املســاهمة يف رفــع كفــاءة البنيــة التحتيــة مــن خــالل ضــامن الجــودة لألعــامل اإلنشــائية والــذي بــدوره 
ــكان.  ــليمة للس ــة س ــر بيئ ــاين ويوف ــالمة املب ــن س يضم

تدشــن مبــادرة العقــود النموذجيــة للحــد مــن تعــر البنــاء لضــامن جــودة املشــاريع  والتقليــل مــن عدد 

القضايــا املتعلقــة بأعــامل التشــييد والبنــاء، ورفــع مســتوى الشــفافية يف القطــاع، وتضمنــت املبــادرة 
ــة  ــة والفني ــب القانوني ــع الجوان ــاملة لجمي ــرصة وش ــة مخت ــة إلكرتوني ــود منوذجي ــة عق ــر مجموع تطوي

املتعلقــة باملقــاول ومالــك املــرشوع. 

ــة  ــز البلدي ــق واملراك ــاين واملراف ــدة واملب ــن الجدي ــة وامليادي ــاحات البلدي ــن الس ــد م ــاء العدي إنش

والتــي بلغــت مســاحاتها اإلجامليــة 160,666 ألــف مــرت مربــع لخدمــة ســكان املناطــق واملــدن يف 
اململكــة. 
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.3
 تطوير قطاع السياحة
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اكـتـشـف الــسـعـوديـة

حمالت ترويجية للسياحة يف اململكة 

ــن  ــاً ضم ــاً وعاملي ــة محلي ــياحة يف اململك ــج الس ــويقية لرتوي ــطة تس ــات وأنش ــدة فعالي ــت ع أُطلق

حمــالت “اكتشــف الســعودية”. 

وســاهمت الحمــالت الرتويجيــة واملــواد اإلعالميــة املنشــورة يف التعريــف مبناطــق ووجهــات اململكــة 

الســياحية محليــاً وعامليــاً وزيــادة عــدد الــزوار والســياح عــرب التعريــف مبقومــات اململكــة الســياحية. 

إطالق أغنية “الشتاء حولك” 

والتي حققت 1.8 مليون مشاهدة.

إثـراء الـمـكـتبة الـفـوتـوغـرافـية للـسياحة 

السعودية ب 100 صورة عن املواقع السياحية الفريدة. 

إنتــاج وتوزيــع 100 ألف نســخة مــن مجلة “ديستنيشــن” 

يف عدد خاص ملوســم “شــتاء الســعودية”. 

ــياحية  ــات الس ــي للوجه ــم ترويج ــرش  17 فيل ــاج ون إنت

يف اململكــة والتــي حققــت 58 مليــون مشــاهدة. 
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الحوكمة والتخطيط ووضع 

االسرتاتيجيات للقطاع السياحي

ــدم  ــي تخ ــاريع الت ــادرات واملش ــذ املب ــة لتنفي ــة ممكن ــاذج حوكم ــط ومن ــرتاتيجيات وخط ــت اس وُضع

ــياحة  ــة الس ــة لتنمي ــرتاتيجية العام ــؤرشات االس ــق م ــاهمة يف تحقي ــرتاتيجي، واملس ــدف االس اله

ــياق:  ــذا الس ــم يف ه ــة، وت الوطني

دعم تنفيذ الوجهات السياحية 

دعــــم تــأســيــس مــجـلـس 

الـــتــنــمـيـة الـــســيــاحــي

اكتــامل دراســات تحفيــز القطــاع الخاص لالســتثامر يف القطاع الســياحي ووضــع النامذج التشــغيلية 

ُوضــع إطــار عمــل متكامــل لبنــاء منظومــة بيانــات وذكاء أعــامل متكاملــة تدعــم كفــاءة وفاعليــة عمليــات تطويــر 
القطــاع الســياحي واملواقــع والوجهــات الســياحية وتدعــم صناعــة القــرار، كــام تهــدف إىل قيــاس ومراقبــة 
أداء الوجهــات الســياحية والتنبــؤ بالطلــب وأعــداد الــزوار املحتملــني والتعــرف عــىل احتياجاتهــم واهتامماتهــم 

مــام يســهم يف تنميــة القطــاع. 

ــياحي وتهــدف إليجــاد بيئــة تنظيميــة عادلــة تحمــي حقــوق الســائح وحقــوق  ــواء الس ــح اإلي ــامل لوائ اكت

ــع  ــة، ورف ــات املقدم ــودة الخدم ــني ج ــتهدفات تحس ــق مس ــاهم يف تحقي ــواء، وتس ــد س ــىل ح ــتثمر ع املس
ــزوار. ــا ال ــتوى رض مس
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دعم تنفيذ الوجهات السياحية 

دعــــم تــأســيــس مــجـلـس 

الـــتــنــمـيـة الـــســيــاحــي
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تطوير نظام الرقابة عن بعد لألنشطة والخدمات 

الذكيــة  طُــور نظــام للرقابــة يســتخدم عــدة قنــوات منهــا الهواتــف 
واألجهــزة اللوحيــة ونحوهــا لرفــع جــودة األنشــطة والخدمــات املقدمــة 

مبختلــف املنشــآت الســياحية يف اململكــة.

ــات  ــع الجه ــل م ــة العم ــار حوكم ــع إط وض

ذات العالقــة يف القطــاع الســياحي.

إعــداد اســرتاتيجية بيانــات وذكاء أعــامل 

الســياحة.

تحديــد املبــادرات االســرتاتيجية للتنميــة الســياحية 

يف الوجهــات واملواقــع الســياحية 

ــد  ــياحية، وتحدي ــع الس ــات واملواق ــة الوجه ــم جاهزي ــن تقيي ــاء م االنته
500 مبــادرة اســرتاتيجية للتنميــة الســياحية يف الوجهــات  أكــرث مــن 

واملواقــع املختــارة. 
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.4
تعزيز مامرسة األنشطة 

الرياضية فـي املجتمع



أُطلقــت العديــد مــن الحمــالت والفعاليــات واألنشــطة التــي تهــدف إىل رفــع وعــي املجتمــع بأهميــة 

مامرســة الرياضــة، وتعزيــز أمنــاط الحيــاة اإليجابيــة، مســتهدفًة ســكان اململكــة مــن األعــامر كافــة، 

وموزعــة عــرب مختلــف مناطــق اململكــة:  

إطـالق حـمـالت 

وفعاليات وأنشطة رياضية

 إضافــة إىل تحديــات وألعــاب وبطــوالت رياضيــة بالتزامــن مــع اليــوم الوطنــي مبشــاركة أكــرث مــن 22 ألــف 

. شخص

معاً نتحرك برنامج مستمر 

شمل العديد من األنشطة تضمنت: 

مجتمع سعودي ريايض 

فعاليــة جــري بالتزامــن مــع اليــوم الوطنــي 
الســعودي الـ 91

اليــوم  مــع  بالتزامــن  افرتاضيــة  رياضيــة  تحديــات 

10 جامعــات  10 منظــامت وأكــرث مــن  مبشــاركة  الوطنــي 

ونحــو 10 مجموعــات رياضيــة شــارك فيهــا اكــرث مــن 30 ألــف 
شــخص يف جميــع مناطــق اململكــة

تحرك والعب )املستقبل( 

ــل  ــهر أبري ــن ش ــدة م ــوم ممت ــدة 14 ي ــة( مل ــات )افرتاضي 3 تحدي
إىل شــهر مايــو ومبشــاركة 26 ألــف شــخص بأكــرث مــن 13 مليــار 

خطــوة مســجلة. 

