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1	نطاق	الربنامج	

1.أ مقدمة للربنامج

حدد مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية اثني عرش برنامجاً ذات أهمية اسرتاتيجية للمملكة من أجل 
تحقيق األهداف التي تضمنتها رؤية 2030. ومن بني هذه الربامج االثني عرش برنامج جودة الحياة 2020  

والذي يركز بشكل أسايس عىل جعل اململكة أفضل وجهة للعيش للمواطنني واملقيمني عىل حد 
سواء. ويُعنى برنامج تحقيق الرؤية، بناًء عىل وصف بطاقة الربنامج )انظر الشكل 1(، عىل وجه التحديد 

بالجانبني التاليني:
 

تطوير	منط	حياة	الفرد: عرب وضع منظومة بيئية تدعم وتسهم يف توفري خيارات جديدة تعزز 	 

مشاركة املواطنني واملقيمني يف األنشطة الثقافية والرتفيهية والرياضية.

تحسني	جودة	الحياة	:	تطوير أنشطة مالمئة تسهم يف تعزيز جودة حياة األفراد والعائالت وخلق 	 

فرص العمل وتنويع االقتصاد، باإلضافة إىل رفع مستوى مدن اململكة لتتبوأ مكانة متقدمة بني 
أفضل املدن يف العامل.

تحسني منط حياة الفرد من خالل تطوير املنظومة البيئية الالزمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعّزز مشاركة املواطن واملقيم يف األنشطة 
الوظائف  الفرد واألرسة وتوليد  تعزيز جودة حياة  التي تساهم يف  الثقافية والرتفيهية والرياضية.  هذا إضافة إىل األنشطة األخرى املالمئة 

وتنويع النشاط االقتصادي وتعزيز مكانة املدن السعودية يف ترتيب أفضل املدن العاملية.

أهداف املستوى الثالث ذات العالقة غري املبارشة أهداف املستوى الثالث ذات العالقة املبارشة

•  2.2.1 - تعزيز مامرسة األنشطة الرياضية يف 

املجتمع

•  2.2.2 - تحقيق التميّز يف عّدة رياضات إقليميًا 

وعامليًا

•  2.5.1 - تطوير وتنويع فرص الرتفيه لتلبية احتياجات 

السكان

 •  2.5.2 - تنمية املساهمة السعودية يف الفنون 

والثقافة

•  2.3.1 - االرتقاء بجودة الخدمات املقّدمة يف 

املدن السعودية (املرافق ووسائل النقل العام، 

إلخ.)

•  2.3.2 - تحسني املشهد الحرضي يف املدن 

السعودية

•  3.1.2 - تحرير األصول اململوكة للدولة أمام القطاع 

الخاص

•  3.1.7 - إنشاء مناطق خاصة وإعادة تأهيل املدن 

االقتصادية

•  3.3.6 - تطوير قطاع السياحة

• 3.3.7 - رفع نسبة املحتوى املحيل يف القطاعات 

غري النفطية

• 4.3.2 - زيادة مساهمة املنشآت الصغرية 

واملتوسطة يف االقتصاد

•  6.1.2 - تشجيع العمل التطوعي

• 2.1.3 - تعزيز الوقاية ضد املخاطر الصحية

• 1.3.1 - غرس املبادئ والقيم الوطنية وتعزيز 

االنتامء الوطني

• 1.3.2 - املحافظة عىل تراث اململكة اإلسالمي 

والعريب والوطني والتعريف به

• 1.3.3 - العناية باللغة العربية

• 2.6.3 - تعزيز قيم اإليجابية واملرونة وثقافة 

العمل الجاد بني أطفالنا

•  4.4.1  - تحسني ظروف معيشة الوافدين

•  4.4.2 - تحسني ظروف عمل الوافدين

• 4.4.3 - استقطاب املواهب العاملية املناسبة 

بفاعلية

• 6.3.1 - دعم منّو القطاع غري الربحي

• 6.3.2 - متكني املنظامت غري الربحية من تحقيق 

أثر أعمق (الحصول عىل التمويل، واملواهب، 

واملعرفة، إلخ)

• 1.1. .- تعزيز القيم اإلسالمية (الوسطية والتسامح، 

واإلتقان واالنضباط، والعدالة والشفافية، والعزمية 

واملثابرة)

بطاقة الربنامج هي املُدخل الرئييس لتصميم برنامج تحقيق الرؤية

الــشــكـل1: مــؤشــرات جـودة الــحيــاة الــعــالــمــيــة

وصف الربنامج

بالرغم من أن وصف الربنامج يشتمل عىل كل من منط الحياة وجودة الحياة ، إال أن أهداف الرؤية 
املبارشة من املستوى الثالث املدرجة ضمن الربنامج تركز تحديداً عىل تحسني منط الحياة )من خالل 

الرياضة والرتفيه والفنون والثقافة(. ارتكز الربنامج يف بادئ األمر عىل مفهوم منط الحياة باعتباره 
املفهوم الجوهري لتطوير اسرتاتيجيته وخطة تنفيذه. ولكن، استناداً إىل توجيهات اللجنة االسرتاتيجية، 
فقد تقرر توسيع النطاق ليشمل جميع جوانب جودة الحياة  وذلك من أجل تحقيق رؤية الربنامج الشاملة.

وعىل إثر ذلك، اعتمد الربنامج مفهوم جودة الحياة  كمفهوم رئييس للربنامج وتغري مسامه إىل 
برنامج جودة الحياة 2020  بدالً من برنامج تحسني منط الحياة. وقد كان لهذا األمر تبعات عىل جميع أبعاد 

الربنامج: النطاق والتطلعات واالسرتاتيجية ومحفظة املبادرات وحتى املنهجية املتبعة والتي تغريت 
.)Top-Down( إىل اآللية التنازلية )bottom-up( من اآللية التصاعدية

توضح هذه الوثيقة خطة تنفيذ برنامج جودة الحياة 2020  لتحقيق أهداف واسعة النطاق تتامىش مع 
الرتكيز عىل جودة الحياة  كمفهوم أسايس للربنامج.
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1.ب تعريف جودة الحياة 

يعد مفهوم جودة الحياة  مفهوماً واسعاً ومعقداً يحتمل عدة تعريفات، وميكن القول، بإيجاز، أن 
مفهوم جودة الحياة  يقيس مستوى الرضا فيام يتعلق بالجوانب »األكرث أهمية« يف حياة الفرد، ولكن 
يبقى هذا التعريف نسبياً إىل حد كبري. ومن أجل الوصول إىل تعريف محدد لجودة الحياة  يف اململكة 
أجرى الربنامج بحثاً متكامالً لتحديد أكرث التعريفات شيوعاً. وقد حدد البحث املبديئ عدداً من املؤرشات 

العاملية التي تعرّف وتقيس جودة الحياة  من عدة جوانب، وتم تناول كل واحد من هذه املؤرشات 
بشكل تفصييل من أجل تحديد العنارص املشرتكة. 

اعتمدنا عىل ستة من أهم املؤرشات الشاملة املعروفة عاملياً كمراجع أساسية: 

 The/العيش، وهو مؤرش سنوي صادر عن »ذا إيكونيميست إنتلجنس يونت	لقابلية	العاملي	1.    التصنيف
Economist Intelligence Unit«، ويصنف املدن يف 140 دولة حسب جودة الحياة  الحرضية فيها بناء 

عىل تقييم االستقرار والرعاية الصحية والثقافة والبيئة والتعليم والرياضة والبنية التحتية.

2.   	مسح	مريرس/Mercer	لجودة	الحياة	، والذي يصنف 231 مدينة بناًء عىل الجوانب اآلتية: النقل والبيئة 
السياسية واالجتامعية والثقافية والخدمات العامة والصحة والبيئة االقتصادية واملدارس والتعليم 

والبيئة الطبيعية والسكن وتوفر الوسائل اإلعالمية واملسارح ودور السينام والرياضات والسلع 
االستهالكية واملطاعم واالستجامم. 

3.   		قامئة	مجلة	مونوكل/Monocle	لنمط	الحياة، وهي قامئة سنوية تضم 25 من أفضل املدن 
للمعيشة يف العامل، ويكون التقييم بناًء عىل الجوانب اآلتية: االتصال العاملي والقضايا البيئية 

وإمكانية الوصول لألماكن الطبيعية والجودة املعامرية والتصميم الحرضي والرعاية الصحية وبيئة 
األعامل والجرمية واألمن والثقافة واملطاعم والتسامح وتطوير السياسات املبادرة.

4.    مؤرش	السعادة	العاملي	2017، والذي يصنف 155 دولة وفقاً ملستويات السعادة وذلك بناًء عىل 
الجوانب اآلتية: الفساد وحرية االختيار ومتوسط العمر املتوقع وإجاميل الناتج املحيل للفرد 

والدعم االجتامعي والعطاء.

5.    مؤرش	منظمة	التعاون	االقتصادي	والتنمية	لجودة	الحياة	، وهو مؤرش يقارن جودة الحياة  بني 
البلدان بناًء عىل 11 جانباً أساسياً يف نظر املنظمة: األمن والصحة والدخل والوظائف والتوازن بني 

الحياة والعمل والتعليم ومستوى الرضا والسكن والبيئة واملجتمع واملشاركة املدنية. 

 Public Policy( املعيشة، وهي مبادرة متميزة من معهد السياسات العامة	لجودة	ARRP	6.    مؤرش
Institute( لقياس جودة الحياة  يف املجتمعات األمريكية بناء عىل الجوانب اآلتية: النقل والصحة 

واالقتصاد والتعليم واإلسكان واألحياء السكنية والبيئة واملشاركة املجتمعية والتساوي يف الفرص.



9

1. جزء من معلم الثقافة والبيئة، 2. جزء من النقل والخدمات العامة، 3. مجمعة معا من البيئة السياسية واالجتامعية ومن البيئة االجتامعية الثقافية، 4. جزء من البيئة االجتامعية الثقافية، 5. جزء من الرتويح، 6. مجمعة معاً 
من جودة العمران والتصميم الحرضي.

منط الحياة قابلية العيش

املؤرش

البنية التحتية

البنية التحتية
والــــنـــقــــل

اإلســــــكـــــــان،
الــتــصـــمـــيــم
الحرضي والبيئة

الرعاية
الصحية

الـتــعلـيم
والــفــرص
االقتصادية

األمن والبيئة
االجـتـامعـيـة
الـسـيـاسـيـة

الرياضة
الـــتــراث
والثقافة

الـمشاركةالرتويحالرتفيه
االجتامعية

توفر الثقافة توفر الرياضة  الرعاية البيئة
االستقرارالتعليمالصحية

تصنيف وحدة 

االسـتخبارات 

االقـتـصادية 

لـلـمـعـيشة

 Mercer مؤرش

لجودة قابلية 

الـــعــيـــش

التسامح املطاعم الثقافة

السياسات 
الفاعلة

الــشــكــل2: مــؤشــرات جــودة الــحيــاة الــعــالــمــيــة(2/1) 

املأكوالت
واملرشوبات

وبضائع
املستهلك

الصحةالنقل

اإلسكان

البيئة 
االقتصادية

البيئة 
الطبيعية

املدارس 
والتعليم

البيئة السياسية 
واالجتامعية 

الثقافية

الخدمات 
العامة 

 توفر وسائل الرياضة 
اإلعالم  

املسارح ودور 
السينام  

بضائع 
املستهلك

املطاعم 
ووقت الفراغ

العمران وجودة
التصميم 
الحرضي

مـؤشـر مجلة 

 Monocle

لجودة الحياة

االتصالية 
العاملية

النقل العام

البيئة 
والطبيعة

الظروف الرعاية الطبية
التجارية

األمن/ 
الجرمية

11

1

2

3

2

9
4

55

6

1. مجمعة معاً من الدخل من الوظائف ومن التوازن بني العمل والحياة ، 2. مجمعة معاً من التعليم ومن الرضا املعييش

منط الحياة قابلية العيش

املؤرش
البنية التحتية
والــــنـــقــــل

اإلســــــكـــــــان،
الــتــصـــمـــيــم
الحرضي والبيئة

الرعاية
الصحية

الـتــعلـيم
والــفــرص
االقتصادية

األمن والبيئة
االجـتـامعـيـة
الـسـيـاسـيـة

الرياضة
الـــتــراث
والثقافة

الـمشاركةالرتويحالرتفيه
االجتامعية

تــقــريـر

السعادة

العاملي

مؤرش منظمة 

الـــتـــعــاون 

االقـتــصـادي 

والـتـنــمــيـة 

للحياة األفضل

املشاركة 
املدنية املشاركة املجتمعية

الـشـكـل 3: مـؤشـرات جـودة الـحيـاة الـعـالـمـيـة (2/2) 

الصحة

الصحة

البيئة

البيئة

الدخل، الوظائف 
وتوازن بني 

الحياة و العمل
اإلسكان

التعليم والرضا 
االجتامعي 

املجتمعاألمن

املشاركة 
املدنية

متوسط العمر
الناتج املتوقع

املحيل 
اإلجاميل

حرية االختيارللفرد

التكافل الفساد
االجتامعي

العطاء

 AARP مؤرش

لـلـمـعيشة

اإلسكان واألحياء النقل
السكنية 

الفرص

2
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وبناًء عىل هذا التحليل للمؤرشات الستة ميكن تحديد مفهومني مرتبطني بشكل مبارش بجودة الحياة : 

1.   	قابلية	العيش: وهي تهيئة ظروف العيش من أجل حياة مرضية.

2.    منط	الحياة: وهي توفري خيارات للناس لتكون لديهم حياة ممتعة ورغيدة.

وكال هذين الجانبني مهامن للوصول إىل هدف تعزيز جودة الحياة . فعىل سبيل املثال، قد توفر املدن 
الكبرية مثل نيويورك أو لندن للمواطنني نطاقاً واسعاً من الخيارات املتعلقة بنمط الحياة، إال أنها ال 
تفعل ذلك حني يتعلق األمر بتوفر ظروف معيشة جيدة، كارتفاع تكلفة السكن والنقل. يف املقابل، 

هناك مدن مثل جنيف توفر معايري معيشة عالية جداً، ولكن خيارات منط الحياة فيها محدودة. 

كام أظهر التحليل وجود عرش فئات فرعية مقسمة بالتساوي بني مفهومي منط الحياة وقابلية 
العيش ستجري اإلشارة إليها باعتبارها ”فئات”.

تم تحديد خمس فئات ضمن مفهوم	“قابلية	العيش” تغطي الجوانب الرئيسية للحياة، وهي الجوانب 
الرضورية لتحقيق مستوى ُمرٍض من العيش: 

البنية	التحتية	والنقل: تعد البنية التحتية والنقل عنرصان أساسيان لزيادة التكافؤ االجتامعي، وذلك 	 
ألنها رضورية للوصول إىل أماكن العمل والسكن والخدمات، كام تساعد عىل تواصل كل املناطق مبا 

فيها املناطق الطرفية. 

اإلسكان	والتصميم	الحرضي	والبيئة: توفر أفضل املجتمعات فرص السكن لألفراد عىل اختالف 	 

أعامرهم ومستويات دخلهم وقدراتهم، بحيث يكون بوسع الجميع العيش يف أحياء عالية الجودة. 
كام ميكن للمواطنني واملقيمني عرب التصميم الحرضي الجيد والسياق البيئي املناسب الوصول 

بشكل أفضل إىل الخدمات وفرص العمل مع إمكانية تعزيز املامرسات الصحية )مثل امليش(.

الرعاية	الصحية: تعد الصحة جزءاً أساسياً لضامن جودة حياة السكان. وتقاس الظروف الصحية إجامالً 	 
باالعتامد عىل مؤرشات النتائج الصحية، مثل متوسط عمر الفرد، وأعداد أرسة املستشفيات، ومدى 

انتشار مرض السكري والبدانة، وتكاليف اإلنفاق الصحي عىل األرس.

الفرص	االقتصادية	والتعليمية: يتم قياس معايري املعيشة املادية بناًء عىل جوانب فرعية مثل 	 

التوظيف والتعليم والوصول العام للفرص االقتصادية.

األمن	والبيئة	االجتامعية: يعد األمن إىل جانب البيئة االجتامعية جانباً بالغ األهمية يف حياة 	 

املواطنني واملقيمني حيث يسمح لهم بالتفاعل يف املجتمع دون عوائق، ويقاس األمن بشكل 
أسايس من خالل مستوى انخفاض معدالت الجرمية والتقيد بتطبيق النظام واملساواة.
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كام تم تحديد خمس فئات رئيسية ضمن مفهوم ”منط	الحياة“ بالرتكيز عىل الخيارات والعروض 
املناسبة املتاحة للمواطنني واملقيمني لقضاء أوقات فراغهم: 

الرتفيه: تشمل األنشطة الرتفيهية داخل املنزل وخارجه.	 

الرتاث	والثقافة	والفنون: تعد الفنون واألنشطة الثقافية املتنوعة والنابضة بالحياة عنرصاً هاماً 	 
يسهم يف حيوية وتألق املجتمع. 

الرياضة: إن توفري فرص للمواطنني واملقيمني ملامرسة األنشطة الرياضية املتنوعة بشكل 	 
منتظم له أثر مبارش عىل العديد من األصعدة أبرزها الصحة واالقتصاد واألداء الريايض والتامسك 

االجتامعي.
الرتويح: تشمل األنشطة املختلفة للرتويح من خدمات األطعمة واملرشوبات إىل خيارات التسوق.	 

املشاركة	االجتامعية: تعزيز التفاعل بني أفراد املجتمع. فمن خالل املشاركة االجتامعية واملشاركة 	 

املجتمعية تتشكل الفرص لألفراد للتواصل والشعور باالنتامء مام يساعد عىل الحد من العزلة 
االجتامعية ويعزز روابط املجتمع.

الرياضة 

الرتفيه 

الرتويح 

الـثقافة
 والفنون 

الـمشاركة
االجتامعية 

الــبنية 
التحتية

 والـنقل 

الرعاية 
الصحية 

السكن والتصميم 
الـحـرضي والبيئة

الــفــرصــة
االقتصادية

والتعليمية 

األمن والبيئة 
االجتامعية 

قابلية العيشمنط الحياة

الــشــكــل 4: جـودة الــحيـاة– 5+5 فــئــة

جودة الحياة

تضم كل فئة من الفئات العرش عدة أبعاد فرعية بإجاميل 25 بعداً عىل مستوى الربنامج.
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أبعاد قابلية العيش

قابلية العيش

البنية التحتية
والــــنـــقــــل

اإلســــــكـــــــان،
الــتــصـــمـــيــم
الحرضي والبيئة

الرعاية
الصحية

الـتــعلـيم
والــفــرص
االقتصادية

األمن والبيئة
االجـتـامعـيـة

الشكل 5: فئات قابلية العيش وجوانبها

الجرميةفرص التعليمالرعاية الطبيةالسكنالنقل والبنية التحتية 

الخدمات الحكوميةفرص العملمستويات الصحةالتصميم الحرضيالنقل العام/املشرتك 

جودة البيئةاملرافق املستدامة 

البعد

املساواة

التسامح والعدالةاالتصال

الفئة

أبعاد منط الحياة 

نـمـط الـحيـاة

الـشـكل 6: فـئـات نـمـط الـحيـاة وجوانـبـهـا

العمل التطوعيخدمات الطعام والرشابالرتفيه خارج املنزلالثقافةالرياضات االحرتافية

املشاركة يف املجتمعاالستجاممالرتفيه املنزيلالفنونالرياضات غري االحرتافية

البعد الفئة

الرياضة
الـثقافة
والفنون

الـمشاركةالرتويحالرتفيه
االجتامعية



13

تم كذلك تعيني مجموعة من السامت لكل بُعد عن طريق تحليل قامئة من املؤرشات )مثل مؤرش 
IESE – Cities in Mo-” ومؤرش املدن املتطورة ،Siemens – Green City Index  سيمنز للمدن الخرضاء

).”tion
فعىل سبيل املثال، ضمن بُعد ›الجرمية‹ هناك ثالث سامت رئيسية، هي:

مجتمع خال من جرائم القتل. 	 
معدالت منخفضة لجرائم العنف.	 
إدراك واسع النطاق لألمن.	 

إدراك واسع النطاق لألمنمعدالت منخفضة لجرائم العنفمجتمع خال من جرائم القتل

الـشـكل 7: تـوضـيـح الـسـمـات بـالـنـسـبـة لـلـجوانـب

منط الحياة قابلية العيش

األمن والبيئة االجتامعية

التسامح والعدالةاملساواةالخدمات الحكوميةالجرمية

يتضمن هذا التسلسل الهرمي 52 سمة و58  مؤرش أداء رئييس تغطي مفهومي منط الحياة وقابلية 
العيش؛ تم كذلك وضع متسهدفات لكل مؤرش أداء رئييس لتعيني طموحات الربنامج. املجموعة 

الكاملة من السامت ومؤرشات األداء الرئيسية املقابلة لها مدرجة يف القسم الثاين.

1.ج ما بعد التعريف - البعد اإلنساين لجودة الحياة واالعتبارات املناطقية

أوال: البعد اإلنساين
تؤثر جودة الحياة مبفهومها الشامل تأثرياً كبرياً عىل جوانب متعددة من املجتمع. ونتيجة لذلك، 

فإن مبادرات الربنامج لديها القدرة عىل إحداث تحسينات عميقة وبعيدة املدى يف الحياة اليومية 
للمواطنني واملقيمني يف اململكة.

وتُظهر البلدان التي ُعرفت بأنها من بني أكرث البلدان مالءمة للعيش وفقاً ملجموعة كبرية من 
املؤرشات املعيارية نتائج إيجابية يف الجوانب الرئيسية للحياة، حيث يتمتع املواطنون واملقيمون 

بحياة أطول وصحة أفضل. يضاف إىل ذلك األمن املجتمعي والذي يدعمه هيكل اجتامعي قوي، 
وفرص اقتصادية متنوعة، وكفاءة أجهزة إنفاذ القانون. وتوفر البلدان األكرث مالءمة للعيش مستويات 

عالية من الرخاء ملواطنيها، مثل أنظمة التعليم الجيدة التي تنتج قوى عاملة عالية املهارة، وبنية 
تحتية قوية متكن من االبتكار، وخيارات منط الحياة التي ميكن أن تجذب املواهب العاملية لتسهم يف 

النمو االقتصادي. ولتحقيق األثر املرجو عىل حياة املواطنني واملقيمني يف اململكة، ال بد للربنامج ان 
يأخذ بعني االعتبار البعد اإلنساين يف جميع املبادرات وتكييفها لتلبية احتياجات ورغبات املجتمع.
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املصدر: منظمة الصحة العاملية، البنك الدويل، تقرير السعادة العاملي

البلدان املالمئة للعيش  البلدان األكرث مالمئة للعيش 

الـشـكل 8: جـودة الـحيـاة لـهـا تـأثـيـر كبـيـر عــىل حيـاة األشـخاص  

البلدان التي مدنها من بني أفضل 80 - 100 مدن مالمئة للعيشالـبـلـدان الـتـي مـدنـها مـن بـيـن أفضل 10 مدن مالمئة للعيش

69 سنة79 سنة

الـنـتـائـج

ارتفاع متوسط العمر املتوقع
متوسط سنوات متوسط العمر املتوقع عند الوالدة

13 جرمية1 جرمية انخفاض معدالت الجرمية
متوسط جرائم القتل / 100 ألف من السكان

7 آالف دوالر أمرييك60 ألف دوالر أمرييك تعزيز الرخاء
متوسط حّصة الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل (بالدوالر األمرييك)

767 تحسني السعادة
معدل مرتبة السعادة

ثانيا: االعتبارات املناطقية
إن تحقيق مستويات الطموح املحددة ميثل أهمية بالغة من أجل توفري جودة حياة عالية للمواطنني 

واملقيمني يف اململكة. ويف ضوء االختالفات الواسعة يف تعريف مصطلح جودة الحياة وما 
يعنيه لكل فرد، فإن النظر إىل االعتبارات املناطقية يعد أمراً أساسياً من أجل التحسني يف كافة أرجاء 

اململكة.

ويف سبيل تحقيق هذه الغاية، سوف يؤخذ بعني االعتبار السامت االجتامعية الثقافية واملناطقية 
املحددة للمملكة عند السعي لتحقيق تلك الطموحات.

ينظر	الربنامج	إىل	االعتبارات	املناطقية	من	ناحيتني:

التقييم	الكمي: سيضمن الربنامج ترجمة أهدافه املحددة عىل مستوى املناطق لضامن تغطية جميع 

السكان يف جميع املناطق. بالرغم من أن األهداف عىل مستوى اململكة )مثل عدد دور السينام يف 
اململكة( قد تم تحديدها، إال أن هذه األهداف ترتجم بعد ذلك إىل هدف محدد لكل منطقة لضامن 

توزيع التأثري عىل جميع السكان. فعىل سبيل املثال، عىل الرغم من أنه سيكون هناك 114 متحفاً يف 
اململكة، فسيتم تشييد 34 منها يف املنطقة الرشقية )آخذين بعني االعتبار السكان األجانب املقيمني 
حالياً يف املنطقة(، و33 يف مكة املكرمة )آخذين بعني االعتبار األهمية التاريخية والدينية للمنطقة(. 

ويستند ذلك للتقييم الكمي للطلب القائم يف كل منطقة مع األخذ بعني االعتبار حصة الدخل املتاح 
الذي ينفق عىل أنشطة منط الحياة.

التقييم	النوعي: عند تنفيذ املبادرات، سيتأكد الربنامج من أن السامت املحلية قد أخذت بعني االعتبار 
عند تصميم الطرح املعروض. عىل سبيل املثال، عند تصميم العروض الثقافية قد تتطلب كل منطقة 

طرحاً مختلفاً. 

ولذلك، فإن التقييم الدقيق للمناطق ميثل مؤرشاً لتخصيص املشاريع بشكل دقيق.

تجدر اإلشارة إىل أن خمسة عوامل رئيسية أخذت باالعتبار عند تصميم الخيارات والبنية التحتية الرضورية 
يف مناطق اململكة الثالثة عرش. وهذه العوامل هي:

1. عدد السكان.
2. متوسط دخل األرسة.

3. الجغرافيا واملناخ.
4. تفضيالت السكان.

5. البنية التحتية الرئيسية املطلوبة.
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الشكل 9: الرياض: املدينة الحديثة ذات الرتاث الثقايف املميز

تعد الرياض مدينة حديثة ذات أمناط بناء معارصة 
ويف نفس الوقت مدينة تاريخية وثقافية ذات 

تراث مميز وعديد من املواقع الثقافية

مالحظة: بيانات الدخل واإلنفاق وعدد السكان املوضحة خاصة باملنطقة، املناطق الجغرافية غري مفصلة
1. متوسط دخل األرسة ونفقاتها الشهرية (ريال سعودي / شهر)

املصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، البحث املكتبي، تحليل الفريق

تشتهر بشكل خاص مبا ييل:

•املنطقة املالية
•البنية التحتية املتطورة

•نوادي كرة القدم الرئيسية
•متنزه وادي حنيفة 
•مراكز الخيل بديراب

سـهل

جـــبــل

بــــحـر

واحـــة

رمــــال

صـخـور

منطقة

عاصمة

عامة نظرة 

األرسي1 واإلنفاق  الدخل 

الدخل السـعـودي

عام ٢٠١٣

14,073

18,740
(100%)

591
(3%) اإلنفاق السعودي

اإلنفاق الكيل لألرس السعودية

اإلنفاق الرتفيهي والثقايف 
لألرس السعودية

السكاناملناخ عدد 

عام 2016معدل هطول أمطار (مم)درجات الحرارة (درجة مئوية)

1,300,000 1,300,0000
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متوسط إجاميل هطول األمطارعواصفة رملية
متوسط درجة الحرارة الدنيامتوسط درجة الحرارة القصوى
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8 مليون نسمة

الرياض

5,86 مليون نسمة

الرياض

وكمثال يوضح املنهجية املتبعة لحساب العرض املستهدف يف أي من املدن، تجدون أدناه تفصيالً 
ملنهجية حساب عدد املالعب الرياضية يف مدينة الرياض:
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منطقة الرياض

 8 مليون

114

105

60

100%

مؤرش الدخل

مؤرش التفضيالت السكنية للمالعب 

عنارص نوعية األخرى
الخصائص الجغرافية والطقس وخصائص املدينة

املدينة(املعايرة)
مؤرش مالءمة املرافق 

الـشـكل 10

املقارنات املعيارية الدولية

عـدد الـمـرافـق وأحـجـامــها
فـي 14 مـديـنـة

العرض األويل بحسب املدينة 

حوايل 10000 نقطة بيان 
متوسط العرض بحسب حجم املدينة

باريس

املدينة

5

عدد املالعب الرياضية 

41

1000 مقعد /ملعب 

كبرية

حجم املدينة

0.8

عدد املالعب الرياضية
مـليـون   نـسمـة  

متوسط 1000 مقعد
/ملعب ريايض 

20

عـدد الـسـكان واملالمئة

حسب املدينة واملرافق

يـتم التخطيط لكل مدينة ومرفق
عىل أساس عنارص كمية ونوعية

منطقة مكة

 8.3 مليون

99

128

60
التكلفة االجاملية= العدد املستهدف للمالعب

× أعداد املقاعد املتوسطة × تكلفة اـلمـقـعد 79%

العدد املستهدف ملرافق املدينة

=

A عدد املرافق \ لكل مليون :
B تعداد السكان :

 Cاملؤرش ذي الصلة:

توضيحية

6=%100*8*0.8

يتبع ذلك ملخصاً للعروض املختلفة يف مدينة الرياض، وعىل نفس النحو متت دراسة العروض لجميع 
املناطق الثالثة عرش )ملزيد من التفصيل، يرجى االطالع عىل امللحق )8 أ(( :

الشكل 11: الرياض: ملخص العرض – 2030

1: مل يتم تقييم املحميات الطبيعية: تعتمد عىل طبيعة اململكة العربية السعودية وال تتطلب استثامر تكاليف رأساملية للمرافق والتحكم يف الدخول 
والصيانة وما إىل ذلك 

 2. مبا يف ذلك مراكز  األلعاب اإللكرتونية
املصدر: نظام تصنيف الصناعات يف أمريكا الشاملية، التصنيف الصناعي الدويل املوحد لجميع األنشطة االقتصادية الخاص باألمم املتحدة، تحليل الفريق

3. قامت هيئة الرتفيه بإجراء الدراسة 

2030  – العرض  ملخص  الرياض: 

العروض / الفنون 
االستعراضية زيارة املعامل الطبيعةالثقافة والفنوناملدن الرتفيهية

الرياضةالرتفيه الرقميالسياحية

مدن املالهي

2 كبرية
0 متوسطة

5 صغرية

املدن املائية

(عدد املدن املائية)

7

1

مراكز الرتفيه

 العائلية2

 (عدد مراكز الرتفيه
 العائلية)

66

السينام

(عدد السينام)

املسارح

(عدد املسارح)

30

26

الفعاليات الحية

(عدد العناوين/سنة)

96

املتاحف

(عدد املتاحف)

املعارض 

واملهرجانات

(عدد الفعاليات
/سنة)

56

195

املحميات 

الطبيعية1

حدائق الحيوانات 

واألسامك والنباتات

(عدد حدائق الحيوانات 
واألسامك والنباتات)

9

الحدائق العامة 

واملالعب

(مرت مربع من 
املساحة الخرضاء)

64

الجوالت السياحية

(عدد املعامل 
السياحية)

14

األلعاب اإللكرتونية

(عدد البطوالت
/سنة)

9

الرياضات 

التنافسية

(عدد بطوالت الدورية
االحرتايف / سنة)

الرياضات 

الرتفيهية

(عدد األنشطة / سنة)

45

36

الرياضات الخطرة

واملغامرات

(عدد أنواع الرياضة)

9

من بينها رئيسية

1 4 1

3
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ولتفعيل املنهجية املتبعة فقد تعني عىل الربنامج إدراجها يف خطة تنفيذ املبادرات، مثل املبادرة 
الرئيسية للهيئة العامة للرتفيه والتي تتمثل يف بناء اسرتاتيجية تطوير وتنفيذ الخيارات الرتفيهية 

والبنية التحتية يف قطاع الرتفيه حيث تم أخذ خمسة عوامل يف االعتبار عند تصميم العروض، وكذلك 
مبادرة الهيئة العامة للثقافة يف تطوير البنية التحتية الثقافية الالزمة حيث تم تعديل الدراسات 

املعيارية العاملية لتتامىش مع حاجة السكان يف كل منطقة. 

وستؤخذ نفس العوامل يف االعتبار عند تصميم اسرتاتيجية الرتويح يف اململكة وتقديم العروض من 
املطاعم وأماكن التسوق.

كام يتضح أثر ذلك جلياً يف مبادرة التعاون مع الهيئة العامة لالستثامر حيث أن الدراسة الخاصة بكل 
منطقة يف اململكة ساهمت بشكل كبري يف تسويق الفرص االستثامرية للمستثمرين األجانب مام 

سيعجل من عقد االتفاقات املطلوبة وتعزيز قطاعات جودة الحياة.

من الجدير بالذكر أن مستهدفات البنية التحتية وضعت تبعاً للدراسات العاملية وهي مطابقة لحاجات 
السكان وأن مبادرات الربنامج ستغطي جزء من تلك املستهدفات وسيسهم القطاع الخاص يف تغطية 

الجزء اآلخر.
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1.د  أثر التعريف عىل نطاق الربنامج 

يشمل التعريف الواسع لجودة الحياة أنشطة متنوعة مام يخلق عدداً كبرياً من أوجه الرتابط واألهداف 
املشرتكة بني العديد من الجهات.

اإلسكان

برنامج تعزيز الشخصية الوطنيةبرنامج اإلسكان مختلف برامج
تحقيق الرؤية

املرافق 
املستدامة

التسامح 
واملساواة

منط الحياة قابلية العيش

البنية التحتية
والــــنـــقــــل

اإلســــــكـــــــان،
الــتــصـــمـــيــم
الحرضي والبيئة

الرعاية
الصحية

الـــفــــرص
االقتصادية
والتعليمية

األمن والبيئة
الرياضةاالجـتـامعـيـة

الـــتــراث
،الثقافة
والفنون

الـمشاركةالرتويحالرتفيه
االجتامعية

الجرمية
الرياضة

االحرتافية
الرتفيه

خارج املنزل
خدمات األطعمة
واملرشوبات

الرياضة غري
االحرتافية

الثقافة

الرتفيه
االستجامماملنزيل

برنامج جودة 
الحياة 2020
(دون تداخل)

الـشـكـل 12: نـطـاق الـبـرنـامـج والـتـداخل مـع بـرامـج تـحقـيـق الـرؤيـة األخرى

الـتـداخل مـع 

بـرامج تحقيق 

الرؤية األخرى

التصميم
الحرضي

الرعاية الطبية

جودة البيئة النقل العام
واملشرتك

إمكانية االتصال

البنية التحتية 
للنقل

مستويات 
الصحة

فرص التوظيف
الخدمات 
الحكومية

فرص التعليم

العمل 
التطوعي الرتاث

املشاركة 
املجتمعية

برنامج التحول الوطني2020

يتضح أن معظم التداخل يقع
مع برنامج التحول الوطني

هناك بعض التداخل مع برنامجي اإلسكان وتعزيز الشخصية الوطنية 

ميكن تقسيم هذا التداخل إىل نوعني حسب األثر الكيل عىل برنامج جودة الحياة 2020 

تنفيذ  عىل  الحياة 2020  جودة  برنامج  مبادرات  تعتمد  عندما  قويا  التداخل  يصنف 
مبادرات الربامج األخرى، وبالتايل تتأثر مؤرشات الربنامج الرئيسة بتعرث تلك املبادرات

تداخل قوي

عىل   2020 الحياة  جودة  برنامج  مبادرات  تعتمد  ال  عندما  ضعيفا  التداخل  يصنف 
تنفيذ مبادرات الربامج األخرى، ويقترص التأثري عىل مؤرشات الربنامج

تداخل ضعيف
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الشكل 14: توضيح حوكمة الربنامج يف حالة (1): التداخل قوي

مسؤولية برنامج جودة الحياة 2020  نظام الحوكمةاألثر مثال توضيحي

مـبـادرات بـرنامج
 وزارة اإلســـكــان 
لتطوير مجمعات
ســكـنـيـة خـاصـة

تعتمد مبادرة تطوير مرافق مجتمعية 
يف املجمعات السكنية  عىل مبادرة 
برنامج اإلسكان وتتأثر مؤرشات الرياضة 

والرتفيه بتعرث املبادرة األخرية
مسؤولية
مـشـتـركة

جودة  برنامج  مكتب  رئيس  يتواصل 

الربنامج  مكتب  رئيس  مع   2020 الحياة 
املعني بتنفيذ املبادرة ويقرتح الحلول

مـبـادرات بـرنـامج
الــتحول الـوطني
لتوفري املساحات
الـــــخــــــضــــــراء

املجتمعية  الرياضة  مبادرات  تعتمد 
مبادرة  عىل  الرتفيه  مخطط  ومبادرات 
مؤرشات  وتتأثر  الوطني  التحول  برنامج 
الرياضة والرتفيه بتعرث املبادرة األخرية

يقدم برنامج جودة الحياة 2020 الدعم 

ويكون  املبادرة  وضع  لتسوية  الالزم 
مسؤوال بشكل كامل عن ذلك

الشكل 15: توضيح حوكمة الربنامج يف حالة (2): التداخل ضعيف

مسؤولية برنامج جودة الحياة 2020  نظام الحوكمةاألثر مثال توضيحي

مـــــبــــادرات وزارة
الـشـؤون الـبـلـديـة
والـقـرويـة لـتـقـليل
عـدد الـساعات التي
يقضيها الراكب فـي
الـزحـمـة اـلمـرورية

جودة  برنامج  مبادرات  من  أي  تعتمد  ال 
الحياة 2020 عىل مبادرات وزارة الشؤون 
مؤرشات  تتأثر  ولكن  والقروية  البلدية 
تلك  بتعرث  العيش)  (قابلية  الربنامج 

املبادرات 
مسؤولية
جــزئــيـــة

جودة  برنامج  مكتب  رئيس  يتواصل 

الربنامج  مكتب  رئيس  مع   2020 الحياة 
املعني بتنفيذ املبادرة ويقرتح الحلول

جودة  برنامج  مبادرات  من  أي  تعتمد  ال 
الحياة 2020 عىل مبادرات وزارة التعليم 
املتعلقة برفع العالمات املحصلة ولكن 
العيش)  (قابلية  الربنامج  مؤرشات  تتأثر 

بتعرث تلك املبادرات 

ال يتحمل برنامج جودة الحياة 2020 تنفيذ 

بـل  الـمـبـادرة،  وضـع  لـتـسـوية  الـالزم 
املـعنـي  الـبـرنـامـج  مـسـؤولـيـة  هي 

بتنفيذ املبادرة

مـبـادرات بـرنــامــج
تـعـزيـز الـشـخصـية
الـسـعـوديـة لـرفع
الـعـالمات املحصلة
يف الربنامج الدويل
لـتـقـيـيـم الــطـلـبـة
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ونتيجة للتعريف الواسع لجودة الحياة هناك أهداف مشرتكة بني هذا الربنامج وغريه من برامج تحقيق 
الرؤية وكذلك بني الجهات الحكومية. وعىل وجه التحديد:

17 بعداً )14 ضمن قابلية العيش و3 ضمن منط الحياة(.	 
7 أبعاد )ضمن منط الحياة( ليس فيها أي أهداف مشرتكة مع برامج أخرى لتحقيق الرؤية .	 
يوجد بعد واحد )ضمن قابلية العيش( خارج نطاق الربنامج.	 

إن التداخل األكرب للربنامج يقع ضمن برنامج التحول الوطني 2020. كام أن هناك تداخالت مع برنامجي 
اإلسكان وتعزيز الشخصية الوطنية. ومن بني برامج تحقيق الرؤية املتداخلة مل يحصل عىل املوافقة 

االسرتاتيجية وقت تسليم خطة التنفيذ سوى برنامج اإلسكان. 

ولتوضيح هيكل امللكية )واملسؤولية( وراء كل بعد، أجرينا تحليالت عىل مستوى السامت ومؤرشات 
األداء الرئيسية، وخالل هذه التحليالت تم تحديد مالك كل سمة عىل محورين: أحقية الجهة القامئة 

بالتنفيذ وتخصص برنامج تحقيق الرؤية.

يتطلب املحور األول فهامً للتوزيع ”الطبيعي” للسامت يف مقابل وضع اختصاصات الجهة الحالية 
بعني االعتبار، كمثال عىل ذلك تُوضع سمة  ”النطاق الواسع مللكية املنازل” بشكل طبيعي تحت وزارة 

اإلسكان.

ومن ناحية أخرى، وبالنظر إىل أحقية برنامج تحقيق الرؤية، أُخذت أهداف برامج تحقيق الرؤية األخرى 
بعني االعتبار. فعىل سبيل املثال، تم اقرتاح أن توضع سمة ”توفر املساحات الخرضاء” التابعة لوزارة 

الشؤون البلدية والقروية تحت برنامج التحول الوطني 2020 نظراً ألن وزارة الشؤون البلدية والقروية 
لديها العديد من املبادرات املتعلقة بالتخطيط والتحسني الحرضي التي ميكنها أن توفر متكيناً أوسع 

للمبادرة.

استناداً إىل ما ورد أعاله، ميكن تصنيف السامت ومؤرشات األداء الرئيسية ذات الصلة ضمن نطاق جودة 
الحياة إىل اربع مجموعات:

السامت	التي	ميلكها	برنامج	جودة	الحياة	2020: وهي السامت التي ميلكها الربنامج والجهات 	 

التنفيذية بشكل كامل – وهي 21 سمة.

السامت	التي	متلكها	برامج	تحقيق	الرؤية	األخرى: وهي السامت التي متلكها الجهات التنفيذية 	 

تحت مظلة برامج تحقيق الرؤية األخرى – وعددها 27 سمة.

سامت	غري	محددة	امللكية: وهي السامت التي ال متلكها بشكل كامل أّي من الجهات التنفيذية أو 	 

برامج تحقيق الرؤية – وعددها 3 سامت.

خارج	نطاق	الربنامج: وهي السامت التي متلك سلطة التحكم بها مؤسسات ذات مستوى حكومي 	 

أعىل من مستويات الربنامج – وعددها  سمة واحدة.

بالنسبة للمجموعات أعاله، ميكن لربنامج جودة الحياة 2020 االختيار من بني ثالثة أنواع مختلفة من 
النطاقات لتوضيح الدور املتوقع لربنامج جودة الحياة 2020، ال سيام عالقته مع برامج تحقيق الرؤية 

األخرى. وُحدد هذا الدور من خالل ثالثة إجراءات رئيسية هي:
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رسم الطموحات.. 1

التنفيذ وفق الطموحات املحددة .. 2

مراقبة األداء وفق الطموحات املحددة .. 3

والنطاقات الرئيسية الثالثة هي: 

امللكية	الكاملة: يقوم برنامج جودة الحياة 2020 باإلجراءات الثالثة )رسم الطموحات وتنفيذها . 1

ومراقبة أدائها( يف جميع الفئات واألبعاد، مبا يف ذلك األبعاد التابعة لربامج أخرى )مثل برنامج 
اإلسكان(. وسيرتتب عىل ذلك أن تنتقل ملكية بعض األبعاد الخاصة بربامج أخرى إىل برنامج جودة 

الحياة 2020.

ملكية	متداخلة: يقوم برنامج جودة الحياة 2020 بوضع الطموحات ويراقب األداء يف كافة الفئات . 2
واألبعاد، ولكنه ال ينفذ سوى األبعاد التي ميلكها. ويف هذا النموذج تبقى للربامج األخرى 

مسؤولية تحديد وتنفيذ خطة العمل وطلب امليزانية يف األبعاد اململوكة لها.

ملكية	مختارة: يقوم برنامج جودة الحياة 2020 باإلجراءات الثالثة لألبعاد التي تتبع له بشكل مبارش . 3
فقط، وال يتدخل الربنامج يف أي بعد آخر تابع لربامج أخرى. 

الـشـكل 16: نـمـاذج مـلـكيـة بـرنـامـج تـحقـيـق الـرؤية

ملكية مختارة ملكية متداخلةملكية كاملة النشاطات
الرئيسية

مسؤولية كاملة عىل كل 
الرئيسية  األداء  مؤرشات 
ضمن برنامج جودة الحياة 

2020

+ القدرة عىل رسم وتنفيذ الطموحات 

يف كل الربامج
الرؤية  تحقيق  برامج  مع  كبري  تداخل   -

األخرى
- جهود تنفيذ منقسمة

نطاق  تنفيذ  عن  مسؤول  الربنامج   +

محدد
طموحات  عىل  التأثري  عىل  القدرة   +

برامج تحقيق الرؤية األخرى

+ تنفيذ مركز عىل نطاق محدد بطريقة 

مستقلة 
- العجز عن التأثري عىل كل الطموحات

للتحكم  نظراً  الربنامج  تنفيذ  خطر   -

الضعيف

رسم الطموحات

التنفيذ

متابعة التنفيذ

اإليجابيات

والسلبيات

كافة مؤرشات األداء الرئيسية

كافة مؤرشات األداء الرئيسية

مؤرشات األداءالرئيسية
مملوكة من قبل الربنامج

مؤرشات األداء الرئيسية 
ال ميلكها الربنامج

مؤرشات األداء الرئيسية

مملوكة من قبل الربنامج 
مؤرشات األداء الرئيسية

ال ميلكها الربنامج

منوذج معتمد
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اآلثار املرتتبة عىل خطة التنفيذ وعىل الخطوات القادمة: 

بالنسبة لألبعاد غري التابعة لربنامج جودة الحياة 2020، فإن االلتزامات ال تزال مبدئية وال ميكن التأكيد . 1
عليها سوى بعد اعتامد برامج تحقيق الرؤية األخرى ذات العالقة، ولكن تجدر اإلشارة إىل أن برنامج 

جودة الحياة 2020 قام باملواءمة مع الجهات يف برامج تحقيق الرؤية األخرى بخصوص هذه 
االلتزامات.