املخيامت الصيفية 

تستهدف األطفال والشباب الذين ترتاوح أعامرهم 
بني 5 – 17 عاماً.

تحرك والعب 

نظمــت الفعاليــة أكــرث مــن 11 تحــدي ريــايض خــالل الســنة يف 
مختلــف مناطــق اململكــة مبشــاركة أكــرث مــن 200 ألــف شــخص 

بأكــرث مــن 12 مليــار خطــوة 

تحدي افرتايض للميش أو الجري 

ــون  ــص ماراث ــني )ن ــن فئت ــام ضم ــدة 10 أي مل
ــم( ــال 10 ك ــباق أطف ــم - س 21ك

حملة “ابدأ اآلن” 

تفاعل معها أكرث من 230 ألف شخص. 

مجتمع حيوي       أماكن رياضية حيوية 

تـمـكـيـن الـمـرأة للـمـسـاهـمـة فـي 

مـنـظـومـة الرياضة )التنوع والشمولية(
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مجتمع حيوي       أماكن رياضية حيوية 

تـمـكـيـن الـمـرأة للـمـسـاهـمـة فـي 

مـنـظـومـة الرياضة )التنوع والشمولية(
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ــات  ــة وفعالي ــة مختلف ــات رياضي ــة تحدي ــهر متضمن ــالث أش ــدة ث ــاء مل ــق األحي ــل حدائ ــا تفعي ــرك معن تح

لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف مختلــف مناطــق اململكــة. 

معــا نتحــرك عــدد مــن التحديــات االفرتاضيــة ومنهــا “تحــدي الوعــي برسطــان الثــدي” والــذي اســتمر 15 

يومــاً مبشــاركة أكــرث مــن ألفــني مشــرتك.

تنظيــم النســخة األوىل مــن كأس العــامل لألهــداف العامليــة  وتهــدف الفعالية إىل  تشــجيع الســيدات 

مــن جميــع أنحــاء اململكــة عــىل مامرســة الرياضة و قــد تضمنت حضــور 1,944 شــخص و مشــاركة  25فريق 
مكــون مــن 208 العبة.

ــاء اُســتكملت األنشــطة يف الريــاض وجــازان والباحــة والقنفــذة   ــة األحي ــة أندي ــدم رابط ــرة الق دوري ك

مبشــاركة أكــرث مــن 6,670 العــب. 

TAF- تافيســا العامليــة شــاركت اململكــة يف النســخة االفرتاضيــة الســابعة لأللعــاب العامليــة للجميــع

ISA World Games  والتــي اســتضافتها دولــة الربتغــال مبشــاركة أكــرث مــن 60 دولــة. وشــاركت اململكــة 
مــن خــالل عــرض خمســة ألعــاب تراثيــة )الدنانــة – أم تســع – عظيــم الح – الخطــة – شــد الحبــل(.

تفعيــل املراكــز التجاريــة لتعزيــز مامرســة الرياضــة تــم تدشــني مضــامر ريــايض بطــول 400 مــرت يف 

النخيــل مــول بالريــاض متــاح لجميــع الفئــات العمريــة عــىل مــدار اليــوم ملامرســة رياضــة املــيش وذلــك 
بهــدف توفــر خيــارات متعــددة ملــامريس رياضــة املــيش، والتشــجيع عليهــا.

بطولــة العــامل للتايكونــدو للســيدات اســتضافة النســخة األوىل مــن بطولــة العــامل للتايكونــدو 

للســيدات يف الريــاض مبشــاركة اكــرث مــن 171 العبــة ومدربــني وإداريــني مــن 36 دولــة. 



تـطوير الـرياضة الباراملبية )ذوي االحتياجات الخاصة(

للمنافسة يف الدورات الباراملبية
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إطـالق بـرنـامـج

“فخر” للرياضات الباراملبية 
ُدشــن “برنامــج فخــر” للرياضــات الباراملبيــة التــي تســتهدف األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف اململكــة. 

ــن  ــا، وتحس ــة وتطويره ــم الرياضي ــاف قدراته ــة واكتش ــل ذوي اإلعاق ــج إىل تأهي ــدف الربنام ويه

جــودة حياتهــم وتعزيــز مشــاركتهم املجتمعيــة يف األنشــطة الرياضيــة، وصناعــة أبطــال رياضيــن 

ــدويل.  ــيل وال ــتوين املح ــى املس ــة ع ــذه الرشيح ــن ه م

وقــد أُطلقــت “منصــة فخــر” اإللكرتونيــة لتســجيل الراغبــني باالنضــامم إىل الربنامــج. وُســجل العبــي فخــر 
ــة الرياضيــة الســتة عــرش لــذوي اإلعاقــة  حــول اململكــة، وأُطلقــت املعســكرات الخارجيــة  يف األندي

لرياضــات كــرة الســلة للكــرايس املتحركــة، وألعــاب القــوى، ورفــع األثقــال، وفريــق الرمايــة. 
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تدشن برنامج 

التدريب الوطني السعودي

ُدشــن برنامــج التدريــب الوطنــي الســعودي بعــرشة رياضــات هــي: كــرة الســلة، كــرة الطائــرة، كــرة اليــد، 

ــج  ــدف الربنام ــرة. ويه ــة الطائ ــة الريش ــاز، رياض ــس، الجمب ــارزة، التن ــودو، املب ــباحة، الج ــاء، الس ــرة امل ك
الــذي أطلقــه “معهــد إعــداد القــادة” إىل تفعيــل هــذه الرياضــات والتشــجيع عــىل مامرســتها. 