الخطوات املقبلة لربنامج جودة الحياة 2020: التعاون مع الجهة املعنية بالتنفيذ بشأن خطة التنفيذ.. 2

 ،)matrix setup إن النموذج املقرتح لحوكمة الربنامج هو منوذج امللكية املتداخلة )إعداد املصفوفة
حيث تكون برامج تحقيق الرؤية األخرى هي املسؤولة عن كل السامت املندرجة ضمن أبعاد جودة 

الحياة الخاضعة لنطاقها. يتطلب هذا النموذج تعاوناً كبرياً بني الربنامج وبقية برامج تحقيق الرؤية من 
خالل مواءمة الطموحات وتوفري املدخالت التي تدمج وجهة نظر جودة الحياة يف تنفيذ برامجها. 

وبناًء عىل ما تقدم، وبأخذ ما تم تحديده من سامت ومؤرشات أداء رئيسية بعني االعتبار ستتوزع 
مسؤولية هذه املؤرشات كام ييل: 

ما	ميلكه	الربنامج: يتحمل الربنامج كامل املسؤولية عن رسم الطموحات وتنفيذها ومراقبة أدائها.. 1

ما	متلكه	برامج	تحقيق	الرؤية	األخرى: يرسم برنامج جودة الحياة 2020 الطموحات واملستهدفات . 2

التي تتوافق مع رؤيته عن جودة الحياة، يف مثل هذه الحاالت، مبجرد حصول الربنامج املعني عىل 
املوافقة، كام حدث مع برنامج اإلسكان، سيتم اعتامد التطلعات واملستهدفات النهائية. ومع ذلك، 

ففي حال كانت الربامج املسؤولة ال تزال يف مرحلة التخطيط فإن برنامج جودة الحياة 2020 سيعمل 
مع هذه الربامج لتطوير مبادرات قادرة عىل تحقيق األهداف املتفق عليها. وبعد أن يتم اعتامد 

املستهدفات واملبادرات املتعلقة بها من اللجنة االسرتاتيجية، سيحّدث برنامج جودة الحياة 2020 
نطاقه وطموحاته وفق ذلك ويراقب تقدم تنفيذ تلك املبادرات واملستهدفات. وقد شارك برنامج 

جودة الحياة 2020 جميع الطموحات مع كافة الجهات املعنية.

ملكية	غري	محددة: اقرتح برنامج جودة الحياة 2020 ُماّلكاً كجهات تنفيذية ضمن برامج تحقيق الرؤية . 3
األخرى ووضع لها طموحات ومستهدفات أولية. وينبغي عىل اللجنة االسرتاتيجية مراجعة هيكل 

امللكية املقرتح وتفويض املسؤوليات للجهات وبرامج تحقيق الرؤية املعنية بالتنفيذ حسب 
الرضورة. إذا متت املوافقة عىل التوزيع املقرتح، سيعمل برنامج جودة الحياة 2020 مع الجهات 
املعنية عىل تطوير املبادرات للتنفيذ وفق الطموحات واملستهدفات املعتمدة. ونتيجة لذلك، 
فهذه الفئة مؤقتة، ومتى متت املوافقة عىل املالك املقرتحني فستنتقل السامت ومؤرشات 

األداء الرئيسية املرتبطة إىل فئة ”ما متلكه برامج تحقيق الرؤية األخرى“.

خارج	صالحيات	الربنامج: مع أن السامت التي تقع خارج صالحيات الربنامج لها تأثري واضح عىل جودة . 4
الحياة، إال أنه من املعروف أن هناك اعتبارات حكومية وجغرافية سياسية أعىل من الربنامج حيث 

أنها تشكل تطور هذه السامت. إضافة إىل ذلك، تقع صالحيات التحكم يف مثل هذه الخصائص خارج 
هيكل الربنامج، لذلك سريكز برنامج جودة الحياة 2020 عىل املجاالت املحتملة للتحسني وفق 

املعايري العاملية ويكتب التقارير عن تطورها لكنه لن يضع لها طموحات أو مستهدفات.
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الـشـكل 17: دور برنامج جودة الحياة 2020 حـسـب الـفـئـة والـخاصـيـة

ثغرة ملكية مملوكة كليًا من قبل برنامج جودة
الحياة 2020 

مملوكة من قبل برامج
تحقيق الرؤية األخرى

خارج نطاق هيئات برنامج جودة الحياة 2020
تحت نطاق هيئات

برنامج جودة الحياة 2020

رسم الطموحات
رسم الطموحات وتوكيلها للهيئات 

املسؤولة عن تنفيذها
رسم الطموحات ومناقشتها وتوكيلها 

للهيئات املسؤولة عن تنفيذها
تناقش الطموحات األولية وتُرتب حسب 

املالك املستقبيل لها

تصميم

خطة تنفيذ

التنسيق مع الجهات وإدراج التفاصيل 
الكاملة يف خطة التسليم

جمع قامئة املبادرات (خطة مفصلة 
إلدراجها يف برامج تحقيق الرؤية كّل 

حسب ما يخصه)

طلب امليزانية

وإدارتها

طلب امليزانية وحساب األثر االقتصادي 
املرتبط 

ال وجود ملهمة (تطلبها الجهات ضمن 
خطط تنفيذها)

تُحدد الخطة وامليزانيات التي ستُطلب 
من قبل برامج تحقيق الرؤية املعنية 

بناًء عىل قرار اللجنة اإلدارة 
االسرتاتيجية حول امللكية

تنفيذ املبادرات
اإلرشاف عىل خطة التنفيذ، وتوفري 

املوارد
مراقبة التنفيذ، وتوفري الرؤى وفرص 

التنسيق 

مراقبة التقدم املحرز لضامن إنجاز املستهدفات النهائية لجودة الحياةمتابعة التنفيذ

ذ
فــيــ

الــتـــنـ
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1.د.1 األثر املرتتب عىل خطة التنفيذ 

بالنظر إىل هذا النطاق فإن وثيقة خطة التنفيذ تشتمل عىل ما ييل: 

الطموحات واملستهدفات املتعلقة بكافة السامت يف جودة الحياة. وتلزم اإلشارة هنا إىل أن 	 
الطموحات املتعلقة بالسامت التي متلكها برامج تحقيق الرؤية األخرى والسامت التي مل تحدد 

ملكيتها هي أولية وتتطلب االعتامد من اللجنة االسرتاتيجية ليتم التحقق منها. 

محفظة متكاملة ومفصلة للمبادرات والجوانب املتعلقة بامليزانية واألثر االقتصادي للمبادرات 	 
املرتبطة بسامت الربنامج فقط.

محفظة مبادرات أولية لتحقيق الطموحات األولية للسامت املتداخلة مع برامج تحقيق الرؤية 	 
األخرى والسامت غري محددة امللكية.

بالنسبة للسامت التي تقع خارج صالحيات الربنامج، سيتم إدراج قياس أداء للبلدان األفضل يف جودة 	 
الحياة كام سيتم إدراج خط أساس للمملكة.

الـشـكل 18: الـتـطـبـيـق حـسـب خـطـة الـتـنـفـيـذ

توضيح النطاق يف جميع فئات الخصائصتعريف النطاق

الطموحات وأثر

االقتصاد الكّيل

الطموحات النهائية املتفق عليها 
واألثر االقتصادي

الطموحات األولية

نظرة شاملة عىل الوضع الحايل يف اململكة العربية السعودية يف جميع الخصائصخط األساس

االسرتاتيجية

والحوكمة
اإلطار االسرتاتيجي ووصف  الركائز الرئيسية ومنوذج الحوكمة املقرتح يف جميع الخصائص

املبادرات

تفصيل املبادرات 
وطلب امليزانيات

ال يوجد مبادراتمبادرات أولية 

ال يوجد مبادرات محوريةمبادرات محورية

مل يتم تحديد أي ميزانيةاملمّكنات (امليزانية)

مملوكة من قبل برنامج جودة الحياة 2020 أقسام خطة التنفيذ
مملوكة من قبل برامج
ثغرة ملكيةتحقيق الرؤية األخرى
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1.د.2 تحقيق األهداف االسرتاتيجية يف رؤية 2030 

نظراً لطبيعة الربنامج الشاملة، يسهم برنامج جودة الحياة 2020 يف مجموعة واسعة من األهداف 
والطموحات املحددة يف رؤية 2030:

23 هدفاً من املستوى الثالث لرؤية 2030 متعلقة بربنامج جودة الحياة.
ومن بني هذه األهداف الثالثة والعرشين من املستوى الثالث يوجد أربعة أهداف ترتبط حرصياً مبفهوم 

منط الحياة:
-2.2.1تعزيز مامرسة األنشطة الرياضية يف املجتمع.

-2.2.2تحقيق التميز يف عدة رياضات إقليمياً وعاملياً.
-2.5.1 تطوير وتنويع فرص الرتفيه لتلبية احتياجات السكان.
-2.5.2تنمية املساهمة السعودية يف الفنون والثقافة.

هنالك أيضاً 19 هدفاً متعلقاً بأبعاد قابلية العيش والتي تتداخل مع برامج أخرى لتحقيق الرؤية: 
1. تعزيز القيم اإلسالمية والهوية الوطنية.

1.1.1 تعزيز القيم اإلسالمية )الوسطية والتسامح، اإلتقان واالنضباط، العدالة والشفافية، العزمية 
واملثابرة(.

1.3.1 غرس املبادئ والقيم الوطنية وتعزيز االنتامء الوطني.
1.3.2 املحافظة عىل تراث اململكة اإلسالمي والعريب والوطني والتعريف به.

1.3.3العناية باللغة العربية .
2. متكني حياة عامرة وصحية.

2.1.3تعزيز الوقاية ضد املخاطر الصحية )نظام الصحة العامة وإدارة األزمات الصحية(.
2.3.1االرتقاء بجودة الخدمات املقدمة يف املدن السعودية )املرافق، وسائل النقل العامة، إلخ...(.

2.3.2 تحسني املشهد الحرضي يف املدن السعودية.
2.6.3 تعزيز قيم اإليجابية واملرونة وثقافة العمل الجاد بني أطفالنا.

3. تنمية وتنويع االقتصاد .
2.1.3 تحرير األصول اململوكة للدولة أمام القطاع الخاص.

3.1.7إنشاء مناطق خاصة وإعادة تأهيل املدن االقتصادية.
3.3.6تطوير قطاع السياحة.

3.3.7 رفع نسبة املحتوى املحيل يف القطاعات غري النفطية.
4. زيادة معدالت التوظيف.

4.3.2 زيادة مساهمة املنشآت الصغرية واملتوسطة يف االقتصاد.
4.4.1 تحسني الظروف املعيشية للوافدين.

4.4.2 تحسني ظروف العمل للوافدين.
4.4.3 استقطاب املواهب العاملية املناسبة بفاعلية.

6. متكني املسؤولية االجتامعية.
6.1.2 تشجيع العمل التطوعي. 

6.3.1 دعم منو القطاع غري الربحي.
6.3.2 متكني املنظامت غري الربحية من تحقيق أثر أعمق )الحصول عىل التمويل واملواهب واملعرفة، 

وما إىل ذلك(.
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كام ترتبط أبعاد الربنامج بأهداف املستوى الثالث عىل النحو التايل: 

هدف	رؤية	2030البعد

2.2.2 تحقيق التميز يف عدة رياضات إقليمياً وعاملياً.الرياضات االحرتافية

2.2.1 تعزيز مامرسة األنشطة الرياضية يف املجتمع.الرياضات غري االحرتافية

1.3.2 املحافظة عىل تراث اململكة اإلسالمي والعريب والوطني واملحافظة عليه.الرتاث

2.5.2 تنمية املساهمة السعودية يف الفنون والثقافة.الثقافة والفنون

الرتفيه 

2.5.1 تنويع فرص الرتفيه لتلبية احتياجات السكان. خدمات األطعمة واملرشوبات 

االستجامم

6.3.1 دعم منو القطاع غري الربحي.القطاع الثالث

6.1.2 تشجيع العمل التطوعي.التفاعل االجتامعي

النقل والبنية التحتية

2.3.1 االرتقاء بجودة الخدمات املقدمة يف املدن السعودية. وسائل النقل العام/املشرتك

الخدمات املستدامة

3.3.2 تنمية االقتصاد الرقمي.إمكانية االتصال

اإلسكان
2.6.2 إتاحة فرص متلك السكن املالئم لألرس السعودية.

التصميم الحرضي

2.4.1 الحد من التلوث مبختلف أنواعه )مثل التلوث الهوايئ، والصويت، واملايئ، والرتايب(.جودة البيئة

2.1.1 تسهيل الحصول عىل الخدمات الصحية.الرعاية الطبية

2.1.3 تعزيز الوقاية ضد املخاطر الصحية.مستويات الصحة

4.1.1 بناء مسرية تعليمية متكاملة.الفرص التعليمية

فرص التوظيف
4.2.1تحسني جاهزية الشباب لدخول سوق العمل.

4.2.2 زيادة مشاركة املرأة يف سوق العمل.
4.2.3 متكني اندماج ذوي اإلعاقة يف سوق العمل.

2.3.3 تعزيز حصانة املجتمع تجاه املخدرات.الجرمية

5.2.2 تحسني أداء الجهات الحكومية.الخدمات الحكومية
5.2.4 تطوير الحكومة اإللكرتونية.

1.1 تعزيز القيم اإلسالمية.التسامح واملساواة
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تطلعات	برنامج	جودة	الحياة	

2020
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2	تطلعات	الربنامج

2.أ مقدمة حول تطلعات ومقاييس ومستهدفات الربنامج 

يتمثّل الطموح األسمى لربنامج جودة الحياة 2020 يف إدراج ثالث مدن سعودية عىل األقل ضمن 
قامئة أفضل 100 مدينة للعيش يف العامل مع حلول عام 2030. ويف حني يشري الطموح العام إىل 

ثالث مدن يف اململكة، فإن الربنامج يسعى يف الواقع إىل تحسني منط حياة املواطنني واملقيمني 
يف كل أرجاء البالد. ويتطلب بلوغ هذا الطموح معالجة مجموعة واسعة من العنارص ترتاوح ما بني 
تطوير البنية التحتية لألنشطة الرتفيهية والرياضية والثقافية وإحراز معّدل مرتفع ملتوسط العمر 

املتوقع. 

وتنبثق تطلعات الربنامج عن منهجية شاملة تتدّرج فيها فئات وأبعاد مختلفة لجودة الحياة باتباع آلية 
التحليل التنازيل وصوالً إىل مؤرشات األداء الرئيسية والسامت واملستهدفات ذات الصلة. ومتثل 

السامت النتيجة املرجوة بالنسبة لألبعاد )مثل توفري خيارات نقل كافية(. وسيحدد الربنامج بالنسبة لكل 
سمة أفضل مؤرش أسايس لألداء بغية قياسها، واملستهدفات املبتغاة باالستناد إىل مقارنة مرجعية 

لقياس األداء. وقد وضع هذا النهج التنازيل مجموعة مكّونة من 65 مؤرش أداء رئييس ومستهدف 
عىل نطاق الفئات العرش التي تشكل مجتمعة الغايات املوحدة للربنامج. 

متثّل مؤرشات األداء الرئيسية واملستهدفات ذات الصلة مستوى التقدم املطلوب إحرازه لتحقيق 
جودة الحياة املرجوة يف اململكة. وكام هو موضح يف القسم املتعلق بالنطاق، فإن دور الربنامج 

يف بلوغ هذه املستهدفات وتنفيذها إمنا يتوقف عىل الجهات املسؤولة عن تبني املؤرشات 
ومستوى السيطرة التي ميكن للربنامج أن ميارسها. وعىل هذا النحو، مييز هذا القسم بوضوح 

بني التطلعات واملستهدفات التي ميلكها الربنامج بالكامل عىل شكل التزامات مبارشة، والتطلعات 
واملستهدفات التي ال ميتلكها الربنامج ولكنها رضورية لتلبية طموحات الربنامج العامة. 

يهدف هذا الفصل إىل صياغة تطلعات برنامج جودة الحياة 2020 يف مستويني اثنني: يتمثّل أولهام 
يف توفري نظرة عامة ونوعية ملستويات التطلع )القسم 2.ب(، أما ثانيهام فيتمثّل يف تفصيل هذه 

التطلعات من خالل مؤرشات األداء الرئيسية واملستهدفات ذات الصلة )القسم 2.ج(. 

وخالل الفصل تم ضامن أن تطلعات ومؤرشات األداء الرئيسية شاملة، أي أنها تغطي جميع أبعاد جودة 
الحياة، ويف الوقت ذاته هناك توضيح ملا ميلكه الربنامج وما ال ميلكه ويقع يف نطاق برامج تحقيق 

الرؤية األخرى.
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2.ب تطلعات برنامج جودة الحياة 2020

إن الطموح األسايس لربنامج جودة الحياة 2020 هو جعل اململكة أفضل وجهة للعيش. وسيتحقق هذا 
الطموح من خالل الرتكيز عىل ضامن معيشة كرمية للمواطنني واملقيمني وتطوير منط حياتهم.

الشكل 19: أهداف برنامج جودة الحياة 2020

الهدف األساس جودة الحياة

-ضامن معيشة كرمية

-خلق ظروف عيش الئقة بحياة كرمية

-تطوير منط الحياة

-توفري الخيارات أمام املواطنني ليعيشوا حياة رغدة وواعدة

إن تحقيق معايري عالية لجودة 
الحياة سيجعل من اململكة أفضل 

وجهة للعيش

يتطلع الربنامج إىل جعل اململكة أفضل وجهة للعيش وإىل توفري حياة مرضية للمواطنني واملقيمني، 
مدركاً األثر غري املبارش لهذه الجهود يف جذب السياح وتطوير قطاع السياحة يف اململكة. ال شك أن 
إتاحة املزيد من الخيارات الرتفيهية والرتويحية يف اململكة، والتي تعترب جزءاً من تطوير منط الحياة، 

سيزيد من اإلنفاق الداخيل للمواطنني واملقيمني وسيعزز صورة اململكة دولياً ويجعل منها وجهة 
جاذبة للزيارة.

وميكن تفصيل هذا الهدف األسمى إىل تطلعات يف الفئات العرش املدرجة تحت مفهومي منط الحياة 
وقابلية العيش. يتطلب تحديد تطلعات هذه الفئات تحديد مؤرشات األداء الـ 65، وقد جرى تحديد هذه 

املستهدفات من خالل تحديد املقاييس املالمئة مع وضع خط األساس يف اململكة بعني االعتبار. وقد 
تم اختيار أربعة أمناط من املقاييس املالمئة:

البلدان األفضل عيشاً التي تظهر أداًء عالياً يف أوجه قابلية العيش كافة وتشري إىل أعىل مستوى 	 
من التطلعات.

البلدان التي تحتل ترتيباً أعىل نسبياً من اململكة ومتثل الحد األدىن من التطلعات.	 

معايري إقليمية من نفس املنطقة ولها بيئة اجتامعية وثقافية وجيوسياسية مامثلة لبيئة اململكة.	 

خطوط األساس العاملية التي تجسد أفضل املامرسات حسب مراكز البحث املعروفة.	 

 لقد ُوضعت تطلعات مناسبة ملؤرشات األداء الرئيسية الـ 65، ولكن لتسهيل صياغة تطلعات الربنامج 
جرى انتقاء مجموعة فرعية مكونة من حوايل 30 مؤرش أداء رئييس. ومتثل مؤرشات األداء الرئيسية 

هذه دالئل تعكس إما:

األداء املوحد للفئة ككل، مثل مؤرش متوسط العمر املتوقع يف فئة الرعاية الصحية.. 1
قضية مهمة للمملكة، كمؤرش معدل الوفيات يف حوادث السري.. 2
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أحد تطلعات رؤية 2030 العامة، كمؤرش عدد املتطوعني لتحقيق التفاعل االجتامعي.. 3

ويبني الشكل التايل تطلعات أبرز مؤرشات األداء الرئيسية، والتي توفر نظرة شاملة للتطلعات عىل 
مستوى الربنامج. لقد فصلنا بوضوح يف هذا القسم بني الطموحات التي ميلكها الربنامج مبارشة وتلك 

التي متلكها برامج أخرى.

منط الحياة قابلية العيش

البنية التحتية
والــــنـــقــــل

اإلســــــكـــــــان،
الــتــصـــمـــيــم
الحرضي والبيئة

الرعاية
الصحية

الـــفــــرص
االقتصادية
والتعليمية

األمن والبيئة
الـــتـــراثالرياضةاالجـتـامعـيـة

والثقافة
الـمشاركةالرتويحالرتفيه

االجتامعية

الشكل 20: نظرة عامة عىل تطلعات برنامج جودة الحياة 2020 لتحقيق الرؤية

1. املستهدفات موضوعة لأللعاب األوملبية لعامي 2024 و2032.  2. املساحة املستهدفة مقدرة باألمتار املربعة. 3.  وهي البلدان التي تحتل مدنها املراتب من 80 إىل 100 عىل الئحة أفضل البلدان 
عيشاً حسب وحدة املعلومات التابعة ملؤسسة "إيكونوميست".

تعزيز 
استخدام 

النقل العام 
ليصل إىل 

سوية أفضل 
البلدان عيشاً

تحقيق سوية 
ملكية سكنية 

تكافئ 
نظريتها يف 

الخمس 
األعىل 
للبلدان 

األفضل عيشاً

تحقيق 
متوسط عمر 

متوقع 
يكافئ ذاك 

املحقق يف 
أفضل البلدان 

عيشاً

تقليص نسبة 
البطالة يف 

اململكة 
أسوة بأفضل 
البلدان عيشاً

زيادة عروض 
الحكومة 

اإللكرتونية 
لالرتقاء إىل 

مستويات 
البلدان 

األفضل عيشاً

زيادة نسبة 
األشخاص 

(السعوديني 
واملقيمني) 
املامرسني 

لألنشطة 
الرياضية و 

البدنية بشكل 
إسبوعي 

مواكبة 
مستويات  

التفاعل  
الدولية يف 

األنشطة 
الثقافية 
والفنية

تحقيق 
مستويات من 

التفاعل 
املجتمعي 

يف األنشطة 
الرتفيهية 
تواكب تلك 
املستويات 

املحققة يف 
أفضل البلدان 

عيشاً

الحفاظ عىل 
نسبة اإلنفاق 
االستهاليك 

عىل األطمعة 
واملرشوبات

توسيع قاعدة 
العمل 

املتطوعي 
بشكل كبري

الحد من عدد 
الوفيات جراء 

حوادث 
املرور ليصل 
إىل سوية 

أفضل البلدان 
عيشاً

تحقيق نسبة 
مساحات 

خرضاء تكافئ 
الحد األدىن 
املقرتح من 
قبل منظمة 

الصحة 
العاملية

الحد من 
تفيش مرض 

السكري 
متشياً مع 

املعدل 
املحقق يف 
أفضل البلدان 

عيشاً

تشجيع املرأة 
عىل العمل 
متشياً مع 

أفضل البلدان 
عيشاً

تحقيق 
مستويات عالية 

من املساواة 
بني الجنسني 

لتغدو اململكة 
أفضل من البلدان 

التي تعلوها 
مبارشة يف 
املرتبة عىل 
الئحة أفضل 
البلدان عيشاً

أن تصبح 
اململكة 

رائدة يف 
املنطقة من 

حيث 
املشاركة1 

يف األلعاب 
األوملبية 

الصيفية

التطلع إىل 
سوية من 
األنشطة 
الثقافية 

والفنية ضمن 
مدن اململكة 

تكافئ تلك 
املحققة يف 

أفضل عرش 
مراكز للثقافة 

يف العامل

توفري عروض 
ترفيه تواكب 
تلك املتاحة 
يف أفضل 

البلدان عيشاً

أن تصبح 
اململكة نقطة 

مرجعية 
عاملية فيام 
يخص قطاع 
املأكوالت 

واملرشوبات 
مع ضامن 

تقديم عروض 
رائدة وعالية 

الجودة

زيادة عدد 
املنظامت 

غري الحكومية  
يف اململكة 

ليصل إىل 
معدل  البلدان 
التي تعلوها 
مبارشة يف 

املرتبة3 عىل 
قامئة أفضل 
البلدان عيشاً

مواكبة تطور 
الربط مع 

شبكة اإلنرتنت 
ليحقق ضعف 

املعدل 
العاملي 

لحصة الفرد 
الواحد من 

األجهزة 
املوصولة 

عىل اإلنرتنت

تحسني عادات 
الناس يف 

امليش 
لرتتقي إىل 
سوية تلك 

العادات يف 
البلدان 

األفضل عيشاً

توفري عدد 
كاف من 

األرسّة يف 
املستشفيات 
لالرتقاء إىل 

مستوى 
أفضل 

االقتصادات 
الصاعدة أداًء

تحقيق نتائج 
مرتفعة يف 

القراءة 
بالربنامج   

الدويل 
لتقييم الطلبة 

ليك تصبح 
اململكة 

رائدة يف 
املنطقة

رفع مستوى 
عروض البنية 

التحتية 
املتاحة 

لألنشطة 
الرياضية 
لتضاهي 

افضل البلدان 
عيشا

جعل اململكة 
مركزاً إقليامً 

للثقافة 
والفنون من 
خالل تطوير 
البنى التحتية

جعل اململكة 
مركزاً عاملياً 
للرتفيه من 
خالل تطوير 
أماكن ترفيه 

رائدة

إحراز نفس 
مستويات قادة 

اإلقليم يف 
مجال الرتويح 

من خالل زيادة 
املساحة 
املتاحة 

للتسوق وإتاحة 
أفضل العالمات 

التجارية

تحقيق زيادة 
عرشين مرة 
يف التقاعل 
مع املجتمع 
وأندية الحي 

إدراج ثالث مدن عىل قامئة أفضل 100 مدينة عيشاً يف العامل

2
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التطلعات التي ميلكها الربنامج 2. ب 1  
ميلك الربنامج 12 تطلعاً يرتبط بنمط الحياة

تطلعات منط الحياة الفئة

زيادة املشاركة يف األنشطة الرياضية من خالل تحفيز املجتمع السعودي عىل مامرسة التامرين الرياضية بشكل 
أسبوعي.

الرياضة

أن تصبح اململكة رائدة يف املنطقة من حيث املشاركة يف األلعاب األوملبية الصيفية.

رفع مستوى عروض البنية التحتية املتاحة لألنشطة الرياضية لتضاهي أفضل البلدان عيشاً.

مواكبة مستويات التفاعل الدولية يف األنشطة الثقافية والفنية. الرتاث والثقافة والفنون

رفع مستوى األنشطة الثقافية والفنية يف مدن اململكة لتوازي أفضل عرش مراكز للثقافة يف العامل.

جعل اململكة مركزاً إقليامً للثقافة والفنون من خالل تطوير البنى التحتية.

تحقيق مستويات من التفاعل املجتمعي يف األنشطة الرتفيهية تواكب تلك املستويات املحققة يف أفضل 
البلدان عيشاً.

الرتفيه

توفري عروض ترفيه تواكب تلك املتاحة يف أفضل البلدان عيشاً.

جعل اململكة مركزاً عاملياً للرتفيه من خالل تطوير أماكن ترفيه رائدة.

الحفاظ عىل نسبة اإلنفاق االستهاليك عىل األطعمة واملرشوبات. الرتويح

أن تصبح اململكة نقطة مرجعية عاملية فيام يخص قطاع املأكوالت واملرشوبات مع ضامن تقديم عروض رائدة 
وعالية الجودة.

إحراز املستوى األعىل إقليمياُ يف مجال الرتويح من خالل زيادة املساحة املتاحة للتسوق وإتاحة أفضل العالمات 
التجارية.

تطلعات ال ميلكها الربنامج 2.ب 2. 
لتحقيق الهدف العام املتمثل يف تحسني جودة الحياة، هناك العديد من التطلعات التي تتعلق 

معظمها بقابلية العيش، والتي سيتم تحقيقها، ولكنها ليست مملوكة من قبل برنامج جودة الحياة 
.2020

هنالك 17 طموحاً مملوكة من قبل برامج أخرى )عىل سبيل املثال خفض الوفيات الناجمة عن الحوادث 
املرورية( أو تقع خارج نطاق أي برنامج تحقيق رؤية )مثل املساواة(. 

تطلعات	قابلية	العيش الفئة

تعزيز استخدام النقل العام ليصل إىل مستوى الدول الخمس األفضل عيشاً. البنية التحتية والنقل

خفض الوفيات الناجمة عن الحوادث املرورية ليصل إىل مستوى الدول الخمس األفضل عيشاً.

مواكبة تطور الربط مع شبكة اإلنرتنت ليحقق ضعف املعدل العاملي لحصة الفرد الواحد من األجهزة املوصولة 
عىل اإلنرتنت.

تحقيق مستوى ملكية سكنية تكافئ نظريتها من الدول الخمس األفضل عيشاً. اإلسكان والتصميم الحرضي 
والبيئة

تحقيق نسبة مساحات خرضاء تكافئ الحد األدىن املقرتح من قبل منظمة الصحة العاملية.

تحسني عادات الناس يف امليش لرتتقي إىل مستوى تلك العادات يف الدول الخمس األفضل عيشاً.

تحقيق متوسط عمر متوقع يكافئ ما هو موجود يف الدول الخمس األفضل عيشاً. الرعاية الصحية

الحد من تفيش مرض السكري ليتامىش مع املعدالت املوجودة يف الدول الخمس األفضل عيشاً.

توفري عدد كاف من األرسّة يف املستشفيات لالرتقاء إىل مستوى الدول الخمس األفضل عيشاً.

تقليص نسبة البطالة أسوة بالدول الخمس األفضل عيشاً. الفرص االقتصادية 
تشجيع املرأة عىل العمل متاشياً مع الدول األفضل عيشاً.والتعليمية

تحقيق نتائج مرتفعة يف القراءة يف الربنامج الدويل لتقييم الطلبة ليك تصبح اململكة ضمن الدول الخمس 
األفضل عيشاً.
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تطلعات	قابلية	العيش الفئة

زيادة عروض الحكومة اإللكرتونية لالرتقاء إىل الدول الثالث األفضل عيشاً. األمن والبيئة االجتامعية

تحقيق مستويات عالية من املساواة بني الجنسني لتتقدم اململكة عىل الدول التي تعلوها مبارشة يف املرتبة 
عىل قامئة الدول  األفضل عيشاً.

توسيع قاعدة العمل التطوعي بشكل كبري  املشاركة االجتامعية

زيادة عدد املنظامت غري الحكومية يف اململكة ليصل إىل معدل الدول التي تعلوها مبارشة يف املرتبة عىل 
قامئة الدول األفضل عيشاً )املدن التي يقع تصنيفها ضمن 80 إىل 100 يف مؤرش قابلية العيش(

تحقيق زيادة مبا يعادل العرشين ضعف يف التفاعل مع املجتمع وأندية الحي

وتقدم األقسام التالية تعريفاً واضحاً لدور الربنامج يف تحقيق املستهدفات املرتبطة بالتطلعات 
املذكورة أعاله.

2.ج  مؤرشات ومستهدفات الربنامج

يتطلب بلوغ التطلعات املوضوعة لربنامج جودة الحياة 2020 االلتزام بتحقيق مستهدفات محددة فيام 
يخص مؤرشات األداء ال 65 األساسية كافة. 

وقد استخدم الربنامج معايري معينة لتحديد مؤرشات األداء الرئيسية للربنامج. وتتفق مؤرشات األداء 
الرئيسية املختارة مع معيار واحد عىل األقل من املعايري التالية: مؤرش األداء الرئييس املوجود، خط 

األساس و/أو معايري عاملية کافیة الستخدامها لتحديد املستهدفات.

وقد استبعدت هذه العملية العديد من مؤرشات األداء الرئيسية التي ال ميكن استخدامها كمؤرشات 
أداء رئيسية للربنامج ولكن ينبغي النظر فيها أثناء التنفيذ لتعزيز نتائج الربنامج. هناك نوعان من 

مؤرشات األداء التي سيتم النظر فيها عىل وجه الخصوص:

مؤرش	الرضا	ومؤرش	الرتويح: وقد تم التوصل لفكرة تطوير هذه املؤرشات املبتكرة كجزء من . 1

الربنامج لسد الثغرات يف املؤرشات الحالية. وسيتم تطوير تلك املؤرشات، مع خط األساس 
واملعيار العاملي لها، كجزء من الربنامج.

مؤرشات	األداء	الرئيسية	الخاصة	باملبادرة: تم النظر يف مؤرشات األداء الرئيسية التفصيلية، مثل . 2

الرضا عن معدالت العرض أو االستخدام، أثناء العملية ولكن مل يتم تضمينها كمؤرشات أداء رئيسية 
للربنامج لعدة أسباب ترجع معظمها إىل عدم وجود معايري عاملية أو بسبب خصوصية تعريفها 

)بعض التعريفات مثل الرضا يكون خاص جداً بنوع املبادرة(. مل يتم تجاهل هذا النوع من املقاييس، 
وسيتم اعتباره ضمن املبادرات كمقاييس تشغيلية خاصة بتصميم املبادرة.

خالل إعداد املؤرشين، سيعتمد برنامج جودة الحياة 2020 عىل املؤرشات العاملية القامئة واملعروفة 
كمؤرشات مؤقتة. ويعد تقرير السعادة العاملي املؤرش األكرث بروزاً. وسيحدد هذا املؤرش مدى تطور 

اململكة يف مختلف نواحي جودة الحياة مقارنة بـ 154 دولة حول العامل.
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تغطي األبعاد الكمية والنوعية للربنامج 65 مؤرشاً:
	تضع مؤرشات األداء الرئيسية الكمية معظم مؤرشات الربنامج عىل رأس أولوياتها لتطوير القطاعات 

املعنية بنمط الحياة، وهي زيادة عروض الخدمات. وبالتايل، فإن عدد املواقع وإنتاج السلع والخدمات 
يف املجاالت التي يغطيها الربنامج ستكون املعايري األكرث متثيالً لتحسني القطاع.

 
	 ستسهم مؤرشات األداء الرئيسية النوعية، بطريقة غري مبارشة، يف قياس مجاالت اهتامم 

السعوديني ومدى رضاهم عن األنشطة االجتامعية التي تم إعدادها مثل املشاركة الفعالة لألفراد، 
ومعدل إنفاق األرس عىل الرتفيه. وسوف يتم استكامل تلك املؤرشات الكربى باستطالعات عىل 

مستوى كل مبادرة، والتي ستقيس بدورها مدى رضا الناس. عىل سبيل املثال، كجزء من مبادرة 8.2.1 
)والتي تهدف إىل بناء اسرتاتيجية تطوير وتنفيذ الخيارات الرتفيهية والبنية التحتية يف قطاع الرتفيه(، 

سيتم إجراء استطالع رضا السكان بشكل منتظم من أجل ضامن االرتقاء بجودة البنية التحتية والخدمات 
ملستوى املعايري.

فئات مؤرشات األداء الرئيسية

الشكل 21: تّم تقاسم مؤرشات األداء الرئيسية واألهداف مع كل الجهات مع مستوى مختلف للتحقق من الصحة 

ذات التزام متوافق مع مستهدفات 2020تعريف النطاق

ذات تطلّعات متوافقة مع 2030
تندرج ضمن مسؤولية برنامج جودة الحياة 

2020
27

تعريف النطاق
االلتزامات املتفق عليها ملستهدفات 2020

تطلّعات مواءمة مع 2030

املوافقة تحت اإلجراءات 

تم تحديد جهات املقارنة والتطلعات 

بطبيعة الحال االمن والبيئة االجتامعية  ال ميكن

السيطرة عليها  من خالل الربنامج

ذات التزامات وتطلّعات أولية

ستتّم مناقشة االلتزامات ومواءمتها  مع 

الجهة املسؤولة املكلفة

تندرج ضمن مسؤولية برامج أخرى 
28لتحقيق الرؤية

تعريف النطاق 1خارج نطاق  الربنامج

تعريف النطاق 3الجهات املسؤولة غري مؤكدة

عدد مؤرشات
الحالة / مستوى التحققاألداء الرئيسية



34

            

منط الحياة قابلية العيش

البنية التحتية
والــــنـــقــــل

اإلســــــكـــــــان،
الــتــصـــمـــيــم
الحرضي والبيئة

الرعاية
الصحية

الـــفــــرص
االقتصادية
والتعليمية

األمن والبيئة
الـــتـــراثالرياضةاالجـتـامعـيـة

والثقافة
املجموعالرتويحالرتفيه

1
0100345661

7355200402

2100000000

0000100000

27

28

3

1

الشكل 22: مؤرشات األداء الرئيسية التي ال جهة مسؤولة عنها وخارج نطاق برنامج تحقيق الرؤية

موجودة يف األغلب يف مجال قابلية العيش

1. تتضمن عىل واحدة من مؤرش أداء رئييس للمبادرات الشاملة املدن السعودية ضمن أعىل 100 مدينة أكرث مالءمة للعيش) 

ال تندرج ضمن مسؤولية برنامج �تحقيق رؤية جودة الحياة

تندرج ضمن 
املسؤولية الكاملة 
لربنامج تحقيق 
رؤية جودة الحياة

تندرج ضمن 
مسؤولية
برامج أخرى 
لتحقيق الرؤية

الجهات املسؤولة 
غري مؤكدة

خارج نطاق 
الربنامج

جــودة الــحــيــاة

الـمشاركة
االجتامعية

تم تقسيم املستهدفات ملؤرشات األداء املختلفة إىل قسمني:
قسم 2.ج.1 -التزامات 2020 الخاصة بالربنامج: يعرض هذا القسم التزامات 2020 ملؤرشات األداء التي 

ميلكها الربنامج

قسم 2.ج.2 -يعرض هذا القسم التزامات 2020 ملؤرشات األداء التي ال ميلكها الربنامج. ونظراً ألن 
الربنامج ال ميلك تلك املؤرشات، لذا ال يوجد التزام مبارش 

2.ج.1 التزامات 2020 الخاصة بالربنامج:
يتضمن الجدول التايل جميع مؤرشات األداء الرئيسية واملستهدفات التي ميلكها الربنامج ويتضمن 

الجدول التزامات الربنامج لعام 2020، 
ويندرج ضمن منط الحياة 27 هدفاً يف جميع الفئات الخمس ومؤرش أداء رئييس شامل. ميكن تصنيف 

جميع مؤرشات األداء الرئيسية املتعلقة بنمط الحياة إىل ثالثة أنواع:

املؤرشات ذات الصلة بالعروض املتاحة )مثل عدد األماكن(	 
املؤرشات ذات الصلة باملشاركة )مثل اإلنفاق عىل الرتفيه أو عدد األشخاص النشطني(	 
املؤرشات ذات الصلة بالجودة )مثل عدد املطاعم التي ميلكها طهاة نجمة ميشالن(	 

تجدر اإلشارة إىل أن فئات الرياضة والثقافة والفنون والرتفيه والرتويح لديها مؤرشات أداء ضمن جميع 
األنواع الثالثة
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 16 +تعريف النطاق

مراكز الرتفيه العائلية 

143127

 140 +تعريف النطاق

معارض الفنون

160

أماكن سيتم تطويرها بحلول 2020  

تم تحديد الفجوات املتعلقة مبختلف أنواع البنية التحتية عىل املدى القصري والطويل

 27 +تعريف النطاق

األلعاب اإللكرتونية

 1 +تعريف النطاق

املدن املائية

10 3710

45  +تعريف النطاق

السينام

450

 11 +تعريف النطاق

املتاحف

106

 13 +تعريف النطاق

املكتبات عامة

 3 +تعريف النطاق

مدن املالهي

1310 9784

  16 +تعريف النطاق

املسارح

7357

6  +تعريف النطاق

حدائق الحيوانات
واألسامك والنباتات

13

 44 +تعريف النطاق

الحدائق العامة
واملالعب

 1 +تعريف النطاق

دار األوبرا

10 5410

20

95

7

 بحلول 2020 تعريف النطاق

عنوان تفسريي

27العرض الحايلعرض الهدف

مالحظة: 
املسار املتوقع لتطوير البنية التحتية بناًء عىل الطلب الحايل واألثر االقتصادي املتوقع وإمكانية الوصول إىل املستثمرين 
للهيئة  بالنسبة  التوقعات  وبقية  للثقافة  العامة  للهيئة  بالنسبة  الفنية  واملعارض  العامة  واملكتبات  األوبرا  دور  توقعات 

العامة للرتفيه واإلسكان يف الحدائق العامة واملالعب
ال تصنف املتاحف كالتزام عىل الربنامج ولكن تتكفل الهيئة العامة للسياحة والرتاث الوطني بها ضمن برامج أخرى    

سيتم متكني بناء املرافق والوجهات عرب عدة أنواع من املبادرات:

     الدعم االسرتاتيجي والتشغييل
     الدعم التنظيمي

     دعم الرشاكات االستثامرية من القطاع الخاص والعام (إنشاء مجلس االستثامر)
     الدعم التوعوي واإلعالمي

كام يلتزم الربنامج بعدة مخرجات. 

امثلة:  

يرتكز دور الربنامج باألساس عىل متكني سد هذه الفجوة خاصة 

عرب مساهمة القطاع الخاص باإلضافة إىل عدة مخرجات يلتزم الربنامج بإنجازها

املستهدفاتخط األساس
الـفـجـوة

الربنامج كمنفذالربنامج كممكن

16 مرسح، 140 معرض فنون،
13 مكتبة عامة، 1 دار أوبرا
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بعد تحديد الفجوات املتعلقة بكافة أنواع البنية التحتية، وبناء عىل املنهجية التنازلية التي اتبعها 
الربنامج يف تحديد التطلعات وااللتزامات حسب الدراسات املعيارية العاملية، اقرتح الربنامج توزيع تلك 
املخرجات عىل املناطق وفقاً لعدد من االعتبارات املناطقية، مثل عدد السكان، ومتوسط دخل األرسة، 

واملناخ، وتفضيالت السكان. وسيقوم الربنامج باملواءمة مع الجهات التنفيذية فيام يخص ذلك. كام تعد 
رغبة القطاع الخاص باالستثامر يف املناطق املعينة عامل مهم جداً يف اعتامد مشاريع البنية التحتية.

 
فبالنسبة لدور األوبرا عىل سبيل املثل، يخطط الربنامج إلنشاء دارين لألوبرا.األوىل يف الرياض كجزء 

من مرشوع املجمع املليك للفنون واألخرى كجزء من جزيرة الفنون والثقافة يف جدة. أما فيام يخص 
املكتبات العامة، فإن الهيئة العامة للثقافة بصدد دراسة توسيع شبكة املكتبات العامة وتطويرها بدالً 

ل تأجيل توزيع املكتبات الجديدة مناطقياً. من إنشاء املزيد من املكتبات لذلك يُفضَّ

أما النسبة لأللعاب اإللكرتونية، فإن البعد الجغرايف ليس عامالً محدداً إلمكانية الوصول واالستفادة 
منها، حيث ميكن املشاركة يف أنشطتها عن بعد.

أما فيام يخص املعارض الفنية، فإن تحديد احتياجات كل منطقة سيتم وفق دراسة شاملة من قبل 
الهيئة العامة للثقافة تشمل التفاعل مع املبدعني والفنانني املحليني.