دورة التهيئة واإلعداد البدين، ودورة الرياضة والبيئة 

دورة اللياقة البدنية لألداء املهني دورة الـعالقات العامـة يف الـمـجـال الـريـايض 

دورة تأثر العمليات العقلية عى األداء الريايض

دورة الخصائص النفسية يف تطوير األداء الريايض

دورة القيادة يف املجال الريايض

ودورة الــتـغـذيــة الـريـاضـيـة 

ويهدف الربنامج إىل:

1. تطوير اسرتاتيجية وطنية للتدريب الريايض
2. تقديم دورات تأسيسية يف التدريب الريايض واللياقة البدنية

3. إطالق منصة إلكرتونية لدعم خدمات التدريب الريايض 
4. املساهمة يف تحسن أداء املدربني والالعبني يف مختلف الرياضات

وأُطلقت دورات تدريبية يف مجاالت رياضية متعددة هي: 

تنفيذ وتطوير اسرتاتيجية 
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مدينة امللك فيصل الرياضية

مدينة األمر نارص بن عبدالعزيز الرياضية 

مدينة األمر نايف بن عبدالعزيز الرياضية

الصاالت الخراء )عدد 3( 

تهيئة املنشآت الرياضية لدخول العائالت

تعزيز مامرسة األنشطة الرياضية يف املجتمع

45

مدينة األمر عبدالعزيز بن مساعد الرياضية مدينة امللك خالد الرياضية

وتهــدف املبــادرة إىل إعــادة تصميــم وتجديــد املرافــق الرياضيــة الرئيســية يف اململكــة لتمكــني 
العائــالت والســيدات مــن حضــور الفعاليــات املختلفــة التــي تســتضيفها هــذه املنشــآت. وتســاهم 
املبــادرة يف رفــع مســتوى رضــا الجمهــور وتعزيــز مامرســة األنشــطة الرياضيــة مــن قبــل كافــة فئــات 
املجتمــع، وتحديــداً العائــالت والســيدات. ومــن املتوقــع نتيجــة لهــذه املبــادرة زيــادة أعــداد الحضــور مــن 
قبــل العائــالت والســيدات للفعاليــات واالرتقــاء مبســتوى رضاهــم ومشــاركتهم يف مامرســة الرياضــة 

ــة. ــة املختلف املجتمعي

ُهيئت  عدة منشآت رياضية لدخول العائالت من أهمها: 

يف منطقة جازان 

يف املنطقة الرشقيةيف مدن الرياض والدمام  وجدة 

يف محافظة وادي الدوارس

يف منطقة حائليف منطقة تبوك
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.5
تحقيق التميز يف عدة 

رياضات إقليمياً وعاملياً



 3X3 نهائيات الجولة العاملية لألبطال لكرة السلة

سـباقات فـورمــوال 1 

سـباق اكـسرتيـم إي

كـأس الـعامل لـكرة الـيد )سوبر غلوب(

رالـي دكـار الــدويلكـأس الـسوبـر اإلسـبـانـي

استضافة فعاليات رياضية عاملية 

بهــدف تعزيــز مكانــة اململكــة وجهــة للفعاليــات والبطــوالت الرياضيــة يف العــامل، اُســتضيفت عــدة 

فعاليــات رياضيــة عامليــة منهــا:  

إقامة واستضافة فعاليات رياضية عاملية 

وتهــدف إقامــة واســتضافة الفعاليــات الرياضيــة العامليــة إىل تعزيــز مكانــة اململكــة مركــزاً 
للفعاليــات والبطــوالت الرياضيــة الدوليــة، ومتكــني ودعــم االتحــادات املحليــة إلنشــاء وتنظيــم 
الفعاليــات املتعلقــة برياضاتهــم، وتعزيــز املشــاركة املحليــة يف هــذه البطــوالت، باإلضافــة إىل 

ــور.  ــام الجمه ــة أم ــة متنوع ــارات رياضي ــر خي توف
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أكـادميـيـة “مـهـد” 

تبدأ جولتها يف اكتشاف املواهب 

تطوير األكادمييات الرياضية 

دشــنت أكادمييــة “مهــد” الرياضيــة التســجيل يف ثــاين مراحــل تجــارب أداء مواهــب مدينــة الرياض، 

ضمــن الفئــة العمريــة املحــددة لألكادمييــة بــني 6 ســنوات و12 ســنة.

مشاركة أول دفعة ألكادميية مهد يف بطولة كأس “بورتيامو” العاملية لكرة القدم.

وتهدف املبادرة إىل:

 1. تأهيل العبي كرة القدم املوهوبني، من خالل رشاكات مع أكادمييات كرة القدم العاملية
2. إعداد برامج كشافة محلية للتعرف عىل املواهب 

3. إقامة وتنظيم بطوالت محلية وعاملية
4. متكني االتحادات والنوادي املحلية 

األثر:

1. زيادة معدالت مامرسة الرياضة بني الفئات السنية 
2. اكتشاف وتأهيل املواهب الرياضية

3. مشاركة الفئات السنية يف األلعاب األوملبية  والبطوالت العاملية
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إطالق اسرتاتيجية 

دعم االتحادات الرياضية 

ــة  ــل احرتافي ــة عم ــر منظوم ــاء وتطوي ــة لبن ــادات الرياضي ــر االتح ــم وتطوي ــرتاتيجية دع ــنت اس ُدش

لالتحــادات الرياضيــة تهــدف إىل دعــم وتطويــر االتحــادات الرياضيــة وتطويــر القــدرات الفنيــة 

والتشــغيلية بهــدف متكينهــا مــن بنــاء رياضــات متميــزة يف اململكــة برتكيــز شــامل يتضمــن خمســة 

ــي: ــاالت ه مج

ــاء إدارة  ــغييل، وبن ــل تش ــزات، ومتوي ــىل املنج ــة ع ــل قامئ ــم ومتوي ــة دع ــر آلي ــالل تطوي ــن خ ــك م وذل
ــة.  ــادات الرياضي ــم االتح ــرتاتيجية دع ــىل اس ــإرشاف ع ــادات ل ــات االتح خدم

األثر:

1. املساهمة يف رفع مستوى أداء الرياضيني وزيادة املشاركات الرياضية
2.  تعزيز العائد االقتصادي من خالل السياحة الرياضية

3. رفع مستوى نضج االتحادات واالرتقاء مبستوى مشاركات اململكة الرياضية 

دعم و تطوير االتحادات الرياضية

الــثـقـافـة

الــسـيـاحـة األداء الــريـاضـي

املشاركة الرياضية االقــتــصــاد
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بهــدف تعزيــز كفــاءة الرياضيــن وزيــادة أعدادهــم  عــى املــدى الطويــل، ولتحقيــق التميــز الريايض 

عــى املســتوى الــدويل، ُدشــن “برنامــج رياضيــي النخبــة”. ويعمــل الربنامــج عــىل تطويــر رياضيــي 

النخبــة عــن طريــق وضــع آليــة ونظــام الكتشــاف املواهــب الرياضيــة الجديــدة وتطويرهــا، وبنــاء اإلدارات 
الفنيــة الداعمــة لتطويــر رياضيــي النخبــة مبــا تشــمله مــن إعــادة هيكلــة إلدارة األداء الريــايض وإدارة 
الطــب الريــايض وغرهــا مــن اإلدارات. وتســاهم املبــادرة يف اكتشــاف املواهــب وزيــادة أعــداد رياضيي 
النخبــة مــن الناشــئني والشــباب، وزيــادة متثيــل اململكــة يف األلعــاب والفعاليــات الرياضيــة اإلقليميــة 

والعامليــة.

إطالق برنامج رياضيي النخبة

دعم و تطوير االتحادات الرياضية
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.6
تـحـسـيـن الـظـروف 

املعيشية للوافدين



بهــدف زيــادة الخيــارات الرياضيــة املقدمــة للوافديــن، واالحتفــاء برياضــات عامليــة غــر شــائعة يف 

اململكــة، وتقديــم تجربــة رياضيــة ثريــة تراعــي تنــوع الثقافــات واللغــات بــن الوافديــن، تــم تقديــم 

برامــج رياضيــة منوعــة يف مختلــف مناطــق اململكــة منهــا:
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تعزيز وزيادة األنشطة الرياضية للوافدين

تنظيـم فعـاليات 

رياضية منوعة للوافدين 

بـطـولـة الـرجـبـي 

مبشاركة أكرث من 300 العب من 25 دولة وتراوحت أعامر املشاركني بني 6 سنوات و60 سنة.  

دوري الكريكت للوافدين 

ــة  ــة يف اململك ــىل 11 منطق ــة ع ــب موزع ــت يف 15 ملع ــة الكريك ــة لرياض ــة الوطني ــة البطول إقام
ــب. ــف الع ــن 24,000 أل ــرث م ــاركة أك مبش

برنامج السباحة للوافدين  

مبشــاركة مشــاركني ميثلــون أكــرث مــن 18 جنســية مختلفــة تــم تنظيــم فعاليــات للســباحة عــىل مــدار 
العــام موجهــة ملختلــف الفئــات العمريــة يف مناطــق مختلفــة مــن اململكــة.

بـطـولـة الـسـوفـتـبـول 

تضمنت 6 بطوالت ُدشنت يف 6 مناطق مختلفة مبشاركة أكرث من 5 آالف العب. 



.7
تطوير وتنويع فرص الرتفيه 

لـتـلبية احـتياجـات الـسكان



افتتاح دور سينام 

يف مختلف مناطق اململكة

إطالق قطاع السينام يف  اململكة العربية السعودية

مكة املكرمةالقصيمتبوك

الرياضاملدينة املنورةجازان

املنطقة الرشقيةعسرحائل

ووصل عدد الشاشات إىل 473 شاشة عرض، بسعة 48,090 ألف مقعد. 

ــذ  ــة من ــينام يف اململك ــدد دور الس ــل ع ــام 2021م، ليص ــالل ع ــة خ ــينام يف اململك ــت 23 دار س افتُتح

ــي:  ــق ه ــىل 9 مناط ــة ع ــينام متوزع ــادرة يف 2018م إىل 54 دار س ــالق املب إط

ــح  ــالل من ــن خ ــة م ــينام يف اململك ــاع الس ــاس لقط ــط األس ــت خ ــد وضع ــادرة ق ــون املب ــذا تك وبه

الرتاخيــص وتقديــم التســهيالت لــرشكات عامليــة ومحليــة الفتتــاح دور ســينام يف مختلــف مناطــق 
اململكــة، ليكــون توســع القطــاع مســتقبالً بحســب حاجــة الســوق وفــق قاعــدة العــرض والطلــب. 
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إطالق برنامج الدبلوم املنتهي بالتوظيف

وتضمنــت املرحلــة األوىل االنتهــاء مــن تســجيل 350 مســتفيد يف برنامــج الدبلــوم املنتهــي 

ــدد 40  ــرتوين لع ــب اإللك ــج التدري ــتفيد لربام ــجيل 9,898 آالف مس ــن تس ــاء م ــم االنته ــام ت ــف، ك بالتوظي

دروة مســجلة ومبــارشة.

أُطلقــت أكــرب حملــة تســتهدف اكتشــاف املواهــب يف اململكــة مــن الجنســن يف مختلــف املجــاالت 

الفنيــة. إذ اســتقبلت 9 مــدن ســعودية فريــق مــن املتخصصــني الكتشــاف وتقييــم املواهــب يف “رحلــة 

إبداعيــة” يف مجــاالت صناعــة األفــالم واملوســيقى والشــعر وتقديــم الربامــج والتصميــم والتمثيــل. 

إطالق “رحلة إبداعية” الكتشاف املواهب حول اململكة

إطالق مبادرة “صّناع السعادة”

ــل يف  ــة للعم ــوادر البرشي ــل الك ــب وتأهي ــر وتدري ــدف تطوي ــعادة” به ــاع الس ــادرة “ُصن ــت مب أُطلق

صناعــة الرتفيــه باململكــة، وتتضمــن املبــادرة عــدة برامــج إلعــداد منظومــة ممكنــة للعمــل يف صناعــة 

ــادرة زيــادة نضــج القطــاع مــن خــالل نقــل املعرفــة والخــربات يف املجــاالت  الرتفيــه. ومــن أهــداف املب
ــة.  الرتفيهي

تطوير رأس املال البرشي
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100 ألف مستفيد40 مقدم8 لقاءات

إطالق برنامج “رواد األلعاب”

إقامة معسكر األلعاب اإللكرتونية

إطالق برنامج تعزيز ثقافة االبتكار

معســكر تدريبــي ملطــوري األلعــاب اإللكرتونيــة املخصصــة للهواتــف الذكيــة، يســتهدف املطوريــن 

واألفــراد الذيــن ال ميلكــون خــربة عاليــة مقارنــة بأقرانهــم الذيــن ســبق وأن كســبوا خــربة يف املجــال. 

ومــن أهــم أهــداف املعســكر تحفيــز صناعــة األلعــاب اإللكرتونيــة، وتشــجيع الــرشكات الناشــئة يف مجــال 
األلعــاب اإللكرتونيــة، ومتكــني املطوريــن الناشــئني يف املجــال لخلــق مجتمــع وشــبكة تواصــل داعمــة 

للــرواد يف املجــال وربــط املشــاركني بفــرص اســتثامرية بالقطــاع. 