يتم تفصيل االلتزامات والتوزيع املناطقي لها كام هو موضح يف الشكل التايل:

البنية التحتية املستهدفة حسب املدينة تحقيق الخطة بحلول 2020

السينام

1. املصدر: تحليل الفريق ، تقارير الرشكات ، البحث الصحفي ، مقابالت الخرباء

املبادرات
إطالق قطاع السينام

األهداف
45 دار سينام (سيتم متكينها من خالل افتتاح القطاع)

3.6 مليون زيارة سنوية للسينام يف جميع أنحاء 
اململكة  

الرياض

جدة

مدينة

دمام

تبوك

بريدة

حائل

نجران

أبها

عرعر

سكاكا

جيزان

الباحة

0 30  6

32  6

19  4

28  6

9  3

18  4

9  2

6  2

18  4

5  2

6  2

12  2

4  2

0

التزامات 
الربنامج

األماكن
املوجودة

األماكن التي
سيتم تطويرها

 شاشات العرض لكل دار سينام
10 بالنسبة للمدن الكربى ، 

8 للمتوسط 
و5 للمدن الصغرية

20 أييقونية (4 يف الرياض و 2 يف جدة)
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البنية التحتية املستهدفة حسب املدينة تحقيق الخطة بحلول 2020

مدن املالهي

1. 1. عىل سبيل املثال ، املرافق العامة والطرق الرسيعة والطرق واملوانئ الجوية والبحرية وشبكات النقل العام
املصدر: تحليل الفريق ، تقارير الرشكات ، البحث الصحفي ، مقابالت الخرباء

املبادرات
رسم مخطط الرتفيه خارج املنزل 

األهداف
3 مدن مالهي كبرية (سيتم متكينها من خالل افتتاح القطاع)

ميكن الوصول إىل زيارات إضافية تصل إىل مليون زائر إىل جميع مرافق 
الرتفيه، مبا يف ذلك مدينة مالهيد

الرياض

جدة

مدينة

دمام

تبوك

بريدة

حائل

نجران

أبها

عرعر

سكاكا

جيزان

الباحة

5 2

2

1

  7     1

5    1  

1

3      1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

التزامات 
الربنامج

أماكن كبرية
ليتم بناؤها

أماكن متوسطة
يتم بناؤها

أماكن صغرية
يتم بناؤها

األماكن الصغرية
القامئة

البنية التحتية املستهدفة حسب املدينة تحقيق الخطة بحلول 2020

مراكز الرتفيه العائلية

1. املصدر: تحليدل الفريق ، تقارير الرشكات ، البحث الصحفي ، مقابالت الخرباءد

املبادرات
رسم مخطط الرتفيه خارج املنزل

األهداف
16مركز ترفيه عائيل(سيتم متكينها من خالل افتتاح القطاع)

ميكن الوصول إىل زيارات إضافية تصل إىل مليون زائر إىل جميع مرافق 
الرتفيهية، ومراكز الرتفيه العائيل

الرياض

جدة

مدينة

دمام

تبوك

بريدة

حائل

نجران

أبها

عرعر

سكاكا

جيزان

الباحة

55 11

6

4

66  5

35  3

15  1

26  2

7  1

12  1

17  1

12  1

6  1

4

2

3

4

29

9

22

3

2

4

4

1

3

12

4

التزامات 
الربنامج

األماكن
املوجودة

األماكن التي
سيتم تطويرها

6

4

10

2

152



38

البنية التحتية املستهدفة حسب املدينة تحقيق الخطة بحلول 2020

املسارح

1. املصدر: تحليل الفريق ، تقارير الرشكات ، البحث الصحفي ، مقابالت الخرباء

املبادرات
األماكن الثقافية املفتوحة (بحيث تشمل املسارح 

واملعارض الفنية واملكتبات) يف كافة أرجاء 
اململكة

األهداف
16مرسح (مباين عامة)

الرياض

جدة

مدينة

دمام

تبوك

بريدة

حائل

نجران

أبها

عرعر

سكاكا

جيزان

الباحة

16 8

21

5

24  3

28  7

7

21  3

2

4  2

5 

3 1

2

2

1

1

5

7

2

16

2

1

2

1

1

3

5
التزامات 
الربنامج

األماكن
املوجودة

األماكن التي
سيتم تطويرها

5

3

1

5

1

البنية التحتية املستهدفة حسب املدينة تحقيق الخطة بحلول 2020

الحدائق العامة واملالعب

املبادرات
إنشاء مرافق منط حياة عالية املستوى يف مشاريع 

اإلسكان التنموية

األهداف
44 الحدائق العامة واملالعب (مباين عامة)

الرياض

جدة

مدينة

دمام

تبوك

بريدة

حائل

نجران

أبها

عرعر

سكاكا

جيزان

الباحة

3 28

27

23

31  12

32  12

9

25  9

4 1

17 4

3 1

3  1

3

11  3

4  1

5

6

2

3

3

4

4

11

4

33

3

4

17

التزامات 
الربنامج

األماكن
املوجودة

األماكن التي
سيتم تطويرها

1. املصدر: تحليل الفريق ، تقارير الرشكات ، البحث الصحفي ، مقابالت الخرباء
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البنية التحتية املستهدفة حسب املدينة تحقيق الخطة بحلول 2020

املصدر: تحليل الفريق ، تقارير الرشكات ، البحث الصحفي ، مقابالت الخرباء

املتاحف 

املبادرات
املتاحف خارج نطاق الربنامج وسيتم توجيهيها تحت السياحة 

األهداف
11 متحف (مباين عامة)

الرياض

جدة

مدينة

دمام

تبوك

بريدة

حائل

نجران

أبها

عرعر

سكاكا

جيزان

الباحة

30 26

33

34

2

56  2

48  4

11

42  4

6

7

12

1

8 1

11

3

15

9

8

4

4

11

2

8

2
التزامات 
الربنامج

األماكن
املوجودة

األماكن التي
سيتم تطويرها

2

3

5

1

22

1

2

7

البنية التحتية املستهدفة حسب املدينة تحقيق الخطة بحلول 2020

حدائق الحيوانات واألسامك والنباتات

1. املصدر: تحليل الفريق ، تقارير الرشكات ، البحث الصحفي ، مقابالت الخرباء

الرياض

جدة

مدينة

دمام

تبوك

بريدة

حائل

نجران

أبها

عرعر

سكاكا

جيزان

الباحة

1 8

9

4

2

9  1

10  1

9

6  1

3

5

2 

6 1

2

1

1

1

2

1

1

2

1

6

1
التزامات 
الربنامج

األماكن
املوجودة

األماكن التي
سيتم تطويرها

8

4

1

11

1

املبادرات
رسم مخطط الرتفيه خارج املنزل

األهداف
6 حدائق الحيوانات واألسامك والنباتات

ميكن الوصول إىل زيارات إضافية تصل إىل مليون 
زائر إىل جميع مرافق الرتفيهية، ومراكز الرتفيه 

العائيل
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البنية التحتية املستهدفة حسب املدينة تحقيق الخطة بحلول 2020

املدن املائية 

1. املصدر: تحليل الفريق ، تقارير الرشكات ، البحث الصحفي ، مقابالت الخرباء

املبادرات
رسم مخطط الرتفيه خارج املنزل 

 

األهداف
1مدينة مائية (سيتم متكينها من خالل افتتاح القطاع)

ميكن الوصول إىل زيارات إضافية تصل إىل مليون زائر إىل جميع مرافق 
الرتفيه، مبا يف ذلك مدينة املائية

الرياض

جدة

مدينة

دمام

تبوك

بريدة

حائل

نجران

أبها

عرعر

سكاكا

جيزان

الباحة

1

2   1

التزامات 
الربنامج

األماكن التي
سيتم تطويرها

1

1

1

األماكن
املوجودة

0

0

0

0

0
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الهدف 
السمة ذات الصلةاالسرتاتيجي

مؤرش األداء 
الرئييس 
للمعيشة

فئة مؤرش األداء املستهدف 2020خط األساس
الرئييس

مؤرش شامل

مؤرش شامل

2.2.1 تعزيز 
مامرسة األنشطة 

الرياضية يف 
املجتمع

2.5.2 تنمية 
املساهمة 

السعودية يف 
الفنون والثقافة
2.5.1 تنويع فرص 

الرتفيه لتلبية 
احتياجات السكان

جودة الحياة
يف اململكة

عدد املدن 
السعودية ضمن 
أعىل 100 مدينة 

أكرث مالءمة 
للعيش

01

تحقيق 
املستهدفات 
بالرشاكة مع 

برنامج التحول 
الوطني 2020

الرياضة

الرياضة 

2.2.1 تعزيز 
مامرسة األنشطة 

الرياضية يف 
املجتمع

البنية التحتية 
الشمولية

عدد أماكن 
مامرسة الرياضة 

املفعلة
يتبناه الربنامج 3,3644,991

2.2.1 تعزيز 
مامرسة األنشطة 

الرياضية يف 
املجتمع

االهتامم العام 
وانتشار املشاركة

نسبة مساهمة 
القطاع الريايض 

يف الناتج املحيل
يتبناه الربنامج0.1%0.3%

الرياضات االحرتافية

2.2.2 تحقيق 
التميز يف عدة 
رياضات إقليمياً 

وعاملياً

اإلنجاز الدويل

عدد الرياضيني 
املشاركني يف 

دورة األلعاب 
األوملبية 

)باستثناء الفرص 
املحققة من دون 

منافسة(

يتبناه الربنامج77

الرياضات غري االحرتافية

2.2.1 تعزيز 
مامرسة األنشطة 

الرياضية يف 
املجتمع

املشاركة العامة 
واسعة النطاق

نسبة األشخاص 
املامرسني 

لألنشطة الرياضية 
والبدنية بشكل 

إسبوعي 

يتبناه الربنامج13%18%
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الهدف 
السمة ذات الصلةاالسرتاتيجي

مؤرش األداء 
الرئييس 
للمعيشة

فئة مؤرش األداء املستهدف 2020خط األساس
الرئييس

الرتاث والثقافة 
والفنون

الثقافة والفنون

2.5.2 تنمية 
املساهمة 

السعودية يف 
الفنون والثقافة

البنية التحتية 
الثقافية 
الشمولية

عدد البنى التحتية 
يتبناه الربنامج158405الثقافية

الطيف الكامل 
لألنشطة الثقافية

عدد األنشطة 
الثقافية 

املعروضة
يتبناه الربنامج2785167

املهتمون من 
العامة بالعروض 

الفنية

نسبة إنفاق 
املستهلك عىل 
العروض الثقافية

يتبناه الربنامج0.110%0.120%

النظام البيئي 
الداعم للفنون

عدد املشاركات 
يف الفعاليات 
الدولية الكربى

يتبناه الربنامج05

إنتاج املحتوى 
املحيل املنافس

عدد الكتب 
املنشورة 

الجديدة
يتبناه الربنامج23,00025,000

إنتاج املحتوى 
املحيل املنافس

عدد األفالم 
السعودية 

املنتجة
يتبناه الربنامج013
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الهدف 
السمة ذات الصلةاالسرتاتيجي

مؤرش األداء 
الرئييس 
للمعيشة

فئة مؤرش األداء املستهدف 2020خط األساس
الرئييس

الرتفيه

الرتفيه 

2.5.1 تنويع فرص 
الرتفيه لتلبية 

احتياجات السكان

النطاق الواسع 
لالهتامم العام

إنفاق األرس عىل 
يتبناه الربنامج%2.20%1.70إجاميل الرتفيه

الرتفيه خارج البيت

البنية التحتية 
يتبناه الربنامج154260عدد أماكن الرتفيه الشمولية

الطيف الكامل 
لعروض الخدمة 

عدد العناوين 
الفريدة للفعاليات 

الرتفيهية
يتبناه الربنامج216358

الرتفيه داخل البيت

عروض املحتوى 
الشاملة

عدد وسائل 
اإلعالم املتاحة 

)مثل الراديو 
والتلفاز والصحف(

يتبناه الربنامج181409

عروض املحتوى 
الشاملة

نسبة أفضل 
العناوين التي 

يتم إتاحتها )مثل 
الكتب واأللعاب 

اإللكرتونية( خالل 3 
أشهر من نرشها 

عاملياً

يتبناه الربنامجغري متوفرغري متوفر

الرتويح

خدمات األطعمة واملرشوبات

عروض األطعمة 
واملرشوبات 

العاملية

عدد محالت 
األطعمة 

واملرشوبات  
يتبناه الربنامج28,41030,859

عروض األطعمة 
واملرشوبات 

العاملية

عدد املطاعم 
الراقية )املطاعم 

التي تم منحها 
نجمة من ميشالن(

يتبناه الربنامج13

املشاركة 
البارزة يف 

عروض األطعمة 
واملرشوبات

نسبة إنفاق 
املستهلك عىل 
عروض األطعمة 

واملرشوبات

يتبناه الربنامج5.57%5.57%

الرتويح

عروض الرتويح 
الحديثة

مساحة املوالت 
باملرت املربع 

للفرد
يتبناه الربنامج0.150.189

عروض الرتويح 
الحديثة

عدد املشاريع 
يتبناه الربنامج01األيقونية

انتشار املشاركة 
العامة يف عروض 

الرتويح

نسبة متثيل 
العالمات التجارية 

العاملية
يتبناه الربنامجغري متوفرغري متوفر

املشاركة االجتامعية

املشاركة 
عدد مجموعات األعامل التطوعيةاالجتامعية

يتبناه الربنامج0450الهواة

           مؤرش األداء مذكور يف رؤية 2030
  

           مؤرشات األداء التي سيتم رصدها يف النصف الثاين من عام 2019 
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يقدم هذا القسم نظرة شاملة عىل مؤرشات األداء الرئيسية االسرتاتيجية التي ترصد التقدم يف جودة 
الحياة يف الربنامج. ومع ذلك، فإن بعض مؤرشات األداء الرئيسية سوف يتم رصدها من قبل املركز 

الوطني لقياس أداء األجهزة العامة عندما يتم تعيني االسرتاتيجيات ذات الصلة )أي للرتويح والرتفيه 
داخل املنزل(. وسيتم رصدها يف النصف الثاين من عام 2019 فصاعدا. مؤرشات األداء الرئيسية ذات 

الصلة:

الرتويح	 
· عدد محالت األطعمة واملرشوبات  

· نسبة إنفاق املستهلك عىل عروض األطعمة واملرشوبات
· عدد املطاعم الراقية )املطاعم التي تم منحها نجمة من ميشالن(

· مساحة املوالت باملرت املربع للفرد

· عدد املشاريع األيقونية

· نسبة متثيل العالمات التجارية العاملية

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

· عدد وسائل اإلعالم املتاحة )مثل الراديو والتلفاز والصحف(

يتم تصنيف العروض املتعلقة بنمط الحياة ضمن أربعة أنواع:

البنية التحتية – هي مواقع ملموسة سيتم تجديدها أو بناؤها لتمكني تقديم الخدمات )أي دور 	 
السينام، واملدن الرتفيهية، واملرافق الرياضية، واملتاحف، واملسارح، واملطاعم وغريها(

 الفعالية – استضافة فعاليات ملرة واحدة )كاملهرجانات والحفالت الغنائية( 	 
النشاط – إقامة أنشطة اعتيادية يف املواقع امللموسة )أي سيقدم كل مرسح عدداً من 	 

املرسحيات، التمثيليات، العروض كل عام(
املحتوى – العناوين/املواد الرتفيهية املتاحة )أي األلعاب اللوحية، والكتب، واألفالم وغريها( 	 

 
يتم تحديد مستهدفات الفعاليات لفئات الرتفيه والرتاث والثقافة عىل حد سواء، إذ يعد التمييز الواضح 

أمرا رضوريا إلدراك الفرق بني أهداف كل فئة بشكل أفضل.

متثل الفعاليات الرتفيهية املبارشة مجموعة من العناوين املختلفة التي ستقام يف جميع أنحاء 	 
اململكة خالل السنة )أي إذا تم  إقامة حفل أوركسرتا الكونسريتجيبو امللكية أكرث من مرة يف 

العديد من املناطق، ستحتسب كفعالية مبارشة واحدة فقط( 
متثل الفعاليات الثقافية والرتاثية والدينية العديد من املهرجانات/املؤمترات التي ستقام يف 	 

اململكة خالل السنة )عىل سبيل املثال الجنادرية، وعيدي الفطر واألضحى، واليوم الوطني 
وغريها(

باإلضافة إىل ذلك، ميلك الربنامج 4 مؤرشات أداء رئيسية متعلقة بقابلية العيش

الهدف 
االسرتاتيجي

السمة ذات 
الصلة

مؤرش األداء 
الرئييس 
للمعيشة

املستهدف خط األساس
فئة مؤرش األداء الرئييس2020

اإلسكان 
والتصميم 

الحرضي والبيئة  

اإلسكان

توفري 
اإلسكان

الحصة السكنية 
)آالف املنازل( 

نسبة إىل عدد 
السكان

وزارة اإلسكان ضمن برنامج 0.990.99
اإلسكان
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الهدف 
االسرتاتيجي

السمة ذات 
الصلة

مؤرش األداء 
الرئييس 
للمعيشة

املستهدف خط األساس
فئة مؤرش األداء الرئييس2020

الجرائم

األمن واالستقرار 

مجتمع خال 
من جرائم 

القتل

معدل حاالت 
القتل املتعمد 

عن كل 100,000 
نسمة

وزارة الداخلية1.51.3

معدالت 
متدنية 

من جرائم 
العنف

مستوى جرائم 
وزارة الداخلية11العنف

تحقيق 
إدراك 
واسع 

النطاق 
لألمان

التصور الشامل 
وزارة الداخلية32ملستوى األمن

تتضمن أقسام امللحق )8 ب( تفاصيل إضافية حول جميع مؤرشات األداء الرئيسية. ويتضمن امللحق 
عىل وجه الخصوص التفاصيل التالية:

تعريف مؤرشات األداء الرئيسية	 
 املعايري العاملية، املستهدفات واملسارات	 
 تعريف مفصل للفئات الفرعية ضمن األبعاد الرئيسية )مثل الرتفيه والثقافة(	 

2.ج.2.  التزامات 2020 ملؤرشات األداء األخرى
يستعرض هذا القسم تفاصيل بقية مؤرشات األداء األخرى والتي ال ميلكها الربنامج ولكنها مهمة جداً 

لضامن التنفيذ الشامل لتطلعات جودة الحياة.

مؤرشات األداء الرئيسية ال 31 الواردة أدناه تم ترميزها باأللوان وفقا للملكية استناداً إىل الفئات الثالث 
املحددة يف بداية القسم 2.ج

األصفر: اململوكة من قبل برامج تحقيق الرؤية األخرى. وقد تم تحديد املستهدفات من قبل برنامج 	 
جودة الحياة 2020 ومواءمتها مع برامج تحقيق الرؤية املعنية. وتبقى مسؤولية التنفيذ مع 

برامج تحقيق الرؤية املعنية ولكن سيقوم برنامج جودة الحياة 2020 برصد األداء لضامن تحقيق 
املستهدفات. وقد تم هذا التوافق من خالل عدة اجتامعات مع الجهات املعنية.

األحمر: املالكون غري مؤكدين. األهداف املرتبطة مبؤرشات األداء الرئيسية هذه ليست مملوكة ألي 	 
جهة. سيتم تأكيد املستهدفات حني يتم تعيني مالك لها. 

الرمادي: خارج عن سيطرة الربنامج. مؤرشات األداء الرئيسية تتجاوز مسؤولية أي برنامج تحقيق 	 
رؤية. وقد وضعت املستهدفات عىل أساس معايري أكرث البلدان مالءمة للعيش. سيقوم برنامج 

جودة الحياة 2020 برصد األداء ملتابعة األثر عىل جودة الحياة بشكل عام.
 	

هناك 25 مؤرش أداء رئييس ضمن قابلية العيش ال ميلكها الربنامج:
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مؤرش األداء السمة ذات الصلة
فئة مؤرش األداء املستهدف 2020خط األساسالرئييس للمعيشة

الرئييس

الرعاية الصحية

الرعاية الطبية

توفري الرعاية الطبية 
للجميع

عدد األرسّة يف 
املستشفيات لكل 

1,000 مواطن
2.22.3

تتبناه وزارة الصحة 
ضمن برنامج التحول 

الوطني 2020

توفري رعاية طبية 
بأسعار معقولة

اإلنفاق الصحي من 
14.311.0املرصوفات النرثية

تتبناه وزارة الصحة 
ضمن برنامج التحول 

الوطني 2020

مستويات الصحة

متوسط العمر طول العمر الصحي
74.376املتوقع )بالسنوات(

تتبناه وزارة الصحة 
ضمن برنامج التحول 

الوطني 2020

غياب ظروف التغذية 
%28.7%28.7معدل البدانةالصحية

تتبناه وزارة الصحة 
ضمن برنامج التحول 

الوطني2020

غياب ظروف التغذية 
الصحية

تفيش مرض 
%13.4%13.4السكري

تتبناه وزارة الصحة 
ضمن برنامج التحول 

الوطني 2020

اإلسكان والتصميم 
الحرضي والبيئة

اإلسكان

انتشار امللكية 
السكنية عىل نطاق 

واسع

نسبة املالكني 
ملنازلهم من 

السكان
49.8%60%

تتبناه وزارة اإلسكان 
ضمن برنامج اإلسكان 

لتحقيق الرؤية 

التصميم الحرضي

توفري املساحات 
الخرضاء

حصة الفرد من 
املساحة الخرضاء 

مقدرة باألمتار 
املربعة

0.91.46

تتبناه وزارة الشؤون 
البلدية والقروية 

ضمن برنامج التحول 
الوطني 2020

إمكانية امليش
عدد الخطوات التي 
يخطوها كل شخص 

يومياً
3,8074,040

تتبناه: وزارة الشؤون 
البلدية القروية 

ضمن برنامج التحول 
الوطني 2020

جودة البيئة

الهواء النقي

انبعاثات غاز ثاين 
أكسيد الكربون 

الناجمة عن احرتاق 
الوقود مقدرة 

باألطنان لكل مليون 
دوالر أمرييك 

من إجاميل الناتج 
املحيل للعام 2014

10693

وزارة الطاقة 
والصناعة والرثوة 

املعدنية 
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مؤرش األداء السمة ذات الصلة
فئة مؤرش األداء املستهدف 2020خط األساسالرئييس للمعيشة

الرئييس

الفرص االقتصادية 
والتعليمية

فرص التعلم

طلبة عىل درجة 
عالية من الكفاءة

العالمات املحّصلة 
يف الربنامج الدويل 

لتقييم الطلبة
460460

تتبناه وزارة التعليم 
ضمن برنامج تعزيز 
الشخصية الوطنية

مؤسسات معرتف 
بها عاملياً

عدد الجامعات 
املحلية املصنفة 

عاملياً
33

تتبناه وزارة التعليم 
ضمن برنامج تعزيز 
الشخصية الوطنية

فرص التوظيف

مقدرة البلد عىل 
جذب املواهب

ترتيب مؤرش 
3937التنافسية العاملية

تتبناه وزارة العمل 
والتنمية االجتامعية 
ضمن برنامج التحول 

الوطني 2020

زيادة نسبة العاملني 
%9%13معّدل البطالةمن السكان

تتبناه وزارة العمل 
والتنمية االجتامعية 
ضمن برنامج التحول 

الوطني 2020

توفري فرص توظيف 
%28%21معّدل توظيف اإلناثمتكافئة

تتبناه وزارة العمل 
والتنمية االجتامعية 
ضمن برنامج التحول 

الوطني 2020
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مؤرش األداء السمة ذات الصلة
فئة مؤرش األداء املستهدف 2020خط األساسالرئييس للمعيشة

الرئييس

البنية التحتية والنقل

النقل والبنية التحتية

إتاحة الوصول 
املريح إىل الوجهات 

العاملية

عدد الرحالت الدولية 
املبارشة )تبعاً 

للمدينة أو التواتر(

جدة: 84، الرياض: 56، 
الدمام: 33

جدة: 84، الرياض: 56، 
الدمام: 33

تتبناه الهيئة العامة 
للطريان ضمن 

اسرتاتيجية النقل 
الوطنية التابعة 

لوزارة النقل

تقليل االختناقات 
املرورية

عدد الساعات التي 
يقضيها الراكب 

عالقاً يف الزحمة 
املرورية يف السنة 

الواحدة

جدة: 29، الرياض: 
39، الدمام: 12

جدة: 29، الرياض: 
39، الدمام: 12

تتبناه وزارة الشؤون 
البلدية والريفية 

ضمن برنامج التحول 
الوطني 2020

طرقات خالية من 
الحوادث

عدد الوفيات جراء 
الحوادث املرورية 

عن كل 100,000 
نسمة

2823

تتبناه وزارة الصحة 
ضمن برنامج التحول 

 الوطني 
2020

وسائل النقل العامة واملشرتكة

استخدام وسائل 
النقل العامة من 

قبل الجميع

حصة الفرد الواحد 
من الرحالت السنوية 

يف وسائل النقل 
العامة

وزارة النقل/الهيئة 015
العامة للنقل

مبيعات السيارات 
الكهربائية

نسبة السيارات التي 
%1.5%0تعمل بالكهرباء

يتبناه املركز 
السعودي لكفاءة 

 الطاقة ضمن برنامج 
NIDLP لتحقيق 

الرؤية

الخدمات املستدامة

توفري الطاقة 
املستدامة

نسبة الطاقة 
املتجددة إىل 

إجاميل الطاقة 
املستخدمة

0%4%

تتبناه وزارة الطاقة 
والصناعة والرثوة 

املعدنية ضمن 
برنامج الوطني 

للتنمية الصناعية 
والتخطيط والتنفيذ

التخلص من النفايات 
بكفاءة

نسبة النفايات 
املعاد تدويرها من 

إجاميل النفايات 
املنتجة

12.5%40%

تتبناه وزارة الشؤون 
البلدية والقروية 

ضمن برنامج التحول 
الوطني 2020

إمكانية االتصال

مجتمع موصول 
بالشبكة

عدد األجهزة 
املوصولة باإلنرتنت 

لكل فرد واحد 
وزارة االتصاالت 3.66

وتقنية املعلومات

مؤرش جاهزية توفري أحدث التقنيات
3325الشبكة )تصنيف(

جهة التبني 
املقرتحة: وزارة 
االتصاالت وتقنية 
املعلومات ضمن 

برنامج التحول 
الوطني2020
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مؤرش األداء السمة ذات الصلة
فئة مؤرش األداء املستهدف 2020خط األساسالرئييس للمعيشة

الرئييس

األمن والبيئة 
االجتامعية

الخدمات الحكومية

توفري حكومة 
إلكرتونية فعالة

مؤرش مسح 
الحكومات 
اإللكرتونية

4424

تتبناه وزارة االتصاالت 
وتقنية املعلومات 
ضمن برنامج التحول 

الوطني 2020

مؤرش قياس الفساد مكافحة الفساد
6240للعام 2016 )تصنيف(

تتبناه وزارة االقتصاد 
والتخطيط ضمن 

برنامج التحول 
الوطني 2020

التسامح واملساواة

تحقيق مساواة تامة 
بني الجنسني

مؤرش انعدام 
املساواة بني 

الجنسني
504537

باإلضافة إىل ذلك، هناك 6 مؤرشات أداء رئيسية ضمن منط الحياة متلكها برامج تحقيق الرؤية األخرى. 
وعىل وجه التحديد، هي تلك املؤرشات املتعلقة بالرتاث، اململوكة من قبل الهيئة العامة للسياحة 

والرتاث الوطني يف برنامج التحول الوطني 2020 ، وتلك املتعلقة بالتطوع، والتي متلكها وزارة العمل 
والتنمية االجتامعية يف برنامج التحول الوطني 2020 أيضاً:

فئة مؤرش األداء املستهدف 2020خط األساسمؤرش األداء الرئييس للمعيشةالسمة ذات الصلة
الرئييس

ون
فن

وال
ة 

اف
ثق

وال
ث 

رتا
ال

الرتاث

البنية التحتية الرتاثية 
246450عدد البنى التحتية الرتاثيةالشمولية

تتبناه الهيئة العامة 
للسياحة والرتاث 

الوطني، ضمن برنامج 
التحول الوطني 2020

عروض الخدمات 
2340عدد الفعاليات الرتاثية املستضافةالرتاثية الشاملة

تتبناه الهيئة العامة 
للسياحة والرتاث 

الوطني، ضمن برنامج 
التحول الوطني 2020

االهتامم العام 
بالثقافة الوطنية

عدد مواقع الرتاث العاملي املعرتف 
47بها يف اليونسكو

تتبناه الهيئة العامة 
للسياحة والرتاث 

الوطني، ضمن برنامج 
التحول الوطني 2020

االهتامم العام 
بالثقافة الوطنية

عدد عنارص الرتاث الثقايف غري 
46املادية حسب اليونسكو

تتبناه الهيئة العامة 
للسياحة والرتاث 

الوطني، ضمن برنامج 
التحول الوطني 2020

القطاع الثالث 

ية
امع

جت
اال

ة 
رك

شا
مل

ا

300 ألف23 ألفعدد املتطوعني يف السعوديةاألعامل التطوعية

تتبناه وزارة العمل 
والتنمية االجتامعية، 
ضمن برنامج التحول 

الوطني 2020

عدد املنظامت غري 
الحكومية

عدد املنظامت غري الحكومية لكل 
10000.010.05 ساكن

تتبناه وزارة العمل 
والتنمية االجتامعية، 
ضمن برنامج التحول 

الوطني 2020
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2.د  منهجية وضع املستهدفات

التطلعات والسامت ومؤرشات األداء الرئيسية
جرى تحديد التطلعات ملؤرشات األداء الرئيسية املنتقاة مقابل كل سمة بغية بلوغ التطلع األسمى 
للمملكة بتضمني ثالث مدن سعودية عىل األقل يف قامئة املدن املئة األفضل عيشاً. وقبل تطوير 

السامت املطلوبة قمنا أوالً بتحديد مجموعة من األبعاد األساسية لكل فئة. ومن حيث املبدأ، فإن 
األبعاد تتدرج إىل مستوى إضايف أكرث عمقاً وهو مستوى العنارص املكونة للفئات املختلفة. فعىل 

سبيل املثال، تندرج ضمن فئة ”البنية التحتية والنقل“ أبعاداً متعددة، من بينها بعد ”البنية التحتية 
للنقل“.

عقب تعريف جودة الحياة، خلص الربنامج إىل الئحة من 10 فئات و25 بعداً. جرى وضع األبعاد باالعتامد 
عىل دراسات ومقارنات معيارية مكثّفة )كام هو مبنّي يف القسم 1.ب(، األمر الذي أدى إىل تحديد 

العنارص الفرعية ملؤرشات جودة الحياة األكرث مالءمة. وقد كان الهدف من تحديد الئحة السامت، تجزئة 
األبعاد املوضوعة إىل بنود محددة وقابلة للتنفيذ ميكن قياسها بسهولة وربطها مبؤرشات األداء 

الرئيسية. وبالعودة إىل املثال السابق، نجد أن السمة املالمئة لبعد ”البنية التحتية والنقل“ ميكن 
أن تكون »طرقات خالية من الحوادث«. وقد جرى االختيار النهايئ ملؤرشات األداء الرئيسية )املرتبطة 

بسامتها ذات الصلة( باالعتامد عىل لوائح تصنيف ونرشات سنوية صادرة عن قواعد بيانات مرموقة، 
وغريها من الربامج املشابهة، بحيث يكون الهدف النهايئ قياس األداء العام يف كل فئة. ولذلك فقد 

جرى متثيل كل فئة عرب مؤرش أداء رئييس وتطلعات ومستهدفات ذات صلة. 

إتاحة الوصول املريح إىل الجهات 
العاملية

تقليل االختناقات املروريةطرقات خالية من الحوادث

جدة 29: الرياض 29 الدمام: 612جدة: 95 الرياض: 60 الدمام 37�

عدد الرحالت الدولية املبارشة (تبعا 
للمدينة أو التواتر)

عدد الوفيات جراء حوادث املرور عن 
كل 100,000 نسمة

عدد الساعات التي يقضيها الراكب عالقا 
يف الزحمة املرورية يف السنة الواحدة

منط الحياة قابلية العيش

الشكل 23: املنهجية الهرمية من األعىل إىل األسفل لربنامج جودة الحياة 2020 – البنية التحتية للنقل مثاالً

جــودة الــحــيــاة

البنية التحتية والنقل

إمكانية االتصالالخدمات املستدامة وسائل النقل العام/املشرتكالنقل والبنية التحتية 

النطاق الكيل للربنامج 1

2

10

25

52

58

58

العنارص الرئيسة

الفئات

أبعاد

السامت

مؤرشات األداء
الرئيسية

مستهدفات 2020
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منهجية قياس األداء وتحديد املستهدفات
بعد تحديد أهم مؤرشات األداء الرئيسية وأكرثها مالءمة، جرى وضع مستهدفات واضحة اعتامداً عىل 

نهج قياس لألداء مؤلف من ثالث طبقات. فلقد حدد هذا النهج أوالً مجموعات من املقاييس والنقاط 
املرجعية عىل مراحل ثالث: البلدان األفضل عيشاً يف العامل، والبلدان التي تعلو اململكة مبارشة يف 

املرتبة عىل قامئة أفضل البلدان عيشاً، والنقاط املرجعية اإلقليمية. وفيام ييل مجموعة البلدان 
املرجعية:

البلدان األفضل عيشاً التي تحتل دامئاً أفضل املراتب عىل مؤرش قابلية العيش الصادر عن وحدة 	 
املعلومات التابعة ملؤسسة )Economist( عىل مستوى البلدان واملدن عىل حد سواء: أسرتاليا، 

كندا، أملانيا، الرنويج، سويرسا.

والبلدان التي تعلو اململكة مبارشة، والتي تحتل املراتب بني 80 و100 عىل مؤرش قابلية العيش 	 
الصادر عن وحدة املعلومات التابعة ملؤسسة ) Economist( : الربازيل، الصني، رومانيا، جنوب 

أفريقيا.

النقاط املرجعية اإلقليمية التي تتمتع بظروف اجتامعية سياسية وثقافية مامثلة وتواجه التحديات 	 
الجيوسياسية ذاتها.

يف حال عدم االعتبار باملقارنات املعيارية، تم استخدام األدلة املعرتف بها دوليا لتحديد األهداف 	 
ملؤرشات أداء رئيسية معينة.

ميكن رشح النهج املتبع عىل مثال فئة ”النقل والبنية التحتية“ التي أُدرجت ضمنها سمة ”طرقات خالية 
من الحوادث“. ففي هذه الحالة يكون مؤرش األداء الرئييس املرتبط بهذه السمة ”عدد الوفيات جراء 
حوادث املرور لكل 100,000 نسمة“ )باالعتامد عىل مصادر متعددة مبا فيها منظمة الصحة العاملية، 

والرابطة األمريكية للمتقاعدين وغريهام(. ويرتاوح هذا املعدل املرجعي يف البلدان األفضل عيشاً بني 
3.3 و6 حاالت وفاة جراء حوادث املرور لكل 100,000 نسمة. وانطالقاً من خط األساس الراهن للمملكة 

العربية السعودية البالغ 27.4 حالة وفاة جراء حوادث املرور لكل 100,000 نسمة، فإن التطلع للعام 
2030 هو أن ينخفض ذلك الرقم إىل 6 حاالت وفاة متاشياً مع املعدل الراهن يف أفضل البلدان عيشاً 

يف العامل.

ولتحديد مستهدفات العام 2020 أُخذ يف الحسبان عامالن أساسيان: النمو الخطي املطلوب لتحقيق 
تطلّع عام 2030 واملدة الزمنية الالزمة لذلك. ولضامن أن تكون املستهدفات واقعية وقابلة للتحقيق، 

جرت مواءمة التطلعات )قدر املستطاع( مع الجهات املسؤولة. ففي حالة ”عدد الوفيات جراء حوادث 
املرور“ تستغرق العوامل األساسية التي سيتم تفعيلها، كتحسني البنية التحتية وتغيري عادات القيادة، 

مدة زمنية طويلة، ولذلك جرى تحديد املستهدفات للعام 2020 لتصل إىل 23 حالة مبعدل أقل من 
نسبة النمو الخطي املطلوبة لتحقيق تطلعات عام 2030، وذلك متاشياً مع النهج الذي سارت عليه 

البلدان األخرى التي حققت انخفاضاً ملموساً يف عدد الوفيات جراء حوادث املرور )مثل إسبانيا(. 
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2.هـ  مقاييس االقتصاد الكيل

حدد فريق الربنامج، بالتعاون مع جهات داعمة مختلفة، مساهمة الربنامج يف تعزيز مقاييس االقتصاد 
الكيل للمملكة. ويعود هذا األثر إىل مبادرات برنامج جودة الحياة 2020 وما تطلبه من ميزانيات. ويلخص 

الجدول التايل األثر السنوي والرتاكمي للربنامج. 

201820192020خط األساسالوحدةاملقياس

مقاييس 
االقتصاد الكيل

47768185مليار ر. سالناتج املحيل اإلجاميل

4211921مليار ر. س	 استثامر

091110مليار ر. س	 تنمية

43475054مليار ر. س	 استهالك

إجاميل استحداث الفرص يف القطاع 
290310327346# آالفالخاص

%67%64%59%56%املساهمة يف املحتوى املحيل

0127216531983مليون ر. سإيرادات غري نفطية

2888مليار ر. ساستثامر غري حكومي

7.720-7.032-6.234--مليار ر. سميزان املدفوعات*

%2.051%1.694%0.526%1.184%معدل االستهالك

%2.085%1.981%5.754%0.114-%معدل التضخم

0151617مليار ر. سامليزانية العامة

* استطاع الربنامج حساب ميزان املدفوعات 

 يتطلب إنشاء جزيرة للفنون والثقافة يف جدة وبناء مجمع الفنون املليك ميزانية تتخطى عام 2021 
و2022 إلكامل البنية التحتية التي ستبدأ يف 2018. 

 لقد ُوضعت منهجية الناتج املحيل اإلجاميل واستحداث فرص العمل يف القطاع الخاص إثر مناقشات 
مع ممثلني من وزارة االقتصاد والتخطيط ووزارة املالية والبنك الدويل وصندوق النقد الدويل 

والجهات الداعمة.

يقدم تقييم الناتج املحيل اإلجاميل واستحداث فرص العمل عىل مستوى القطاعات نظرة شاملة عىل 
األثر املبارش وغري املبارش واملستحدث. وتجمع املنهجية األثر الناتج عن ثالثة أساسات:

االستثامر )العام والخاص( يف تشييد البنية التحتية: االستثامرات املخطط لها لتشييد البنية التحتية 	 
ومتكني عروض منط الحياة. ويشمل هذا استثامرات عامة )مثل، تجديد املالعب الرياضية أو بناء 

مكتبات أو مرافق يف املدارس والجامعات( واستثامرات خاصة )مثل بناء مدن مالهي ودور سينام 
وصاالت ألعاب رياضية(.

اإلنفاق الحكومي عىل تطوير القطاع: اإلنفاق عىل ترويج عروض منط الحياة التي وضعت مؤخراً 	 
وتسويقها )مثل، حمالت التوعية بأهمية الرياضة واملسابقات الفنية( باإلضافة إىل تنفيذ العمليات 

)فصول الرتبية البدنية وصيانة املتاحف مثالً(.

االستهالك النهايئ يف قطاع منط الحياة: القيمة املتكررة الناتجة عن استفادة األرس من العروض 	 
الجديدة )مثل، إيرادات مدن املالهي ورشاء املعدات الرياضية(.

طُبقت املضاعفات عىل كل أساس لتحديد أثرها املحتمل عىل الناتج املحيل اإلجاميل واستحداث فرص 
العمل. واستُِمدت هذه املضاعفات من جداول املدخالت واملخرجات التي تراعي مسبقاً نفاذية االقتصاد 
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)أي االسترياد والتصدير(. ومبا أن هذه القطاعات حديثة العهد يف اململكة، فقد استخدم مزيج 
من املضاعفات املستمدة من املقارنة مع بلدان أخرى ذات قطاعات رياضة وترفيه وفنون وثقافة 

واستجامم متطورة )تركيا واململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية مثالً(.  

بالنسبة للعديد من املقاييس، هناك قفزة كبرية بني عامي 2020 و2030. ويرجع السبب يف ذلك إىل 
الطبيعة الخاصة بهذا الربنامج، إذ سيستثمر الربنامج يف تحفيز قطاعات جديدة أو غري مطورة. وسوف 
ينمو االستهالك يف هذا القطاع عىل وجه التحديد برسعة مع توسع القطاع بالتوازي مع النمو الذي 

يحدث بني عامي 2020 و2030 استناداً إىل جميع االستثامرات التي متت بني عامي 2018-2020.

وإذا	أخذنا	الناتج	املحيل	اإلجاميل كمثال - فإن الوضع الراهن لقطاعات برنامج جودة الحياة 2020 من 

حيث الناتج املحيل اإلجاميل يبلغ ٪2.5 تقريباً من الناتج املحيل اإلجاميل غري النفطي لعام 2016. 
واستناداً إىل مبادرات الربنامج، فإننا نتوقع أن تنمو هذه القطاعات بنحو ٪20 سنوياً حتى عام 2020 

ثم ٪10 سنوياً حتى عام 2030. ونود التنويه عن أن تحقيق هذا النمو أمر ممكن ألن القطاع صغري جداً 
ويعمل يف ظل قيود كثرية )مثل عدم وجود تراخيص لدور السينام(. ومبجرد إزالة هذه القيود وتنفيذ 

مبادرات الربنامج، فمن املتوقع حدوث منو رسيع.

بالنسبة	للوظائف، فقد عمل الربنامج عن كثب مع الجهة املختصة وقام بإعداد تقديرات لتوفري 

الوظائف املبارشة يف القطاع الخاص لكل مبادرة من مبادرات الربنامج. وإجامالً، تسهم 38  مبادرة يف 
الربنامج بشكل مبارش يف توفري الوظائف، وهو ما ميثل األعداد الواردة يف جدول مقايس االقتصاد 

الكيل أعاله. وباإلضافة إىل هذه الوظائف الناجمة مبارشة عن األنشطة يف مبادرات بعينها، هناك أثر 
أوسع للمبادرات عىل قطاعات منط الحياة وعىل االقتصاد ميكن أن تؤدي إىل توفري وظائف إضافية 

تفوق األرقام املذكورة، لكن يصعب تقديرها بدقة.

وقد	تم	حساب	املحتوى	املحيل للربنامج بناء عىل الناتج املحيل اإلجاميل بعد أخذ الترسبات من 

االقتصاد بعني االعتبار. وكانت الترسبات الثالثة الرئيسية التي أخذت بعني االعتبار هي املستوردات 
وحواالت املقيمني واألرباح املعادة إىل الوطن. أوالً، البد من استرياد مواد ومعدات البناء بغية تنفيذ 

عروض منط الحياة. ثانياً، تنبع التحويالت من عمل املقيمني العاملني يف تطوير القطاع وتشغيله. 
ثالثاً، ستعيد املؤسسات األجنبية التي ستستثمر يف منط الحياة حصة من أرباحها إىل بلدها. ولزيادة 

املحتوى املحيل، سيسعى الربنامج إىل زيادة حصة املواد واملعدات املحلية بهدف تخفيض 
املستوردات وزيادة مساهمة املوظفني السعوديني واملؤسسات السعودية العاملة يف القطاع.

لقد	قُّدرت	اإليرادات	غري	النفطية لكل املبادرات عىل مستوى الربنامج. يف املجموع، تشكل اإليرادات 
غري النفطية يف عام 2018 من الربنامج أقل من ٪1 من اإليرادات املتوقعة يف عام 2018. وبحلول عام 

2030، ستنمو اإليرادات غري النفطية الناتجة عن الربنامج مبعدل عرشة أضعاف، ومن الجدير بالذكر، أن 
العائدات من هذا القطاع ستكون أكرب بكثري بعد األخذ بعني االعتبار عائدات صندوق االستثامرات العامة 

الناتجة عن رشكة الرتفيه وغريها من املشاريع املتعلقة بالرتفيه. ومل يتم احتساب هذه العائدات هنا 
لتجنب االزدواجية يف الحساب مع برنامج صندوق االستثامرات العامة. 

وقُّدر	االستثامر	غري	الحكومي من مساهمة القطاع الخاص يف البنية التحتية. ومن أهم أولويات 

الربنامج إرشاك القطاع الخاص. وعموماً، وكام هو موضح سابقاً يف هذه الوثيقة، سنقوم باالعتامد 
عىل 4 أساسات لضامن أقىص قدر من مشاركة القطاع الخاص: )1( تحسني مشاركة القطاع العام يف 

املجاالت املالمئة التي ال توجد فيها عوائد مجزية للقطاع الخاص، )2( توفري حوافز مالية لتعويض 
الفجوات يف الربحية بالنسبة للقطاعات، )3( توفري جميع العوامل الرضورية )غري املالية( لخفض مخاطر 

االستثامر،و)4( إدارة مشاركة القطاع الخاص بفعالية، ويتمثل ذلك يف التعاون مع الهيئة العامة 
لالستثامر، والتي حددت بالفعل أكرث من 200 مستثمر عىل الصعيد الدويل.

أما بالنسبة مليزان املدفوعات فيتألف من ثالثة عنارص:
الحساب الجاري -يقيس امليزان التجاري للبلد باإلضافة إىل صايف الدخل واملدفوعات املبارشة
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حساب رأس املال -يقيس التغيريات يف امللكية املحلية لألصول األجنبية وامللكية األجنبية لألصول املحلية

الحساب املايل -يقيس املعامالت املالية التي ال تؤثر عىل دخل البلد أو إنتاجه أو مدخراته

نظرا لطبيعة الربنامج، نعتقد أنه لن يؤثر إال عىل الحساب الجاري يف اململكة، وتحديداً امليزان التجاري. 
وميثل العنرص األخري الفرق بني صادرات البلد ووارداته.

سوف يعتمد الربنامج غالباً عىل واردات السلع والخدمات لتحقيق املستهدفات الطموحة، ويف 
الوقت نفسه، لن يتم توليد الصادرات مبارشة ألن تركيز الربنامج يف الوقت الحايل عىل تطوير القدرات 

الداخلية والبنى التحتية وتقديم العروض املرتبطة بجودة الحياة، وعىل هذا األساس افرتض الربنامج 
تجاهل قيمة الصادرات.

أما بالنسبة للواردات: فقد قام الربنامج بتطوير منوذج لحساب حصة املنتجات والخدمات األجنبية يف 
النفقات الرأساملية ونفقات التنمية/االستهالك )التشغيلية(، ثم يتم رضب حصة املنتجات والخدمات 

األجنبية يف مقدار االستثامر والتنمية/االستهالك للحصول عىل قيمة الواردات النهائية.

سيسهم الربنامج يف ميزان املدفوعات السعودي عىل النحو التايل:

201820192020خط	األساسمليار	ريال	سعودي

7.72-7.03-6.23-0مساهمة	الربنامج	يف	ميزان	املدفوعات

متثل هذه األرقام قيمة ميزان املدفوعات التي توصل إليها الربنامج، وتم حسابها عىل أنها صايف 
الفرق بني صادرات وواردات الربنامج.

عالوة عىل ذلك، سيحدث الربنامج، يف حال نجاحه يف تحقيق طموحاته عىل صعيد قابلية العيش 
ومنط الحياة، أثراً واسع النطاق عىل االقتصاد ككل. وسيأيت هذا األثر من مصادر متعددة يف شكل 

استثامرات إضافية محلية وأجنبية خاصة، واحتفاظ أكرب باملقيمني، وعدد أكرب من الزوار وإنفاق أكرث لكل 
زيارة. ومن غري املمكن تقدير هذا األثر الواسع بدقة، غري أننا درسنا االرتباط بني جودة الحياة والناتج 

املحيل اإلجاميل عاملياً، وذلك لتقديم نوع من التصور عن مقدار هذا األثر.

لقد جرى تقديره من خالل تقييم أثر تحسني ترتيب اململكة عىل مؤرش املعيشة. وأظهر تحليل الرتاجع 
أن االرتقاء مرتبة واحدة عىل سلم الرتتيب يرتبط بزيادة 1,780 ريال سعودي يف نصيب الفرد من الناتج 

املحيل اإلجاميل. ولذلك، فإن نجاح اململكة يف إيصال مدينة واحدة إىل قامئة أفضل 100 مدينة 
بحلول عام 2020، وثالث مدن بحلول عام 2030، يعني وصول األثر عىل الناتج املحيل اإلجاميل يف 

2020 إىل 400 مليار ريال سعودي. ويعود الفضل يف هذا، حال تحققه، إىل الجهود املبذولة عىل 
صعيد قابلية العيش ومنط الحياة، مبا يشمل الجهود املبذولة عىل صعيد برامج أخرى لتحقيق الرؤية. 