أبرز أرقام املعسكر:

مجموعــة مــن اللقــاءات الرقميــة اســتهدفت املهتمــن يف قطــاع األلعــاب اإللكرتونيــة والتــي تهدف 

ــاءات  ــل  ولق ــم ورش عم ــالل تقدي ــن خ ــاع م ــامل يف القط ــادة األع ــة ري ــز ثقاف ــي وتعزي ــع الوع إىل رف
رقميــة بعناويــن مختلفــة يف املجــال. 
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الربنامج السعودي لأللعاب اإللكرتونية

ــامل  ــول ع ــن يف دخ ــن الراغب ــن الجنس ــعودية م ــوادر الس ــم الك ــل ودع ــى تأهي ــج ع ــل الربنام يعم

صناعــة األلعــاب اإللكرتونيــة، وفــق برامــج تبــدأ بالتدريــب وتنتهــي بالدخــول يف حاضنــة لألعــامل، وتقدم 

تدريــب أكادميــي متخصــص يف ثالثــة مســارات هــي: »علــوم التصميــم، الفــن والرســوم املتحركــة، علوم 
الكمبيوتــر« وتــم تدريــب 50 طالــب ضمــن هــذه املســارات. ويهــدف الربنامــج إىل خلــق البيئــة املناســبة 
ملطــوري األلعــاب مــن الجنســني ضمــن برنامــج متكامــل يبــدأ بالتدريــب املكثــف وينتهــي بالتوظيــف أو 

الدعــم عــرب حاضنــات األعــامل. 

 24 ساعة تدريب8 ورش عمل10 فائزين100 مقبول 1,397 مسجل



.8
تـنمية الـمـسـاهـمـة 

السعودية يف الفنون 

والـثـقـافـة
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إطالق صندوق التنمية الثقايف

ــال  ــون ري ــارب 181 ملي ــا يق ــايل مب ــم امل ــات الدع ــة مبخصص ــز املشــاريع الثقافي ــالق برنامــج تحفي إط

ســعودي، ويســتهدف الصنــدوق املنشــآت الخاصــة والجمعيــات واملؤسســات األهليــة التــي تعمــل يف 

ــات  ــة أو املرشوع ــر التقني ــا أو يف تطوي ــاندة له ــات املس ــة أو يف الخدم ــة املختلف ــاالت الثقافي املج
املتعلقــة بالبنيــة التحتيــة التــي تخدمهــا كل القطاعــات الثقافيــة التــي تنظمهــا وزارة الثقافــة.

ويهــدف صنــدوق “منــو” إىل دعــم القطاعــات الثقافيــة، يف مختلــف املجــاالت اإلبداعيــة، كالكتابــة 
ــوى  ــر املحت ــىل تطوي ــز ع ــع الرتكي ــا. م ــرصي، وغره ــوى الب ــالم واملحت ــة األف ــرش وصناع ــف والن والتألي

ــة. ــب املحلي ــم املواه ــيل ودع املح
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 تأسيس صندوق ثقايف وطني لدعم القطاع الثقايف 

)صندوق منو الثقايف(



أكادمييات الفنون

تأسيس املعهد 

املليك للفنون التقليدية

ُدشــن املعهــد امللــيك للفنــون التقليديــة ليكــون أيقونــة للثقافــة الوطنيــة يف اململكــة مــن خــالل 

رسد التاريــخ الفنــي والقصــي للفنــون التقليديــة، واملحافظــة عــىل أصالــة هــذه الفنــون وتشــجيع 

املهتمــني بهــا وتوفــر فــرص تعلمهــا وإتقانهــا وتطويرهــا لتبقــى حيــة عــىل مــر األجيــال.

وقــد تــم تدشــني املعهــد يف مدينــة الريــاض، وافتتــح الحقــاً فــرع للمعهــد يف مدينــة جدة. و تــم إطالق 
ــه األوىل  ــمل يف مرحلت ــة، وش ــرف التقليدي ــذة يف الح ــج التلم ــا برنام ــد ومنه ــج املعه ــن برام ــدد م ع
حرفتــي النســيج التقليــدي “الســدو” والبنــاء التقليــدي بالطــني.  وتعــد الفنــون التقليديــة جــزءاً رئيســياً 
ــون  ــرات، والفن ــة املجوه ــيج وصناع ــن النس ــز وف ــط والتطري ــت يف الخ ــي تجلّ ــة والت ــة اململك ــن هوي م
األدائيــة التقليديــة والفنــون الحرفيــة ونحوهــا مــن املجــاالت الداخلــة ضمــن اختصاصــات املعهــد. 
ويســاهم املعهــد يف منــو القطــاع الثقــايف، وتعزيــز الهويــة الوطنيــة، عــالوة عــىل املســاهمة يف 

ــاً، وتعزيــز مســاهمة القطــاع الثقــايف يف الناتــج املحــيل.  ــادل الثقــايف عاملي التب
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اســتكامل الحزمــة األوىل مــن دورات 

ــة  ــون التقليدي ــيك للفن ــد املل املعه

ــكو لحــرص الــرتاث غــر  ــن اليونس ــة م ــرة املقدم ــدورات القص ــن ال ــة م ــة األوىل والثاني ــامل الجول اكت

املــادي، والتــي تضمنــت دورات يف التطريــز اليــدوي، والفخــار، والنســيج التقليــدي )الســدو(، والخــوص. 

ــبية، إضافــة إىل دورات تدريبيــة يف  ــامل الخش ــر األع ــوم لتطوي ــج الدبل ــة لربنام ــالق دورة تحضري إط

أربــع مجــاالت مهنيــة هــي الســدو، والتطريــز ، والخــوص، والفخــار.

وتهــدف هــذه الــدورات والربامــج إىل تعزيــز الصناعــة املحليــة يف مجــال الحــرف التقليديــة، ونقــل 
الخــربات واملعــارف املرتبطــة بهــذه الفنــون والحــرف إىل الجيــل الحــايل. 

اســــم الــــدورة

مقدمة عن منظمة اليونيسكو

النسيج التقليدي

املقطع النجدي

التطريز اليدوي التقليدي

فنون األبواب الخشبية التقليدية

مجموع املتدربن من الجنسن

حرص الرتاث الثقايف غر املادي

الخط الديواين

الفنون التقليدية باألحجار

الفنون التقليدية بالفخار

القط العسري

التجليد التقليدي للكتاب

املجوهرات التقليدية

عدد الدورات املقدمة

أعـداد الـمـتـدربـيـن

160

27

8

32

10

409

50

24

8

27

11

7

20

33

25الفنون التقليدية بالخوص
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املعهد املليك للفنون التقليدية



النهوض مبنظومة 

صناعة األفالم املحلية 

ــوص  ــر نص ــدف تطوي ــك به ــم وذل ــم أفالمه ــوء” لدع ــابقة “ض ــن مبس ــة للفائزي ــج تدريبي ــت برام قُدم

وســيناريوهات مشــاريعهم الفائــزة عــرب ورش عمــل ومحــارضات يشــارك فيهــا الفائــزون إىل جانــب خرباء 
يف كتابــة النصــوص الســينامئية. 

توقيــع اتفاقيــات لدعــم 28 مــرشوع ســيناميئ فائــز يف مســابقة “ضــوء” بهــدف إنتــاج 28 مرشوعــاً 

ســينامئياً ســعودياً، بــني نصــوص وأفــالم طويلــة وقصــرة بتمويــل يصــل إىل أربعــني مليــون ريــال. 

إطــالق املرحلــة الثانيــة مــن برنامــج صّنــاع األفــالم بالتعــاون مــع أهــم الجامعــات واملؤسســات 

ــم يف  ــاء مبهاراته ــغفهم واالرتق ــة ش ــة، وتنمي ــب اإلبداعي ــر املواه ــم وتطوي ــك لدع ــة؛ وذل العاملي
ســامء فــن صناعــة األفــالم الســينامئية. وُدرب أكــرث مــن 1,120 مســتفيد مــن الجنســني مــن خــالل برامــج 
تطويــر املواهــب بالتعــاون مــع أعــرق وأهــم الجامعــات واملؤسســات التعليميــة العامليــة واملحليــة. 

8 دورات تدريبية

6 دورات مكثفة

9 دورات مكثفة

British Film Institute مع معهد

CMS institute مع

University of Southern California مع

  La Femis ومعهــد  CineWaves  واســتديو  Arabia Picture إضافــة إىل عــدة دورات مــع اســتديو
وغرهــا مــن االســتديوهات واملؤسســات األكادمييــة املتخصصــة يف صناعــة األفــالم. 

استحداث مركز خدمات حكومية 

متكامل ملتطلبات الرشكات اإلبداعية
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إطـالق مـهـرجـان 

البحر األحمر السيناميئ الدويل

 ُدشــن مهرجــان البحــر األحمــر الســيناميئ الــدويل يف دورتــه االفتتاحيــة كواحــد مــن أهــم مخرجــات 

مبــادرة “تعزيــز قطــاع األفــالم املحــيل” لدعــم هــذا القطــاع الواعــد تحقيقــاً ألهــداف رؤيــة اململكــة 

2030.وعــرض املهرجــان يف دورتــه االفتتاحيــة وعــىل مــدى عــرشة أيــام 138 فيلــامً مــن 67 بلــداً ناطقــة 
بـــ34 لغــة ملخرجــني عامليــني ومواهــب جديــدة، كــام يقــدم 27 فيلــامً ســعودياً جديــداً ملواهــب واعــدة 

ترســم مالمــح املوجــة الجديــدة يف الســينام الســعودية. 

األهداف:

1. أن يكون املهرجان وجهة للمتخصصني والهواة يف قطاع األفالم من جميع أنحاء العامل
2. إعادة اكتشاف أهم الروائع الكالسيكية

3. تقديم األعامل التجريبية والتجارب السمعية والبرصية

األثر:

1. النهوض بقطاع صناعة األفالم يف اململكة
2. توفر الخدمات التسويقية والتوزيع لألفالم السعودية داخل اململكة وخارجها  

3. تطوير الكوادر البرشية والبنية التحتية والخدمية يف القطاع
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تعزيز قطاع األفالم املحيل



نُظــم ماراثــون األفــكار الثقافيــة “آيدياثــون” والــذي امتــد افرتاضيــاً ملــدة شــهر بهــدف وضــع أرضيــة 

متكاملــة لصناعــة األفــكار اإلبداعيــة التــي ترتبــط بالفعاليــات واملهرجانــات الثقافيــة. وبعــد االنتهــاء 

مــن الجولــة األخــرة تــم اختيــار الفائزيــن وتنظيــم الحفــل الختامي.وتــم اختيــار وتكريــم ثالثــة أفــكار 

إبداعيــة مــن مخرجــات “آيدياثــون” إذ حققــت

وتهــدف املســابقة إىل إيجــاد بيئــة تســاهم يف توليــد األفــكار إلبداعيــة، وتنميــة الفعاليــات واألنشــطة 
الثقافيــة، وتطويــر املشــهد الثقــايف. 

تنظيم ماراثون 

األفكار الثقافية “آيدياثون”

 فكرة “مهرجان هوية األرض” وجائزتها 150 ألف ريال

فكرة “فعالية فخر” وجائزتها 100 ألف ريال

فكرة “مهرجان ِحس السعودية” وجائزتها 50 ألف ريال

استحداث األنشطة الثقافية

 عـى مـستوى الـمملكة

 املركز األول

واملركز الثاين

املركز الثالث
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ــاُ  ــت رواج ــت يف 2020م والق ــي انطلق ــريب 2021” والت ــط الع ــام الخ ــات “ع ــت فعالي ــتمرت وتنوع اس

ــط  ــام الخ ــة “ع ــا احتفالي ــي تضمنته ــات الت ــرز الفعالي ــن أب ــاً. وم ــاً ودولي ــة محلي ــداء إيجابي ــعاً وأص واس
العــريب 2021” تنظيــم معــرض خــاص بتاريــخ الخــط العــريب وقصــة الكتابــة وفنونهــا منــذ فجــر الحضــارة 
العربيــة وإىل اليــوم، عــرب رحلــة معرفيــة شــاملة، ومبشــاركة كبــار الخطاطــني واملصممــني املعارصيــن 

ــة والخــط”.  ــة الكتاب ــوان “رحل مــن اململكــة ومختلــف دول العــامل، وذلــك تحــت عن

 زيادة املشاركة املجتمعية يف املجاالت الثقافية

عام الخط العريب 2021

ومن أبرز الفعاليات التي تم تنفيذها ضمن املبادرة: 

واختتمــت يف 2021م فعاليــات “عــام الخــط العــريب” والتــي أســهمت يف إبــراز فنــون وجامليــات الخــط 
ــتخدامه  ــريب واس ــط الع ــاء بالخ ــة االحتف ــريب وثقاف ــط الع ــة للخ ــة حاضن ــة اململك ــد مكان ــريب وتأكي الع

وحاميــة فنونــه مــن االندثــار. 