ومع مطلع العام املقبل، سيتعاون الربنامج مع وزارة املالية والبنك الدويل لتقييم أثر برنامج جودة 
الحياة 2020 عىل االقتصاد الكيل بتفصيل أكرب، وذلك باستخدام منوذج توازن عام.
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الشكل 24: روافع اإلسهام يف إجاميل الناتج املحيل وخلق فرص العمل

سيساهم برنامج جودة الحياة 2020 يف إجاميل الناتج املحيل من خالل 3  أساسات

الجدول الزمني للتأثري مصدر التأثريالتوصيف األساس

االستثامر يف

تطوير البنية التحتية

التحتية  البنى  لتطوير  استثامرات 
الرضورية لتمكني عروض منط الحياة

عامة  استثامرات 
جزئياً وخاصة جزئياً

تحتاج إىل صناديق 
متويل حكومية

إنفاق عام
تحتاج إىل صناديق 

متويل حكومية

الرتكيز عىل السنوات األوىل تأثري غري 
مستدام (عمليات بناء ملرة واحدة)

إنفاق يف الرتويج لعروض منط الحياة 
يف املطورة حديثاً وتسويقها أكرب  يكون  لكنه  مستمر  تأثري 

خلق  (لتسهيل  األوىل  السنوات 
السوق)

اإلنفاق الحكومي

عىل تطوير القطاع

خاص  االستهالك 
تحتاج  ال  مبجمله 
صناديق  إىل 

متويل حكومية

قيمة السوق الجارية املولدة من خالل 
العروض الجديدة )الفعاليات واألنشطة 

واملحتوى)

تأثري مستمر وهنالك تأثري إضايف يف 
يتطلب  األساس  لكن  الالحقة،  السنوات 
األولية  االستثامرات  بعد  الحقاً  تعزيزاً 

والرتويج االبتدايئ

االستهالك النهايئ

يف قطاع منط الحياة

1

2

3

منهجية حساب املساهمة يف الناتج املحيل اإلجاميل

الـشـكـل 25: مـنهـجية حـسـاب اإلسـهـام فـي إجـمـالـي الــناتـج الـمـحلـي

سيساهم برنامج تحقيق الرؤية الخاص بجودة الحياة يف إجاميل الناتج املحيل من خالل 3 أساسات

وصف األثراملكونات األساس

ا�ستث�ر �

تطوير البنية التحتية

استثامر عام
(جهات برنامج تحقيق الرؤية)

اإلنفاق السنوي عىل البناء

اإلنفاق السنوي عىل الخدمات 
االحرتافية

اإلنفاق السنوي عىل تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت

عامل رضب مبارش
عامل رضب غري مبارش
عامل رضب ُمحَدث
عامل رضب مبارش
عامل رضب غري مبارش
عامل رضب ُمحَدث
عامل رضب مبارش
عامل رضب غري مبارش
عامل رضب ُمحَدث

استثامر خاص

اإلنــــفـــــاق 
الــســـنــوي 
عىل القطاع

قيمة 
مضافة 

ناجمة عن 
االستثامرات

قيمة 
مضافة 

ناجمة عن 
اإلنفاق 
العام 
والخاص

انفاق الحكومي عىل تطوير القطاع

ا�سته�ك النها� يف قطاع منط الحياة

1

2

3

عامل رضب مبارش
عامل رضب غري مبارش
عامل رضب ُمحَدث

 إسهامات يف 

إجاميل الناتج املحيل

100%

20%

5%

75%

v1 تم تضمني الواردات والصادرات يف االستثامر، والتنمية، واالستهالك

منهجية حساب استحداث فرص العمل
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الـشـكـل 26 

سيخلق برنامج تحقيق الرؤية الخاص بجودة الحياة وظائف مبارشة ودامئة من خالل تنمية القطاع واإلستهالك

توصيف التأثرياملكونات األساس

ا�ستث�ر �

تطوير البنية التحتية

استثامر عام
(جهات برنامج تحقيق الرؤية)

اإلنفاق السنوي عىل البناء

اإلنفاق السنوي عىل الخدمات 
االحرتافية

اإلنفاق السنوي عىل تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت

عامل رضب مبارش
عامل رضب غري مبارش
عامل رضب ُمحَدث
عامل رضب مبارش
عامل رضب غري مبارش
عامل رضب ُمحَدث
عامل رضب مبارش
عامل رضب غري مبارش
عامل رضب ُمحَدث

استثامر خاص

اإلنــــفـــــاق 
الــســـنــوي 
عىل القطاع

فرص عمل 
مؤقتة أثناء 

فرتة 
التطوير1

انفاق الحكومي عىل تطوير القطاع

ا�سته�ك النها� يف قطاع منط الحياة

1

2

3

خلق فرص 
عمل مبارشة 

ودامئة1

Iخلق فرص 
عمل دامئة 
غري مبارشة 

وُمحَدثة1 

عامل رضب مبارش
عـامـل ضــرب مــُحـَدث
عامل رضب غري مبارش

100%

20%

5%

75%

1 يف القطاع العام والخاص؛ سعودية وغري سعودية

منهجية حساب األثر الشامل عىل املساهمة يف الناتج املحيل اإلجاميل 

الشكل 27: وعالوة عىل ذلك، سيكون لتحسني جودة الحياة أثر كيل عىل الناتج املحيل اإلجاميل

يتمثل التطلع ا
ساس  ا�ع�اف بث�ث مدن سعودية 

بني أفضل 100 مدينة عيشاً يف 
العامل، وذلك من خالل صعودها:

7 درجات بحلول العام 2020
18 درجة بحلول العام 2030

االستقرار والرعاية الصحية والثقافة 
والبيئة والتعليم والبنية التحتية

سيخلق الصعود درجة واحدة عىل 
سلم املؤرش زيادة يف حصة الفرد 

الواحد من إجاميل الناتج املحيل تقدر 
بـ1,780 ريال سعودي

تطلعات اململكة
املعيشة

التأثري عىل إجاميل الناتج املحيلمؤرش املعيشة للعام 2016

حوايل 400
مليار ريال سعودي

التأثري املتوقع 
عىل إجاميل الناتج 

املحيل يف 
اململكة يف 
العام 2020 1 

التأثري املتوقع 
عىل إجاميل الناتج 

املحيل يف 
اململكة يف 
العام 2030 1

 حوايل  1,025
مليار ريال سعودي

1. يفرتض أن عدد سكانها الحايل يبلغ 32 مليون نسمة
   املصدر: وحدة االستخبارات االقتصادية؛ فريق التحليالت

1

34

100

107

111

118
140

ميلبورن

سنغافورة

الرياض

جدة

الُخرب
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تطلعات امللكة العربية السعودية:

يتمثل التطلع األسايس يف االعتداف بثالث مدن سعودية بني أفضل مدينة عيشاً يف العامل ، وذلك من 
خالل صعودها :

- 7 درجات بحلول العام 2020
- 18 درجة بحلول العام 2030 

الشكل 28: رفع الرتبة بدرجة واحدة يف مؤرش اإليكونوميست للمعيشة

سيخلق 1,780 رياالً سعودياً يف الناتج املحيل اإلجاميل للفرد الواحد

1. 4 بلدان محذوفة بسبب نقص بيانات الناتج املحيل اإلجاميل للفرد الواحد 
   املصدر: وحدة االستخبارات االقتصادية؛ فريق التحليالت
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يعطي تحليل االنحدار 1 لـ 1361 بلدا معامل 1,780 ريال سعودي (475 $) عند الصعود برتبة واحدة يف مؤرش املعيشة
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الوضع	الحايل
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3	الوضع	الحايل

مر مفهوما قابلية العيش ومنط الحياة مبراحل مختلفة من التطور يف اململكة. فعىل صعيد قابلية 
العيش، أسهمت الجهود واالستثامرات التي قامت بها الدولة مؤخراً يف تحقيق اململكة بعض التقدم، 

خاصة يف مجاالت الرعاية الصحية واالقتصاد والتعليم، يف حني ال يزال منط الحياة يف حاجة إىل مزيد 
من التحسني، خاصة فيام يتعلق بتوفر البنية التحتية ”األساسية“ وتطوير ما هو معروض من الخدمات 

املتعلقة بنمط الحياة. 

وقد اعتمد تحديد املعطيات األساسية عىل املنهجية التالية لتقييم فئات جودة الحياة العرش: 

- التقييم الحايل: تقييم األداء الحايل للمملكة يف كل جانب من الجوانب األساسية، مبا يف ذلك 
التحديات 

- املقارنة املعيارية: مقارنة الوضع الراهن يف اململكة بنظريه يف دول أخرى حسب املقاييس 
العاملية 

- املبادرات الحالية: تحديد املبادرات التي تعمل حالياً عىل معالجة التحديات الراهنة 

3.أ قابلية العيش-التحديات الرئيسية والجهود الحالية

 تتألف قابلية العيش من مجموعة من الفئات الرضورية املطلوبة ليك ينعم املواطنون واملقيمون 
بحياة تحقق لهم الرضا، وهي: البنية التحتية والنقل، واألمن والبيئة االجتامعية، والرعاية الصحية، 

والفرص االقتصادية والتعليمية، واإلسكان والتصميم الحرضي والبيئة. ولكل منها أهمية بالغة يف 
تعزيز الجوانب الصحية والثقافية واالجتامعية يف حياة الفرد. وقد كان لجهود االستثامر واسعة 

النطاق أثر يف تحقيق بعض التقدم يف األعوام القليلة املاضية، وال سيام يف مجايل الرعاية الصحية 
والفرص االقتصادية والتعليمية، إال أن جوانب الفئات األخرى، ال سيام التصميم الحرضي والبنية التحتية 

الحرضية، ال تزال بحاجة إىل مزيد من العناية. ومن الجدير بالذكر أن اململكة متتلك اإلمكانات لتلحق 
بركب أقرانها يف كافة هذه الجوانب، وتقدم مستوى من قابلية العيش يكون مصدر فخر ملواطنيها 

واملقيمني عىل أرضها.

3.أ.1  البنية التحتية والنقل 

التقييم الحايل

يعتمد األداء السلس اليومي يف حياة املواطنني عىل وجود أصول متنوعة للبنى التحتية، مبا يف 
ذلك معالجة النفايات واملياه والطاقة واملواصالت العامة وغريها من األصول الحرضية األساسية. وتعد 

خدمات اإلنرتنت والبنية التحتية الحرضية من أهم عوامل التواصل يف أي مدينة، وهي ذات أثر مبارش 
يف تحسني معايري قابلية العيش. 

كام أن هناك مجال لتحسني ترتيب اململكة فيام يتعلق باملؤرشات الخاصة باألجهزة املرتبطة بالشبكة 
للفرد، وقد أقدم القطاع الخاص عىل اتخاذ خطوات مهمة يف هذا الشأن، حيث قامت رشكتي زين 
السعودية ونوكيا عام 2017 بتوقيع مذكرة تفاهم من أجل تطوير الجيل الجديد من اإلنرتنت )الجيل 

الخامس( باإلضافة إىل عدد من تطبيقات اإلنرتنت، وذلك من أجل دعم الجهود الرامية إىل رفع معدل 
استخدام اإلنرتنت من %75 إىل 85%. 

أما فيام يخص تحسني البنية التحتية الحرضية، فإن اململكة تواجه تحديني أساسيني: أولهام ارتفاع 
معدل استخدام  السيارات الخاصة، ويعود ذلك إىل محدودية خيارات النقل العام املوثوقة واملتاحة 

للجميع ، ثانيهام جودة الطرقات. 
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املقارنة املعيارية 

تقع اململكة يف مرتبة متأخرة يف املقاييس املتعلقة بالوفيات الناجمة عن حوادث السري واستخدام 
الطرقات العامة، فمعدل وفيات حوادث السري يف اململكة هو ضمن أسوأ 25 دولة يف العامل )27,4 

وفاة/100,000 فرد(. وعىل صعيد االزدحام املروري، فإن سكان الرياض، عىل سبيل املثال، ميضون 
%16 من وقت القيادة يف تلك االزدحامات، وتبلغ هذه النسبة %10 يف شيكاغو، و%9 يف جوهانسربغ. 

ال عجب أن يكون معدل استهالك الوقود يف السعودية يف وسائل النقل من بني األعىل يف العامل 
)1,42 طن من النفط للفرد(، وهو ضعف استهالك الفرد تقريباً يف فرنسا )0,75( أو السويد )0,87(.

الشكل 29: املقارنة املعيارية للبنية التحتية والنقل 
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املبادرات الحالية 

لقد تم إطالق اسرتاتيجية وطنية للنقل من أجل تعزيز سالمة الطرقات والحد من مشكلة االزدحام. 
ويتمثل العنرص األكرث أهمية يف هذه االسرتاتيجية يف إنشاء خدمة املرتو ونظام النقل بالحافالت 

يف الرياض وجدة واملدينة ومكة والدمام. ومن املتوقع أن يبدأ العمل بخط مرتو الرياض بحلول العام 
2019م. كام يجري إنشاء مراكز  ملراقبة أداء الجهات املعنية بإدارة املرور. والهدف من ذلك  هو 

خفض معدل وفيات حوادث السري من 27,4/100,000 فرد ليصل إىل 6 عىل األكرث لكل 100,000 فرد. 
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3. أ.2  األمن والبيئة االجتامعية 

التقييم الحايل
تعترب  معدالت الجرمية باململكة األدىن عىل مستوى املنطقة. فالرياض، عىل سبيل املثال، تعد من 

أكرث املدن أمناً يف العامل وفقاً للتصنيف العاملي للمدن األكرث أمناً )املرتبة 43(. كام تعد اململكة 
من بني أكرث دول الرشق األوسط استقراراً عىل املستوى السيايس واالمن والبيئة االجتامعية ، وذلك 

بفضل مستوى التالحم بني الشعب والقيادة. أما يف جانب الخدمات الحكومية اإللكرتونية، فإن اململكة 
قد حققت تقدماً كبرياً يف الجوانب األساسية الثالثة: التوفر والنضوج واالستغالل األمثل. فعىل سبيل 

املثال، تقدم البوابة الوطنية أكرث من 2500 خدمة إلكرتونية، إىل جانب التعامالت اإللكرتونية الحكومية 
املتنقلة، والتي تضم أكرث من 130 تطبيقاً لسبعني مؤسسة حكومية. وفيام يخص التسامح ومتكني 

املرأة، متثل السياسات الجديدة يف اململكة خطوات واعدة نحو تحقيق املشاركة الكاملة للمرأة يف 
املجتمع )وذلك مثل الحق يف قيادة السيارة(.

املقارنة املعيارية
 

يهدف برنامج جودة الحياة 2020 الستخدام املعلومات وتقنيات االتصال من أجل تقديم الخدمات العامة 
والتي تتجىل يف األداء الجيد املتحقق يف مؤرش استبيان تطور الحكومة اإللكرتونية. أما فيام يتعلق 
باملساواة بني الجنسني، فام تزال اململكة متأخرة عن الدول املشابهة من حيث ظروف قابلية العيش.

الشكل 30: األمن واالستقرار
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املبادرات الحالية
أطلقت وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات خدمات الحكومة اإللكرتونية يف اململكة، وتعد مبادرة 

”يرس“ أحد أهم املبادرات التي أطلقتها الوزارة، وهو برنامج يعمل عىل إنشاء وتطوير وإدارة معظم 
الخدمات واملنتجات الخاصة بالحكومة اإللكرتونية. وهنالك مبادرات أخرى من وزارة الداخلية تسعى 
لتطوير نظام للهوية الرقمية للمواطنني واملقيمني.  كام صدرت مؤخراً أوامر ملكية متثل مبادرات 

جدية لتحسني املساواة بني الجنسني يف اململكة )متنحها الحق بالتصويت، وقيادة السيارة، وغريها(، 
كام ساعدت بعض الجهات األخرى، مثل الهيئة العامة للرياضة، عىل إزالة بعض العوائق التي متنع 

املرأة من املشاركة يف األنشطة الرياضية أو حضورها.
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3.أ.3  الرعاية الصحية

التقييم الحايل

عىل مدار الخمسة وعرشين عاماً املاضية، حققت اململكة تقدماً كبرياً يف نتائج الرعاية الصحية. 
يسعى برنامج جودة الحياة 2020 إىل تطوير أربع نواٍح أساسية: 1( تقليل نسبة األمراض املتعلقة بنمط 

الحياة، مثل السمنة، وذلك من خالل التشجيع عىل مامرسة الرياضة؛ 2( تسهيل الحصول عىل الرعاية 
الصحية؛ 3( التثقيف وزيادة الوعي حول الرعاية األولية والرعاية املنزلية، 4( تحسني وتطوير القوى 

العاملة يف قطاع الرعاية الصحية. 

املقارنة املعيارية

وفقاً لإلحصاءات، يتسم أداء اململكة يف مجال الرعاية الصحية بالتباين. فمن جهة متوسط العمر، تقع 
اململكة يف نطاق أفضل الدول )76 سنة(، ولكنها متأخرة عن املعدل األفضل عاملياً )80 سنة(. من 

جهة أخرى، فإن ”متوسط العمر الصحي“،الذي يقيس عدد السنوات املتوقع للحياة بصحة كاملة، أقل 
بحوايل 8 سنوات عن املعدل يف الدول العرشة األوىل )منظمة الصحة العاملية، 2016(. ويرتبط بذلك 

معدل انتشار مرض السكري، حيث يرتفع املعدل بشكل كبري يف اململكة )%17,9( مقارنة مبعظم الدول 
األفضل معيشة )املعدل بني %8-3 تقريباً(. ويف جوانب أخرى، يبلغ معدل وفيات الرضع أعىل بحوايل 
%70 من املعدل يف دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، كام تقل نسبة األطباء املتوفرين لكل 

مواطن بحوايل %30 مقارنة باملعدل يف دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. 

الشكل 31: الرعاية الصحية 
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املبادرات الحالية 

هناك تركيز كبري عىل تطوير الرعاية الصحية األساسية عرب بناء منشآت جديدة وتدريب األطباء. أما عىل 
صعيد املستشفيات، فقد بدأت اململكة يف تطبيق برنامج تحول وطني إلدارة األداء يف هذا املجال 

)أداء الصحة( وذلك من أجل تطوير 70 مستشفى من أكرب املستشفيات يف اململكة والتي يرتادها 
حوايل %80 من املرىض. إضافة إىل ذلك، سيشهد مطلع العام القادم إنشاء ثالث مجموعات من 
املستشفيات أو ”مؤسسات رعاية مسؤولة“ يف الرياض والدمام، بحيث تكون مسؤولة عن الصحة 

العامة للسكان بدل االكتفاء بتقديم خدمات الرعاية الصحية للحاالت الحرجة. 

3.أ.4  الفرص االقتصادية والتعليمية 

التقييم الحايل

لقد شكلت السنوات القليلة املاضية تحدياً للسعوديني الباحثني عن فرص التعليم والعمل. ولعل أهم 
املؤرشات عىل ذلك هو عدم انخفاض معدل البطالة يف اململكة، حيث أن نسبة  %12,8 )الهيئة العامة 

لإلحصاء( ظلت ثابتة من عام 2017م. 

هناك فارق ملحوظ يف معدالت البطالة بني النساء والرجال، إذ تصل إىل %33,1 بني النساء و7.4 %  بني 
الرجال )الهيئة العامة لإلحصاء، 2017م(. ومن أهم األسباب املتعلقة بهذا التحدي هو ضعف النمو 

االقتصادي. ففي القطاعات التي تأثرت بشكل كبري، مثل قطاعي اإلنشاءات وتجارة التجزئة عىل وجه 
التحديد، تراجعت معدالت التوظيف خالل العام املايض، مام نجم عنه ترسيحات للعاملة الوافدة 

وخلق بيئة صعبة لتوظيف السعوديني. وقد ترتب عىل هذا قلق العديد من السعوديني بشأن أمنهم 
الوظيفي.

املقارنة املعيارية 

ال تشارك اململكة حالياً يف نظام الربنامج الدويل لتقييم الطالب، ومع ذلك فإن مخرجات التعليم قريبة 
من الدول التي يقل إنفاقها عن اململكة بحوايل %75-%25 عىل طالب الصف الثالث الثانوي  )قاعدة 

البيانات يف البنك الدويل، إحصاءات التعليم، الربنامج الدويل لتقييم الطالب(. كام تعد نسبة إمتام 
التعليم الجامعي متدنية، حيث يبلغ معدل الترسب الجامعي %45، يف حني يبلغ هذا املعدل يف دول 

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية %30 )الخطة االقتصادية التاسعة، منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية(.

أما عىل صعيد التوظيف، فان معدالت البطالة الحالية تزيد بحوايل %5 عن الحد األعىل وفق املعايري 
املعتمدة.



64

7 9

الشكل 32: الفرص االقتصادية والتعليمية 
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املبادرات الحالية 

من بني مبادرات التحول العرشين التي تخطط لها وزارة الرتبية والتعليم، هناك ثالث مبادرات مرتبطة 
بشكل مبارش بتحسني جودة الحياة. فهناك مسارات املعلم الجديدة، من بينها تطوير متطلبات الرتخيص 

وأنظمة التطوير املهني، والتي تهدف إىل ضامن رفع مستوى الجودة لتصل إىل املعايري العاملية. 
كام توجد زيادة يف مشاركة القطاع الخاص، وال سيام عىل مستوى الرشاكات االسرتاتيجية مع الجهات 

املوظفة لتعديل املناهج بحيث تتناسب مع االحتياجات يف مؤسسات التعليم التقني واملهني، 
إذ يجري العمل عىل تطوير منهج جديد، يركز عىل تخصيص وقت أكرب للمهارات العملية/التطبيقية 

)العلوم، التقنية، الهندسة، الرياضيات( والكفاءات العامة )التوجيه الوظيفي(. 

من الجدير بالذكر أن هناك جهود تُبذل لتحسني الفرص االقتصادية يف اململكة. ومن املرتقب أن يكون 
لربامج تحقيق الرؤية األخرى أثر كبري عىل الفرص االقتصادية واملقاربة يف األجور بني الجنسني، 

والسيام برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، وبرنامج ريادة الرشكات الوطنية، وبرنامج 
الرشاكات االسرتاتيجية، وبرنامج التحول الوطني، وهي برامج تركز جميعها عىل تحسني االقتصاد. كام تم 
اإلعالن مؤخراً عن برنامج التوازن املايل والذي سيعمل عىل ضخ 100 مليار ريال سعودي يف االقتصاد 

املحيل يف السنوات املقبلة. وتهدف هذه الجهود إجامالً إىل إطالق اإلمكانات االقتصادية يف 
القطاعات األساسية يف االقتصاد، كالتعدين والخدمات اللوجستية والتصنيع وغريها. كام يتضمن برنامج 
جودة الحياة 2020 املزيد من الجهود التي ستسهم يف هذا الجانب عرب دعم األنشطة يف قطاعات 

الرياضة والثقافة والرتفيه.
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3.أ.5   اإلسكان والتصميم الحرضي والبيئة 

التقييم الحايل

تحتل اململكة مرتبة متأخرة فيام يخص الوصول إىل البيئة الطبيعية، والسكن امليرس، والتصميم 
الحرضي، وجودة البيئة، وجميعها جوانب مهمة لحياة املواطنني. فعىل سبيل املثال، يف مقياس 
مستقل يتعلق بتوفر األماكن املالمئة للميش )Walk score(، فإن الدرجة التي حصلت عليها الرياض 
هي نصف الدرجة التي حصلت عليها مدن نيويورك وسنغافورة ولندن. أما تلوث الهواء يف الرياض 

فهو 15 ضعف املعدالت املحددة يف منظمة الصحة العاملية. 

املقارنة املعيارية 

إن أحد أهم الجوانب التي تعد اململكة متأخرة فيها هو عدد الخطوات التي ميشيها الفرد يومياً، إذ 
أتت اململكة متأخرة عن أفضل املامرسات بأكرث من 1000 خطوة يف اليوم )3,800(. أما عىل مستوى 
نصيب الفرد من املساحات الخرضاء، فإن الرياض متثل العرش وفق معايري منظمة الصحة العاملية. أما 

عىل مستوى ملكية املساكن، فإن اململكة تقع ضمن نطاق أفضل املامرسات، حيث ميلك %50 من 
السكان مساكن خاصة، وال بد رغم ذلك من السعي لتكون اململكة بني أول %5 من أفضل البلدان عيشاً 

يف العامل. 
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الشكل 33: اإلسكان والتصميم الحرضي والبيئة

9 1.46

النسبة 
املئوية 
مللكية 

املواطنني 
للمنازل 

متوسط 
عدد 

الخطوات 
للفرد يومياً 

(باآلالف) 

املرت املربع 
من 

املساحات 
الخرضاء لكل 

فرد 

الرياض وجدة
املصدر: أطلس العامل، منظمة الصحة العاملية، جامعة ستانفورد (دراسة أرغوس) 

100% 0%

3.56.9

0100

تطلع 2030هدف 2020نطاق أفضل املامرسات

4.8 4

املقارنة املعياريةاملعيار

40-76%

4.8-5.6

9-50502-524

40%

3.8%

0.9950

4.34.84.95.25.25.66.2

45%50%63%69%70%74%76%

79

الشكل 33: اإلسكان والتصميم الحرضي والبيئة

9 1.46

النسبة 
املئوية 
مللكية 

املواطنني 
للمنازل 

متوسط 
عدد 

الخطوات 
للفرد يومياً 

(باآلالف) 

املرت املربع 
من 

املساحات 
الخرضاء لكل 

فرد 

الرياض وجدة
املصدر: أطلس العامل، منظمة الصحة العاملية، جامعة ستانفورد (دراسة أرغوس) 

100% 0%

3.56.9

0100

تطلع 2030هدف 2020نطاق أفضل املامرسات

4.8 4

املقارنة املعياريةاملعيار

40-76%

4.8-5.6

9-50502-524

40%

3.8%

0.9950

4.84.95.25.25.66.2

45%50%63%69%70%74%76%



66

املبادرات الحالية
 

طرحت الحكومة مؤخراً عدداً من املبادرات لضامن زيادة وصول املواطنني للمساحات الطبيعية 
والحصول عىل سكن ميرس واستنشاق هواء نقي. فعىل سبيل املثال، قامت الهيئة العليا لتطوير 

مدينة الرياض عام 2016م بافتتاح 10 حدائق جديدة يف الرياض، عىل مساحة 150,000 م2. كام تعمل 
وزارة اإلسكان حالياً عىل تطوير مخططات إلنشاء وحدات سكنية معقولة التكلفة تتضمن 46 مرشوعاً من 
أجل توفري 13,793 وحدة سكنية )وقد تم االنتهاء حتى اآلن من 9 من هذه املخططات(. كام أطلقت وزارة 

البيئة واملياه والزراعة مؤخراً مبادرة لرتكيب وحدات لقياس جودة الهواء يف 7,000 مدخنة صناعية 
يف أغسطس 2017م، مام يسمح باملراقبة املستمرة لالنبعاثات الغازية امللوثة.

3.ب  منط الحياة -التحديات الرئيسية والجهود الحالية

ال تزال بعض العنارص املكونة لنمط الحياة يف مراحلها األوىل - عىل  الرغم من أهميتها يف تحسني 
جودة الحياة - وال سيام ما يتعلق بتوفر البنية التحتية ”األساسية“ وتنمية عروض خدمات منط الحياة. 

ونتيجة لهذا، تظل املشاركة الحالية يف األنشطة املتعلقة بنمط الحياة محدودة.

3.ب.1   الرياضة

التقييم الحايل

ميكن تطوير قطاع الرياضة يف أربعة جوانب رئيسية. أوالً: ميارس %13 من السعوديني األنشطة البدنية 
مرة واحدة عىل األقل يف األسبوع، باملقارنة مع %72 يف اململكة املتحدة، ويرجح أن يكون هذا نتيجة 

ملحدودية املرافق عالية الجودة، وللوعي املحدود بأهمية املامرسة املنتظمة للرياضة، وعوائق 
اجتامعية وتنظيمية. ثانياً: يهتم %2 من املواطنني بالتطوع للمشاركة يف الرياضة، باملقارنة مع 15% 
يف إنجلرتا، وهو ما يعرب عن محدودية املشاركة يف املجتمع الريايض )الهيئة الرياضية اإلنجليزية، 

2017م(. ثالثاً: مل يشارك سوى 12 رياضياً باسم اململكة يف دورة األلعاب األوملبية األخرية، وكانت 
بصورة رئيسية يف رياضات الفروسية، نتيجة ألن إعداد الالعبني القادرين عىل املنافسة يف املحافل 
الرياضية اإلقليمية والدولية ال يرتقي ملستوى الطموحات. وأخرياً، فإن االقتصاد الريايض عرب سلسلة 

القيمة، بدءاً من الصناعات الخفيفة يف مجال املالبس وملحقاتها ووصوالً إىل الصناعات الثقيلة الخاصة 
بالتجهيزات واملرافق، ال يزال يف مراحله األوىل.

عىل الرغم من ذلك، فإن مثة ما يبرش بالتطور عىل صعيد النمو االقتصادي والوظيفي يف القطاع، 
وكذلك القدرة عىل االرتقاء مبستويات الرياضيني السعوديني يف الساحة الدولية، باإلضافة إىل عدد 

من التغريات الجوهرية كإقرار األنظمة التي تسمح بحضور العوائل يف املالعب الرياضية.

املقارنة املعيارية 

يبلغ عدد الرياضيني األوملبيني يف اململكة 0.38 لكل مليون مواطن، وتتطلع اململكة للوصول إىل 
نسبة 2.81  ريايض أوملبي لكل مليون مواطن بحلول عام 2030م، متاشياً مع الدول ذات األداء املرتفع 

يف البطوالت األوملبية. وتبلغ نسبة أماكن مامرسة الرياضة للمحرتفني وللجنسني 4.3 لكل مليون 
مواطن، وعىل الرغم من أنها تتجاوز معظم نظراءها اإلقليميني، فإنها ال تزال أقل من الدول األعىل 

أداء يف هذا الجانب. وتبلغ نسبة أماكن مامرسة الرياضة لغري املحرتفني 42 مكاناً لكل مليون مواطن، 
مقارنة  بأملانيا، حيث تبلغ هذه النسبة 466 مكاناً لكل مليون مواطن.
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املبادرات الحالية

لقد تم وضع اسرتاتيجية الرياضة املجتمعية التي تقودها الهيئة العامة للرياضة بغرض رفع نسبة 
املامرسة الرياضية املنتظمة لدى جميع الفئات املجتمعية من املواطنني واملقيمني إىل 40% 
بحلول 2020.  تتضمن خطة الرياضة املجتمعية توفري األماكن املالمئة للمامرسة الرياضية وجذب 

ومتكني رشكاء التنفيذ يف املجال الريايض لتقديم الربامج والفعاليات املتنوعة باإلضافة إىل إطالق 
الحمالت التوعيوية لزيادة الوعي ورفع نسبة املشاركة. فتعمل الهيئة العامة للرياضة عىل تحفيز 

األشخاص باإلضافة إىل إطالق الحمالت التوعوية لزيادة الوعي ورفع نسبة املشاركة. فتعمل الهيئة 
العامة للرياضة عىل تحفيز األشخاص عرب األلعاب غري املنظمة التي تقوم بها املجموعات الرياضية 

وأندية الهواة واالتحادات الرياضية وكذلك تفعيل دور املؤسسات التعليمية بالتعاون مع وزارة التعليم 
وتنشيط املدن من خالل توفري املرافق التابعة لها وتنظيم الربامج املشرتكة بالتعاون مع وزارة 

الشؤون البلدية والقروية وبناء العالقات مع القطاع الخاص بهدف جعل املامرسة الرياضية جزء من 
حياة األفراد.

من أجل ضامن تجهيز نخبة الرياضيني السعوديني للمنافسة يف أوملبياد طوكيو 2020 وباريس 2024، 
تطور الهيئة العامة للرياضة برامج لتدريب الرياضيني ودعمهم، وتعمل عىل بناء مراكز تدريب عالية 

األداء، وتوفري البنى التحتية ونظم الحوكمة لالتحادات.

كام سيتم متكني القطاع الريايض من خالل اقتصاد مرن وفعال بقيادة القطاع الخاص، حيث سيتم 
تسهيل إجراءات إصدار الرتاخيص للمالعب والصاالت الرياضية املتنوعة. كام سيساعد التحول الرقمي 

للهيئة العامة للرياضة عىل إتاحة الخدمات الرياضية لألفراد ورواد األعامل. وسيتم كذلك تطوير 
الصناعات املرتبطة بالرياضة )مثل األحذية الرياضية، وتجهيز الصاالت واملالعب الرياضية( وأيضاً زيادة 
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قنوات التوزيع من أجل تسهيل وصول الجميع إىل التجهيزات الرياضية.

لقد أحرزت اململكة تقدماً يف تعزيز التنوع وإرشاك املرأة يف األلعاب الرياضية )املبادرة 6.3.11(، حيث 
ُسمح للنساء مؤخراً بدخول املالعب ملشاهدة مباريات كرة القدم مع أرسهن. كام ُعقدت أول مباراة 
نسائية يف يناير 2018 يف ملعب مدينة امللك عبدالله الرياضية يف جدة. وستكون بقية مالعب كرة 

القدم جاهزة  الستقبال املشجعات يف بداية املوسم املقبل.

مثال عىل األثر املتكامل لجودة الحياة: نظرة عامة عىل ”رحلة الحياة الرياضية“ ألي مواطن
سوف تكون جودة الحياة مصدراً لتحقيق التكامل بني املبادرات التي تتبناها مختلف الوزارات والجهات 

ليك تحقق مستوى متقدماً من قابلية العيش ومنط الحياة. 
يشكل القطاع الريايض مثاالً واضحاً عىل كيفية مشاركة الجهات املختلفة يف تحقيق التأثري املرجو 

عرب نقاط زمنية متعددة خالل رحلة الحياة الرياضية ألي مواطن.
ستعمل الهيئة العامة للرياضة عىل بناء األسس لتمكني املامرسة الرياضية املجتمعية من خالل 

تحقيق مبادراتها بالتعاون مع الجهات ذات العالقة. بحيث تشارك وزارة التعليم وبرامج تحقيق 
الرؤية يف تعريف األطفال بالرياضة وغرس حب مامرسة الرياضة منذ سن مبكرة عن طريق الحطط 

الرياضية والحمالت التوعوية. وسيتم تعزيز املامرسة املنتظمة للرياضة عن طريق تنمية أندية 
الهواة الرياضية وتوفريالصاالت الرياضية التابعة للهيئة العامة للرياضة والقطاع الخاص. باإلضافة إىل 

إتاحة املزيد من األماكن العامة املهيئة للميش يف مجتلف املدن من قبل وزارة الشؤون البلدية 
والقروية وتشكيل قوانني حامية األفراد التي تصدرها وزارة الداخلية لضامن املامرسة اآلمنة وتطوير 

القطاع الريايض بشكل عام لتنمية االقتصاد تحت قيادة الهيئة العامة للرياضة. 

الشكل 35: مسرية الحياة الرياضية 
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3. ب.2الرتاث والثقافة والفنون

التقييم الحايل

ال تزال تنمية األنشطة املرتبطة بالرتاث والثقافة يف مراحلها األوىل. فقد تأثرت الثقافة والفنون 
ألسباب اجتامعية ولعوامل مرتبطة بالبنية التحتية. ويف الوقت الحايل، ال يوجد سوى عدد قليل من 

املدن التي متتلك عروضاً ثقافية، ورغم ذلك تتسم األنشطة التي تقدمها مبحدوديتها سواء من 
ناحية الجودة أو النطاق )أي من ناحية العدد اإلجاميل للبنى التحتية للثقافة والفنون، والعدد اإلجاميل 
لألنشطة الثقافية والفنية(. تعاين الثقافة والفنون أيضاً من ضعف صورتها لدى العامة، والذي ينعكس 

بانخفاض الوعي والنقص الواضح يف عدد الفنانني السعوديني.

املقارنة املعيارية 

تتضح محدودية األنشطة الثقافية والفنية عند مقارنتها مع املقاييس املعيارية عاملياً. فهنالك ثالثة 
متاحف فقط لكل مليون مواطن. وتقدم اململكة 190 فعالية ثقافية مقارنًة بأكرث من 400 يف لندن 

فقط. كام أن  متوسط  اإلنفاق األرسي عىل الثقافة والفنون أقل مقارنة بالدول املتقدمة.
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الشكل 36: الرتاث والثقافة والفنون 

مؤرش األداء الرئييس الشامل لفئة الرتاث والثقافة

9.146.8

8.62,9931,4392,8783,4383,6653,910

4.940578299104123



70

املبادرات الحالية

يعترب دور الرتاث والثقافة والفنون مكوناً هاماً لبيئة تتسم بالتنوع عىل املستويني االقتصادي 
واالجتامعي، وذلك انسجاماً مع رؤية 2030. بناء عىل ذلك، بدأت العديد من الجهات يف العمل عىل 

صياغة مبادرات تهدف إىل توفري املزيد من األنشطة الثقافية والفنية للمواطنني. عىل سبيل املثال، 
تم تأسيس هيئة حكومية جديدة لتكون مسؤولة عن جميع األنشطة الثقافية يف عام 2016م. باإلضافة 

إىل تركيز هيئات أخرى، مثل الهيئة العامة للسياحة والرتاث الوطني، عىل دعم الجانب التاريخي 
للمعروضات الثقافية داخل اململكة، عن طريق رعاية الفعاليات الثقافية حول البالد والرتويج ملواقع 

الرتاث الوطني.

 3. ب.3  الرتفيه

التقييم الحايل

ال تعكس فرص الرتفيه املتاحة يف الوقت الحايل التطلعات املتزايدة للمواطنني واملقيمني داخل 
اململكة. ونظراً للفجوة الهيكلية يف الخدمات الرتفيهية املتوفرة والبنية التحتية يف اململكة، فإن 

عدداً كبرياً من السعوديني يبحثون عن خيارات الرتفيه يف الخارج، وتحديداً يف دول الجوار مثل البحرين 
واإلمارات. وتنعكس الفجوات الرئيسية يف القطاع الرتفيهي للسعودية يف غياب بنية تحتية شاملة 

)عىل سبيل املثال: عدد أماكن الرتفيه(، ونقص الخدمات الرتفيهية املتطورة واملتنوعة )أي عدد 
الفعاليات( وانخفاض اإلقبال عىل األنشطة الرتفيهية )أي نسبة إنفاق األرس عىل الرتفيه(.

املقارنة املعيارية 

ال يزال قطاع الرتفيه متأخراً  كثرياً عن املقاييس املعيارية العاملية، فهناك، عىل سبيل املثال، سبع 
فعاليات فقط لكل مليون مواطن. باإلضافة إىل أن السعودية ال متتلك سوى خمسة أماكن مخصصة 

للرتفيه لكل مليون مواطن، أي نصف ما هو متوفر يف اململكة املتحدة. كام أن حجم إنفاق األرس عىل 
الرتفيه يعد منخفضاً، إذ تخصص األرس %1.7 فقط من دخلها عىل الرتفيه، مقارنًة بـ %5 يف فرنسا.

الشكل 37: الرتفيه
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من أجل تحقيق األهداف التي تطمح إليها ومواجهة التحديات الرئيسية، بدأت الحكومة خالل العامني 
املاضيني يف اتخاذ سلسلة من الخطوات األولية لزيادة خيارات الرتفيه املتاحة للمواطنني واملقيمني 

وتنويعها. أحد أهم هذه املبادرات هي تأسيس الهيئة العامة للرتفيه وتنمية اسرتاتيجية القطاع 
الرتفيهي. ونتيجة لهذا، تم التوصل مؤخراً إىل اتفاقية بني رشكة  SixFlags وصندوق االستثامرات لبناء 
مرافق ترفيهية يف أنحاء اململكة، مبا يف ذلك مدينة ترفيهية بتكلفة نصف مليار دوالر. وقد وضعت 

الهيئة العامة للرتفيه أيضاً مجموعة من املبادرات خالل العام املايض تتضمن فعاليات عاملية متنوعة. 
كام تعمل الهيئة العامة لإلعالم املريئ واملسموع حالياً عىل صياغة األنظمة وتجهيز البنية التحتية 

الالزمة الفتتاح دور السينام.

ويف ذات السياق تم تنظيم العديد من الحفالت املوسيقية يف اململكة. ومتت استضافة فعاليات 
دولية من الدرجة األوىل جذبت اهتامم األرس السعودية. فعىل سبيل املثال، دعت الهيئة العامة 

للرتفيه »فرقة بلو مان« لتقديم عروضها يف جدة والرياض يف سبتمرب 2017. كام تم تنظيم العديد 
من املهرجانات يف الرياض واملدن األخرى يف اململكة يف العامني 2017 و2018. متت إقامة أول 

حفلة موسيقية يف تاريخ البالد يف الرياض يف ديسمرب 2017، وتم بيع التذاكر يف غضون أيام قليلة 
ملشاهدة املطربة اللبنانية هبة طوجي.

وكان أهم ما تحقق بالفعل يف هذا املجال هو إعادة فتح دور السينام، كجزء من املبادرة 7.2.5. ففي 
11 ديسمرب 2017، أعلن وزير الثقافة واإلعالم السعودي أن دور السينام العامة سيُسمح بها بحلول 

العام 2018. وبذلك تم إعادة إطالق السينام يف يناير 2018.
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3. ب. 4  الرتويح 
 

التقييم الحايل

تتنوع خيارات األطعمة واملرشوبات )خدمات الضيافة( املقدمة تنوعاً ملحوظاً، وقد شهدت منواً خالل 
األعوام املاضية، وال سيام يف املطاعم ذات التصنيف املنخفض أو املتوسط. أما عىل مستوى 

املطاعم الراقية، فال يوجد سوى عدد قليل جداً من املطاعم العاملية املرموقة يف السعودية )أي 
 )Trip Advisor( عىل سبيل املثال، تضم قامئة موقع .)ًعدد املطاعم التي ميلكها طهاة معروفون عامليا

ألفضل عرشة مطاعم يف جدة غالباً مطاعم الوجبات الرسيعة واملطاعم الشعبية. ورغم تنوع خيارات 
الرتويح يف اململكة، إال أن أكرب مراكز التسوق يف جدة والرياض ما تزال أصغر وتوفر خيارات أقل مقارنة 

باملراكز التجارية األخرى يف املنطقة )بالنظر إىل عدد األمتار املربعة املخصصة لقطاع التجزئة للفرد(. 
يعترب التسوق وتناول الطعام أشهر األنشطة لدى املواطنني واملقيمني. وهذا بسبب نقص الخدمات 

املقدمة وخيارات الرتويح، وليس انعكاساً واقعياً لنطاق األنشطة التي يفضلها املواطنون واملقيمون.

املقارنة املعيارية 

هناك محدودية يف خيارات املطاعم الراقية مقارنة بالوجهات العاملية األخرى إذا ال تتوفر مطاعم 
لطهاة معروفني عاملياً، يف حني يوجد يف باريس مثال  15 مطعامً من هذه  الفئة. كام أن حجم قطاع 

األطعمة واملرشوبات محدود بشكل كبري ولكن يصنف اإلنفاق االستهاليك الحايل عىل قطاع خدمات 
الرتويح يف نفس مستوى املعايري الرائدة )%5.57 من اإلنفاق االستهاليك(، ويسعى الربنامج لإلبقاء 

عىل هذا املستوى من اإلنفاق مع زيادة خيارات الرتويح وتنويعها.

الشكل 38: الرتويح 
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ال يوجد يف الوقت الحايل أية مبادرات خاصة بزيادة عدد أنشطة الرتويح وجودتها. سوف يقدم برنامج 

جودة الحياة 2020 دعامً لوضع املبادرات لتطوير هذا القطاع.

3. ب. 5 املشاركة االجتامعية

التقييم الحايل

تُقدم اململكة يف الوقت الحايل فرصاً تطوعية، إذ يشارك اآلالف من املتطوعني يف دعم الحجاج 
واملعتمرين أثناء أداء املناسك. إال أن مشاركة السعوديني تعد محدودة يف األنشطة التطوعية األخرى 

)أي دعم األرس الفقرية وغري ذلك(.
املقارنة املعيارية 

يوجد 0.01 مؤسسة غري حكومية فقط لكل 1000 فرد، مقارنًة بالدول املتقدمة يف هذا املجال مثل 
أسرتاليا )24.8 مؤسسة لكل 1000 فرد(، حتى عند املقارنة بالدول املشابهة.

0.0%

0
35,000

300K 0.02
0

0.32.3

الشكل 39: املشاركة االجتامعية 
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املبادرات الحالية

بدأ تنفيذ عدد من املبادرات الرئيسية خالل األعوام القليلة املاضية، والتي تنظمها بشكل رئييس وزارة 
العمل  والتنمية االجتامعية. فقد وضعت الوزارة خططاً لنرش 300 ألف متطوع بحلول عام 2020م يف 

القطاع غري الربحي. وتعمل الوزارة أيضاً عىل توحيد األنظمة والتعليامت املرتبطة بالتطوع. وسوف 
تعمل الوزارة كذلك عىل وضع ”مبادرة هارون لتطوع املحرتفني“ الذي يضم املتطوعني املحرتفني 

والخرباء من الجهات املتخصصة لتنفيذ مرشوعات تهدف إىل تلبية االحتياجات املحددة للتطوع.
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اسرتاتيجية	برنامج	جودة	الحياة	

2020
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4	اسرتاتيجية	الربنامج

4.أالركائز االسرتاتيجية

تقوم اسرتاتيجية برنامج جودة الحياة 2020، التي متثّل اآللية الشاملة للوصول إىل أهداف الربنامج، 
عىل تسعة مرتكزات اسرتاتيجية؛ ثالثة منها مخّصصة لوضع معايري ذات مستوى عاملي لقابلية العيش، 

وثالثة مخّصصة لتقديم خيارات لنمط حياة مفعم بالحيوية، وثالثة ُممكِّنات عاّمة مطلوبة لدعم كال 
الجانبني.