تدشن طوابع الربيد السعودي 

لعام الخط العريب 2021

افتتاح معرض  الخطاط  

محمد سامل باجنيد

تدشن مجسامت

 أنا أحب الخط العريب

تنفيذ 12 جدارية 

لعام الخط العريب يف 10 مناطق

الرشاكة مع القطاع الخاص 

لتنظيم فعاليات تحتفي بالخط العريب
إطالق شعار عام الخط العريب 2021 

يف الجناح السعودي إلكسبو 2020

تــفــعــيـل 

عـام الـخـط 

العريب 2021 

فـي الـيـوم 

الــوطــنـي

إطالق مسابقة الخط العريب 

يف املدارس والجامعات 
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إطالق برنامج حاضنة األزياء

أُطلــق برنامــج “حاضنــة األزيــاء” باعتبــاره أول برنامــج مــن نوعــه يف اململكــة لدعــم ريــادة األعــامل 

ــرص  ــتعراض الف ــج اس ــام الربنام ــهد خت ــهر، وش ــدة 9 أش ــج مل ــد الربنام ــام، وامت ــاع اله ــذا القط يف ه

االســتثامرية أمــام الــرشكات الناشــئة ورشكاء التمويــل ونخبــة مــن املســتثمرين واملتحدثــني، و قــد 
ــئة.  ــة ناش ــص ورشك ــاوي ومتخص ــني ه ــارك ب ــن 177 مش ــرث م ــج أك ــتضاف الربنام اس

وشــهدت املرحلــة الثانيــة مــن الربنامــج انطــالق مخيــم تدريبــي افــرتايض ملــدة خمســة أيام، شــارك فيه 
املامرســون ورّواد األعــامل يف مجــال صناعــة األزيــاء واملجــاالت ذات العالقــة. ويــأيت برنامــج “حاضنــة 
األزيــاء” ضمــن مبــادرة النهــوض بريــادة األعــامل الثقافيــة التــي تقدمهــا وزارة الثقافــة و الســيام يف 

هــذا القطــاع الواعــد. 

النهوض بريادة األعامل الثقافية
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إقامة بينايل الدرعية

ــم  ــدة لدع ــوة رائ ــارص يف خط ــن املع ــة” للف ــايل “الدرعي ــن بين ــخة األوىل م ــامل النس ــت أع انطلق

ــة 2030. ــة اململك ــن رؤي ــة ضم ــون والثقاف ــات الفن ــة يف قطاع ــاهمة اململك مس

وتحــت عنــوان “ تَتَبُّــع الحجــارة” جــاءت أقســام “بينــايل الدرعيــة” الســت، وهــي: “عبــور النهــر” و”الظهور 
العلنــي” و”املحافظــة التجريبيــة” و”عــامل جديــد كليــاً” و”التفكــر املحيطــي” و”فيــام يخــص الــروح”.  
ويقــدم كل قســم تجربــة فنيــة مختلفــة وأعــامل إبداعيــة لفنانــني مــن اململكــة ومختلــف دول العــامل 
ــل  ــاً يحم ــالً معروض ــن 40 عم ــرث م ــايل أك ــم البين ــوم. ويض ــامل الي ــارصة وروح الع ــون املع ــن الفن ــرب ع تع

توقيــع 27 فنانــاً محليــاً، بجانــب قطــع وتحــف لفنانــني دوليــني. 

األهداف:

1. إقامة عروض ثقافية وفعاليات متنوعة 
2. تعزز مكانة اململكة الفنية والثقافية إقليميًا وعامليًا

3. تعظيم مساهمة القطاع الخاص يف القطاع الثقايف لضامن استدامته
4. تعزيز الهوية الثقافية املحلية 

استحداث األنشطة الثقافية عى مستوى اململكة
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إطالق منصة “أبدع” 

ــدع”  ــة “أب ــات الثقافي ــدة للخدم ــة املوح ــة اإللكرتوني ــن املنص ــة م ــن األوىل والثاني ــت املرحلت أُطلق

ــاع  ــم يف القط ــص ألعامله ــدار تراخي ــن إلص ــن الراغب ــآت م ــراد واملنش ــا لألف ــدم خدماته ــي تق والت

ــايف.  الثق

وتضمنــت املرحلــة األوىل مــن املنصــة إتاحــة خدمــة إصــدار الرتاخيــص والتصاريــح الثقافيــة للمامرســني 
واملوهوبــني مــن املواطنــني واملقيمــني يف اململكــة وذلــك بهــدف متكينهــم مــن مامرســة األنشــطة 
الثقافيــة الداعمــة واملســاهمة يف منــو القطاع.أمــا املرحلــة الثانيــة فقــد تضمنــت متكني املســتفيدين 
مــن إصــدار تراخيــص املنشــآت التدريبيــة يف املجــاالت الثقافيــة والفنيــة، وتُتيــح املنصــة اســتخراج 
ترخيــص مركــز تدريبــي يف تخصصــات الهيئــات الثقافيــة الــــ 11 التابعــة لــوزارة الثقافــة، مثــل مركــز تدريــب 
موســيقي، أو مركــز تدريــب مرسحــي، أو مركــز تدريــب يف صناعــة األفــالم، وغــر ذلــك مــن التخصصــات.

وتهــدف املنصــة إىل تنظيــم وتيســر إصــدار الرتاخيــص املرتبطــة بقطــاع الثقافــة، وتعزيــز الرشاكــة مــع 
القطــاع الخــاص، واملســاهمة يف زيــادة املحتــوى املحــيل، ومنــو القطــاع الثقــايف ككل. 

 تأسيس صندوق ثقايف وطني لدعم القطاع الثقايف 

)صندوق منو الثقايف(
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إطالق مشاريع ومبادرات ثقافية 
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تأســيــس الـــجــمــعـيـات الثقــافيــة

زيادة املشاركة املجتمعية يف املجاالت الثقافية 

الـنـهـوض بـريـادة األعـمـال الثقــافيــة
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اعتامد تأسيس الجمعيات املهنية يف القطاع الثقايف

ــات  ــن الجه ــة م ــة متنوع ــاء منظوم ــدف بن ــايف به ــاع ثق ــة يف 13 قط ــة مهني ــيس 16 جمعي ــد تأس اُعتم
ــة يف  ــوزع املنظــامت غــر الربحي غــر الربحيــة مبختلــف القطاعــات الثقافيــة يف جميــع املناطــق. وتت
ــة،  ــات التعاوني ــة، والجمعي ــات املتخصص ــة، والجمعي ــات املهني ــة، والجمعي ــات األهلي ــات )املؤسس 5 فئ
وأنديــة الهــواة( ويهــدف تأســيس الجمعيــات املهنيــة إىل تعزيــز التفاعــل بــني أفــراد املجتمــع، وتعزيــز 
ــة  ــر الربحي ــامت غ ــل املنظ ــور، وتفعي ــة إىل الجمه ــة املوجه ــطة الثقافي ــول إىل األنش ــة الوص إمكاني

يف القطــاع الثقافيــة. 