يتضّمن كل من ”قابلية العيش“ ومنط الحياة“ مكّونات لها عالقة بالبنية التحتية، والخدمات والتفاعل 
االجتامعي.

تستند اسرتاتيجية الربنامج إىل 9 مرتكزات 

تحفيز املشاركة الفعالة من املواطنني من خالل
منط حياة مفعم بالحيوية يف كافة املدن السعودية تأمني مستويات معيشة رفيعة يف كافة املدن السعودية

الشكل 40: خريطة مرتكزات اسرتاتيجية برنامج تحقيق الرؤية

تأمني جودة حياة رفيعة لكل سكان اململكة

وضع األنظمة والترشيعات (مثل األطر القانونية)
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23
تطوير املرافق

تطوير بنية تحتية شاملة 
وسهلة املنال تخدم 

منط الحياة

توفري الخيارات

توفري خيارات ذات جودة 
عالية ومتنّوعة لنمط 

الحياة 

تحفيز املشاركة 

تحفيز مشاركة الناس من 
خالل أنشطة وفّعاليات 

خاّصة بنمط الحياة 

456

9 التواصل الفّعال

ميكن رشح املرتكزات التسعة السرتاتيجية الربنامج مبزيد من التفصيل عىل النحو التايل:

ثالثة	مرتكزات	عمودية	تدعم	قابلية	العيش:	

1. تطوير املدن -تطوير بنى تحتية قوية يف املدن السعودية لتعزيز قابلية العيش
2. تأمني الخدمات -تأمني خدمات شاملة للسكان لتلبية احتياجاتهم املعيشية

3. تعزيز التفاعل االجتامعي -توفري إطار اجتامعي ميّكن تفاعل املواطنني واملقيمني

ثالثة	مرتكزات	عمودية	تدعم	منط	الحياة:	

1. تطوير املرافق -تطوير بنية تحتية شاملة تخدم منط الحياة
2. توفري الخيارات -توفري خيارات ذات جودة عالية ومتنوعة لنمط الحياة

3.  تحفيز الناس عىل التفاعل وضامن مشاركتهم من خالل إقامة أنشطة وفعاليات خاّصة بنمط الحياة 
واملجتمع كافة



76

ثالثة	مرتكزات	أفقية	ُمَمّكنة:

1. وضع األنظمة والترشيعات– تحديد اإلطار التنظيمي املطلوب لتمكني جودة الحياة يف كافة الفئات
2. وضع مناذج للتمويل – بناء آليات للتمويل تشمل مناذج الرشاكة بني القطاعني العام والخاص، 

والحوافز املقّدمة للقطاع الخاص، واالستثامرات العاّمة لتسهيل مشاركة القطاع الخاص
3. التواصل الفّعال – التواصل مع جميع أصحاب املصلحة )املواطنني، القطاع الخاص، إلخ( لعرض التقدم 

الذي أحرزه الربنامج يف كل الجوانب.

تغطّي املرتكزات العمودية الستة، الثالثة املتعلقة بقابلية العيش والثالثة املتعلقة بنمط الحياة، 
الفئات العرش املحّددة لتحقيق أهداف جودة الحياة. 

إضافة إىل ذلك، فإّن االسرتاتيجية تحظى بدعم من االسرتاتيجيات عىل مستوى قطاعات الرتفيه، 
والثقافة، والرياضة. 

تغطّي املرتكزات العمودية الستة الفئات العرش لقابلية العيش ومنط الحياة

تحفيز املشاركة الفعالة من املواطنني من خالل
منط حياة مفعم بالحيوية يف كافة املدن السعودية تأمني مستويات معيشة رفيعة يف كافة املدن السعودية

الشكل 41: اسرتاتيجية برنامج تحقيق الرؤية حسب الفئات
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

البنية التحتية ووسائل النقل 

اإلسكان، والتصميم الحرضي، والبيئة

الرعاية الصحية

الفرص االقتصادية والتعليمية

األمن والبيئة االجتامعية

الرتفيه

الثقافة والفنون

الرياضة

الرتويح

املشاركة االجتامعية
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4.أ.1 تطوير املدن السعودية لتعزيز قابلية العيش 

تحتّل املدن التي تركّز عىل مواطنيها – أي املدن التي توفر أرصفة وشوارع آمنة للمشاة، ووسائل نقل 
عام موثوقة، وأحياء مميزة ميكن امليش فيها بأمان وراحة – أعىل املراتب عىل املؤرشات الخاّصة 

بقابلية العيش. فهذا التصميم الحرضي يرتك آثاراً إيجابية عىل السّكان، ويشّجع الناس عىل الخروج إىل 
الهواء الطلق ملامرسة مختلف األنشطة والفعاليات، ماّم يساعدهم عىل تبّني منط حياة نشط. وسوف 

يغطّي القسم 4.أ.4 بعض األماكن الخاّصة بنمط الحياة مثل دور السينام واملالعب. 

   ميكن تحسني التصميم الحرضي بالطرق التالية:
·   سيسعى الربنامج إلنشاء حدائق ومساحات خرضاء لتتمتّع بها األرس والعائالت ولتقام فيها األنشطة 

والفعاليات الخارجية؛ وسيتم تخطيط املباين الجديدة لتكون ضمن مجمعات تسمح بالوصول إىل 
املرافق كمراكز التنمية املجتمعية. وتعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية عىل تطوير هذه 

املبادرات وقيادتها بهدف زيادة الطابع اإلنساين ملدن اململكة. 

·   سيتم تطبيق مبادئ إرشادية واضحة للتخطيط الحرضي لضامن توفّر مساكن ميرّسة ذات جودة 
عالية توضع ضمن مناطق عمرانية مالمئة، وخرضاء، ونظيفة بيئياً؛ وسيسهم هذا األمر بني جملة من 

األمور األخرى، يف زيادة عدد الخطوات التي يقطعها الفرد يومياً إىل أكرث من 4000 خطوة، وضامن 
استيفاء الحد األدىن الذي تويص به منظمة الصحة العاملية والبالغ 9 أمتار مربعة من املساحات 

الخرضاء لكل شخص قاطن يف املدينة.
 

·  سيتم تطوير نظام قوي للنقل العام، بهدف توفري بديل آمن ومريح ورسيع وصديق للبيئة يقلّل من 
الزمن املستغرق يف االنتقال بني املنزل والعمل أو املدرسة ويشجع عىل التنقل دون استخدام 
السيّارة. وتسعى وزارة النقل إىل تعزيز هذا الجانب من خالل تطوير مرتو الرياض ومنظومة النقل 

بالحافالت. وتشمل التأثريات املتوقعة تزايد النسبة السنوية الستعامل وسائط النقل العام من صفر 
إىل 115 رحلة للشخص الواحد يف العام، أي أعىل ماّم هو سائد يف األسواق الناشئة.

·   خالل مراحل بناء خطوط النقل العام، ستسهم األنشطة التجارية التي ستقام عىل طول هذه الخطوط 
الحيوية لقطاع النقل يف ضامن إمكانية الوصول إىل مراكز التسّوق واملطاعم، إضافة إىل زيادة 

تفاعل املجتمع، وتبّني منط حياة فّعال، وزيادة اإلحساس باألمان.

·   سوف يضمن تعزيز الخدمات البلدية الصيانة الشاملة للمدن واستدامتها، مبا يف ذلك تحسني عملية 
جمع النفايات ومخلفات البناء، وتحسني كفاءة إمدادات الكهرباء واملاء، وتحسني إدارة الفتات الطرق. 
إّن هذا الجانب، إضافة إىل اإلصالحات املتعلقة باإلسكان، ليسا مدرجني ضمن برنامج جودة الحياة 2020 

مبا أنّهام يخضعان لتغطية برامج موازية أخرى مثل برنامج التحّول الوطني وبرنامج تحقيق الرؤية 
الخاص بقطاع اإلسكان.
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4.أ.2 تأمني خدمات شاملة للسكان لتلبية احتياجاتهم املعيشية

إضافة إىل التصميم الحرضي والبنية التحتية، فإن ما يحّسن ترتيب املدن عىل مؤرشات قابلية العيش 
هو توفّر ”الخدمات“ الجيدة وإتاحتها للمواطنني واملقيمني، وتلبية احتياجاتهم األساسية. وقد أصبح 

هناك إقرار عاملي متزايد بهذه الخدمات بوصفها حقوقاً أساسية. وبعضها تشمل فرص الحصول عىل 
السكن، والتعليم، والعمل، وكسب العيش، واملحافظة عىل الصحة، والتمتّع ببيئة آمنة. ويف املدن 

التي تتصّدر الرتتيب العاملي، تتوفر  هذه الفرص وميكن الحصول عليها بسهولة وبأسعار معقولة. كام 
أنّها متوفّرة بالكم الصحيح وبالجودة املناسبة لجميع الفئات السكانية التي تحتاج إليها. 

كام هو مبنّي أعاله، حصلت املدن السعودية عىل مراتب منخفضة يف املؤرشات العاملية، حيث إن 
الرتتيب الحايل للمدن السعودية يقع يف املراتب بعد املئة عىل مؤرش )إيكونوميست إنتيليجينس 

يونيت )EIU(. ويعود هذا األمر جزئياً إىل النقص يف توفّر الخدمات وإمكانية الحصول عليها وجودتها. 

ولتغيري هذا الوضع، ستعمل مختلف الربامج )مثل برنامج التحّول الوطني2020( والجهات )وزارة الشؤون 
البلدية والقروية، ووزارة التعليم، ووزارة الصحة( عىل توفري خدمات ذات مستويات عاملية ملواطني 

السعودية واملقيمني فيها؛ كام يعمل برنامج جودة الحياة 2020 عىل تنسيق مبادراته معها، وسوف 
يعمل عىل رصد التقّدم املحرز:

1.  إن وجود خدمات تعليمية عالية الجودة للجميع مبا يف ذلك ذوي اإلعاقة سوف يهيئ شباب 
اململكة للتفّوق يف سوق العمل. وسوف تستعني هذه الخدمات التعليمية مبناهج دراسية تحتوي 

عىل مواضيع جديدة مثل الرياضة والفنون والثقافة، وسيتم تدريسها وفق أحدث املناهج التدريسية 
والرتبوية.

2.  إن وجود خدمات اقتصادية واجتامعية جديدة – مثل خدمات املنصة الواحدة، والبوابات الوطنية 
الرقمية للحكومة اإللكرتونية، وإمكانية الحصول عىل الرهون العقارية املدعومة من الحكومة – 

سوف تسهم يف تلبية احتياجات رّواد األعامل والرشكات، إضافة إىل تبسيط الشؤون اإلدارية اليومية 
للمواطنني واملقيمني يف اململكة. 

3.  سوف توفّر األجهزة الطبية رعاية فّعالة وبتكلفة ميرّسة، وتدابري وقائية شاملة ورعاية رفيعة 
الجودة لكبار السن لضامن توفري رعاية صحية ذات مستوى رفيع إلطالة أعامرهم؛ حيث إّن واحداً من 

املخرجات املستهدفة هو زيادة متوسط العمر املتوقع عند الوالدة من 76 إىل 80 عاماً.
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4.أ. 3 توفري إطار ميكن من تعزيز التفاعل االجتامعي للمواطنني واملقيمني

يُعترُب ”منط الحياة الجيّد“ الحصيلة اإلجاملية ملجموعة من الخيارات اإليجابية التي يتّخذها الناس، 
ويعتمد إىل حّد كبري عىل عادات وسلوكيات راسخة. وليك نتمّكن من إرساء منط حياة ومعايري معيشة 

ذات مستوى عاملي رفيع، فإن الربنامج سيشجع املواطنني واملقيمني عىل أن يختاروا عيش حياة 
أكرث صحة ونشاطاً طوال الوقت، وليس فقط عندما يشاركون يف األنشطة الرتفيهية، والثقافية، 

والرتويحية، والرياضية الرسمية. ويشمل هذا األمر حّث املواطنني واملقيمني عىل استعامل وسائل 
النقل العام أو امليش عوضاً عن قيادة السيارة، والقيام بالزيارات الخاّصة بالرعاية الصحية األولية، 

وااللتحاق بالدراسات العليا أو استكاملها، وإبداء سلوك متسامح تجاه اآلخرين. 

لقد أظهرت األبحاث أّن املواطنني مييلون أكرث إىل تغيري تفاعلهم االجتامعي يف حال تضافرت أربعة 
مكّونات وحصلت يف الوقت ذاته: )1( إذا كان هناك مثل أعىل أو منوذج يُحتذى به، )2( االقتناع، )3( إذا 

كانوا ميتلكون املهارات والقدرات التي تسمح لهم بتطبيق التغيري، و)4( وجود األنظمة. 

يحرص الربنامج عىل تعزيز إطار اجتامعي يسهم يف إرساء عادات صحية بني صفوف مواطنيها 
واملقيمني فيها وميكن أن يساعد يف تحقيق التغيري يف املجاالت التالية:

1.   االستفادة من فكرة املثل األعىل الفعال الذي يجّسد السلوكيات املرغوبة ويرّوج لها. 

2.  تعزيز الفهم والقناعة لدى املواطنني واملقيمني لتحفيز املزيد من الرغبة الطوعية لديهم. وميكن 
تحقيق ذلك من خالل حمالت التوعية الفّعالة واملناهج الدراسية وورش العمل. 

3.  االستفادة من التقنية ألمتته اإلجراءات وآليات التذكري، كام كان الحال يف نيو أورليانز حيث كانت تُرسل 
الرسائل النصية التذكريية إىل السكان املحليني لزيادة فحوصات الرعاية الصحية األولية، ونجحت نيو 

أورليانز يف زيادة معدالت االلتحاق بنسبة %2. وفرص النجاح كبرية نظراً النتشار االتصاالت وشبكات 
التواصل االجتامعي عىل نطاق واسع يف اململكة: %65 من السكان ميتلكون هواتف ذكية، يف حني 
من املنتظر أن ترتفع نسبة مستخدمي شبكة فيسبوك عىل وسائل التواصل االجتامعي من %87 إىل 

%95 يف 2021.

تشمل العوامل األخرى إدراج أنظمة جديدة لحّث الناس عىل امليش والتفاعل االجتامعي وتبّني خيارات 
أكرث صّحة ونشاطاً.
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4. أ. 4 توفري بنية تحتية شاملة وسهلة املنال للسّكان لتخدم متطلّبات منط حياتهم

يطمح برنامج جودة الحياة 2020 إىل تطوير بنية تحتية لنمط الحياة قادرة عىل املنافسة مع أفضل 
النامذج املشابهة عىل مستوى العامل. وتشمل األهداف املرجّوة، عىل سبيل املثال، مضاعفة عدد 

منشآت البنية التحتية الرتفيهية والثقافية. ولكن يف املرحلة الحالية، ال يزال تطوير البنية التحتية لنمط 
الحياة يف اململكة بالنسبة للمواطنني يف مراحله األوىل. األمر الذي يدفع املواطنني إىل البحث 

عن فرص الرتفيه والرتويح خارج البالد. كام توجد فرصة لتحسني املرافق من حيث الكم والنوع والتغطية 
عىل مستوى مناطق اململكة.

ولتسهيل إمكانية حصول املواطنني عىل خيارات مختلفة لنمط الحياة، تهدف اسرتاتيجية الربنامج إىل 
تحديث البنية التحتية الحالية وتطوير بنى جديدة. وفيام ييل بعض أمثلة البنية التحتية لنمط الحياة 

والتي سيكون لها األولوية ألنها تلبي بعض متطلبات املواطنني:

1.  احتضان املنافسات الرياضية الخارجية والفعاليات املوسيقية، أو غري ذلك من األنشطة املختلفة. 
وتُعترُب املالعب بطبيعتها قوة موجهة للتامسك االجتامعي حيث أنّها تجمع يف مكان واحد عدداً كبرياً 

من أطياف املجتمع املختلفة اجتامعياً وثقافياً.

2.    تؤّدي املتاحف دوراً ثقافياً هاّماً وتحظى بأهمية كبرية فيام يتعلق بنمط الحياة، وهي تدير اإلرث 
الثقايف للمملكة وتعرضه عىل مرأًى من جمهور واسع.

3.  تُعترب املرافق الرتفيهية والرياضية، كاملالعب والصاالت الرياضية ودور السينام، أماكن عامة يجتمع 
فيها الناس بأعداد كبرية لحضور املناسبات. ونظراً لتوافد حشود كبرية من الناس إليها، فمن 

الرضوري أن يكون الوصول إليها سهالً من مواقف السيارات، واألماكن املخّصصة إلنزال الركاب، 
ومواقف وسائل النقل العام، وممرّات املشاة واملركبات يف املناطق املحيطة.

4.  املحميات الطبيعية ذات األهمية االسرتاتيجية للحياة الربية والغطاء النبايت والحيواين أو املعامل 
ذات األهمية الجيولوجية أو الخاصة، والتي تجري املحافظة عليها وإدارتها. 

5.  الحدائق الرتفيهية التي تضم معامل جذابة منّوعة مثل األلعاب وغري ذلك من األحداث املخّصصة 
لألغراض الرتفيهية. 

يسعى برنامج جودة الحياة 2020 إىل أن تكون مرافق البنية التحتية متوفّرة يف كافة أرجاء اململكة 
وليس يف املدن الكربى فحسب، وأن يكون باإلمكان الوصول إليها بسهولة عرب وسائل النقل العام، 

وأن تكون مهيأة الستقبال ذوي االحتياجات الخاصة. وتتطلب عملية تطوير البنية التحتية نفقات رأساملية 
عالية، والتي تحتاج بدورها إىل وضع سلّم أولويات واضح للمشاريع بناء عىل النتائج األساسية للمرشوع 

)مثل األثر االجتامعي، والعوامل االقتصادية، واملدة الزمنية لإلنجاز(.
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4. أ.5 توفري الخيارات

ــا  ــبيهة مب ــارات الش ــن الخي ــة م ــة ومتنّوع ــة غنيّ ــري مجموع ــاة 2020 إىل توف ــودة الحي ــج ج ــح برنام يطم
هــو متــاح يف معظــم الــدول املتقدمــة، ولهــذا وضعــت أهدافــاً طموحــة للغايــة، مثــل اســتضافة أكــرث 
مــن 800 فعاليــة مبــارشة و200 مســابقة رياضيــة. ولتحقيــق ذلــك يركــز الربنامــج عــىل إعطــاء األولويــة 

للمجــاالت الثالثــة التاليــة: 
 

1.دعم وتطوير 

قاعدة املواهب املحلية

2.توسيع الخيارات املتاحة

 يف مجال منط الحياة

توفري خيارات متنّوعة وذات جودة رفيعة لنمط الحياة

الشكل 42: توفري خيارات منط الحياة

3.تطوير

الرشاكات

دعم املواهب املطلوبة لبناء قاعدة للخيارات املقّدمة

يسعى برنامج جودة الحياة 2020 إىل تشجيع تطوير قاعدة املواهب الخاّصة بأمناط الحياة )مثل 
الفنانني، والرياضيني، إلخ( التي سوف تطلق كافة أنواع األنشطة والفعاليّات املرتبطة بنمط الحياة، 

وتحافظ عىل استمرارها. وباإلمكان إطالق هذه العملية من خالل االستثامر يف املواهب الحالية يف 
اململكة والتي تُعترُب قادرة عىل إنجاز أعامل ذات جودة عالية. إضافة إىل ذلك، يهدف الربنامج إىل 

البحث عن مواهب جديدة يف املجاالت املختلفة. ويهدف الربنامج عىل وجه التحديد إىل دعم أصحاب 
املواهب من خالل تطوير برامج مستهدفة، وتقديم الدعم املايل، وتوفري املرافق املتخّصصة.

توسيع نطاق خيارات منط الحياة املقّدمة لتتجاوز الجمهور التقليدي

تتمثّل الخطوة األوىل نحو زيادة نطاق الخيارات املقّدمة يف تحديد احتياجات الجمهور، بحيث ال 
توجه فقط للعائالت وإمنا تأخذ يف االعتبار فئات املجتمع األخرى )مثل الشباب العازبني، واملراهقني، 

إلخ(. فعىل سبيل املثال، توجه معظم خيارات الرتفيه املتوفّرة حالياً يف املراكز التجارية )املوالت( 
حرصياً لألطفال. وهذه خطوة مهّمة يف بلد تقل أعامر غالبية سّكانه عن 30 عاماً. وستشتمل األنشطة 
والفعاليات والخدمات املقّدمة عىل خيارات واسعة من حيث األسعار لضامن وصولها إىل جميع فئات 

املجتمع.

توفري خيارات ذات جودة رفيعة بالتعاون مع أبرز املؤسسات العاملية 

إضافة إىل ما سبق، يسعى برنامج جودة الحياة 2020 إىل الرشاكة مع املؤسسات الدولية من أجل 
توفري املزيد من الخيارات املتاحة، وضامن توافقها مع املعايري الدولية. ففي الوقت الحارض، تحتاج 
رشكات الرتفيه املحلية إىل املزيد من الخربة واملعرفة لتقديم عروض وخدمات ذات جودة رفيعة. 

ولسّد هذه الفجوة يف مجال القدرات، يحتاج الربنامج اىل الدخول يف رشكات مع املؤسسات العاملية 
املرموقة .
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4.أ.6 تحفيز املشاركة

يهدف برنامج جودة الحياة 2020 إىل تشجيع املواطنني عىل زيادة مشاركتهم يف األنشطة 
والفعاليات املرتبطة بنمط الحياة. وتُعترُب األهداف املوضوعة لنمط الحياة طموحة للغاية وهي 

تشمل بعض األهداف البارزة مثل مضاعفة إنفاق األرس عىل الفنون والثقافة. وليك تتمّكن اململكة 
من الوصول إىل معايري عاملية لنمط الحياة، سيقوم الربنامج بتشجيع املواطنني واملقيمني عىل 

املشاركة يف املزيد من خيارات منط الحياة األنشط واألكرث تنّوعاً. ويشمل هذا األمر ضمناً تجاوز 
الخيارات التقليدية املتمثلة يف مراكز التسوق واملطاعم، والشاليهات وزيارة املتاحف، وحضور 

املعارض الفنية، وزيارة املحميات الطبيعية وغريها.

زيادة الوعي باألنشطة والفعاليات الخاصة بنمط الحياة: سيبذل الربنامج جهوداً يف تعريف 	 
الجمهور باملجموعة املتنوعة من األنشطة والفعاليات الخاصة بنمط الحياة، 

االستفادة من فكرة املثل األعىل: سيشجع الربنامج املواطنني عىل حضور املناسبات الثقافية أو 	 
الرياضية من خالل حضور بعض املسؤلني والشخصيات املعروفة لها. وسيساعد هذا األمر عىل 

زيادة التقبل االجتامعي ملختلف األنشطة والفعاليات.  

الرتويج لفكرة تطوير مجتمعات تتبّنى أنشطة منط حياة معينة: إحدى الطرق املستخدمة لزيادة 	 
مشاركة الناس يف األنشطة والفعاليات الخاّصة بنمط الحياة هي الرتويج لفكرة تطوير املجتمعات 

ألّن هذه املجتمعات سوف تعّزز حالة التفاعل والتبادل بني الناس. وتشمل قامئة األدوات التي 
تساعد يف التفاعل املجتمعي هذا املناسبات الخاصة بالتعارف، والعروض الحية، وورش العمل، إلخ.

تحفيز مشاركة السعوديني يف سن مبكرة: ينبغي تعزيز الرغبة يف املشاركة يف األنشطة 	 
والفعاليات منذ الطفولة. فعىل سبيل املثال، يحّفز التشجيع عىل مامرسة األنشطة الرياضية أو 

الفنية يف املدرسة األمناط السلوكية األكرث فاعلية للطالب.
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4.أ.7 وضع األنظمة والترشيعات

تشّكل البيئة التنظيمية تحّدياً رئيسياً يف العديد من املجاالت، ماّم يؤثّر عىل جودة الحياة بشكل عام. 
وعموماً، هناك قضيتان أساسيتان: )1( العوائق التنظيمية؛ )2( الضعف يف الحوافز التنظيمية. ونتيجة 

لهاتني املسألتني، فإّن عامة الناس سيرتّددون يف التفاعل مع الخيارات الجديدة،و سيُحِجُم القطاع 
الخاص عن االستثامر. وبالتايل ميثل تحديث اإلطار التنظيمي خطوة جوهرية أوىل نحو تحقيق األهداف 

املرجوة.

هناك خمس فئات من األنظمة التي تحتاج إىل تعديل من أجل السامح باملشاركة يف نطاق واسع من 
مكّونات منط الحياة: 

قوانني حامية األفراد عند مامرسة األنشطة املختلفة؛ هي قوانني رضورية لفتح جميع األماكن 	 
يف أنحاء اململكة أمام جميع من يريدون املشاركة من الجنسني يف األنشطة والفعاليات الفنية، 

والثقافية، والرتفيهية، والرياضية، وغريها، والتأكيد عىل أّن هذه األنشطة مقبولة ومناسبة.
 	

منح تراخيص للرشكات واألعامل املرتبطة بنمط الحياة خطوة مطلوبة إلرسال إشارة إىل السوق بأّن 	 
االستثامر يف الصاالت الفنية والحدائق الرتفيهية هو ”استثامر جيّد“. كام أّن ذلك سيسمح للجامعات 

بتأمني مسارات مهنية جديدة للمساعدة يف بناء كامل املنظومة املحيطة بهذه األنشطة 
والفعاليات.

 	

السامح باستعامل املرافق الحكومية لتمكني القطاع الخاص من استئجار املساحات الحالية 	 
وتفعيلها، مع احتامل تحقيق إيرادات رسيعة للدولة والتقليل يف الوقت ذاته من الحاجة إىل ضخ 

املزيد من النفقات الرأساملية. وسيسهم ذلك يف ازدهار النوادي والعروض واملعارض والخدمات 
املساندة.

 	

تحديث ضوابط التطوير الحرضي من أجل التشجيع عىل عمليات البناء التي تركّز عىل خدمة الناس، 	 
عىل أن تشمل هذه العملية مبادئ إرشادية بخصوص الحّد األدىن املسموح به للمساحات الخرضاء 

يف مناطق التطوير. كام أن تحديث ضوابط البناء سيدعم حركة األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن 
األمر الذي يسمح لجميع الفئات السّكانية بأن تكون نشطة.

 	

عمليات ترخيص شفافة وبسيطة لتسهيل دخول الرشكات التي تقدم الخدمات املرتبطة بنمط الحياة 	 
وتقديم خدمات جديدة، مثل الصاالت الرياضية واملطاعم، والصاالت الفنية، واملسارح، وغريها.
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4. أ.8 وضــع منــوذج مســتدام للتمويــل )مثــل منــاذج الرشاكــة بــني القطاعــني العــام 
العاّمــة( واالســتثامرات  الخــاص،  للقطــاع  املقّدمــة  والحوافــز  والخــاص، 

تطمح رؤية اململكة 2030 إىل الوصول باالقتصاد إىل مرحلة التقليل من االعتامد عىل القطاع العام 
واإليرادات النفطية، وإىل حالة من النمو والتنمية املستدامني. وقد أثبتت الصناعات اإلبداعية بأنّها من 

املحرّكات والروافد األساسية للنمو االقتصادي يف أنحاء العامل. فعىل سبيل املثال، يقّدر إسهام 
الثقافة والفنون يف االقتصاد األمرييك بنحو 700 مليار دوالر. ويف اململكة املتحدة، يضيف دوري 

الدرجة املمتازة ونوادي كرة القدم أكرث من 3 مليارات دوالر إىل االقتصاد. ومثّة فرص عديدة الزدهار 
هذه القطاعات يف اململكة، وسوف تستدعي الحاجة تطوير عدد من مناذج التمويل بهدف تحفيز 

القطاع الخاص عىل االستثامر، سواء يف النفقات الرأساملية أو النفقات التشغيلية.

ويتمثل الهدف الرئييس للربنامج يف تقليل نفقات القطاع العام إىل أقىص حد ممكن وزيادة مشاركة 
القطاع الخاص يف وضع االسرتاتيجية. وقد اعتمد برنامج جودة الحياة 2020 عىل أربع أساسيات لتحقيق 

هذه األهداف:

تحسني مشاركة القطاع العام يف املجاالت الحيوية -ضامن أن تقترص مشاركة القطاع العام عىل 	 
املجاالت التي تحتاج إىل نفقات رأساملية عالية ويكون العائد عىل االستثامر فيها ضعيفاً، وبذلك 

يكون دور القطاع العام محفزاً لنمو القطاع وعليه فانه يشجع دخول القطاع الخاص فيه مستقبالً.
 	

توفري جميع العوامل الرضورية )غري املالیة( للحد من مخاطر االستثامر -التأكد من إزالة جميع 	 
الحواجز غیر املالیة التي تحد من مشارکة القطاع الخاص. وتشمل هذه الحواجز املخاطر التنظيمية، 

واألطر القانونية، وما إىل ذلك.
 	

توفري حوافز مالية لتعويض الفجوات الربحية يف القطاعات وتحفيز مشاركة القطاع الخاص. 	 
 	

اإلدارة الفعالة ملشاركة القطاع الخاص -ضامن اإلدارة االستباقية لفرص املشاركة يف القطاع الخاص 	 
من خالل تحديد وربط املستثمرين وفرص االستثامر بنشاطات جميع القطاعات.

 	

تعترب األساسيات األربعة رضورية لتنفيذ الربنامج واآلثار املرتتبة عىل جميع عنارص خطة التنفيذ، من 	 
محفظة املبادرات إىل قسم الحوكمة.

تحسني	مشاركة	القطاع	العام	يف	املجاالت	الحيوية:

 حدد الربنامج، كجزء من اسرتاتيجيته، منوذج التمويل األمثل )عىل سبيل املثال دور القطاع الخاص مقابل 
القطاع العام( يف التطورات الرئيسية يف جميع القطاعات. وتعتمد آليات التمويل األمثل عىل عاملني 

هام: )أ( حجم االستثامر، و)ب( العائد املتوقع عىل االستثامر. وباختصار، فإن املشاريع ذات العوائد 
املرتفعة وانخفاض حجم االستثامر )مثل دور السينام( هي التي يتوقع أن يؤدي القطاع الخاص دوراً 

رائداً فيها. ومن ناحية أخرى، يتوقع أن يقود متويل القطاع العام مشاريع تجارية ذات استثامرات كبرية 
وعائدات مالية منخفضة.
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النامذج التمويلية لقطاعات

الرشاكات بني القطاعني
العام والخاص

القطاع الخاص وصندوق
االستثامرات العامة

االستثامرات الحكومية
والبلدية الكبرية

الشكل 43: النامذج التمويلية لقطاعات جودة الحياة

استثامرات القطاع الخاص 

الرشاكات بني القطاعني
العام والخاص

القطاع الخاص والبلديات املحيل

مرتفعة

عة
تف

مر

منخفضة

ضة
خف

من

االستثامرات الحكومية
والبلدية الصغرية

3أ2أ

1

2ب

3ب

العائد املتوقع عىل االستثامر

امر
تث

س
ال

 ا
م

ج
ح

لقــد صنــف الربنامــج جميــع القطاعــات الفرعيــة لتحديــد املزيــج الصحيح بــني االســتثامرات الخاصــة والعامة. 
ــة  ــتثامرات املتوقع ــك االس ــج وكذل ــة للربنام ــات املختلف ــد امليزاني ــف لتحدي ــذا التصني ــتخدم ه ــد اس وق

للقطــاع الخــاص. وســيتم تضمــني هــذا التوزيــع يف املبــادرات املختلفــة ضمــن محفظــة الربنامــج.

امر
ستث

م اال
حج

رشكة االستثامر للرتفيه + القطاع العام الجهات ذات الصلة

املنشآت البارزة

متاحف

املكتبات العامة

مراكز االبداع

العوائد املتوقعة عىل االستثامر

منخفض

مرتفع

منخفضة
مرتفعة

القطاع الخاص بدافع من حوافز عامة

حديقة حيوان

مضامر جولف

مرسح

مضامر السيارات

ملعب

قاعة حفالت

مدينة املالهي

منتزه ألعاب مائية 

مركز تسوق

معارض فنون

حلبات املنافسة الداخلية

قاعة حفالت

القطاع الخاص

دار عرض السينام 

أكواريوم مايئ

مقاهي

مركز الرتفيه العائيل 

املطاعم

صاالت األلعاب الرياضية

الشكل 45: واجب برنامج تحقيق الرؤية

كيف؟ماذا؟متى؟

• خالل تطوير خطة التنفيذ
• أثناء تنفيذ الربنامج

…وتوفري منوذج فرص فّعال…تحديد األساسات املعنية…عىل مرحلتني...

• تحسني الفرص يف تصميم املبادرات بناًء 
عىل مراقبة التقدم 

• فرص التنسيق بني الجهات والربامج لتجنب 
تكرار الجهود وضامن االستفادة من الجوانب 

املشرتكة للتعاون.
• تصميم محتوى لربنامج جودة الحياة 2020 

معّد خصيصاً حسب دور كل هيئة تنفيذه

• مع فريق اسرتاتيجية قوّي يوفر الرؤى 
واملرئيات

• توفر فريق داعم مع كل الجهات يقدم 
مدخالت مبارشة للفرق االخرى

يف حالــة املشــاريع التــي يشــكل فيهــا القطــاع العــام أكــرب مصــدر للتمويــل ســيكفل الربنامــج مشــاركة 
القطــاع الخــاص فيهــا )عــىل ســبيل املثــال، ميكــن للقطــاع الخــاص أن يكــون مشــغالً ملــرشوع ممــول مــن 

القطــاع العــام(. 
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خيار التمويل )1(: استثامرات القطاع الخاص

يسعى برنامج جودة الحياة 2020 إىل تشجيع استثامرات القطاع الخاص، وتحديداً االستثامرات الصغرية 
واملتوسطة التي من املتوقع أن تحقق عوائد مرتفعة منذ البداية. وسترتكّز هذه االستثامرات، عىل 

األغلب، يف القطاعات التي يوجد فيها طلب حاٍل دون الحاجة إىل مشاريع بنية تحتية إضافية كبرية. 
ويف أنشطة مثل دور السينام واملطاعم سيكون رّواد األعامل قادرين عىل تطبيق النامذج التجارية 

التقليدية بنجاح كام رأينا عىل املستوى الدويل.
وسيدعم برنامج جودة الحياة 2020 إنشاء حاضنات ممّولة حكومياً لدعم قطاع منط الحياة بهدف تشجيع 

رّواد األعامل ودعمهم. ويف الوقت الحارض، متتلك الهيئة العاّمة للرتفيه، والهيئة العاّمة للثقافة، 
ووزارة التعليم، خططاً لبناء وإنشاء مرّسعات ومراكز ابتكار لتنشيط املحتوى املحيل.

خيار التمويل )2(: الرشاكات بني القطاعني العام والخاص

بالنسبة للمشاريع األكرب حجامً ذات العوائد املتوسطة أو غري املؤكّدة، تُعترب الرشاكات بني القطاعني 
العام والخاص عىل األغلب اآللية األفضل للحدد من املخاطر بالنسبة للمستثمرين من القطاع الخاص مع 

تقليل املوارد املستثمرة من الجهات الحكومية يف الوقت نفسه إىل الحّد األدىن. وتُستخدم هذه 
اآللية عىل نطاق واسع يف أنحاء العامل إلنشاء املشاريع الثقافية والرياضية، إضافة إىل استخدامها 

يف فئات أوسع من فئات قابلية العيش مثل الرعاية الصحية وأنظمة الطاقة واملياه. ويف هذه الحالة، 
فإن منطني عىل األقل من املشاريع ميكن أن يندرجا ضمن هذه الفئة؛ أولهام املشاريع املطبّقة عىل 

مستوى املدينة حيث ميكن للبلدية أن تسّهل االستثامر من خالل مجموعة من األدوات التي تشمل 
إتاحة األرايض وتوفري الخدمات أو تقديم التمويل الفعيل. كام ميكن االستعانة بهذا الخيار يف حاالت 

املالعب، واملسارح، وغري ذلك من مباين البنية التحتية. أّما النمط الثاين فيشمل املشاريع األكرب حجامً 
التي تتطلب متويالً مشرتكاً. وميكن استخدام األموال العاّمة مثل أموال صندوق االستثامرات العامة 

للمشاركة يف التمويل إىل جانب كبار املستثمرين املحليني والدوليني.

خيار التمويل )3(: التمويل الوطني والبلدي )األمانات(

إّن إنشاء البُنى التحتية والربامج الخاّصة بنمط الحياة وقابلية العيش يستدعي توفري متويل لألنشطة 
ذات العوائد القليلة أو التي ال تحقق أي عوائد. فعىل سبيل املثال، تعترب حصص الفنون أو بعض 

الحدائق الصغرية يف األحياء عامالً مهامً لتحقيق النتائج املنشودة. وحتى بعض االستثامرات األكرب 
حجامً مثل صاالت العرض الجديدة املخصصة للفنون والثقافة ميكن أن متّول بهذه الطريقة. 

توفري حوافز مالية لتعويض الفجوات يف الربحية يف القطاعات

برصف النظر عن تحديد آلية املصادر الرئيسية لالسرتاتيجية، سوف يستفيد الربنامج من الحوافز املالية 
لتعويض الثغرات املحتملة يف الربحية أو تذليل العقبات االستثامرية. ومن هذا املنطلق، أنشأ الربنامج 

ثالثة صناديق مختلفة للقطاعات الرياضية والرتفيهية والثقافية بقيمة 3 مليار ريال سعودي تقريباً. 
وستتم إدارة ھذه األموال من قبل الربنامج، وسيتم استخدامها كاستثامرات أولية يف القطاعات 

الناشئة، وتغطية الربحية يف مناطق معینة أو عروض محددة.
وقد اشتمل الربنامج عىل ثالث مبادرات.

 
توفري جميع العنارص الرضورية )غري املالية( للحد من مخاطر االستثامر

سيقوم برنامج جودة الحياة 2020 بتوفري اآليت:
- تعزيز املشاركة، التي تسعى إىل تسهيل تنمية القطاع من خالل الرتويج والتسويق.

- وضع اللوائح، سيتم وضع إطار تنظيمي مالئم للقطاع.
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يتــم تضمــني 45 مبــادرة يف محفظــة لتغطيــة التنظيــم ومفاهيــم املشــاركة )انظــر القســم 5.أ - محفظة 
املبادرات(

اإلدارة الفاعلة ملشاركة القطاع الخاص:

عىل الرغم مام تقدم، ال يشارك القطاع الخاص يف فئات معينة بشكل تلقايئ وغالباً ما يحتاج إىل 
التيسري والتحفيز. ويف جميع الفئات التي يتوقع أن يستثمر فيها القطاع الخاص، يلزم وضع آليات 

لضامن إعالم الجهات املعنية يف القطاع الخاص بفرص االستثامر األساسية وإقناعهم بها.

تتمثل الخطوة األوىل لتحقيق ذلك يف إعداد دراسات جدوى عىل مستوى املناطق تسلط الضوء 
عىل أكرب الفرص االستثامرية املوزعة حسب املوقع الجغرايف والفئة. وستكون هذه الدراسات مبثابة 

أساس للتواصل مع املستثمرين وإبراز الفرص االستثامرية لهم وإقناعهم بها.

ويهدف برنامج جودة الحياة 2020 إىل التعامل مع املستثمرين من خالل آليتني منفصلتني: )1( سيكون 
لكل جهة )مثل الهيئة العامة للرتفيه والهيئة العامة للثقافة( مبادرات تركز عىل تحديد املستثمرين 

املحتملني من خالل إعداد املواد التسويقية والفعاليات واالجتامعات الشخصية. )2( يقوم الربنامج 
مبساعدة الهيئة العامة لالستثامر بأنشطة مامثلة ملا تقوم به الجهات التي تتبع نهجاً أكرث شمولية 

بهدف تلبية احتياجات التمويل الخاصة لجميع الفئات )عىل سبيل املثال، من خالل إرشاك صناديق 
االستثامر(. وستوفر هذه املبادرات مجتمعة إمكانية التواصل مع الجهات الفاعلة يف القطاع الخاص 

وإقناعها بجدوى فرص االستثامر وربحيتها.

سوف يحول برنامج جودة الحياة 2020 الفرص االستثامرية إىل واقع من خالل إنشاء لجنة 
لالستثامر،يتمثل دورها يف اإلرشاف عىل تطوير وتنفيذ جميع الفرص االستثامرية. ومن املقرر أن 

تتشكل اللجنة من مزيج يضم ممثيل »الحضور الدائم«، من مكتب الربنامج والهيئة العامة لالستثامر. 
ويتم فقط دعوة الجهات املمثلة األخرى )عىل سبيل املثال، الهيئة العامة للثقافة، والهيئة العامة 

للرتفيه، والهيئة العامة للرياضة، والهيئة العامة لإلعالم املريئ واملسموع، وغريها(، عندما يكون 
جدول أعامل االجتامعات متعلقاً بدورها داخل اللجنة.

سیتم تحفيز النهج املتبع لتحقيق االستثامرات من خالل مسارين رئيسيني: »التنشيط القطاعي« 
و»ھیکلة فرص االستثامر«.

ستقوم لجنة االستثامر، من خالل »التنشيط القطاعي«، بأنشطة ترويج االستثامر وأنشطة توفري الفرص 
االستثامرية املحتملة )مثل مقرتحات القيمة للقطاعات، وتحديد املستثمرين وتحديد أولوياتهم، 

والعروض الرتويجية املتنقلة، وعقد اجتامعات مبارشة مع املستثمرين، وغريها(.

سوف تتضمن عملية »هيكلة فرص االستثامر« أربعة أنشطة رئيسية، هي: تحديد االستثامرات املتعلقة 
بجودة الحياة يف جميع أنحاء اململكة؛ التقييم، إعداد الحزم والباقات االستثامرية؛ إعداد التحليالت 

التفصيلية واختبار الفرص املتاحة يف األسواق. ومن املقرر أن تتبع هيكلة الفرص االستثامرية خمسة 
مبادئ توجيهية رئيسية، هي: تقليل اإلنفاق الحكومي، وتعظيم جاذبية الفرص االستثامرية للقطاع 

الخاص، وتعظيم األثر االجتامعي واالقتصادي، وإعطاء األولوية لالستثامرات املتقدمة، وتعظيم 
املنافسة يف القطاع الخاص بغية ضامن متيز الجودة وتحقيق االستدامة.

سوف يعمل الربنامج والهيئة العامة لالستثامر عىل تحقيق التعاون مع الجهات الفاعلة املعنية وذلك 
بغرض تنفيذ االستثامرات مبا يتسق مع أهداف الربنامج إىل جانب تحقيق أقىص قدر من الفوائد لصالح 

الدولة.
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4.ب االعتبارات االسرتاتيجية

تبّنى برنامج جودة الحياة 2020 ستة مبادئ توجيهية لدعم االسرتاتيجية الشاملة للربنامج.

القرار	املتّخذ	وتبعاتهالتوصيفاملوضوع

منط الحياة ليس قادراً عىل تحديد املقاربة الشمولية لجودة الحياة
الجودة اإلجاملية للحياة لوحده إذا مل 
تكن هناك بنية تحتية وخدمات أساسية 

متاحة للمواطنني واملقيمني.

محفظة مبادرات برنامج جودة الحياة 2020 التي تغطّي كالً من 
قابلية العيش ومنط الحياة إىل درجات متفاوتة:

رصد ودعم املبادرات ذات الصلة والتي تنفذها الربامج األخرى 
لتحقيق الرؤية و/أو الجهات األخرى

امتالك أي مبادرة أخرى ترتبط بأي بعد من أبعاد قابلية العيش أو 
منط الحياة وال تغطيها الربامج األخرى لتحقيق الرؤية و/أو الجهات 

األخرى – مع إرشاك املزيد من الجهات ذات الصلة يف الربنامج 
)مثل وزارة اإلسكان، ووزارة التعليم(

مكن توفري املكّونات األساسية لجودة مشاركة القطاع الخاص 
الحياة )مثل البنية التحتية، أو الخدمات، 

أو الخيارات املقّدمة( إما من قبل 
الدولة – غالباً عندما تكون ربحيتها 

منخفضة أو عندما تُعترُب جزءاً من دور 
الحكومة – أو من قبل القطاع الخاص – 
غالباً ما تكون هناك حاجة إىل ابتكارات 

جوهرية وتكون مربحة.

من املتوقع أن يتم توفري الجزء األكرب من األموال املنفقة عىل 
البنية التحتية من القطاع الخاص، مع وجود عدد من املبادرات التي 

تصّممها الجهات املختلفة لتسهيل االستثامر الخاص.
سرتكز خطط اإلنفاق الحكومي عىل البنية التحتية واملجاالت ذات 
الربحية املنخفضة )مثل املكتبات(، وعىل تجديد وتفعيل األصول 
الحالية )مثل املالعب الحالية(، وعىل عدد من االستثامرات البارزة 

)مثل دار األوبرا ، ومراكز تدريب النخبة(.
سرتكز خطط اإلنفاق الحكومي التشغييل عىل إفساح املجال أمام 
االقتصاد اإلبداعي )مثل متويل الربامج املدرسية الجديدة، وتوفري 

املنح، وإنشاء برامج االحتضان(.

التنّوع االجتامعي السّكاين 
والجغرايف

تتّنوع التطلعات الخاّصة بقابلية العيش 
ومنط الحياة بحسب املواطنني 

واملقيمني وأماكن السكن
الحل املوحد ملوامئة جميع رشائح 

املجتمع

تجّنب تبّني مقاربة تقوم عىل توفري حل واحد يناسب الجميع 
والرتكيز عىل توفري مجموعة من الخيارات 

الرتكيز عىل التنّوع السّكاين من خالل ضامن تحسني املبادرات 
املطبّقة لجودة الحياة اليومية ملختلف الفئات العمرية، 

واملستويات االقتصادية، والجنسيات، ولكال الجنسني.

سيعمل برنامج جودة الحياة 2020 املستقبل كنقطة انطالق
والجهات التنفيذية املعنية عىل 

تحقيق تغرّي متدّرج اعتباراً من اليوم، 
ولكن سيعملون أيضاً عىل تحديد هدف 

يقوم عىل إعادة تعريف منط الحياة 
يف اململكة بالكامل والبناء لتلبية 

هذه االحتياجات

تستند األهداف ومؤرشات األداء الرئيسية إىل املامرسات الدولية 
املثىل وتطلعات البالد، وهي ليست مبنية عىل الوضع الحايل 

واملسار السابق يف اململكة فقط.

تتطلّب الطبيعة التحّولية لربنامج جودة تطلعات بال عوائق
الحياة 2020 تطلعات طموحة يف 

جميع املجاالت التي ستؤخذ عىل أنها 
متكاملة

تبّني مقاربة غري مقيّدة يف تحديد املبادرات، بحيث ال يوجد أي 
موضوع يُستبعد من الحسبان إذا كان يؤثر مبارشة عىل جودة 

الحياة.

الشعور باالفتخار بالوطن هو محرّك االفتخار بالوطن
أسايس جداً لتحقيق تفاعل السّكان، 
يف مجتمعاتهم ومدنهم وبلدهم.

الرتكيز عىل تعزيز الشعور باالفتخار بالوطن من خالل تطوير 
مجموعة منّوعة ومثرية من األنشطة والفعاليات الخاّصة بنمط 
الحياة والتي تجعل املواطنني واملقيمني يشعرون بالسعادة 

والفخر لكونهم يعيشون يف اململكة.
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4.ج االعتامدات والتعارضات مع مبادرات برامج تحقيق الرؤية األخرى
 

تتخــذ العديــد مــن املبــادرات يف إطــار رؤيــة عــام 2030 تدابــري لجعــل اململكــة مكانــاً يوفــر جــودة حيــاة 
رفيعــة املســتوى للمواطنــني واملقيمــني. وقــد أجريــت عمليــة شــاملة لتحديــد خصائــص جــودة الحيــاة 
التــي تعتمــد عــىل األهــداف االســرتاتيجية لربامــج تحقيــق الرؤيــة األخــرى أو تتعــارض معهــا. ميكــن حــل 
هــذه االعتــامدات أو التعارضــات مــع مبــادرات برامــج تحقيــق الرؤيــة األخرى من خالل توســيع مســتهدفات 
الطمــوح، وتوســيع النطــاق، وضــامن التنســيق الوثيــق )مبــا يف ذلــك آليــات الرصــد( بــني برنامــج جــودة 

الحيــاة 2020 ومبــادرات برنامــج تحقيــق الرؤيــة املعنــي. 

القرار	االسرتاتيجياالعتامدات	أو	التعارضاتالربامج	املعنيّة

متتلك جهات برنامج التحول الوطني عدة مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 
متعلقة بالخصائص التي تحّسن جودة الحياة

وتشمل التداخالت مع مبادرات تحقيق الرؤية ما 
ييل: 

تعزيز قابلية العيش يف املدن من خالل تحسني 
التصميم الحرضي والحد من التلوث وإعادة تأهيل 

املناظر الطبيعية 
تحسني جودة الخدمات العامة املقدمة يف 

املدن السعودية )املرافق، النقل العام، 
الحكومة اإللكرتونية، إلخ( 

تعزيز السالمة املرورية لجعل الطرق يف 
اململكة أكرث أماناً 

تطوير االقتصاد الرقمي لتوفري فرص جديدة 
للمواطنني واملقيمني للمشاركة يف التجارة 
تحسني الوصول والقيمة التي يوفرها نظام 

الرعاية الصحية، وضامن تعزيز الوقاية من 
التهديدات الصحية، وتحسني فعالية نظام الرعاية 

االجتامعية
اتخاذ تدابري لضامن تكافؤ الفرص يف سوق 

العمل

ینبغي أن يتامىش نطاق بعض مبادرات الربنامج 
وطموحاته مع اسرتاتيجية برنامج جودة الحياة 

2020
وللقيام بذلك، يلزم التنسيق الوثيق من خالل 

عقد اجتامعات شهرية/ربع سنوية بني الربنامج 
وبرنامج التحول الوطني بشأن املبادرات التي 

تتعلق بجودة حياة املواطنني 
وفيام ييل بعض األمثلة التي ينبغي أن تتطابق 
فيها طموحات مبادرات برنامج التحول الوطني 

ونطاقه مع تلك الخاصة بجودة الحياة يف برامج 
تحقيق الرؤية:

يشمل التصميم الحرضي الرتكيز عىل إمكانية 
امليش من ضمن مبادرات أخرى تعزز قابلية 

العيش 
يشمل االقتصاد الرقمي بناء املدن الذكية 
وضامن توافر أحدث تقنيات االتصال لجميع 

املواطنني واملقيمني
ويف مجال الرعاية الصحية، ينبغي أن يشمل 

النطاق تطوير املستشفيات يف اململكة

إطالق مبادرات لتحسني إمكانية الحصول عىل برنامج تعزيز الشخصية الوطنية
التعليم وتحسني جودته يف اململكة 

إرساء القيم الوطنية وتعزيز الشعور باالنتامء 
الوطني والُخلق التطوعّي بني السكان

رعاية قيم اإلنصاف والشفافية واالعتدال 
والتسامح

وضع آليات للرصد لضامن بقاء القيم الوطنية 
سليمة مع زيادة تنوع قنوات الرتفيه وزيادة 

توافرها 

برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات 
اللوجستية 

تحسني قابلية العيش يف اململكة من خالل 
تحسني الرتابط املحيل واإلقليمي والدويل 

تفعيل االستدامة طويلة األجل للمملكة 
باالستثامر يف املصادر املتجددة

توطني الصناعات الواعدة

سيستهدف الطموح مستوًى كبرياً من دخول 
السيارات الكهربائية والسيارات التي تعمل 

بالوقود البديل

ضامن توافر املنازل وجودتها ومعقولية برنامج اإلسكان
أسعارها.

متكني ملكية منازل مناسبة بني األرس السعودية

يشمل النطاق توفري السكن املناسب للجميع 

تحفيز االستثامر الخاص يف قطاعات قابلية برنامج التوازن املايل
العيش ومنط الحياة 

الحد من الرضائب عىل استهالك سلع منط الحياة 
لتشجيع املزيد من املشاركة

وضع آلية رصد لتتبع األثر املحتمل عىل زيادة 
الرضائب يف مستويات االستهالك يف قطاع 

الرتفيه 

ضامن وضع إطار واضح للرشاكة بني القطاعني برنامج الخصخصة 
العام والخاص لصالح مؤسسات القطاع الخاص 

التي تستثمر يف مشاريع منط الحياة

الرصد الدقيق لضامن االلتزام برشوط الرشاكة بني 
القطاعني العام والخاص أثناء دورة االستثامر يف 

القطاع الخاص

ضامن تحديد أطر واضحة لجذب املستثمرين برنامج الرشاكة االسرتاتيجية
األجانب وعقد رشاكات معهم يف مشاريع منط 

الحياة 

رضورة املتابعة املستمرة لضامن االلتزام برشوط 
عقد الرشاكات االسرتاتيجية مع املستثمرين 

األجانب خالل دورة حياة االستثامر

متثيل الربامج يف مجلس اللجان التأسيسية مشاريع ضخمة تتمحور حول منط الحياةصندوق االستثامرات العامة
بصندوق االستثامرات العامة املتعلقة بالفرص 

يف مجال االستثامرات
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لضــامن املواءمــة مــع برامــج تحقيــق الرؤيــة األخــرى، فضــالً عــن جهــات التنفيــذ األخــرى، اتخــذ برنامــج 
جــودة الحيــاة 2020 إجــراءات ملموســة لتطويــر مزيــد مــن عمليــات الربــط األوليــة. تواصــل الربنامــج مــع 
ــتوى كل  ــىل مس ــة ع ــق مواءم ــاة 2020، وحق ــودة الحي ــج ج ــاً يف برنام ــاً أو جزئي ــارك كلي ــة، تش كل جه
األبعــاد الرئيســية للربنامــج. ميكــن تقســيم األطــراف املعنيــة يف هــذه العمليــة إىل ثــالث مجموعــات 

ــاة، وجهــات داعمــة. رئيســية: جهــات ذات عالقــة بقابليــة العيــش، وجهــات ذات عالقــة بنمــط الحي

 تّم التوافق بني الربنامج والجهات املعنية عىل املواضيع التالية:

مقاييس الربنامج	 
مستهدفات مؤرشات األداء الرئيسية	 
متابعة املبادرة و/أو املسؤولية عنها	 
ميزانيات املبادرة	 
املواءمة عىل مستوى الجهة أو مستوى الربنامج 	 

يقــدم الجــدول التــايل وصفــاً تفصيليــاً للمواءمــة بــني برنامــج جــودة الحيــاة 2020 والجهــات املختلفــة 
املعنيــة.

تعليقات	عىل	االتفاقالجهة

قابلية العيش

التوافق عىل مقاييس ومستهدفات برنامج جودة الحياة 2020 )أي النتيجة يف الربنامج الدويل لتقييم الطلبة، وزارة التعليم
وعدد الجامعات املحلية املصنفة عاملياً(

وزارة العمل والتنمية 
االجتامعية

- التوافق عىل مقاييس ومستهدفات برنامج جودة الحياة 2020 )أي تنافسية املواهب عاملياً، معّدل البطالة، 
معّدل بطالة املرأة(

- مواءمة مؤرشات األداء الرئيسية واملستهدفات مع طموحات رؤية 2030

التوافق عىل مقاييس ومستهدفات برنامج جودة الحياة 2020 )أي نسبة متلّك السكن واملنازل الحالية، الحصة وزارة اإلسكان
السكنية )آالف املنازل( نسبة إىل عدد السكان )يرجى املالحظة أن هذا املؤرش مملوك من قبل برنامج جودة الحياة 

))2020

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية 

التوافق عىل مقاييس ومستهدفات برنامج جودة الحياة 2020 )أي حصة الفرد بالكيلومرت املربع من املساحات 
الخرضاء، عدد الخطوات التي يخطوها كل شخص يومياً، عدد الساعات التي يقضيها الراكب عالقاً يف االزدحام 

املروري يف السنة الواحدة، نسبة النفايات املعاد تدويرها من إجاميل النفايات املنتجة(

التوافق عىل مقاييس ومستهدفات برنامج جودة الحياة 2020 وزارة النقل

وزارة الطاقة والصناعة 
والرثوة املعدنية

التوافق عىل مقاييس ومستهدفات برنامج جودة الحياة 2020 )أي نسبة الطاقة املتجددة إىل إجاميل الطاقة 
املستخدمة(

املركز السعودي لكفاءة 
الطاقة )برنامج تطوير 

الصناعة الوطنية والخدمات 
اللوجستية(

التوافق عىل مقاييس ومستهدفات برنامج جودة الحياة 2020 )أي نسبة انتشار السيارات الكهربائية(

الهيئة العامة للطريان 
املدين

التوافق عىل مقاييس ومستهدفات برنامج جودة الحياة 2020 )أي الرحالت الجوية الدولية املبارشة، إما حسب 
املدينة أو حسب التكرار(

وزارة االتصاالت وتقنية 
املعلومات ضمن برنامج 

التحول

التوافق عىل مقاييس ومستهدفات برنامج جودة الحياة 2020 )أي مؤرش جاهزية الشبكة، مؤرش مسح الحكومات 
اإللكرتونية(

التوافق عىل مقاييس ومستهدفات برنامج جودة الحياة 2020 )أي مؤرش الفساد(وزارة االقتصاد والتخطيط

- التوافق عىل مقاييس ومستهدفات برنامج جودة الحياة 2020 )أي متوسط العمر املتوقع، معّدل البدانة، انتشار وزارة الصحة
السّكري، أرسّة املستشفيات لكل 1,000 شخص، اإلنفاق الصحي من املرصوفات النرثية، عدد الوفيات جراء الحوادث 

املرورية عن كل 100,000نسمة( - املوافقة عىل دعم ومتابعة 37 مبادرة

- االتفاق عىل برنامج تحقيق رؤية جودة الحياة ليتوىل مسؤولية 3 مؤرشات أداء رئيسية و7 مبادرات تتعلق وزارة الداخلية
بالجرمية

- التوافق عىل النتائج وامليزانيات املتوقعة للمبادرة
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منط الحياة

الهيئة العامة للرياضة

- التوافق عىل تويل برنامج تحقيق رؤية جودة الحياة مسؤولية مؤرشات األداء الرئيسية واملبادرات وامليزانيات

الهيئة العامة للثقافة

الهيئة العامة للرتفيه

الهيئة العامة لإلعالم 
املريئ واملسموع

وزارة الثقافة واإلعالم

وزارة التعليم

الهيئة العامة للسياحة 
والرتاث الوطني

التوافق عىل مؤرشات األداء الرئيسية واالتفاق عىل الدعم يف متابعة تنفيذ املبادرات التي ال ميلكها الربنامج

 - االتفاق عىل امتالك مبادرة إسكان واحدة ضمن برنامج جودة الحياة 2020 وزارة اإلسكان
-التوافق عىل النتائج وامليزانيات املتوقعة للمبادرة

- التوافق عىل الخطوات التالية الخاصة بكل جهة )الهيئة العامة للرياضة، الهيئة العامة للثقافة، وزارة الثقافة الهيئة العامة لالستثامر
واإلعالم، الهيئة العامة للرتفيه( -التوافق عىل املبادرات التي سيتّم إعطاؤها األولوية لالستثامر األجنبي 

املحتمل-التوافق عىل اسرتاتيجية التواصل مع املستثمرين األجانب،

الجهات الداعمة

التوافق عىل إجاميل أعداد الوظائف املبارشة املولدة من الربنامج الجهة املختصة 

التوافق عىل إجاميل العائدات املولدة غري النفطية من الربنامج العائدات غري النفطية

التوافق عىل أثر الربنامج عىل املساهمة يف املحتوى املحيلوحدة املحتوى املحيل

 التوافق عىل أرقام التوازن للمدفوعات، االستهالك والتضخموزارة االقتصاد والتخطيط
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4.د حوكمة الربنامج

تُعترُب حوكمة برنامج جودة الحياة 2020 عنرصاً أساسياً لضامن النجاح نظراً لتعقيد الربنامج من حيث 
النطاق، واحتياجات التنسيق مع غريه من برامج تحقيق الرؤية، وطبيعة محفظة املبادرات.

وكجزء من الحوكمة، عرّف الربنامج العنارص األربعة التالية:

- واجب الربنامج يف ضامن تحقيقه ألهدافه.

- الجهات املعنيّة بالربنامج.

- العمليات األساسية املطلوبة إلدارة الربنامج ودور كل جهة من الجهات املعنية.

- اإلجراءات التنظيمية للربنامج.

4.د.1 واجب الربنامج

1. ميكن تقسيم مهمة مكتب برنامج جودة الحياة 2020 إىل ثالثة مكّونات:

تحديد تطلعات الربنامج وطموحاته:	 

تحديد املقاييس املطلوبة لقياس جودة الحياة يف جميع الفئات واألبعاد.	 

تحديد مستوى الطموح حتى 2020 و2030 مقارنة باملقاييس املحّددة.	 

تحقيق املواءمة بني مستوى الطموح والجهات املسؤولة، وتحديد الفجوات املوجودة يف الطموح.	 

2. تحقيق اإلنجازات مقارنة بالطموحات

تحديد اسرتاتيجية تحقيق الطموحات.	 

إجراء مراجعة لخطة تحقيق الطموحات مع الجهات املسؤولة والتأثري يف هذه الخطّة والتثبّت من 	 
صالحيتها.

التخطيط للتنفيذ والتنسيق املتواصلني من قبل مختلف الجهات.	 

تقديم الدعم من قبل الخرباء لعمليتي التخطيط والتنفيذ وتخصيص املوارد املطلوبة.	 

3. تتبّع جهود التنفيذ ورصد التقّدم املحرز يف املحصالت

مراجعة التقّدم املحرز يف املبادرات، وتحديد املخاطر املحتملة، واإلشارة إىل الفجوات يف تنفيذ 	 
املبادرات واقرتاح اإلجراءات التصحيحية.

رصد املخرجات من خالل قياس األداء باملقارنة مع مقاييس الربنامج، وتحديد الفجوات املوجودة 	 
يف إنجاز املحصالت واقرتاح اإلجراءات التصحيحية.
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لكّن املهمة املذكورة أعاله تنطبق بصورة مختلفة عىل األبعاد الخاصة بالربنامج، واألبعاد الخاصة 
بالربامج األخرى لتحقيق الرؤية. ورغم أّن تحديد الطموحات ورصد األداء ينطبقان عىل كلتا املجموعتني 

من األبعاد )مع وجود فوارق محدودة(، إال أّن مستوى التنفيذ مختلف. ففي حالة األبعاد الخاصة 
بربنامج جودة الحياة بالكامل، فإن الربنامج سوف يؤّدي دوراً فّعاالً يف التأثري عىل التنفيذ )ضبط 

امليزانية، واملوافقة عىل املبادرات، وتخصيص املوارد، وغريها(. ولكن يف األبعاد األخرى )الخاصة 
بالربامج األخرى لتحقيق الرؤية(، سيقترص دور الربنامج عىل التأثري يف تصميم خطط تنفيذها، وفهم 

التقّدم املحرز يف تحديد املخاطر املحتملة أو القضايا التي تؤثّر عىل التنفيذ بصورة شاملة، وتقديم 
اإلرشادات والخربات ملختلف الجهات وضامن التنسيق بينها.

يف إطار هذه املهمة الخاصة بالربنامج، يتوقع الربنامج حصول تفاعل كبري مع الربامج األخرى لتحقيق 
الرؤية يف مرحلتني مختلفتني. املرحلة األوىل خالل وضع الخطّة التنفيذية من خالل دفع طموحات 
الربامج األخرى لتحقيق الرؤية عرب إدراج منظور جودة الحياة فيها. وقد يكون ذلك من خالل الدفع 
باتجاه تبني مقاييس معيّنة )مل تؤخذ من قبل( أو الدفع باتجاه تحقيق أهداف معيّنة لدعم تنفيذ 

األهداف اإلجاملية للربنامج )إيصال 3 مدن سعودية إىل قامئة أهم 100 مدينة عاملية عىل مؤرش 
)إيكونيميست إنتيليجينس يونيت )EIU((. وكذلك خالل مرحلة وضع الخطّة التنفيذية من خالل التأثري يف 
تصميم هذه الخطة، أي ضامن أن تكون محفظة املبادرات شاملة، وتغطّي املكّونات الرئيسية لجودة 

الحياة، وتحقق املطلوب وفق األهداف املوضوعة.

املرحلة الثانية خالل التنفيذ، سوف يحّدد الربنامج شكل عملية تخطيط تنفيذ املبادرات التي تندرج ضمن 
مختلف برامج تحقيق الرؤية وذلك عرب التفاعل املتواصل. وسوف يسعى الربنامج إىل ضامن تحقيق 

الطموحات املحّددة يف الخطط التنفيذية عىل نحٍو فعال.

سوف يدعم الربنامج وضع الخطّة التنفيذية وتخطيط عملية التنفيذ يف الربامج األخرى لتحقيق الرؤية 
من خالل مقاربة ثالثية األبعاد:

عرب توفري الخربات يف مختلف املواضيع ذات العالقة بجودة الحياة.	 

عرب ضامن التنسيق بني املبادرات املختلفة للربامج املتعددة لتجّنب ازدواجية الجهود وضامن 	 
املواءمة بهدف الوصول إىل نتيجة موّحدة. 

عرب تقديم اآلراء التقوميية سواء تلك الناتجة عن تحليل التوجهات العاملية يف مجال جودة الحياة، 	 
أو الناتجة عن رصد محصالت املبادرات الرامية إىل تحسني جودة الحياة.

ــوف  ــاملة. وس ــوارد الش ــن امل ــري م ــري الكث ــج توف ــىل الربنام ــي ع ــاله، ينبغ ــور أع ــم املذك ــري الدع ولتوف
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يجــري إرشاك خــرباء مختصــني يف جميــع املواضيــع املدرجــة ضمــن نطــاق جــودة الحيــاة. إضافــة إىل 
ذلــك، ســوف يعــنّي الربنامــج موظفــني متفّرغــني للتنســيق مــع الجهــات األساســية املســؤولة عــن تطبيق 
مبــادرات جــودة الحيــاة إضافــة إىل بعــض الفــرق يف مناطــق معيّنــة لــإلرشاف عــىل املبــادرات ورصدهــا 

بشــكل دائــم يف مختلــف املناطــق.

ــه  ــج ألهداف ــق الربنام ــامن تحقي ــيوضع لض ــذي س ــة ال ــار الحوكم ــل إط ــة بالتفصي ــام التالي ــرشح األقس ت
ــه. ــة إلي ــة املوكول ــب املهم بحس

امر
ستث

م اال
حج

رشكة االستثامر للرتفيه + القطاع العام الجهات ذات الصلة

املنشآت البارزة

متاحف

املكتبات العامة

مراكز االبداع

العوائد املتوقعة عىل االستثامر

منخفض

مرتفع

منخفضة
مرتفعة

القطاع الخاص بدافع من حوافز عامة

حديقة حيوان

مضامر جولف

مرسح

مضامر السيارات

ملعب

قاعة حفالت

مدينة املالهي

منتزه ألعاب مائية 

مركز تسوق

معارض فنون

حلبات املنافسة الداخلية

قاعة حفالت

القطاع الخاص

دار عرض السينام 

أكواريوم مايئ

مقاهي

مركز الرتفيه العائيل 

املطاعم

صاالت األلعاب الرياضية

الشكل 45: واجب برنامج تحقيق الرؤية

كيف؟ماذا؟متى؟

• خالل تطوير خطة التنفيذ
• أثناء تنفيذ الربنامج

…وتوفري منوذج فرص فّعال…تحديد األساسات املعنية…عىل مرحلتني...

• تحسني الفرص يف تصميم املبادرات بناًء 
عىل مراقبة التقدم 

• فرص التنسيق بني الجهات والربامج لتجنب 
تكرار الجهود وضامن االستفادة من الجوانب 

املشرتكة للتعاون.
• تصميم محتوى لربنامج جودة الحياة 2020 

معّد خصيصاً حسب دور كل هيئة تنفيذه

• مع فريق اسرتاتيجية قوّي يوفر الرؤى 
واملرئيات

• توفر فريق داعم مع كل الجهات يقدم 
مدخالت مبارشة للفرق االخرى

4.د.2 خارطة الجهات املعنيّة

إّن تحقيق التطلعات الشاملة للربنامج يستدعي إرشاك مجموعة واسعة من الجهات املعنية. وميكن 
تقسيم الجهات املعنية بتطوير الربنامج واعتامده وتنفيذه إىل أربع مجموعات رئيسية: اإلرشاف 

االسرتاتيجي، وبرنامج جودة الحياة والجهات املرتبطة به، والربامج األخرى لتحقيق الرؤية، والجهات 
الداعمة.

ــاكل الداعمــة املســؤولة عــن اإلرشاف  1. اإلرشاف االســرتاتيجي: تشــمل هــذه املجموعــة اللجــان والهي
عــىل جميــع برامــج تحقيــق الرؤيــة. ويتمثـّـل دورهــا األســايس فيــام يخــص الربنامــج يف مراجعــة نطــاق 
التطلعــات ومســتوياتها واملوافقــة عليهــا ورصــد التقــّدم املحــرز يف الربنامــج مقارنــة مــع األهــداف 

املتّفــق عليهــا. وضمــن هــذه املجموعــة، هنــاك فئتــان أساســيتان مــن الجهــات املعنيــة:

اللجنة االسرتاتيجية	 

مكتب اإلدارة االسرتاتيجية	 

2. هيكلة برنامج جودة الحياة 2020: هي املحرّك األسايس لتصميم برنامج جودة الحياة 2020 وتنفيذه، 
وتشمل املجموعة الربنامج نفسه إضافة إىل الجهات التي تتألف منها لجنة الربنامج. وميكن تقسيم 

هذه املجموعة إىل مجموعتني:

مكتب الربنامج	 

الجهات املسؤولة عن تنفيذ الربنامج	 

الهيئة العاّمة للرتفيه	 

الهيئة العاّمة للثقافة	 

الهيئة العاّمة للرياضة	 
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برنامج داعم	 

الهيئة العامة لإلعالم املريئ واملسموع	 

وزارة االقتصاد والتخطيط	 

وزارة التجارة واالستثامر	 

وزارة الشؤون البلدية والقروية	 

وزارة البيئة واملياه والزراعة	 

وزارة التعليم	 

وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات	 

وزارة اإلسكان	 

وزارة الصحة	 

وزارة الداخلية	 

3. الربامج والجهات األخرى املعنية بتحقيق الرؤية: ليك يتمّكن برنامج جودة الحياة 2020 من إنجاز 
الواجب الكبري امللقى عىل عاتقه، ينبغي عليه تحديد طموحات تؤثّر عىل عدد من الربامج األخرى 

املعنية بتحقيق الرؤية والجهات املرتبطة بها، وتنسيق تنفيذ املبادرات ذات الصلة، ورصد التقّدم 
الذي تحرزه، ومخرجاتها. ونتيجة لذلك، فإن هناك مجموعتان رئيسيتان من الجهات املعنية والتي 

تنضوي يف إطار الخارطة العاّمة للجهات املعنية:

املكاتب األخرى لربامج تحقيق الرؤية:

برنامج التحّول الوطني 2020	 
برنامج تعزيز الشخصية الوطنية	 
برنامج تحقيق الرؤية الخاص باإلسكان	 

من املمكن تحديد برامج أخرى ذات صلة بتحقيق الرؤية عندما توضع اللمسات النهائية عىل عملية 
املوافقة عىل برامج تحقيق الرؤية.

الوزارات والجهات األخرى التي متتلك تطلعات ولديها واجبات تسهم يف دعم برنامج جودة الحياة 
2020 حرصياً عرب الربامج األخرى لتحقيق الرؤية مثل:

1- وزارة العمل والتنمية االجتامعية 
2- وزارة النقل 

3- وزارة الطاقة والصناعة والرثوة املعدنية

الجهات الداعمة: هي الجهات التي تدعم تطوير الشق االقتصادي لربامج تحقيق الرؤية، والتي تضع 
التوقعات الخاصة باألثر االقتصادي الكيل، وترصد التقّدم املحرز باملقارنة مع التطلعات. وتضم القامئة:

 
املركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة )أداء( 	 
الوكالة يف وزارة العمل والتنمية االجتامعية املختصة بشؤون توظيف السعوديني يف القطاع الخاص	 
وحدة اإليرادات غري النفطية	 
وزارة املالية	 
وزارة االقتصاد والتخطيط	 
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خارطة الجهات املعنيّة

الشكل 46: خارطة الجهات املعنيّة

الجهة املعنية

1-اإلرشاف 

االسرتاتيجي 

2- الهيكل التنظيمي 

لربنامج جودة الحياة 2020

الوصفالجهة املعنيةالوصف

اللجنة  االسرتاتيجية

مكتب اإلدارة 

االسرتاتيجية

• ترشف عىل تحقيق رؤية 2030

• يدعم اللجنة  االسرتاتيجية وبرامج تحقيق الرؤية 

من خالل اإلرشاف وضامن الجودة

برنامج تحقيق الرؤية 

الخاص بجودة الحياة

جهات   2020

    

• يرشف عىل تصميم وتنفيذ اسرتاتيجية 

برنامج تحقيق الرؤية الخاص بجودة الحياة

الجهات الغري مرتبطة 

بربنامج جودة الحياة 

2020

الوزارات والجهات األخرى التي متتلك تطلعات 
ولديها واجبات تسهم يف دعم برنامج جودة 

الحياة 2020 حرصياً عرب الربامج األخرى لتحقيق 
الرؤية وهي تشمل:

• وزارة العمل والتنمية االجتامعية 
• وزارة النقل 

• وزارة الطاقة والصناعة والرثوة املعدنية

• أعضاء لجنة  برنامج جودة الحياة 2020 الذين 
يدعمون تنفيذ التطلعات: 

الهيئة العاّمة للرتفيه، الهيئة العاّمة للثقافة، 
الهيئة العاّمة للرياضة، برنامج داعم ووزارة 

االقتصاد والتخطيط، وزارة التجارة واالستثامر، وزارة 
الشؤون البلدية والقروية، وزارة البيئة واملياه 
والزراعة، وزارة التعليم، وزارة االتصاالت وتقنية 
املعلومات، وزارة اإلسكان، وزارة الصحة، وزارة 

الداخلية

3-الهياكل التنظيمية 

األخرى غري برنامج 

جودة الحياة 2020

 

4-الجهات

الداعمة

 

الربامج األخرى لتحقيق 

الرؤية

الربامج األخرى لتحقيق الرؤية التي تسهم 
واجباتها وتطلعاتها يف تحسني جودة الحياة:

• برنامج التحّول الوطني 2020
• الشخصية السعودية

الجهات التي تدعم الجانب االقتصادي واإلبالغ عن 
التقدم املحرز يف الربنامج:

• املركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة 
• وكالة توظيف السعوديني

• اإليرادات غري النفطية
• وزارة املالية

• وزارة  االقتصاد والتخطيط

1 ميكن تحديد برامج تحقيق الرؤية إضافية ذات صالحيات مناسبة عندما يتم االنتهاء من عملية املوافقة عىل برنامج تحقيق الرؤية

العمليات الرئيسية 4.د.3 

حّدد الربنامج 5 عمليات كلية رئيسية سوف تشّكل الغالبية العظمى من األنشطة والفعاليات خالل 
السنوات املقبلة.

تشمل العمليات الخمس الكلية للربنامج ما ييل:

عملية تحديد الطموحات: وهي العملية الرامية إىل رسم طموحات الربنامج للفرتة املعنية )مثالً وضع 
التزامات حتى 2020(.

عمليتا التنفيذ:

عملية تخطيط التنفيذ: وهي عملية تهدف إىل وضع الخطّة التنفيذية املوّحدة الكليّة للربنامج 	 
وتحديثها عىل الدوام.

عملية التنفيذ: وهي عملية تطبيق املهام الواردة يف الخطة التنفيذية.	 
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عمليتا رصد األداء: 

عملية تتبّع التنفيذ: وهي عملية تهدف إىل اإلرشاف عىل تنفيذ الخطة التنفيذية الكلية وتحديد 	 
املالحظات والفجوات، واقرتاح اإلجراءات التصحيحية.

عملية رصد األداء: وهي عملية تهدف إىل قياس محصالت الربنامج مقارنة باملقاييس واألهداف 	 
املوضوعة مسبقاً.

خالل مرحلة مراجعة التقدم املحرز ورصد املخرجات، ال تقترص مسؤولية الربنامج عىل قياس 	 
املخرجات من ناحية العدد املراد الوصول إليه فحسب، ولكن األهم من ذلك هو ضامن جودة تلك 

املخرجات ومطابقتها للمقاييس العاملية.
سيقوم مكتب الربنامج بعملية القياس عن طريق آليتني رئيسيتني:	 

اآللية األوىل ستكون يف مرحلة التخطيط وتصميم املبادرة حيث سيقوم الربنامج باالستعانة بورش 	 
العمل اإلبداعية لتبادل األفكار واالستفادة من املشاريع الجيدة يف أفضل املدن عاملياً لتطوير 

املبادرات.

تركز ورش العمل اإلبداعية عىل مخرج محدد وإقليم معني يتم اختياره، ويف هذه الورش يجتمع 	 
قادة الفكر والخرباء واالستشاريني يف مختلف املجاالت بدعم من صناع القرار. سيكون هناك فريق 

مخصص لتنظيم ورش العمل والتخطيط لها بشكل مستمر. 

أما اآللية الثانية فتتضمن رفع تقارير ربع سنوية إىل اللجنة االسرتاتيجية ملراجعة مخرجات الربنامج 	 
االسرتاتيجية والتقدم عىل مستوى جميع املبادرات، مع التأكيد عىل أن الربنامج سريفع املخرجات 

عىل مرحلتني: األوىل مرحلة تصميم املخرج، والثانية بعد تنفيذ املبادرة. سيتكون منوذج التقرير 
من قامئة من املعايري املعتمدة من اللجنة االسرتاتيجية يف املرحلة األوىل للتحقق من جودة 
املخرجات. باإلضافة إىل ذلك سيتم تقييم واعتامد الفرص املرشحة من قبل اللجنة االسرتاتيجية 

حتى وإن وافقت املعايري. من الجدير بالذكر أن الربنامج ال يعترب أي مخرج مكتمالً ما مل يستوِف 
معايري الجودة املحددة.

 

سوف يتم ضامن جودة عاملية ملخرجات الربنامج عىل مستويني

)Creative Labs) مقدماً، سوف يتم استنباط أفكار مبتكرة للمفهوم من خالل ورش العمل االبداعية

ضامن جودة عاملية

بالتزامن مع مرحلة التنفيذمقدماً

(Creative Labs) عقد ورش إبداعية
 لكل منطقة من مناطق اململكة

تحديد معايري عاملية تستند اليها التقارير استنباط أفكار مبتكرة
الفصلية والسنوية املرفوعة الحقاً

لن يتم تضمني أي مخرجات غري موافقة 
للمعايري ضمن مؤرشات األداء الخاصة 

بربنامج جودة الحياة 2020

ورش عمل إبداعية مؤطرة الستنباط 
أفكار مبتكرة وابداعية لتصميم مخرجات 

كل مبادرة مبا يتامىش مع أحدث
 املقاييس العاملية وتحقق قفزة

...Creative Labs سيتم عقد

سيتم تطبيق هذا النموذج عىل 
مستوى جميع مناطق اململكة لعكس 

خصوصياتها واحتياجاتها

• خرباء عامليني وقادة أفكار مؤثرين 

محلياً ودولياً
• إستشاريني لتنظيم سري ورش العمل

• مسؤولني من جهات حكومية محلية 

ووطنية

...يف جميع مناطق اململكة ...مبشاركة ثالث فئات من الحضور...

عىل امتداد مرحلة التنفيذ، سوف تستند التقارير املرفوعة حول تقدم اإلنجاز واألثر اىل معايري عاملية محددة مسبقاً

سيقوم الربنامج بالتعاون مع جهات 
التنفيذ بتطوير معايري لكل فئة من

 املخرجات بناء عىل:
• أفضل املامرسات واملعايري العاملية

• مدخالت خرباء محليني ودوليني

سوف تكون املعايري قابلة للقياس 
ومصممة حسب نوع املخرج من 

البادرة (عىل سبيل املثال، مسارح، 
سينام، متاحف...الخ)

تطوير املعايري

لن يتم تضمني انجازات املبادرات يف 
التقارير الفصلية والسنوية ما مل تتوافق 

مع املعايري املحددة مسبقاً

لن يتم تضمني أي مخرجات غري موافقة 
للمعايري ضمن مؤرشات األداء الخاصة 

بربنامج جودة الحياة 2020

ستتم املوافقة أوال عىل املعايري مع اللجنة 
االسرتاتيجية

بعد املواءمة، ستتم إضافة املعايري يف 
منوذج التقرير كام سيتم ارشاك جهات التنفيذ 

عىل النطاق املحيل والوطني

رفع التقارير الفصلية الرفع للجنة االسرتاتيجية
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سوف يتم ضامن جودة عاملية ملخرجات الربنامج عىل مستويني

)Creative Labs) مقدماً، سوف يتم استنباط أفكار مبتكرة للمفهوم من خالل ورش العمل االبداعية

ضامن جودة عاملية

بالتزامن مع مرحلة التنفيذمقدماً

(Creative Labs) عقد ورش إبداعية
 لكل منطقة من مناطق اململكة

تحديد معايري عاملية تستند اليها التقارير استنباط أفكار مبتكرة
الفصلية والسنوية املرفوعة الحقاً

لن يتم تضمني أي مخرجات غري موافقة 
للمعايري ضمن مؤرشات األداء الخاصة 

بربنامج جودة الحياة 2020

ورش عمل إبداعية مؤطرة الستنباط 
أفكار مبتكرة وابداعية لتصميم مخرجات 

كل مبادرة مبا يتامىش مع أحدث
 املقاييس العاملية وتحقق قفزة

...Creative Labs سيتم عقد

سيتم تطبيق هذا النموذج عىل 
مستوى جميع مناطق اململكة لعكس 

خصوصياتها واحتياجاتها

• خرباء عامليني وقادة أفكار مؤثرين 

محلياً ودولياً
• إستشاريني لتنظيم سري ورش العمل

• مسؤولني من جهات حكومية محلية 

ووطنية

...يف جميع مناطق اململكة ...مبشاركة ثالث فئات من الحضور...

عىل امتداد مرحلة التنفيذ، سوف تستند التقارير املرفوعة حول تقدم اإلنجاز واألثر اىل معايري عاملية محددة مسبقاً

سيقوم الربنامج بالتعاون مع جهات 
التنفيذ بتطوير معايري لكل فئة من

 املخرجات بناء عىل:
• أفضل املامرسات واملعايري العاملية

• مدخالت خرباء محليني ودوليني

سوف تكون املعايري قابلة للقياس 
ومصممة حسب نوع املخرج من 

البادرة (عىل سبيل املثال، مسارح، 
سينام، متاحف...الخ)

تطوير املعايري

لن يتم تضمني انجازات املبادرات يف 
التقارير الفصلية والسنوية ما مل تتوافق 

مع املعايري املحددة مسبقاً

لن يتم تضمني أي مخرجات غري موافقة 
للمعايري ضمن مؤرشات األداء الخاصة 

بربنامج جودة الحياة 2020

ستتم املوافقة أوال عىل املعايري مع اللجنة 
االسرتاتيجية

بعد املواءمة، ستتم إضافة املعايري يف 
منوذج التقرير كام سيتم ارشاك جهات التنفيذ 

عىل النطاق املحيل والوطني

رفع التقارير الفصلية الرفع للجنة االسرتاتيجية

سوف يتم ضامن جودة عاملية ملخرجات الربنامج عىل مستويني

)Creative Labs) مقدماً، سوف يتم استنباط أفكار مبتكرة للمفهوم من خالل ورش العمل االبداعية

ضامن جودة عاملية

بالتزامن مع مرحلة التنفيذمقدماً

(Creative Labs) عقد ورش إبداعية
 لكل منطقة من مناطق اململكة

تحديد معايري عاملية تستند اليها التقارير استنباط أفكار مبتكرة
الفصلية والسنوية املرفوعة الحقاً

لن يتم تضمني أي مخرجات غري موافقة 
للمعايري ضمن مؤرشات األداء الخاصة 

بربنامج جودة الحياة 2020

ورش عمل إبداعية مؤطرة الستنباط 
أفكار مبتكرة وابداعية لتصميم مخرجات 

كل مبادرة مبا يتامىش مع أحدث
 املقاييس العاملية وتحقق قفزة

...Creative Labs سيتم عقد

سيتم تطبيق هذا النموذج عىل 
مستوى جميع مناطق اململكة لعكس 

خصوصياتها واحتياجاتها

• خرباء عامليني وقادة أفكار مؤثرين 

محلياً ودولياً
• إستشاريني لتنظيم سري ورش العمل

• مسؤولني من جهات حكومية محلية 

ووطنية

...يف جميع مناطق اململكة ...مبشاركة ثالث فئات من الحضور...

عىل امتداد مرحلة التنفيذ، سوف تستند التقارير املرفوعة حول تقدم اإلنجاز واألثر اىل معايري عاملية محددة مسبقاً

سيقوم الربنامج بالتعاون مع جهات 
التنفيذ بتطوير معايري لكل فئة من

 املخرجات بناء عىل:
• أفضل املامرسات واملعايري العاملية

• مدخالت خرباء محليني ودوليني

سوف تكون املعايري قابلة للقياس 
ومصممة حسب نوع املخرج من 

البادرة (عىل سبيل املثال، مسارح، 
سينام، متاحف...الخ)

تطوير املعايري

لن يتم تضمني انجازات املبادرات يف 
التقارير الفصلية والسنوية ما مل تتوافق 

مع املعايري املحددة مسبقاً

لن يتم تضمني أي مخرجات غري موافقة 
للمعايري ضمن مؤرشات األداء الخاصة 

بربنامج جودة الحياة 2020

ستتم املوافقة أوال عىل املعايري مع اللجنة 
االسرتاتيجية

بعد املواءمة، ستتم إضافة املعايري يف 
منوذج التقرير كام سيتم ارشاك جهات التنفيذ 

عىل النطاق املحيل والوطني

رفع التقارير الفصلية الرفع للجنة االسرتاتيجية
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الشكل 47: نظرة عامة عىل العمليات الرئيسية 

األنشطة األساسية

تحديد الطموحاتتحديد الطموحات

تحديد تطلعات
2020 و2030

ضامن املواءمة مع برامج 
تحقيق الرؤية 

التخطيط

التطبيق

تتبّع التنفيذ

رصد األداء

التنفيذ

رصد األداء

2018العمليات الكلية 201720192020

التعديل املستمر للخطة التنفيذية

تطبيق الخطة التنفيذية

التتبع املستمر للتقدم املحرز يف التنفيذ

تطبيق الخطة التنفيذية

تساعد تقارير األداء الربعي يف تخطيط التنفيذ

وضع الخطط التنفيذية
 للعام 2020

املوافقة عىل
الخطة التنفيذية

التحديثات الربعية
 املخصص لغرض املراقبة

تساعد املراجعات الشهرية 
لعملية التنفيذ يف 

تخطيط التنفيذ

تحديد تطلعات
2025 و2030

وضع الخطة التنفيذية 
للعام 2025
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فيام ييل تعريف بالخارطة الخاّصة بالعملية رفيعة املستوى وكذلك التعريف بأدوار كل جهة معنية 
ومسؤولياتها:

عملية تحديد الطموحات وتطوير الخطة التنفيذية

الشكل 48: عملية تحديد الطموحات وتطوير الخطة التنفيذية

النشاط
الوحدة

اللجنة 

 االسرتاتيجية

مكتب اإلدارة 

االسرتاتيجية

برنامج بجودة 

الحياة 2020

جهات برنامج 

جودة الحياة 2020

الربامج األخرى 

لتحقيق الرؤية

الجهات الغري 

ممرتبطة بربنامج 

جودة الحياة 2020

الجهات الداعمة

املوافقةوضع الخطة التنفيذيةتحديد الطموحات

تجميع الطموحات وأخذ 
ملكية أي ثغرة ال تغطيها 

ملكية برامج تحقيق 
الرؤية األخرى

تعيني املبادرات الحالية 
يف كل الجهات املعنية، 
تحديد املتطلبات ووضع 

مبادرات أخرى

تجميع خطة تنفيذ برنامج 
جودة الحياة الخاص 

بتحقيق الرؤية وتحضريها 
للمصادقة وطلب امليزانية 

تحديد/مراجعة طموحات 
برنامج جودة الحياة 2020 

للوصول إىل أهداف 
شاملة 

مراجعة نطاق الطموحات
 يف كل الجهات املعنية

12

مالمئة طموحات برنامج 
جودة الحياة مع طموحات 

الجهات/برامج تحقيق الرؤية 
األخرى وتحديد الثغرات

مالمئة طموحات برنامج 
جودة الحياة مع طموحات 

الجهات/برامج تحقيق الرؤية 
األخرى وتحديد الثغرات

مالمئة طموحات برنامج 
جودة الحياة مع طموحات 

الجهات/برامج تحقيق الرؤية 
األخرى وتحديد الثغرات

3

3

3

وضع مبادرات جديدة 
وتحديث املبادرات الحالية 

مبا فيها دراسات الحالة

وضع مبادرات جديدة 
وتحديث املبادرات الحالية 

مبا فيها دراسات الحالة

6

6

تجميع خطة تنفيذ برنامج 
تحقيق الرؤية وتحضريها 

للمصادقة وطلب امليزانية

13

الحصول عىل ميزانية
 أخرى لربنامج تحقيق 

الرؤية

17

دعم تطوير دراسة الحالة 
واملصادقة عىل منهجيات 

قياس األثر

7

458111216

وضع مبادرات جديدة 
وتحديث املبادرات الحالية 

مبا فيها دراسات الحالة

6

تعديل طموحات برنامج 
جودة الحياة 2020 الخاص 
بتحقيق الرؤية وفق آراء 

اللجنة االسرتاتيجية ومكتبها 

الحصول عىل ميزانية 
برنامج جودة الحياة 2020

توفري الخربة املناسبة 
لربامج تحقيق الرؤية 

األخرى 

9

املصادقة عىل
 االسرتاتيجية

10

املوافقة عىل 
االسرتاتيجية�

14

املصادقة عىل
 االسرتاتيجية

15

املوافقة عىل 
االسرتاتيجية

مرفوضةمقبولة

تم األخذ بعني االعتبار طموحات برامج تحقيق الرؤية األخرى التي حصلت بالفعل عىل موافقة اللجنة 
االسرتاتيجية )عىل سبيل املثال برنامج اإلسكان( عند وضع املستهدفات لربنامج جودة الحياة 2020. 

ويف حالة برامج تحقيق الرؤية التي مل يتم االنتهاء منها بعد، فمن الرضوري النظر يف آليات التصعيد 
يف حالة عدم االتساق يف الطموح.