إطالق مسابقة “سباق مع الفن”

ُدعــي الفنانــني التشــكيليني الهــواة واملحرتفــني للمشــاركة يف تصميــم رســومات فنيــة تعكــس ثقافــة 
اململكــة وتنفيــذ العمــل الفنــي الفائــز يف املنطقــة الخارجيــة املحيطــة بحلبــة جائــزة الســعودية 
الكــربى )فورمــوال 1( والتــي أُقيمــت يف جــدة ديســمرب 2021م. وتهــدف املســابقة إىل اكتشــاف ودعــم 
املواهــب املحليــة ودعــوة الفنانــني التشــكيليني الهــواة واملحرتفــني للمشــاركة يف تصميــم رســومات 

فنيــة تعكــس ثقافــة اململكــة. 

إطالق مرشوع “نبض الخرب” 

أُطلــق مــرشوع “نبــض الخــرب” لتأســيس حاضنــة ثقافيــة للموهوبــني يف قطاعــات ثقافيــة مثــل املــرسح 
والفنــون األدائيــة، واملوســيقى، والفنــون البرصيــة، والطهــي، ويهــدف لتوفــر فــرص اســتثامرية 
وتســويقية جديــدة للقطــاع الخــاص وتحويــل املوقــع إىل منصــة دامئــة تــرشك املجتمــع وتشــجع 

ــايب. ــي إيج ــر اجتامع ــق تأث ــأنها خل ــن ش ــي م ــطة والت ــرة واملتوس ــات الصغ املؤسس



.9
املحـافـظة عـى تـراث 

اململكة اإلسالمي والعريب 

والوطني والتعريف به
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ــة، وأهمهــا: تســجيل  ــرتايث يف اململك ــاع ال ــددة يف القط ــة ومتع ــازات متنوع ــام 2021 إنج ــهد ع ش

ــة  ــي ملنظم ــرتاث العامل ــة ال ــعودي يف قامئ ــع س ــادس موق ــران كس ــة” بنج ــى الثقافي ــة حم “منطق
األمــم املتحــدة للرتبيــة والعلــم والثقافــة “اليونســكو”، والتــي تعكــس الفــن الصخــري يف املنطقــة 
وعمــق التاريــخ اإلنســاين، ودورهــا يف تطــور تاريــخ البرشيــة. كــام تــم تأهيــل 5 مواقــع أثريــة، باإلضافــة 

إىل قريــة األحســاء، ووســط ينبــع.

مبادرة برنامج خادم الحرمن الرشيفن

 للـعنايـة بالتـراث الحضـاري )الرتاث(
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املرحلة القادمة 

بعــد أن وضــع برنامــج جــودة الحيــاة يف الفــرتة املاضيــة األســس االســرتاتيجية واملمّكنــة لقطاعــات 

جــودة الحيــاة املختلفــة يف اململكــة، مــن اســرتاتيجيات وترشيعــات ومنــاذج تشــغيلية وبنــى تحتيــة 

رضوريــة النطــالق القطاعــات املرتبطــة بالربنامــج بصــورة تضمــن اســتدامة التحــول الــذي قادتــه رؤيــة 

اململكــة 2030 منــذ انطالقهــا.

يســاهم الربنامــج اليــوم يف إطــالق ومنــو واســتدامة عــدة قطاعــات محورهــا جــودة حيــاة ســكان 

وزوار اململكــة، ومنهــا قطــاع التصميــم الحــري والبلديــات، والســياحة، والثقافــة، والرياضــة، 

ــة. ــرتة املاضي ــامً يف الف ــاً مه ــت تقدم ــي حقق ــا الت ــات، وغره ــه، والهواي والرتفي

ــدة  ــاالت جدي ــتحداث مج ــن واس ــر وتحس ــم وتطوي ــة دع ــة القادم ــالل املرحل ــج خ ــيواصل الربنام س

مبتكــرة ضمــن قطاعــات جــودة الحيــاة، ويف مجــاالت مل تكــن مســتثمرة مــن قبــل مبــا يتناســب مــع 

ــة. ــات العاملي ــل املامرس ــب أفض ــج لتواك ــعى الربنام ــام سيس ــا، ك إمكانياته
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سيســتمر الربنامــج يف تدريــب وتأهيــل الكــوادر الوطنيــة للمســاهمة الفّعالــة يف قطاعات الســياحة 

والرتفيــه والثقافــة والرياضــة ليبدعــوا يف هــذه املجــاالت ويذهبــوا بهــا إىل مناطــق مل تُطــرق مــن 

قبــل، فشــاباتنا وشــبابنا  أهــم مقومــات نجاحنــا يف الوصــول إىل األهــداف املرســومة وفــق رؤيــة 

اململكــة 2030، وهــم قادرونــا عــى تحقيــق طموحــات قيادتنــا بحــول اللــه تعــاىل. ويعمــل الربنامــج 

ــج يف  ــات الربنام ــاهم قطاع ــتثامرية لتس ــرص االس ــراز الف ــر وإب ــى تطوي ــة ع ــات التنفيذي ــع الجه م

دعــم الناتــج املحــيل اإلجــاميل، وتعظيــم األثــر االقتصــادي، لكونهــا مــن القطاعــات الواعــدة والتــي 

حققــت تقدمــاً يف املــؤرشات االقتصاديــة الكليــة. 

ــدء  ــح لب ــج، نطم ــا يف الربنام ــم قطاعاتن ــية ملعظ ــة األساس ــى التحتي ــا البن ــد أن وضعن ــوم وبع الي

مرحلــة جديــدة تتمكــن فيهــا هــذه القطاعــات مــن التحليــق عاليــاً لتعــزز مكانــة اململكــة عــى كافــة 

ــاً.  ــدة عاملي األصع
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تعد  جميــــع املعلومات املشار إليهــــا يف التقريــــر الســــنوي معلومــــات عامــة إرشــادية َّ فقــط  وال تقــدم أّي إقــرارات أو ضامنات ســواء بشــــكل رصيح أو ضمنــي حــول اكتــامل أو دقـة أو موثوقيـة أو مالءمة أو 

ـــ املسؤولية  ـــ بـأي حـال مـن األحوالـ  توافـــر هـــذه البيانـــات أو املعلومات أو املواد ذات الصلـــة الــــواردة يف التقريــر ألي غــرض كان وال يجــوز اســتخدامها لغــرض آخــر غيــــر االستخدام العـام. وال يتحمـل الربنامجـ 

تجـــاه أي جهـــة نتيجـــة ألي قـــرار أو ترصف أتُِّخذ أو سـوف يتـم اتخـاذه مـن قبـل تلـك الجهـة بنـاء عـــى املحتوى الـوارد يف هذا التقرير.
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