إذا قدم أي من برامج تحقيق الرؤية خطة تنفيذ تعتمد مستويات أقل من الطموحات املعتمدة يف 
خطة تنفيذ برنامج جودة الحياة 2020، فإن برنامج جودة الحياة 2020 سيقيم حجم عدم االتساق، 

واألساس املنطقي لالختالف وأثره عىل مستهدفات برنامج جودة الحياة 2020 بشكل عام. وسيرشع 
بعد ذلك يف التنسيق مع مكتب اإلدارة االسرتاتيجية واللجنة االسرتاتيجية ومع برنامج تحقيق الرؤية 

املعني وإعداد خطة عمل ملعالجة هذه املسألة. وتوفر اللجنة االسرتاتيجية توجيهات إضافية بشأن 
تحديد مستوى الطموح، حتى يتمكن كل من برنامج جودة الحياة 2020 وبرنامج تحقيق الرؤية املعني 

من تعديل الطموح وأي مبادرات مطلوبة حسب ما يلزم.
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التنفيذ، متابعة التنفيذ ورصد األداء

الشكل 49: التنفيذ

النشاط

الوحدة

اللجنة 

 االسرتاتيجية

مكتب اإلدارة 

االسرتاتيجية

برنامج بجودة 

الحياة 2020

جهات برنامج 

جودة الحياة 2020

الربامج األخرى 

لتحقيق الرؤية

الجهات الغري 

ممرتبطة بربنامج 

جودة الحياة 2020

الجهات الداعمة

التعديل املستمر للخطة التنفيذية

تخصيص املواردالدعم االسرتاتيجي ودعم التنفيذ
املوافقة

تجميع االسرتاتيجيات 
ومراجعتها وفق 

التطلعات وتحديد الثغرات

توفري الخربة املناسبة 
لربامج تحقيق الرؤية 

والجهات  األخرى 

وضع  الرؤى وجمعها

12

العمل مع برنامج جودة 
الحياة الخاص بتحقيق الرؤية 
لوضع اسرتاتيجيات مفصلة 

للمبادرات والتخطيط لتنفيذها

العمل مع برنامج جودة 
الحياة الخاص بتحقيق الرؤية 
لوضع اسرتاتيجيات مفصلة 

للمبادرات والتخطيط لتنفيذها

العمل مع برنامج جودة 
الحياة الخاص بتحقيق الرؤية 
لوضع اسرتاتيجيات مفصلة 

للمبادرات والتخطيط لتنفيذها

3

3

3

73

467

3

تحديد امليزانية 
واملوارد املطلوبة

تحديد امليزانية 
واملوارد املطلوبة

تحديد امليزانية 
واملوارد املطلوبة

تحديد امليزانية 
واملوارد املطلوبة

5

5

العمل مع برنامج جودة 
الحياة من تحقيق الرؤية 
لتنفيذ املبادرات وطلب 

الدعم كلام اقتضت الرضورة

العمل مع برنامج جودة 
الحياة من تحقيق الرؤية 
لتنفيذ املبادرات وطلب 

الدعم كلام اقتضت الرضورة

3

توزيع امليزانية 
واملوارد  يف كل الجهات

توزيع امليزانية 
واملوارد  يف كل الجهات

ضمن صالحيات برامج تحقيق الرؤية األخرى

8
إرشاك الجهات املعنية 

لدعم خطة تنفيذ املبادرات 
مع استشارة الخرباء 

االسرتاتيجيني.

6

نتائج تتبع التنفيذ 
أ

نتائج رصد األداء
ب

العمل مع برنامج جودة 
الحياة 2020من تحقيق الرؤية 

لتنفيذ املبادرات وطلب 
الدعم كلام اقتضت الرضورة

تتبّع	التنفيذ	ورصد	األداء

الشكل 50: تتبّع التنفيذ ورصد األداء

النشاط
الوحدة

اللجنة 

 االسرتاتيجية

مكتب اإلدارة 

االسرتاتيجية

برنامج بجودة 

الحياة 2020

جهات برنامج 

جودة الحياة

2020

الربامج األخرى 

لتحقيق الرؤية

الجهات الغري 

ممرتبطة بربنامج 

جودة الحياة 2020

الجهات الداعمة

رصد األداءتتبّع التنفيذ

تجميع النتائج عىل مستوى 
الربنامج وتحديد املخاطر 
املحيطة بتنفيذ املبادرة 

عىل أساس شهري

رفع  تقارير التقدم شهرياً 
إىل لجنة برنامج تحقيق 

الرؤية الخاص بجودة 
الحياة 

تتبع مقاييس أداء 
الربنامج الرئيسية

تتبع تقدم تنفيذ مبادرة 
جودة الحياة

تتبع تقدم تنفيذ مبادرة 
جودة الحياة

1

1

رصد املراحل وتحديد 
املخاطر املحيطة 

بتنفيذ املبادرة

رصد املراحل وتحديد 
املخاطر املحيطة 

بتنفيذ املبادرة

2

2

345

تتبع مقاييس أداء 
الربنامج الرئيسية 

وتحديث لوحة التحكم

6

78

10
تراجع اللجنة االسرتاتيجية 
التقدم وتقرتح تعديالت 
عىل الربنامج إذا اقتضت 

الرضورة

9

يراجع مكتب اإلدارة 
االسرتاتيجية تقارير 
التقدم ربع السنوية

رفع تقارير التقدم كل 
ثالثة أشهر للجنة اإلدارة 

االسرتاتيجية ومكتبها

تجميع النتائج عىل مستوى 
الربنامج وتحديد املخاطر 
املحيطة بتنفيذ املبادرة 
عىل أساس ربع سنوي

السري نحو عمليات أخرى

السري نحو التنفيذ 
أ

السري نحو التنفيذ 
ب

قبل بدء عمليات التنفيذ وتتبع التنفيذ وعمليات رصد األداء، سيقيّم برنامج جودة الحياة 2020 مستوى 
عالقة العمل املطلوبة مع برامج تحقيق الرؤية املختلفة بناء عىل: الطموحات واملستهدفات 
املشرتكة، ومستوى الرتابط واملبادرات املشرتكة. وسيرشع الربنامج بعد ذلك يف تحديد آليات 

الحوكمة املخصصة وآليات املواءمة مع هذه الربامج من أجل ضامن التنسيق الفعال واملتابعة وتجنب 
التعارض. 
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عملية التصعيد: 4.د.5 

تتم عملية التصعيد غالباً خالل االجتامع األسبوعي بني مكتب الربنامج والجهات التنفيذية، والذي يتضمن 
مناقشة سري العمل وأبرز العقبات واملشاكل. قد تكون العديد من هذه املشاكل بسيطة وميكن حلها 
داخل الفريق ولكن قد تشكل بعض هذه املشاكل خطراً عىل سري املبادرات ولذلك سيتم تحديد عملية 

التصعيد يف مثل هذه الحاالت.

عىل سبيل املثال إذا كان مالك املبادرة غري قار عىل إنجاز معلم معني من معامل املبادرة فإنه 
ينظر يف أساس املشكلة ويقرتح مكتب الربنامج الحلول أو قد يقدم الدعم الالزم لتفادي التأثري عىل 

مؤرشات األداء. ولكن قد يتطلب األمر تصعيد املشكلة إىل املسؤول األعىل يف الهيكل التنظيمي 
للنظر يف املوضوع.

ومن األمثلة األخرى عىل املشاكل التي قد تستلزم التصعيد ما ييل:

التعارض بني أكرث من جهة تنفيذية يف مسؤولية تنفيذ املبادرات أو اعتامد جهة تنفيذية عىل أخرى	 
اإلجراءات الترشيعية الالزمة لتنفيذ املبادرات مثل الحاجة إىل إصدار قرار مليك بخصوص اختصاصات 	 

الجهات
أوامر الرصف والتعاقد ونظام املنافسات وكل ما يتعلق باإلدارة املالية للمبادرات	 
معايري أهلية املبادرة الستحقاق الرصف واإلجراءات الالزمة لذلك مع فريق العمل الدائم	 
موضح أدناه معايري وآلية التصعيد للمشاكل بشكل عام عىل أن يتم التصعيد للمستوى التايل بعد 	 

ميض أسبوع من طرح املشكلة.

رئيس مكتب تحقيق الرؤية 

يف الجهة التنفيذية/

املسؤول يف الجهة الداعمة
لجنة الربنامج ورئيسها

الشكل 51

12345
لجنة اإلدارة االسرتاتيجيةمكتب اإلدارة االسرتاتيجية 

مجلس الشؤون 

االقتصادية والتنمية

ينظر رئيس مكتب تحقيق 
الرؤية يف القضية ويقرتح 
حال عىل فرق اإلنجاز يف 

الجهة املعنية

تنظر اللجنة يف القضية 
وتقرتح حال عىل الجهة 
املنفذة يف حال عدم 

التوافق عىل حلز يلجأ رئيس 
لجنة الربنامج إىل التصعيد

يطلب من مكتب اإلدارة 
االسرتاتيجية النظر يف 

القضية وعمل تقرير 
مبدخالت القضية 

إذا استوجبت القضية 
التصعيد يحيلها مكتب 

اإلدارة االسرتاتيجية 
إىل لجنة اإلدارة 

االسرتاتيجية 

تحال املسألة إىل 
مجلس الشؤون 

االقتصادية والتنمية 
للمعالجة

وفقا ألولويات املجلس 7 أيام 7 أيام 7 أيام 

لجنة الربنامج ورئيسها

الشكل 52

تقديم خيارات للتمتع بنمط حياة مفعم بالحيوية لسكان اململكةوضع معايري عاملية ملستوى املعيشة يف مدن اململكة كافة

تطوير املدن

البنية التحتية
والنقل

اإلسكان والتصميم
الحرضي والبيئة

الفرص االقتصادية 
والتعليمية

األمن والبيئة 
االجتامعية

الرعاية الصحية

11 وضع اللوائح

10

5

وضع منوذج متويل مستدام

التواصل بشكل فعال

الرياضة 22                                         3                                          5

8                                        9                                          6

4                                        6                                          2

1                                         1                                           1

7                                         6                                          1

4                                         17                                         20

-                                           3                                          2

5                                        20                                         6

6                                         17                                          1

-                                          11                                           -

الرتاث و الثقافة

الرتويح

املشاركة
املجتمعية

الرتفيه

تعزيز التفاعل تأمني الخدمات
تحفيز املشاركةتوفري الخياراتتطوير املرافقاالجتامعي 

220 توفري أعىل مستوى من جودة الحياة لكافة املقيمني يف اململكة

82 112

لجنة الربنامج ورئيسها

الشكل 53

تقديم خيارات للتمتع بنمط حياة مفعم بالحيوية لسكان اململكةوضع معايري عاملية ملستوى املعيشة يف مدن اململكة كافة

تطوير املدن

البنية التحتية
والنقل

اإلسكان والتصميم
الحرضي والبيئة

الفرص االقتصادية 
والتعليمية

األمن والبيئة 
االجتامعية

الرعاية الصحية

8 وضع اللوائح

8

5

وضع منوذج متويل مستدام

التواصل بشكل فعال

الرياضة 22                                         3                                          5

8                                        9                                          6

4                                        6                                          2

1                                         1                                           1

4                                         -                                           1

-                                            -                                           -

-                                            -                                           -

-                                            -                                           -

-                                            -                                           -

-                                           7                                           -

الرتاث و الثقافة

الرتويح

املشاركة
املجتمعية

الرتفيه

تعزيز التفاعل تأمني الخدمات
تحفيز املشاركةتوفري الخياراتتطوير املرافقاالجتامعي 

101 توفري أعىل مستوى من جودة الحياة لكافة املقيمني يف اململكة

73 7
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5-	املبادرات	والجدول	الزمني

تُرجمت تطلعات الربنامج والتزاماته االسرتاتيجية إىل مجموعة من املبادرات تتناول جودة الحياة. تشكل 
هذه املبادرات قاعدة يتم من خاللها تحقيق تطلعات رؤية اململكة 2030.

 تم استعراض املبادرات الحالية ذات الصلة بالتزامات الربنامج وربطها بالركائز االسرتاتيجية.
 تم تصميم املبادرات وفقاً لدراسة تحليلية ملتطلبات الربنامج، واستعراض أفضل املامرسات العاملية، 

ووفقاً ملا يناسب اململكة أكرث من غريها. ترد أدناه تفاصيل هذه املبادرات.

5.أ محفظة املبادرات

يهدف هذا القسم إىل تقديم ملحة عامة عن محفظة املبادرات لتحقيق أهداف عام 2020.
وتبعا ملا ورد ذكره يف الفصول السابقة من الفرق بني أنواع امللكية، مييز هذا القسم بني نوعني من 

املبادرات.
املبادرات التي تغطي مؤرشات األداء الرئيسية وميتلكها الربنامج. 

املبادرات التي تغطي مؤرشات األداء الرئيسية وال ميتلكها الربنامج.
بالنسبة للمبادرات التي تغطي مؤرشات األداء الرئيسية وميتلكها الربنامج، يقدم هذا القسم وصفاً 

تفصيلياً لكل مبادرة، والجهة املالكة، ومؤرش األداء الرئييس، واألثر وامليزانية، وما إذا كانت املبادرة 
قابلة للتخصيص. باإلضافة إىل ذلك، تم تحديد بعض هذه املبادرات عىل أنها محورية أو تحقق مكاسب 

رسيعة:
املبادرات املحورية هي عبارة عن تلك املبادرات التي متلك أقوى اإلمكانات للتأثري االقتصادي أو 

االجتامعي )يرجى مراجعة قسم املبادرات املحورية 6 للحصول عىل مزيد من التفاصيل(
مبادرات املكاسب الرسيعة عبارة عن مبادرات ذات متطلبات ميزانية منخفضة وأثر متوقع تحقيقه يف 

فرتة زمنية قصرية )عادة من 6 إىل 12 شهراً(
من ناحية أخرى، بالنسبة ملؤرشات األداء الرئيسية التي ال ميتلكها الربنامج، تم اختيار مجموعة من 

املبادرات بهدف عرض خطط الجهات املختلفة لتحقيق أهدافها املتفق عليها. يتم تنظيم هذه 
القامئة من املبادرات بحسب البعد املحدد، ومؤرش األداء الرئييس، ويتم ربطها بالجهة املالكة 

والركيزة االسرتاتيجية. ومن اآلن فصاعداً، سوف تقدم الجهات املقابلة التفاصيل الالزمة ضمن خطط و/
أو اسرتاتيجية تنفيذ برنامج تحقيق الرؤية املعني.

وقد تم ربط هذه املبادرات بالفئات العرش لقابلية العيش ومنط الحياة )أو متييزها عىل أنها شاملة( 
فضالً عن العنارص االسرتاتيجية التسعة )6 ركائز عمودية و3 أفقية(. وقد تم ربط املبادرات التي تؤثر 

عىل أكرث من عنرص اسرتاتيجي واحد بالعنرص املتوقع أن يتأثر أكرث من غريه.
يف لحظة التقديم، كان لدى الربنامج محفظة بها ما يقرب من 220 مبادرة منها حوايل 119 يف إطار 
قابلية العيش، و101 يف إطار منط الحياة، ويقدم الشكل التايل ملحة عامة عن عدد املبادرات حسب 

الركيزة والفئة.
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رئيس مكتب تحقيق الرؤية 

يف الجهة التنفيذية/

املسؤول يف الجهة الداعمة
لجنة الربنامج ورئيسها

الشكل 51

12345
لجنة اإلدارة االسرتاتيجيةمكتب اإلدارة االسرتاتيجية 

مجلس الشؤون 

االقتصادية والتنمية

ينظر رئيس مكتب تحقيق 
الرؤية يف القضية ويقرتح 
حال عىل فرق اإلنجاز يف 

الجهة املعنية

تنظر اللجنة يف القضية 
وتقرتح حال عىل الجهة 
املنفذة يف حال عدم 

التوافق عىل حلز يلجأ رئيس 
لجنة الربنامج إىل التصعيد

يطلب من مكتب اإلدارة 
االسرتاتيجية النظر يف 

القضية وعمل تقرير 
مبدخالت القضية 

إذا استوجبت القضية 
التصعيد يحيلها مكتب 

اإلدارة االسرتاتيجية 
إىل لجنة اإلدارة 

االسرتاتيجية 

تحال املسألة إىل 
مجلس الشؤون 

االقتصادية والتنمية 
للمعالجة

وفقا ألولويات املجلس 7 أيام 7 أيام 7 أيام 

لجنة الربنامج ورئيسها

الشكل 52

تقديم خيارات للتمتع بنمط حياة مفعم بالحيوية لسكان اململكةوضع معايري عاملية ملستوى املعيشة يف مدن اململكة كافة

تطوير املدن

البنية التحتية
والنقل

اإلسكان والتصميم
الحرضي والبيئة

الفرص االقتصادية 
والتعليمية

األمن والبيئة 
االجتامعية

الرعاية الصحية

11 وضع اللوائح

10

5

وضع منوذج متويل مستدام

التواصل بشكل فعال

الرياضة 22                                         3                                          5

8                                        9                                          6

4                                        6                                          2

1                                         1                                           1

7                                         6                                          1

4                                         17                                         20

-                                           3                                          2

5                                        20                                         6

6                                         17                                          1

-                                          11                                           -

الرتاث و الثقافة

الرتويح

املشاركة
املجتمعية

الرتفيه

تعزيز التفاعل تأمني الخدمات
تحفيز املشاركةتوفري الخياراتتطوير املرافقاالجتامعي 

220 توفري أعىل مستوى من جودة الحياة لكافة املقيمني يف اململكة

82 112

لجنة الربنامج ورئيسها

الشكل 53

تقديم خيارات للتمتع بنمط حياة مفعم بالحيوية لسكان اململكةوضع معايري عاملية ملستوى املعيشة يف مدن اململكة كافة

تطوير املدن

البنية التحتية
والنقل

اإلسكان والتصميم
الحرضي والبيئة

الفرص االقتصادية 
والتعليمية

األمن والبيئة 
االجتامعية

الرعاية الصحية

8 وضع اللوائح

8

5

وضع منوذج متويل مستدام

التواصل بشكل فعال

الرياضة 22                                         3                                          5

8                                        9                                          6

4                                        6                                          2

1                                         1                                           1

4                                         -                                           1

-                                            -                                           -

-                                            -                                           -

-                                            -                                           -

-                                            -                                           -

-                                           7                                           -

الرتاث و الثقافة

الرتويح

املشاركة
املجتمعية

الرتفيه

تعزيز التفاعل تأمني الخدمات
تحفيز املشاركةتوفري الخياراتتطوير املرافقاالجتامعي 

101 توفري أعىل مستوى من جودة الحياة لكافة املقيمني يف اململكة

73 7

101مبادرة من 220 تتعلق مبؤرشات األداء اململوكة بشكل مبارش من برنامج جودة الحياة 2020. ويقدم 
الشكل التايل ملحة عامة عن عدد هذه املبادرات حسب الركيزة والفئة.

رئيس مكتب تحقيق الرؤية 

يف الجهة التنفيذية/

املسؤول يف الجهة الداعمة
لجنة الربنامج ورئيسها

الشكل 51

12345
لجنة اإلدارة االسرتاتيجيةمكتب اإلدارة االسرتاتيجية 

مجلس الشؤون 

االقتصادية والتنمية

ينظر رئيس مكتب تحقيق 
الرؤية يف القضية ويقرتح 
حال عىل فرق اإلنجاز يف 

الجهة املعنية

تنظر اللجنة يف القضية 
وتقرتح حال عىل الجهة 
املنفذة يف حال عدم 

التوافق عىل حلز يلجأ رئيس 
لجنة الربنامج إىل التصعيد

يطلب من مكتب اإلدارة 
االسرتاتيجية النظر يف 

القضية وعمل تقرير 
مبدخالت القضية 

إذا استوجبت القضية 
التصعيد يحيلها مكتب 

اإلدارة االسرتاتيجية 
إىل لجنة اإلدارة 

االسرتاتيجية 

تحال املسألة إىل 
مجلس الشؤون 

االقتصادية والتنمية 
للمعالجة

وفقا ألولويات املجلس 7 أيام 7 أيام 7 أيام 

لجنة الربنامج ورئيسها

الشكل 52

تقديم خيارات للتمتع بنمط حياة مفعم بالحيوية لسكان اململكةوضع معايري عاملية ملستوى املعيشة يف مدن اململكة كافة

تطوير املدن

البنية التحتية
والنقل

اإلسكان والتصميم
الحرضي والبيئة

الفرص االقتصادية 
والتعليمية

األمن والبيئة 
االجتامعية

الرعاية الصحية

11 وضع اللوائح

10

5

وضع منوذج متويل مستدام

التواصل بشكل فعال

الرياضة 22                                         3                                          5

8                                        9                                          6

4                                        6                                          2

1                                         1                                           1

7                                         6                                          1

4                                         17                                         20

-                                           3                                          2

5                                        20                                         6

6                                         17                                          1

-                                          11                                           -

الرتاث و الثقافة

الرتويح

املشاركة
املجتمعية

الرتفيه

تعزيز التفاعل تأمني الخدمات
تحفيز املشاركةتوفري الخياراتتطوير املرافقاالجتامعي 

220 توفري أعىل مستوى من جودة الحياة لكافة املقيمني يف اململكة

82 112

لجنة الربنامج ورئيسها

الشكل 53

تقديم خيارات للتمتع بنمط حياة مفعم بالحيوية لسكان اململكةوضع معايري عاملية ملستوى املعيشة يف مدن اململكة كافة

تطوير املدن

البنية التحتية
والنقل

اإلسكان والتصميم
الحرضي والبيئة

الفرص االقتصادية 
والتعليمية

األمن والبيئة 
االجتامعية

الرعاية الصحية

8 وضع اللوائح

8

5

وضع منوذج متويل مستدام

التواصل بشكل فعال

الرياضة 22                                         3                                          5

8                                        9                                          6

4                                        6                                          2

1                                         1                                           1

4                                         -                                           1

-                                            -                                           -

-                                            -                                           -

-                                            -                                           -

-                                            -                                           -

-                                           7                                           -

الرتاث و الثقافة

الرتويح

املشاركة
املجتمعية

الرتفيه

تعزيز التفاعل تأمني الخدمات
تحفيز املشاركةتوفري الخياراتتطوير املرافقاالجتامعي 

101 توفري أعىل مستوى من جودة الحياة لكافة املقيمني يف اململكة
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5.ب البنية التحتية والنقل

كام هو مبني يف القسمني 1 و2، تظل مؤرشات األداء الرئيسية التي تندرج ضمن فئة البنية التحتية 
والنقل، عىل الرغم من املساهمة يف األهداف النهائية لجودة الحياة، مملوكة لربامج تحقيق الرؤية 
األخرى )برنامج التحول الوطني 2020 بنسبة كبرية(. وستدرج املبادرات التالية، التي ُجمعت من مختلف 

الكيانات، يف محفظة املبادرات الخاصة بربامج تحقيق الرؤية ذات الصلة، ولكنها أُدرجت يف خطة 
التنفيذ هذه ليك تكون قادرة عىل تقديم ملحة عامة عن األنشطة املطلوبة لتلبية أهداف جودة 

الحياة. وقامئة املبادرات منظمة حسب البعد ضمن الفئة )مثل االتصال( وحسب مؤرش األداء الرئييس 
)مثل مؤرش جاهزية الشبكة(. باإلضافة إىل ذلك، يتضمن الشكل التايل استعراضاً مصوراً يحتوي عىل 

تخطيط للمبادرات مقابل الركائز االسرتاتيجية.

لجنة الربنامج ورئيسها

الشكل 54: البنية التحتية والنقل

وضع معايري عاملية ملستوى املعيشة يف مدن اململكة كافة

تطوير املدن

 وضع اللوائح

وضع منوذج متويل مستدام

التواصل بشكل فعال

تعزيز التفاعل توفري الخدمات
االجتامعي 

 توفري أعىل مستوى من جودة الحياة لكافة املقيمني يف اململكة

23194
1-1--1 التعجيل بنرش البنية 

التحتية للنطاق العريض فائق 
الرسعة وتوفري الطيف للشبكات

2-1--1 تصميم برنامج متكامل 
للسياسات لتطوير نظام النقل
3-1--1 تطبيق مفاهيم املدن 
الذكية يف ال5 املدن الكربى

4-1--1 تقييم ومعالجة املواقع 
الخطرة وتجهيز الطرق الحرضية 

القامئة بعنارص السالمة 
املرورية املطلوبة

5-1--1 بناء القدرات املؤسسية 
لجمع وتوثيق وتحليل بيانات 

منظومة السالمة املرورية
6-1--1 بناء املطارات وتوسيع 

نطاقها لتلبية توقعات منو 
الحركة الجوية

7-1--1 تطوير آلية لرصد الحوادث 
واالستجابة إليها

8-1--1 تطوير منظومة إلدارة 
النقل يف املناطق الحرضية من 

خالل اتباع افضل املامرسات
9-1--1 تطوير وتحديث مواصفات 

قياسية لتمديد شبكات البنية 
التحتية

10-1--1 تطوير أنظمة إدارة 
النفايات البلدية

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

11-1--1 ضامن امتثال املقاولني 
واملوردين ملواصفات ومعايري 

مواد رصف الطرق وإشارات 
املرور

12-1--1 إنشاء وتطوير شبكة 
الطرق الحرضية

13-1--1 إنشاء وتشغيل األمانة 
العامة للجنة الوزارية لسالمة 

الطرق
14-1--1 التوسع يف استخدام 

النظم الذكية لرصد الحركة 
املرورية وتنبيه مستخدمي 

الطرق
15-1--1 تحسني تقنيات املراقبة 

والتحكم لضامن إدارة فعالة 
لحركة املرور داخل املدن وعىل 

الطرق الخارجية
16-1--1 تنظيم وإدارة املواقف 

يف املدن الرئيسية
17-1--1 إعداد أدوات ومواد 
لتدريس مفاهيم السالمة 
املرورية للطلبة والطالبات

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

1-2-1 ترسيع استجابة اإلسعاف 
ملكاملات الطوارئ

2-2--1 تهيئة بيئة مستدامة 
للنهوض بقطاع تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت ومواكبة 
التطورات الرسيعة

3-2--1 تطوير منظومة إلدارة 
النقل يف املناطق الحرضية من 

خالل اتباع افضل املامرسات
4-2--1 تطوير وتفعيل منصات 
الحكومة الشاملة واملفتوحة

5-2--1 تطوير شبكة وطنية 
للمدن الذكية يف اململكة 

العربية السعودية
6-2--1 تطوير كفاءة استخدام 

املجال الجوي السعودي
7-2--1 تدشني مبادرة الستخدام 

املركبات الكهربائية
8-2--1 ضامن توافق املركبة مع 

مواصفات ومعايري السالمة 
املرورية

9-2--1 ضامن نظام متكامل يف 
رعاية اإلصابات وإعادة تأهيل 

مصايب الحوادث املرورية 
والرعاية طويلة األجل

 •

 •

 •

 •

 •

1-4--1 إعداد األنظمة واللوائح املرورية
2-4--1 تطوير األنظمة واللوائح املرورية لجعل العقوبات أكرث فاعلية يف االلتزام بالنظام

 •
 •

1-5--1 تشجيع االستثامر يف توسيع نطاق االتصاالت وخدمات النطاق العريض ليشمل املناطق النائية

إجاميل عدد املبادرات

 •

 •

 •

 •

 •

10-2--1 التوسع يف استخدام 
النظم الذكية لرصد الحركة 

املرورية وتنبيه مستخدمي 
الطرق

11-2--1 تنفيذ أطر الحوكمة 
الفعالة واملعايري املشرتكة 

للحكومة اإللكرتونية وتوفري ما 
يلزم لتحسني تجربة املستخدم

12-2--1 تحسني جودة واستدامة 
خدمات اإلنرتنت وتهيئة بيئة 

مواتية لقطاع االتصاالت من خالل 
تحديث الرتاخيص واألطر 

النظامية
13-2--1 إطالق أنظمة وتطبيقات 

ذكية مشرتكة للتعامالت 
الحكومية

14-2--1 تحفيز عملية توسيع 
نطاق خدمات االتصاالت من خالل 
توفري الطيف الرتددي وتسهيل 

آلية إصدار التصاريح
15-2--1 رفع ودعم الخدمات 

الطبية اإلسعافية
16-2--1 تنمية مهارات مقدمي 

الخدمات اإلسعافية

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

17-2--1 تصميم برنامج السالمة 
عىل الطرق للحد من الوفيات 

الناجمة عن حوادث الطرق
18-2--1 تعزيز األمن الرقمي يف 

قطاع تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت

19-2--1 دعم القدرات األمنية 
لتوسيع تطبيق قوانني السالمة 

املرورية ووضع السياسات 
واإلجراءات وأدوات التنفيذ 

الالزمة

 •

 •

 •

1-3-1 إدراج مفاهيم السالمة 
املرورية يف املناهج 

التعليمية وتوجيه 
املؤسسات التعليمية 

بتطوير التخصصات املطلوبة 
يف منظومة السالمة 

املرورية
1-3-2 إطالق برنامج شامل 

يهدف إىل نرش الوعي 
واملعرفة الرقمية وتأهيل 

كوادر الوطنية عىل مستوى 
عال الرقمي لدفع دفع 

عملية التحول الرقمي قدًما
1-3-3 توفري مقاعد أطفال 

يف املركبات للمواليد الجدد
1-3-4 تدريب وترخيص 

ومراقبة السائقني لتحسني 
سلوك القيادة

 •

 •

 •

 •

18-1--1 رفع مستوى السالمة 
املرورية يف الطرق الخارجية 
من خالل تحسني البنية التحتية

19-1--1 رفع كفاءة شبكة الطرق 
القامئة يف املدن من خالل 

تطبيق افضل املعايري 
التصميمية والتنفيذية

20-1--1 تعزيز خطط النقل وآلياته 
يف التخطيط الحرضي

21-1--1 التعجيل بنرش البنية 
التحتية للنطاق العريض فائق 

الرسعة وتوفري الطيف للشبكات 
الطيف الرتددي 

22-1--1 دعم القدرات األمنية 
لتوسيع تطبيق قوانني السالمة 

املرورية ووضع السياسات و 
اإلجراءات و أدوات التنفيذ االزمة

 •

 •

 •

 •

 •

2

1

xx

لجنة الربنامج ورئيسها

الشكل 55: اإلسكان والتصميم الحرضي والبيئة

وضع معايري عاملية ملستوى املعيشة يف مدن اململكة كافة

تطوير املدن

 وضع اللوائح

وضع منوذج متويل مستدام

التواصل بشكل فعال

تعزيز التفاعل توفري الخدمات
االجتامعي 

 توفري أعىل مستوى من جودة الحياة لكافة املقيمني يف اململكة

43
1-1--2 إنشاء برنامج إسكان تعاوين لبناء مساكن ميسورة التكلفة

2-1-2 تنفيذ مشاريع تأهيل عمراين وبيئي لتحسني املشهد الحرضي ملناطق 
الصناعات الخفيفة يف 17 مدينة

3-1--2 انشاء برامج إسكان تعاوين لبناء مساكن ميسورة التكلفة 
4-1--2 عقد رشاكات مع مطوري القطاع الخاص عىل األرايض الحكومية(أرايض 

وزارة اإلسكان)

 •

 •
 •

 •

1-5--2 عقد رشاکات مع مطوري القطاع الخاص علی األرايض الحکومية (أرايض وزارة اإلسكان)
2-5--2 بناء رشاكه مع مطوري القطاع الخاص عىل األرايض الحكومية (أرايض وزارة األسكان)

1-2--2 وزارة اإلسكان ووزارة املالية لتسهيل قروض اإلسكان للموظفني 
الحكوميني

2-2-2 إنشاء وحدة مركزية ملراقبة جودة الهواء واالنبعاثات من املصدر
3-2--2 تقديم ضامنات الرهن العقاري

 •

 •
 •

إجاميل عدد املبادرات

 •
 • 1

xx
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البعد
مؤرش األداء الرئييس 
لربنامج تحقيق الرؤية 

املعني باملبادرة

الركيزة 
الجهة الرئيسيةاسم املبادرةاالسرتاتيجية

إمكانية 
االتصال

األجهزة املتصلة 
باإلنرتنت لكل فرد

	 التعجيل بنرش البنية التحتية للنطاق العريض فائق  تطوير املدن
الرسعة وتوفري الطيف للشبكات

	 وزارة االتصاالت وتقنية 
املعلومات

	 تطوير شبكة وطنية للمدن الذكية يف اململكة توفري الخدمات
تحفيز عملية توسيع نطاق خدمات االتصاالت من خالل 

توفري الطيف الرتددي وتسهيل آلية إصدار التصاريح

	 وزارة الشؤون البلدية 
والقروية

	 وزارة االتصاالت وتقنية 
املعلومات

وضع مناذج 
متويل مستدامة

	 تشجيع االستثامر يف توسيع نطاق االتصاالت 
وخدمات النطاق العريض ليشمل املناطق النائية

	 وزارة االتصاالت وتقنية 
املعلومات

إمكانية 
االتصال

	 التعجيل بنرش البنية التحتية للنطاق العريض فائق تطوير املدنمؤرش جاهزية الشبكة
الرسعة وتوفري الطيف لشبكات الطيف الرتددي

	 وزارة االتصاالت وتقنية 
املعلومات

تعزيز التفاعل 
االجتامعي 

	 إطالق برنامج شامل يهدف إىل نرش الوعي 
واملعرفة الرقمية وتأهيل الكوادر الوطنية عىل 

مستوى عال لدفع عملية التحول الرقمي قدماً

	 وزارة االتصاالت وتقنية 
املعلومات

	 تهيئة بيئة مستدامة للنهوض بقطاع تكنولوجيا توفري الخدمات
املعلومات واالتصاالت ومواكبة التطورات الرسيعة

	 تطوير وتفعيل منصات الحكومة الشاملة واملفتوحة
تنفيذ أطر الحوكمة الفعالة واملعايري املشرتكة 

للحكومة اإللكرتونية وتوفري ما يلزم لتحسني تجربة 
املستخدم

	 تحسني جودة واستدامة خدمات اإلنرتنت وتهيئة 
بيئة مواتية لقطاع االتصاالت من خالل تحديث الرتاخيص 

واألطر النظامية
	 إطالق أنظمة وتطبيقات ذكية مشرتكة للتعامالت 

الحكومية
	 تحفيز التوسع يف خدمات االتصاالت من خالل توفري 

طيف ترددي وتسهيل آلية إصدار التصاريح
	 تعزيز األمن الرقمي يف قطاع تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت

	 وزارة االتصاالت وتقنية 
املعلومات

	 وزارة االتصاالت وتقنية 
املعلومات

	 وزارة االتصاالت وتقنية 
املعلومات

	 وزارة االتصاالت وتقنية 
املعلومات

	 وزارة االتصاالت وتقنية 
املعلومات

	 وزارة االتصاالت وتقنية 
املعلومات

	 وزارة االتصاالت وتقنية 
املعلومات

وضع مناذج 
متويل مستدامة

	 تشجيع االستثامر يف توسيع نطاق االتصاالت 
وخدمات النطاق العريض ليشمل املناطق النائية

	 وزارة االتصاالت وتقنية 
املعلومات

وسائل النقل 
العامة/

املشرتكة

الرحالت السنوية لكل 
فرد يف املواصالت 

العامة

	 تصميم برنامج متكامل للسياسات لتطوير نظام النقلتطوير املدن
	 تطوير منظومة إلدارة النقل يف املناطق الحرضية 

من خالل اتباع أفضل املامرسات
	 تعزيز خطط النقل وآلياته يف التخطيط الحرضي

	 وزارة الشؤون البلدية والقروية
	 وزارة الشؤون البلدية والقروية
	 وزارة الشؤون البلدية والقروية

وسائل النقل 
العامة/

املشرتكة

مبيعات السيارات 
الكهربائية كنسبة 

مئوية من املجموع

	 وزارة الطاقة والصناعة والرثوة 	 تدشني مبادرة الستخدام املركبات الكهربائيةتوفري الخدمات
املعدنية

الخدمات 
املستدامة

النسبة املئوية 
للنفايات املعاد 

تدويرها من إجاميل 
النفايات املنتجة

	 وزارة الشؤون البلدية 	 تطوير أنظمة إدارة النفايات البلديةتطوير املدن
والقروية

النقل والبنية 
التحتية

الرحالت الدولية 
املبارشة

	 بناء املطارات وتوسيع نطاقها لتلبية توقعات منو تطوير املدن
الحركة الجوية

	 الهيئة العامة للطريان املدين

	 الهيئة العامة للطريان املدين	 تطوير كفاءة استخدام املجال الجوي السعوديتوفري الخدمات

النقل والبنية 
التحتية

عدد الساعات التي 
يقضيها املسافر يف 
املواصالت يف العام 

الواحد

	 تطبيق مفاهيم املدن الذكية يف املدن الخمس تطوير املدن
الكربى

	 تطوير وتحديث مواصفات قياسية لتمديد شبكات 
البنية التحتية

	 تنظيم وإدارة املواقف يف املدن الرئيسية
	 رفع كفاءة شبكة الطرق القامئة يف املدن من 
خالل تطبيق أفضل املعايري التصميمية والتنفيذية

	 إنشاء وتطوير شبكة الطرق الحرضية

	 وزارة الشؤون البلدية والقروية
	 وزارة الشؤون البلدية والقروية
	 وزارة الشؤون البلدية والقروية
	 وزارة الشؤون البلدية والقروية
	 وزارة الشؤون البلدية والقروية

	 تطوير منظومة إلدارة النقل يف املناطق الحرضية توفري الخدمات
من خالل اتباع أفضل املامرسات

	 التوسع يف استخدام النظم الذكية لرصد الحركة 
املرورية وتنبيه مستخدمي الطرق

	 وزارة الشؤون البلدية 
والقروية

وزارة الصحة
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البعد
مؤرش األداء الرئييس 
لربنامج تحقيق الرؤية 

املعني باملبادرة

الركيزة 
الجهة الرئيسيةاسم املبادرةاالسرتاتيجية

النقل والبنية 
التحتية

معدل الوفيات 
الناجمة عن حوادث 

الطرق لكل 100.000 
نسمة

تعزيز التفاعل 
االجتامعي 

	 إدراج مفاهيم السالمة املرورية يف املناهج 
التعليمية وتوجيه املؤسسات التعليمية بتطوير 

التخصصات املطلوبة 
يف منظومة السالمة املرورية

	 توفري مقاعد أطفال يف املركبات للمواليد الجدد
	 تدريب وترخيص ومراقبة السائقني لتحسني سلوك 

القيادة

	 وزارة الصحة
	 وزارة الصحة
	 وزارة الصحة

	 تقييم ومعالجة املواقع الخطرة وتجهيز الطرق تطوير املدن
الحرضية القامئة بعنارص السالمة املرورية املطلوبة

	 بناء القدرات املؤسسية لجمع وتوثيق وتحليل 
بيانات منظومة السالمة املرورية

	 تطوير آلية لرصد الحوادث واالستجابة إليها
	 ضامن امتثال املقاولني واملوردين ملواصفات 

ومعايري مواد رصف الطرق وإشارات املرور
	 إنشاء وتطوير شبكة الطرق الحرضية

	 إنشاء وتشغيل األمانة العامة للجنة الوزارية لسالمة 
الطرق

	 التوسع يف استخدام النظم الذكية لرصد الحركة 	 
املرورية وتنبيه مستخدمي الطرق

	 تحسني تقنيات املراقبة والتحكم لضامن إدارة فعالة 
لحركة املرور داخل املدن وعىل الطرق الخارجية
	 إعداد أدوات ومواد لتدريس مفاهيم السالمة 

املرورية للطالب والطالبات
	 رفع مستوى السالمة املرورية يف الطرق 

الخارجية من خالل تحسني البنية التحتية
	 دعم القدرات األمنية لتوسيع تطبيق قوانني 

السالمة املرورية ووضع السياسات واإلجراءات 
وأدوات التنفيذ الالزمة

	 وزارة الصحة
	 وزارة الصحة
	 وزارة الصحة
	 وزارة الصحة
	 وزارة الصحة
	 وزارة الصحة
	 وزارة الصحة
	 وزارة الصحة

	 وزارة الشؤون البلدية والقروية
	 وزارة الصحة
	 وزارة الصحة

	 ترسيع استجابة اإلسعاف ملكاملات الطوارئتقديم الخدمات
	 ضامن توافق املركبة مع مواصفات ومعايري 

السالمة املرورية
	 ضامن نظام متكامل يف رعاية اإلصابات وإعادة 
تأهيل مصايب الحوادث املرورية والرعاية طويلة 

األجل
	 دعم الخدمات الطبية اإلسعافية

تنمية مهارات مقدمي الخدمات اإلسعافية
	 تصميم برنامج السالمة عىل الطرق للحد من 

الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق

	 وزارة الصحة
	 وزارة الصحة
	 وزارة الصحة
	 وزارة الصحة

	 وزارة الشؤون البلدية 
والقروية

إعداد األنظمة 
واللوائح

	 تطوير األنظمة واللوائح املرورية لجعل العقوبات 
أكرث فاعلية يف االلتزام بالنظام

	 وزارة الصحة
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اإلسكان والتصميم الحرضي والبيئة  5.ج 
كام هو مبني يف القسمني 1 و2، تظل مؤرشات األداء الرئيسية التي تندرج ضمن فئة اإلسكان والتصميم 

الحرضي والبيئة، عىل الرغم من املساهمة يف األهداف النهائية لجودة الحياة، مملوكة لربامج 
تحقيق الرؤية األخرى )اإلسكان وبرنامج التحول الوطني2020 بنسبة كبرية(. وستدرج املبادرات التالية، 

التي ُجمعت من مختلف الجهات، يف محفظة املبادرات الخاصة بربامج تحقيق الرؤية ذات الصلة، ولكنها 
أُدرجت يف خطة التنفيذ هذه ليك تكون قادرة عىل تقديم ملحة عامة عن األنشطة املطلوبة لتلبية 

أهداف جودة الحياة. وقامئة املبادرات منظمة حسب البعد ضمن الفئة )مثل التصميم الحرضي( وحسب 
مؤرش األداء الرئييس )مثل عدد األمتار املربعة للمساحة الخرضاء للفرد الواحد(. باإلضافة إىل ذلك، 

يتضمن الشكل التايل استعراضاً مصوراً يحتوي عىل تخطيط للمبادرات مقابل الركائز االسرتاتيجية.

لجنة الربنامج ورئيسها

الشكل 54: البنية التحتية والنقل

وضع معايري عاملية ملستوى املعيشة يف مدن اململكة كافة

تطوير املدن

 وضع اللوائح

وضع منوذج متويل مستدام

التواصل بشكل فعال

تعزيز التفاعل توفري الخدمات
االجتامعي 

 توفري أعىل مستوى من جودة الحياة لكافة املقيمني يف اململكة

23194
1-1--1 التعجيل بنرش البنية 

التحتية للنطاق العريض فائق 
الرسعة وتوفري الطيف للشبكات

2-1--1 تصميم برنامج متكامل 
للسياسات لتطوير نظام النقل
3-1--1 تطبيق مفاهيم املدن 
الذكية يف ال5 املدن الكربى

4-1--1 تقييم ومعالجة املواقع 
الخطرة وتجهيز الطرق الحرضية 

القامئة بعنارص السالمة 
املرورية املطلوبة

5-1--1 بناء القدرات املؤسسية 
لجمع وتوثيق وتحليل بيانات 

منظومة السالمة املرورية
6-1--1 بناء املطارات وتوسيع 

نطاقها لتلبية توقعات منو 
الحركة الجوية

7-1--1 تطوير آلية لرصد الحوادث 
واالستجابة إليها

8-1--1 تطوير منظومة إلدارة 
النقل يف املناطق الحرضية من 

خالل اتباع افضل املامرسات
9-1--1 تطوير وتحديث مواصفات 

قياسية لتمديد شبكات البنية 
التحتية

10-1--1 تطوير أنظمة إدارة 
النفايات البلدية

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

11-1--1 ضامن امتثال املقاولني 
واملوردين ملواصفات ومعايري 

مواد رصف الطرق وإشارات 
املرور

12-1--1 إنشاء وتطوير شبكة 
الطرق الحرضية

13-1--1 إنشاء وتشغيل األمانة 
العامة للجنة الوزارية لسالمة 

الطرق
14-1--1 التوسع يف استخدام 

النظم الذكية لرصد الحركة 
املرورية وتنبيه مستخدمي 

الطرق
15-1--1 تحسني تقنيات املراقبة 

والتحكم لضامن إدارة فعالة 
لحركة املرور داخل املدن وعىل 

الطرق الخارجية
16-1--1 تنظيم وإدارة املواقف 

يف املدن الرئيسية
17-1--1 إعداد أدوات ومواد 
لتدريس مفاهيم السالمة 
املرورية للطلبة والطالبات

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

1-2-1 ترسيع استجابة اإلسعاف 
ملكاملات الطوارئ

2-2--1 تهيئة بيئة مستدامة 
للنهوض بقطاع تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت ومواكبة 
التطورات الرسيعة

3-2--1 تطوير منظومة إلدارة 
النقل يف املناطق الحرضية من 

خالل اتباع افضل املامرسات
4-2--1 تطوير وتفعيل منصات 
الحكومة الشاملة واملفتوحة

5-2--1 تطوير شبكة وطنية 
للمدن الذكية يف اململكة 

العربية السعودية
6-2--1 تطوير كفاءة استخدام 

املجال الجوي السعودي
7-2--1 تدشني مبادرة الستخدام 

املركبات الكهربائية
8-2--1 ضامن توافق املركبة مع 

مواصفات ومعايري السالمة 
املرورية

9-2--1 ضامن نظام متكامل يف 
رعاية اإلصابات وإعادة تأهيل 

مصايب الحوادث املرورية 
والرعاية طويلة األجل

 •

 •

 •

 •

 •

1-4--1 إعداد األنظمة واللوائح املرورية
2-4--1 تطوير األنظمة واللوائح املرورية لجعل العقوبات أكرث فاعلية يف االلتزام بالنظام

 •
 •

1-5--1 تشجيع االستثامر يف توسيع نطاق االتصاالت وخدمات النطاق العريض ليشمل املناطق النائية

إجاميل عدد املبادرات

 •

 •

 •

 •

 •

10-2--1 التوسع يف استخدام 
النظم الذكية لرصد الحركة 

املرورية وتنبيه مستخدمي 
الطرق

11-2--1 تنفيذ أطر الحوكمة 
الفعالة واملعايري املشرتكة 

للحكومة اإللكرتونية وتوفري ما 
يلزم لتحسني تجربة املستخدم

12-2--1 تحسني جودة واستدامة 
خدمات اإلنرتنت وتهيئة بيئة 

مواتية لقطاع االتصاالت من خالل 
تحديث الرتاخيص واألطر 

النظامية
13-2--1 إطالق أنظمة وتطبيقات 

ذكية مشرتكة للتعامالت 
الحكومية

14-2--1 تحفيز عملية توسيع 
نطاق خدمات االتصاالت من خالل 
توفري الطيف الرتددي وتسهيل 

آلية إصدار التصاريح
15-2--1 رفع ودعم الخدمات 

الطبية اإلسعافية
16-2--1 تنمية مهارات مقدمي 

الخدمات اإلسعافية

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

17-2--1 تصميم برنامج السالمة 
عىل الطرق للحد من الوفيات 

الناجمة عن حوادث الطرق
18-2--1 تعزيز األمن الرقمي يف 

قطاع تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت

19-2--1 دعم القدرات األمنية 
لتوسيع تطبيق قوانني السالمة 

املرورية ووضع السياسات 
واإلجراءات وأدوات التنفيذ 

الالزمة

 •

 •

 •

1-3-1 إدراج مفاهيم السالمة 
املرورية يف املناهج 

التعليمية وتوجيه 
املؤسسات التعليمية 

بتطوير التخصصات املطلوبة 
يف منظومة السالمة 

املرورية
1-3-2 إطالق برنامج شامل 

يهدف إىل نرش الوعي 
واملعرفة الرقمية وتأهيل 

كوادر الوطنية عىل مستوى 
عال الرقمي لدفع دفع 

عملية التحول الرقمي قدًما
1-3-3 توفري مقاعد أطفال 

يف املركبات للمواليد الجدد
1-3-4 تدريب وترخيص 

ومراقبة السائقني لتحسني 
سلوك القيادة

 •

 •

 •

 •

18-1--1 رفع مستوى السالمة 
املرورية يف الطرق الخارجية 
من خالل تحسني البنية التحتية

19-1--1 رفع كفاءة شبكة الطرق 
القامئة يف املدن من خالل 

تطبيق افضل املعايري 
التصميمية والتنفيذية

20-1--1 تعزيز خطط النقل وآلياته 
يف التخطيط الحرضي

21-1--1 التعجيل بنرش البنية 
التحتية للنطاق العريض فائق 

الرسعة وتوفري الطيف للشبكات 
الطيف الرتددي 

22-1--1 دعم القدرات األمنية 
لتوسيع تطبيق قوانني السالمة 

املرورية ووضع السياسات و 
اإلجراءات و أدوات التنفيذ االزمة

 •

 •

 •

 •

 •

2

1
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لجنة الربنامج ورئيسها

الشكل 55: اإلسكان والتصميم الحرضي والبيئة

وضع معايري عاملية ملستوى املعيشة يف مدن اململكة كافة

تطوير املدن

 وضع اللوائح

وضع منوذج متويل مستدام

التواصل بشكل فعال

تعزيز التفاعل توفري الخدمات
االجتامعي 

 توفري أعىل مستوى من جودة الحياة لكافة املقيمني يف اململكة
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1-1--2 إنشاء برنامج إسكان تعاوين لبناء مساكن ميسورة التكلفة

2-1-2 تنفيذ مشاريع تأهيل عمراين وبيئي لتحسني املشهد الحرضي ملناطق 
الصناعات الخفيفة يف 17 مدينة

3-1--2 انشاء برامج إسكان تعاوين لبناء مساكن ميسورة التكلفة 
4-1--2 عقد رشاكات مع مطوري القطاع الخاص عىل األرايض الحكومية(أرايض 

وزارة اإلسكان)

 •

 •
 •

 •

1-5--2 عقد رشاکات مع مطوري القطاع الخاص علی األرايض الحکومية (أرايض وزارة اإلسكان)
2-5--2 بناء رشاكه مع مطوري القطاع الخاص عىل األرايض الحكومية (أرايض وزارة األسكان)

1-2--2 وزارة اإلسكان ووزارة املالية لتسهيل قروض اإلسكان للموظفني 
الحكوميني

2-2-2 إنشاء وحدة مركزية ملراقبة جودة الهواء واالنبعاثات من املصدر
3-2--2 تقديم ضامنات الرهن العقاري

 •

 •
 •

إجاميل عدد املبادرات

 •
 • 1

xx

البعد
مؤرش األداء الرئييس 
لربنامج تحقيق الرؤية 

املعني باملبادرة

الركيزة 
الجهة الرئيسيةاسم املبادرةاالسرتاتيجية

نسبة املالكني ملنازلهم اإلسكان
من السكان

وزارة اإلسكان	 إنشاء برنامج إسكان تعاوين لبناء مساكن ميسورة التكلفةتطوير املدن

	 التعاون بني وزارة اإلسكان ووزارة املالية لتسهيل قروض توفري الخدمات
اإلسكان للموظفني الحكوميني
تقديم ضامنات الرهن العقاري

 وزارة اإلسكان
وزارة اإلسكان

وضع مناذج 
متويل مستدامة

	 عقد رشاكات مع مطوري القطاع الخاص عىل األرايض 
الحكومية )أرايض وزارة اإلسكان(

وزارة اإلسكان

الحصة السكنية )آالف اإلسكان
املنازل( نسبة إىل عدد 

السكان

	 إنشاء برنامج إسكان تعاوين لبناء مساكن ميسورة التكلفةتطوير املدن
عقد رشاكات مع مطوري القطاع الخاص عىل األرايض 

الحكومية )أرايض وزارة اإلسكان(

وزارة اإلسكان
وزارة اإلسكان

وضع مناذج 
متويل مستدامة

	 عقد رشاكات مع مطوري القطاع الخاص عل األرايض 
الحكومية )أرايض وزارة اإلسكان(

وزارة اإلسكان

انبعاثات غاز ثاين أكسيد جودة البيئة
الكربون الناجمة عن 

احرتاق الوقود مقدرة 
باألطنان لكل مليون 

دوالر أمرييك من 
إجاميل الناتج املحيل 

لعام 2014

	 إنشاء وحدة مركزية ملراقبة جودة الهواء واالنبعاثات من توفري الخدمات
املصدر

وزارة البيئة واملياه 
والزراعة

التصميم 
الحرضي

حصة الفرد من املساحة 
الخرضاء مقدرة باألمتار 

املربعة 

	 تنفيذ مشاريع تأهيل عمراين وبيئي لتحسني املشهد تطوير املدن
الحرضي ملناطق الصناعات الخفيفة يف 17 مدينة

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية
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5.د  الرعاية الصحية

كام هو مبني يف القسمني 1 و2، تظل مؤرشات األداء الرئيسية ضمن فئة الرعاية الصحية، عىل الرغم 
من املساهمة يف األهداف النهائية لجودة الحياة، مملوكة لربامج تحقيق الرؤية األخرى )برنامج 

التحول الوطني 2020 بنسبة كبرية(. وستدرج املبادرات التالية، التي ُجمعت من مختلف الجهات، يف 
محفظة املبادرات الخاصة بربامج تحقيق الرؤية ذات الصلة، ولكنها أُدرجت يف خطة التنفيذ هذه 

ليك تكون قادرة عىل تقديم ملحة عامة عن األنشطة املطلوبة لتلبية أهداف جودة الحياة. وقامئة 
املبادرات منظمة حسب البعد ضمن الفئة )مثل مستويات الصحة( وحسب مؤرش األداء الرئييس )مثل 

معدل البدانة(. باإلضافة إىل ذلك، يتضمن الشكل التايل استعراضاً مصوراً يحتوي عىل تخطيط للمبادرات 
مقابل الركائز االسرتاتيجية.

            

لجنة الربنامج ورئيسها

الشكل 56: الرعاية الصحية

وضع معايري عاملية ملستوى املعيشة يف مدن اململكة كافة

تطوير املدن

 وضع اللوائح

وضع منوذج متويل مستدام

التواصل بشكل فعال

تعزيز التفاعل توفري الخدمات
االجتامعي 

 توفري أعىل مستوى من جودة الحياة لكافة املقيمني يف اململكة
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1-1--3 تحصيل تكاليف الخدمات 

املقدمة ملرىض التأمني الصحي يف 
مرافق وزارة الصحة

2-1--3 تطوير نظام شامل لرعاية ما 
قبل املستشفى

3-1-3 تطوير أقسام العناية املركزة 
والطوارئ لضامن رسعة وجودة تلك 

الخدمات
4-1--3 تهيئة املراكز لتقديم الرعاية 

النفسية األولية
5-1--3 انشاء وتفعيل عيادات تغذية

6-1--3 رفع مستوى السالمة املرورية 
يف الطرق الخارجية من خالل تحسني 

البنية التحتية
7-1--3 رفع ودعم الخدمات الطبية 

اإلسعافية

 •

 •

 •

 •

 •
 •

 •

8-1--3 إنشاء مرافق صحية يف جميع 
القطاعات (الحكومية والخاصة) لبناء 
أجنحة املعالجة بالتنويم والعيادات 

الستقبال املرىض النفسيني والتوسع 
يف انشاء مراكز اضطرابات النمو 

والسلوك يف هذه املرافق
9-1--3 تهيئة و تجهيز مراكز الرعاية 

الصحية األولية ملطابقة املعاير 
الوطنية للجودة و سالمة 

 (CBAHI)املرىض
10-1--3 انشاء و تفعيل عيادات تغذية 

تطوير أقسام العناية املركزة و 
الطوارئ لضامن رسعة وجودة تلك 

الخدمات 
انشاء و تفعيل عيادات تغذية 

 •

 •

 •

 •
 •

1-2--3 ترسيع استجابة اإلسعاف 
ملكاملات الطوارئ

2-2--3 التوزيع املتوازن للخدمات 
واملرافق الصحية - مبادرات تنفيذ 

اسرتاتيجية الرعاية الصحية يف 
اململكة

3-2-3 تطوير آلية لرصد الحوادث 
واالستجابة إليها

4-2--3 تطوير نظام شامل لرعاية ما 
قبل املستشفى

5-2--3 تطوير خدمات نقل الدم
6-2--3 ضامن نظام متكامل يف رعاية 

اإلصابات وإعادة تأهيل مصايب 
الحوادث املرورية والرعاية طويلة 

األجل
7-2--3 التوسع يف تغطية الخدمات 

التخصصية
8-2--3 التوسع يف خدمات الرعاية 

الصحية املمتدة (التأهيل الطبي 
والرعاية املديدة والرعاية الصحية 

املنزلية ومراكز إيواء للمرىض 
النفسيني)

9-2--3 مواءمة اتفاقية دول مجلس 
التعاون الخليجي وخطة التنفيذ مع 

منظمة الصحة العاملية
10-2--3 برنامج الضامن الصحي ورشاء 

الخدمات الصحية

 •

 •

 •

 •

 •

• 1-4--3 إعداد األنظمة واللوائح املرورية

إجاميل عدد املبادرات

 •

 •

 •

 •

 •

11-2--3 تحسني أداء املستشفيات 
واملراكز الطبية املتخصصة بوزارة 

الصحة
12-2--3 تهيئة وتجهيز مراكز الرعاية 

الصحية األولية ملطابقة املعايري 
الوطنية للجودة وسالمة املرىض 

(CBAHI)
13-2--3  مبادرات املركز الوطني 

لألورام
14-2--3 مبادرات تطبيق اسرتاتيجية 

الرعاية الصحية باململكة
15-2--3 تطبيق اسرتاتيجية الرعاية 
الصحية باململكة -الخطة الوطنية 

لإلحالة بني القطاعات الصحية
16-2--3 مبادرات تطبيق اسرتاتيجية 

الرعاية الصحية باململكة - تطوير 
الجودة والسالمة يف القطاعات 

الصحية
17-2--3 التحول املؤسيس 

ملستشفى امللك فيصل التخصيص 
ومركز األبحاث

18-2--3 منوذج الرعاية الصحية 
الحديثة

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

19-2--3 املركز الوطني للوقاية من 
األمراض ومكافحتها

20-2--3 السجل الوطني للفشل 
العضوي

21-2--3 االستعداد للطوارئ الصحية
22-2--3 برامج الحامية يف مرافق 

الصحة العامة - مبادرات تطبيق 
اسرتاتيجية الرعاية الصحية باململكة

23-2--3 توفري مقاعد أطفال يف 
املركبات للمواليد الجدد

24-2--3 تنمية مهارات مقدمي 
الخدمات اإلسعافية

25-2--3 مبادرة رشاقة
26-2--3 إصالح وإعادة هيكلة خدمات 

الرعاية الصحية األولية
27-2--3 الرفع من مهارات مقدمي 

الخدمات االسعافية
28-2--3 برنامج تنشيط برامج التربع  

باألعضاء يف العنايات املركزة 
باملستشفيات املتربعة باألعضاء
29-2--3 رسعة استجابة اإلسعاف 

ملكاملات الطوارئ

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

1-3--3 برامج التوعية التفاعلية
2-3--3 الحملة الوطنية التوعوية 

بربامج التربع باألعضاء
3-3-3 برنامج تنشيط برامج التربع 

باألعضاء يف العنايات املركزة 
باملستشفيات املتربعة باألعضاء

4-3--3 تعزيز الرعاية املرتكزة 
عىل املريض من خالل 

املسؤولية والشفافية
5-3--3 اسرتاتيجية املشاركة 

املجتمعية للرتغيب ببعض 
املهن الصحية

6-3--3 تدريب وترخيص ومراقبة 
السائقني لتحسني سلوك القيادة

 •

 •

 •

 •

 •

 •

1

xx

لجنة الربنامج ورئيسها

الشكل 57: التعليم والفرص االقتصادية

وضع معايري عاملية ملستوى املعيشة يف مدن اململكة كافة

تغيري السلوكيات

 وضع اللوائح

وضع منوذج متويل مستدام

التواصل بشكل فعال

تعزيز التفاعل االجتامعي توفري الخدمات

 توفري أعىل مستوى من جودة الحياة لكافة املقيمني يف اململكة
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• 1-1--4 توفري بنية سكنية مناسبة للوافدين

1-4--4 وضع الترشيعات الالزمة إلدماج املرأة يف جميع قطاعات سوق العمل

1-2--4 مركز تطوير اللغة العربية
2-2--4 تطوير الخدمات املخصصة للوافدين وإصدار دليل 

للخدمات
3-2--4 تطوير معايري املناهج

4-2--4 تصميم مشاريع إنتاجية ألولئك الذين يرغبون يف 
مامرسة املهن الحرة

5-2--4 تطوير اليات االستقدام لالعتامد عىل السوق 
املحيل

6-2--4 تطوير آليات وقنوات التوظيف
7-2--4 منصة إلكرتونية للربنامج السعودي لجذب 

املواهب املوجودة عىل الصعيد العاملي
8-2--4 توفري الحوافز الالزمة لدخول سوق العمل

9-2--4 مركز اللغة اإلنجليزية
10-2--4 تفعيل برنامج اإلقامة املمتدة (البطاقة الذهبية) 

لجذب املواهب املوجودة عىل الصعيد العاملي
11-2--4 متكني النساء

 •
 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

12-2--4 توفري بنية تعليمية تشمل أطفال الوافدين
13-2--4 توفري خدمات رعاية الطفل للنساء العامالت

14-2--4 مصفوفة املهارات
15-2--4 دعم وتيسري وسائل النقل للنساء

16-2--4 برنامج دعم األبحاث والتطوير يف الجامعات
17-2--4 تقديم األنشطة التدريبية التي توائم متطلبات 

سوق العمل

 •
 •
 •
 •

 •
 •

1-3--4 تشجيع العمل عن بعد
2-3--4 تعزيز صورة اململكة يف جذب املواهب املوجود 

عىل الصعيد العاملي
3-3--4 تشجيع العمل بالدوام الجزيئ

4-3--4 زيادة الوعي بأهمية مشاركة املرأة يف سوق 
العمل

5-3--4 تعزيز التصنيف الدويل للمملكة يف جذب 
املواهب املوجود عىل الصعيد العاملي

6-3--4 تعزيز انخراط الوافدين يف ثقافة اململكة وتذكية 
وعي املواطنني بقبول الثقافات األخرى

 •
 •

 •

 •
 •

 •

إجاميل عدد املبادرات

 • 1
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البعد

مؤرش	األداء	

الرئييس	

لربنامج	

تحقيق	

الرؤية	

املعني	

باملبادرة

الركيزة	

االسرتاتيجية
اسم	املبادرة

الجهة	

الرئيسية

تفيش مستويات الصحة
مرض 

السكري

	 تطوير نظام شامل لرعاية ما قبل املستشفىتطوير املدن
	 إنشاء وتفعيل عيادات تغذية

	 وزارة الصحة
	 وزارة الصحة

	 مواءمة اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي وخطة التنفيذ مع منظمة تقديم الخدمات
الصحة العاملية

	 وزارة الصحة
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البعد

مؤرش	األداء	

الرئييس	

لربنامج	

تحقيق	

الرؤية	

املعني	

باملبادرة

الركيزة	

االسرتاتيجية
اسم	املبادرة

الجهة	

الرئيسية

متوسط مستويات الصحة
العمر 

املتوقع 
)بالسنوات(

تعزيز التفاعل 
االجتامعي 

	 برامج التوعية التفاعلية
	 الحملة الوطنية التوعوية بربامج التربع باألعضاء

	 برنامج تنشيط برامج التربع باألعضاء يف العنايات املركزة باملستشفيات 
املتربعة باألعضاء

	 تعزيز الرعاية املركزة عىل املريض من خالل املساءلة والشفافية
	 اسرتاتيجية املشاركة املجتمعية يف بعض املهن الصحية

	 تدريب وترخيص ومراقبة السائقني لتحسني سلوك القيادة

	 وزارة الصحة
	 وزارة الصحة
	 وزارة الصحة
	 وزارة الصحة
	 وزارة الصحة
	 وزارة الصحة

	 تطوير أقسام العناية املركزة والطوارئ لضامن رسعة وجودة تلك تطوير املدن
الخدمات

	 تهيئة وتجهيز مراكز الرعاية الصحية األولية ملطابقة املعايري الوطنية 
)CBAHI( للجودة وسالمة املرىض

	 رفع مستوى السالمة املرورية يف الطرق الخارجية من خالل تحسني البنية 
التحتية

	 رفع ودعم الخدمات الطبية اإلسعافية

	 وزارة الصحة
	 وزارة الصحة
	 وزارة الصحة
	 وزارة الصحة

برامج الوقاية يف مجال الصحة العامة -مبادرات لتطبيق اسرتاتيجية الرعاية تقديم الخدمات
	 الصحية باململكة

	 رسعة استجابة اإلسعاف ملكاملات الطوارئ
	 تطوير آلية لرصد الحوادث واالستجابة لها

	 تطوير خدمات نقل الدم
	 ضامن نظام متكامل يف رعاية اإلصابات وإعادة تأهيل مصايب الحوادث 

املرورية والرعاية طويلة األجل
	 التوسع يف تغطية الخدمات التخصصية

	 تحسني أداء املستشفيات واملراكز الطبية املتخصصة بوزارة الصحة
	 تهيئة وتجهيز مراكز الرعاية الصحية األولية ملطابقة املعايري الوطنية 

)CBAHI( للجودة وسالمة املرىض
	 مبادرات املركز الوطني لألورام

	 مبادرات تطبيق اسرتاتيجية الرعاية الصحية باململكة
	 مبادرات تطبيق اسرتاتيجية الرعاية الصحية باململكة )الخطة الوطنية 

لإلحالة الصحية(
	 مبادرات تطبيق اسرتاتيجية الرعاية الصحية باململكة )تطوير الجودة 

والسالمة يف القطاعات الصحية(
	 التحول املؤسيس ملستشفى امللك فيصل التخصيص ومركز األبحاث

	 منوذج رعاية صحية حديث
	 املركز الوطني للوقاية من األمراض ومكافحتها

	 السجل الوطني للفشل العضوي
	 االستعداد للطوارئ الصحية

	 برنامج تنشيط برامج التربع باألعضاء يف العنايات املركزة باملستشفيات 
املتربعة باألعضاء

	 توفري مقاعد أطفال يف املركبات للمواليد الجدد
	 الرفع من مهارات مقدمي الخدمات اإلسعافية

	 إصالح وإعادة هيكلة خدمات الرعاية الصحية األولية

	 وزارة الصحة
	 وزارة الصحة
	 وزارة الصحة
	 وزارة الصحة
	 وزارة الصحة
	 وزارة الصحة
	 وزارة الصحة
	 وزارة الصحة
	 وزارة الصحة
	 وزارة الصحة
	 وزارة الصحة
	 وزارة الصحة
	 وزارة الصحة
	 وزارة الصحة
	 وزارة الصحة
	 وزارة الصحة
	 وزارة الصحة
	 وزارة الصحة
	 وزارة الصحة
	 وزارة الصحة
	 وزارة الصحة

إعداد األنظمة 
واللوائح

	 وزارة الصحة	 إعداد األنظمة واللوائح املرورية

معدل مستويات الصحة
البدانة

	 وزارة الصحة	 إنشاء وتفعيل عيادات تغذيةتطوير املدن

	 تطوير نظام شامل لرعاية ما قبل املستشفىتقديم الخدمات
	 مواءمة اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي وخطة التنفيذ مع منظمة 

الصحة العاملية
	 مبادرة رشاقة

	 وزارة الصحة
	 وزارة الصحة
	 وزارة الصحة

	 وزارة الصحة	 تطوير أقسام العناية املركزة والطوارئ لضامن رسعة وجودة تلك الخدماتتطوير املدنعدد أرسةالرعاية الطبية

	 التوزيع املتوازن للخدمات واملرافق الصحية -مبادرات تنفيذ اسرتاتيجية تقديم الخدمات
الرعاية الصحية يف اململكة

	 وزارة الصحة
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لربنامج	

تحقيق	

الرؤية	

املعني	

باملبادرة

الركيزة	

االسرتاتيجية
اسم	املبادرة

الجهة	

الرئيسية

اإلنفاق الرعاية الطبية
الصحي من 
املرصوفات 

النرثية

	 تحصيل تكلفة الخدمات املقدمة ملرىض التأمني الصحي يف مرافق وزارة تطوير املدن
الصحة

	 تهيئة مراكز لتقديم الرعاية النفسية األولية
	 إنشاء وتفعيل عيادات تغذية

	 إنشاء مرافق صحية يف جميع القطاعات )الحكومية والخاصة( لبناء أجنحة 
متخصصة يف مجال العالج بالتنويم املغناطييس والعيادات الستقبال 

املرىض النفسيني والتوسع يف إنشاء مراكز النمو واالضطرابات السلوكية 
يف هذه املرافق

	 وزارة الصحة
	 وزارة الصحة
	 وزارة الصحة
	 وزارة الصحة

	 التوزيع املتوازن للخدمات واملرافق الصحية -مبادرات تنفيذ اسرتاتيجية تقديم الخدمات
الرعاية الصحية يف اململكة

	 التوسع يف خدمات الرعاية الصحية املمتدة )التأهيل الطبي والرعاية 
املديدة والرعاية الصحية املنزلية ومراكز إيواء للمرىض النفسيني(

	 برنامج الضامن الصحي ورشاء الخدمات الصحية

	 وزارة الصحة
	 وزارة الصحة
	 وزارة الصحة
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5.هـ الفرص التعليمية واالقتصادية

كام هو مبني يف القسمني 1 و2، تظل مؤرشات األداء الرئيسية التي تندرج ضمن فئة الفرص التعليمية 
واالقتصادية، عىل الرغم من املساهمة يف األهداف النهائية لجودة الحياة، مملوكة لربامج تحقيق 

الرؤية األخرى وستدرج املبادرات التالية، التي ُجمعت من مختلف الجهات، يف محفظة املبادرات 
الخاصة بربامج تحقيق الرؤية ذات الصلة، ولكنها أُدرجت يف خطة التنفيذ هذه ليك تكون قادرة عىل 

تقديم ملحة عامة عن األنشطة املطلوبة لتلبية أهداف جودة الحياة. وقامئة املبادرات منظمة حسب 
البعد ضمن الفئة )مثل فرص التوظيف( وحسب مؤرش األداء الرئييس )مثل معدل البطالة(. باإلضافة إىل 

ذلك، يتضمن الشكل التايل استعراضاً مصوراً يحتوي عىل تخطيط للمبادرات مقابل الركائز االسرتاتيجية.

لجنة الربنامج ورئيسها

الشكل 56: الرعاية الصحية

وضع معايري عاملية ملستوى املعيشة يف مدن اململكة كافة

تطوير املدن

 وضع اللوائح

وضع منوذج متويل مستدام

التواصل بشكل فعال

تعزيز التفاعل توفري الخدمات
االجتامعي 

 توفري أعىل مستوى من جودة الحياة لكافة املقيمني يف اململكة

12296
1-1--3 تحصيل تكاليف الخدمات 

املقدمة ملرىض التأمني الصحي يف 
مرافق وزارة الصحة

2-1--3 تطوير نظام شامل لرعاية ما 
قبل املستشفى

3-1-3 تطوير أقسام العناية املركزة 
والطوارئ لضامن رسعة وجودة تلك 

الخدمات
4-1--3 تهيئة املراكز لتقديم الرعاية 

النفسية األولية
5-1--3 انشاء وتفعيل عيادات تغذية

6-1--3 رفع مستوى السالمة املرورية 
يف الطرق الخارجية من خالل تحسني 

البنية التحتية
7-1--3 رفع ودعم الخدمات الطبية 

اإلسعافية

 •

 •

 •

 •

 •
 •

 •

8-1--3 إنشاء مرافق صحية يف جميع 
القطاعات (الحكومية والخاصة) لبناء 
أجنحة املعالجة بالتنويم والعيادات 

الستقبال املرىض النفسيني والتوسع 
يف انشاء مراكز اضطرابات النمو 

والسلوك يف هذه املرافق
9-1--3 تهيئة و تجهيز مراكز الرعاية 

الصحية األولية ملطابقة املعاير 
الوطنية للجودة و سالمة 

 (CBAHI)املرىض
10-1--3 انشاء و تفعيل عيادات تغذية 

تطوير أقسام العناية املركزة و 
الطوارئ لضامن رسعة وجودة تلك 

الخدمات 
انشاء و تفعيل عيادات تغذية 

 •

 •

 •

 •
 •

1-2--3 ترسيع استجابة اإلسعاف 
ملكاملات الطوارئ

2-2--3 التوزيع املتوازن للخدمات 
واملرافق الصحية - مبادرات تنفيذ 

اسرتاتيجية الرعاية الصحية يف 
اململكة

3-2-3 تطوير آلية لرصد الحوادث 
واالستجابة إليها

4-2--3 تطوير نظام شامل لرعاية ما 
قبل املستشفى

5-2--3 تطوير خدمات نقل الدم
6-2--3 ضامن نظام متكامل يف رعاية 

اإلصابات وإعادة تأهيل مصايب 
الحوادث املرورية والرعاية طويلة 

األجل
7-2--3 التوسع يف تغطية الخدمات 

التخصصية
8-2--3 التوسع يف خدمات الرعاية 

الصحية املمتدة (التأهيل الطبي 
والرعاية املديدة والرعاية الصحية 

املنزلية ومراكز إيواء للمرىض 
النفسيني)

9-2--3 مواءمة اتفاقية دول مجلس 
التعاون الخليجي وخطة التنفيذ مع 

منظمة الصحة العاملية
10-2--3 برنامج الضامن الصحي ورشاء 

الخدمات الصحية

 •

 •

 •

 •

 •

• 1-4--3 إعداد األنظمة واللوائح املرورية

إجاميل عدد املبادرات

 •

 •

 •

 •

 •

11-2--3 تحسني أداء املستشفيات 
واملراكز الطبية املتخصصة بوزارة 

الصحة
12-2--3 تهيئة وتجهيز مراكز الرعاية 

الصحية األولية ملطابقة املعايري 
الوطنية للجودة وسالمة املرىض 

(CBAHI)
13-2--3  مبادرات املركز الوطني 

لألورام
14-2--3 مبادرات تطبيق اسرتاتيجية 

الرعاية الصحية باململكة
15-2--3 تطبيق اسرتاتيجية الرعاية 
الصحية باململكة -الخطة الوطنية 

لإلحالة بني القطاعات الصحية
16-2--3 مبادرات تطبيق اسرتاتيجية 

الرعاية الصحية باململكة - تطوير 
الجودة والسالمة يف القطاعات 

الصحية
17-2--3 التحول املؤسيس 

ملستشفى امللك فيصل التخصيص 
ومركز األبحاث

18-2--3 منوذج الرعاية الصحية 
الحديثة

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

19-2--3 املركز الوطني للوقاية من 
األمراض ومكافحتها

20-2--3 السجل الوطني للفشل 
العضوي

21-2--3 االستعداد للطوارئ الصحية
22-2--3 برامج الحامية يف مرافق 

الصحة العامة - مبادرات تطبيق 
اسرتاتيجية الرعاية الصحية باململكة

23-2--3 توفري مقاعد أطفال يف 
املركبات للمواليد الجدد

24-2--3 تنمية مهارات مقدمي 
الخدمات اإلسعافية

25-2--3 مبادرة رشاقة
26-2--3 إصالح وإعادة هيكلة خدمات 

الرعاية الصحية األولية
27-2--3 الرفع من مهارات مقدمي 

الخدمات االسعافية
28-2--3 برنامج تنشيط برامج التربع  

باألعضاء يف العنايات املركزة 
باملستشفيات املتربعة باألعضاء
29-2--3 رسعة استجابة اإلسعاف 

ملكاملات الطوارئ

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

1-3--3 برامج التوعية التفاعلية
2-3--3 الحملة الوطنية التوعوية 

بربامج التربع باألعضاء
3-3-3 برنامج تنشيط برامج التربع 

باألعضاء يف العنايات املركزة 
باملستشفيات املتربعة باألعضاء

4-3--3 تعزيز الرعاية املرتكزة 
عىل املريض من خالل 

املسؤولية والشفافية
5-3--3 اسرتاتيجية املشاركة 

املجتمعية للرتغيب ببعض 
املهن الصحية

6-3--3 تدريب وترخيص ومراقبة 
السائقني لتحسني سلوك القيادة

 •

 •

 •

 •

 •

 •

1

xx

لجنة الربنامج ورئيسها

الشكل 57: التعليم والفرص االقتصادية

وضع معايري عاملية ملستوى املعيشة يف مدن اململكة كافة

تغيري السلوكيات

 وضع اللوائح

وضع منوذج متويل مستدام

التواصل بشكل فعال

تعزيز التفاعل االجتامعي توفري الخدمات

 توفري أعىل مستوى من جودة الحياة لكافة املقيمني يف اململكة
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• 1-1--4 توفري بنية سكنية مناسبة للوافدين

1-4--4 وضع الترشيعات الالزمة إلدماج املرأة يف جميع قطاعات سوق العمل

1-2--4 مركز تطوير اللغة العربية
2-2--4 تطوير الخدمات املخصصة للوافدين وإصدار دليل 

للخدمات
3-2--4 تطوير معايري املناهج

4-2--4 تصميم مشاريع إنتاجية ألولئك الذين يرغبون يف 
مامرسة املهن الحرة

5-2--4 تطوير اليات االستقدام لالعتامد عىل السوق 
املحيل

6-2--4 تطوير آليات وقنوات التوظيف
7-2--4 منصة إلكرتونية للربنامج السعودي لجذب 

املواهب املوجودة عىل الصعيد العاملي
8-2--4 توفري الحوافز الالزمة لدخول سوق العمل

9-2--4 مركز اللغة اإلنجليزية
10-2--4 تفعيل برنامج اإلقامة املمتدة (البطاقة الذهبية) 

لجذب املواهب املوجودة عىل الصعيد العاملي
11-2--4 متكني النساء

 •
 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

12-2--4 توفري بنية تعليمية تشمل أطفال الوافدين
13-2--4 توفري خدمات رعاية الطفل للنساء العامالت

14-2--4 مصفوفة املهارات
15-2--4 دعم وتيسري وسائل النقل للنساء

16-2--4 برنامج دعم األبحاث والتطوير يف الجامعات
17-2--4 تقديم األنشطة التدريبية التي توائم متطلبات 

سوق العمل

 •
 •
 •
 •

 •
 •

1-3--4 تشجيع العمل عن بعد
2-3--4 تعزيز صورة اململكة يف جذب املواهب املوجود 

عىل الصعيد العاملي
3-3--4 تشجيع العمل بالدوام الجزيئ

4-3--4 زيادة الوعي بأهمية مشاركة املرأة يف سوق 
العمل

5-3--4 تعزيز التصنيف الدويل للمملكة يف جذب 
املواهب املوجود عىل الصعيد العاملي

6-3--4 تعزيز انخراط الوافدين يف ثقافة اململكة وتذكية 
وعي املواطنني بقبول الثقافات األخرى

 •
 •

 •

 •
 •

 •

إجاميل عدد املبادرات

 • 1

xx

البعد

مؤرش	األداء	الرئييس	

لربنامج	تحقيق	الرؤية	

املعني	باملبادرة

الجهة	الرئيسيةاسم	املبادرةالركيزة	االسرتاتيجية

الفرص 
التعليمية

عدد الجامعات املحلية 
املصنفة عاملياً

وزارة التعليم	 برنامج دعم األبحاث والتطوير يف الجامعاتتوفري الخدمات

الفرص 
التعليمية

العالمات املحصلة يف 
الربنامج الدويل لتقييم 

الطلبة

	 مركز تطوير اللغة العربيةتوفري الخدمات
	 وضع معايري املناهج 

	 مركز تعليم اللغة اإلنجليزية
	 مصفوفة املهارات

وزارة التعليم
وزارة التعليم
وزارة التعليم
وزارة التعليم

فرص 
التوظيف

تعزيز التفاعل معدل توظيف اإلناث
االجتامعي 

وزارة العمل والتنمية 	 زيادة الوعي بأهمية مشاركة املرأة يف سوق العمل
االجتامعية

	 متكني النساءتوفري الخدمات
	 توفري خدمات رعاية الطفل للنساء العامالت

	 دعم وتيسري وسائل النقل للنساء

وزارة العمل والتنمية 
االجتامعية

وزارة العمل والتنمية 
االجتامعية

وزارة العمل والتنمية 
االجتامعية

وضع األنظمة 
واللوائح

	 زيادة الوعي بأهمية مشاركة املرأة يف سوق 
العمل

وزارة العمل والتنمية 
االجتامعية
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الفرص 
التعليمية

ترتيب مؤرش التنافسية 
العاملية

 تعزيز التفاعل 
االجتامعي 

	 تعزيز التصنيف الدويل للمملكة يف جذب املواهب 
املوجودة عىل الصعيد العاملي

	 تعزيز انخراط الوافدين يف ثقافة اململكة وإذكاء 
وعي املواطنني بقبول الثقافات األخرى

وزارة العمل والتنمية 
االجتامعية

وزارة العمل والتنمية 
االجتامعية

وزارة العمل والتنمية 
االجتامعية

وزارة العمل والتنمية 	 توفري بنية سكنية مناسبة للوافدينتطوير املدن
االجتامعية

	 تطوير الخدمات املخصصة للوافدين وإصدار دليل توفري الخدمات
للخدمات 

	 منصة إلكرتونية للربنامج السعودي لجذب املواهب 
املوجودة عىل الصعيد العاملي

	 تفعيل برنامج اإلقامة املمتدة )البطاقة الذهبية( 
لجذب املواهب املوجودة عىل الصعيد العاملي

	 توفري بنية تعليمية تشمل أطفال الوافدين

وزارة العمل والتنمية 
االجتامعية

وزارة العمل والتنمية 
االجتامعية

وزارة العمل والتنمية 
االجتامعية

وزارة العمل والتنمية 
االجتامعية

فرص 
التوظيف

تعزيز التفاعل معدل البطالة 
االجتامعي 

	 تشجيع العمل عن بعد
	 تشجيع العمل بالدوام الجزيئ

وزارة العمل والتنمية 
االجتامعية

وزارة العمل والتنمية 
االجتامعية

	 تصميم مشاريع إنتاجية ألولئك الذين يرغبون يف توفري الخدمات
مامرسة املهن الحرة

	 تطوير اليات االستقدام لالعتامد عىل السوق املحيل
	 تطوير آليات وقنوات التوظيف

	 توفري الحوافز الالزمة لدخول سوق العمل 
	 تقديم األنشطة التدريبية التي توائم متطلبات سوق 

العمل

وزارة العمل والتنمية 
االجتامعية

وزارة العمل والتنمية 
االجتامعية

وزارة العمل والتنمية 
االجتامعية

وزارة العمل والتنمية 
االجتامعية

وزارة العمل والتنمية 
االجتامعية



115

5.األمن والبيئة االجتامعية

كام هو مبني يف القسمني 1 و2، تقع مؤرشات األداء الرئيسية التي تندرج ضمن فئة األمن والبيئة 
االجتامعية ضمن نوعني: تلك املتعلقة بالجرمية وهي مملوكة من قبل وزارة الداخلية يف حني أن 

البقية متتلكها برامج تحقيق الرؤية األخرى. وبالنسبة ملؤرشات األداء الرئيسية اململوكة لربامج تحقيق 
الرؤية األخرى، فستدرج املبادرات التالية، التي ُجمعت من مختلف الجهات، يف محفظة املبادرات 

الخاصة بربامج تحقيق الرؤية ذات الصلة، ولكنها أُدرجت يف خطة التنفيذ هذه ليك تكون قادرة عىل 
تقديم ملحة عامة عن األنشطة املطلوبة لتلبية أهداف جودة الحياة. وقامئة املبادرات منظمة حسب 
البعد ضمن الفئة )مثل الجرمية( وحسب مؤرش األداء الرئييس )مثل معدل جرائم القتل(. باإلضافة إىل 
ذلك، يتضمن الشكل التايل استعراضاً مصوراً يحتوي عىل تخطيط للمبادرات مقابل الركائز االسرتاتيجية

لجنة الربنامج ورئيسها

الشكل 59: الرياضة

تقديم خيارات للتمتع بنمط حياة مفعم بالحيوية لسكان اململكة

تطوير املرافق

 وضع اللوائح

وضع منوذج متويل مستدام

التواصل بشكل فعال

توجيه املشاركةتقديم العروض

 توفري أعىل مستوى من جودة الحياة لكافة املقيمني يف اململكة

4322
1-1--6 املدن النشطة تصميم الربامج 
الرياضية الستغالل املناطق الشاغرة 

يف املدن
2-1--6 إعادة تصميم املرافق 

الرياضية وتجديدها لتصبح مالمئة 
للنساء وألفراد األرسة

3-1--6 تطوير املرافق الرياضية 
وتفعيلها

4-1--6 تحسني تجربة الحضور للمباريات 
والفعاليات الرياضية

 •

 •

 •

 •

1-2--6 تشجيع القطاع الخاص عىل 
املساهمة يف قطاع الرياضة 

(االقتصاد الريايض)
2-2--6 وضع اسرتاتيجية التدريب 

الوطنية وتقدميها
3-2--6 تنفيذ برنامج درجة 

البكالوريوس يف الرتبية البدنية 
للفتيات

 •

 •

 •

1-3--6 إعداد حصص يف الرتبية البدنية 
للطالب و الطالبات 

2-3--6 تحسني فصول الرتبية البدنية 
للبنني يف املدارس (البنية التحتية)

3-3--6 تحسني فصول الرتبية البدنية 
للبنني يف املدارس (تدريب 

املعلمني)
4-3-6 تطوير األنشطة البدنية يف 

الجامعات
5-3--6 تطوير الرياضات املالمئة 

للطالب ذوي االحتياجات الخاصة يف 
املؤسسات التعليمية

6-3--6 تنفيذ األلعاب الذهنية يف 
املدارس للبنني والبنات (البنية التحتية 

واملناهج الدراسية وتدريب 
املعلمني)

 •

 •

 •

 •

• 1-4--6 تطوير اسرتاتيجية قطاع الرياضة وتنفيذها

• 1-5--6 وضع منوذج للحوكمة والتشغيل لـ"صندوق التنمية الرياضية" (صندوق لألصول املخصصة)

إجاميل عدد املبادرات

 •

 •

7-3--6 تفعيل برامج "رياضتي 
وغذايئ" يف املؤسسات التابعة 

لجامعة اإلمام
8-3--6 بناء مجمع ريايض وترفيهي 

للبنات بجامعة جدة
9-3--6 األشخاص النشطون تشجيع 

املشاركة املنتظمة يف األلعاب 
الرياضية من خالل إنشاء نظام بيئي 

متكيني
10-3--6 تنظيم نوادي مشجعي 

النوادي الرياضية السعودية 
ودعمها

11-3--6 تعزيز إدماج املرأة يف 
الرياضة وتنويع أنشطتها داخل 

القطاع
12-3--6 إقامة واستضافة فعاليات 

رياضية عاملية 

 •

 •

 •

 •

 •

 •

13-3--6 تعزيز شعبية الرياضة وزيادة 
معدل مشاهدتها

14-3--6 التحول الرقمي يف القطاع 
الريايض

15-3--6 إنشاء برنامج تنمية رياضيي 
النخبة

16-3--6 إنشاء برنامج تنمية رياضات 
النخبة (االتحادات) وتعيني املدربني 

والفنيني واملدربني العامليني
17-3--6 بناء مراكز تقييم األداء بشأن 

تدريب النخبة
18-3--6 تطوير األكادمييات الرياضية

 •

 •

 •

 •

 •

 •

19-3--6 تطوير األلعاب شبه 
األوملبية

20-3--6 متكني اململكة العربية 
السعودية لتكون أحد الدول 

الرائدة عامليًا يف مجال الرياضة 
اإللكرتونية

21-3--6 إنشاء برامج منح تحت 
عنوان "رياضتي هي مستقبيل" 

يف املدارس
22-3--6  تطوير املسابقات 

الرياضية الفردية والجامعية يف 
الجامعات

 •

 •

 •

 •

1

1

xx

لجنة الربنامج ورئيسها

الشكل 58: البيئة األمنية واالستقرار

وضع معايري عاملية ملستوى املعيشة يف مدن اململكة كافة

تطوير املدن

 وضع اللوائح

وضع منوذج متويل مستدام

التواصل بشكل فعال

تعزيز التفاعل توفري الخدمات
االجتامعي 

 توفري أعىل مستوى من جودة الحياة لكافة املقيمني يف اململكة

11
1-2--5 مرشوع إعادة التدوير الوظيفي

2-2--5 مرشوع الخدمات واإلجراءات (دراسة أكرث من 100 خدمة وإجراء يف 
الوكاالت الحكومية املعرضة للفساد)

3-2--5 إدارة نظام الرقابة والتدقيق ومكافحة الفساد
4-2--5 إطالق السحابة الحكومية ورفع مستوى التكامل الحكومي

5-2-5 - تطوير األنظمة والربامج يف مراكز الرشط
6-2--5 مبادرة (معا) إلعادة تأهيل وتدريب نزالء السجون

7-2--5 مبادرة الشفافية ودعم اتخاذ القرار يف مكافحة الجرمية
8-2--5 تطوير مراكز الرشطة النموذجية وبناء البنية التحتية

9-2--5 تطوير التجهيزات األمنية 
10-2--5 مبادرة مركز العمليات املوحدة 911

11-2--5 مبادرة رفع مستوى قدرات رجال االمن

 •
 •

 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •

إجاميل عدد املبادرات xx

الركيزة	

االسرتاتيجية
البعداسم	املبادرة

الجهة	

الرئيسية
النوع

مؤرش	األداء	الرئييس	لربنامج	

تحقيق	الرؤية	املعني	

باملبادرة

	 مرشوع إعادة التدوير الوظيفي توفري الخدمات
	 إدارة نظام الرقابة والتدقيق ومكافحة الفساد

	 مرشوع الخدمات واإلجراءات )دراسة أكرث من 100 
خدمة وإجراءات يف األجهزة الحكومية املعرضة 

للفساد(

الخدمات 
الحكومية

وزارة 
االقتصاد 

والتخطيط

مؤرش قياس الفساد لعام 
 2016

	 تطوير وتفعيل منصات حكومية شاملة ومفتوحةتوفري الخدمات
	 تنفيذ أطر الحوكمة الفعالة واملعايري املشرتكة 

للحكومة اإللكرتونية ومتكني تحسني تجربة 
املستخدم

	 إطالق أنظمة وتطبيقات ذكية مشرتكة للمعامالت 
الحكومية

	 إطالق سحابة الحكومة ورفع مستوى التكامل 
الحكومي

الخدمات 
الحكومية

وزارة 
االتصاالت 

وتقنية 
املعلومات

مؤرش مسح الحكومات 
اإللكرتونية

	 تطوير مراكز الرشطة النموذجية وبناء البنية توفري الخدمات
التحتية 

	 تطوير التجهيزات األمنية  
	 تطوير األنظمة والربامج يف مراكز الرشطة 
	 مبادرة إلعادة تأهيل وتدريب نزالء السجون 

 	 مبادرة الشفافية ودعم اتخاذ القرار يف 
مكافحة الجرمية 

	 مبادرة رفع مستوى قدرات رجال األمن 
	 مبادرة مركز العمليات املوحدة 911

وزارة الجرمية
الداخلية

ذات 
أسبقية

معدل حاالت القتل املتعمد 
لكل 000 100 نسمة
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الركيزة	

االسرتاتيجية
البعداسم	املبادرة

الجهة	

الرئيسية
النوع

مؤرش	األداء	الرئييس	لربنامج	

تحقيق	الرؤية	املعني	

باملبادرة

	 تطوير مراكز الرشطة النموذجية وبناء البنية توفري الخدمات
التحتية 

	 تطوير التجهيزات األمنية  
	 تطوير األنظمة والربامج يف مراكز الرشطة
	 مبادرة إلعادة تأهيل وتدريب نزالء السجون 

	 مبادرة الشفافية ودعم اتخاذ القرار يف مكافحة 
الجرمية 

	 مبادرة رفع مستوى قدرات رجال األمن 
	 مبادرة مركز العمليات املوحدة 911

وزارة الجرمية
الداخلية

ذات 
أسبقية

مستوى جرائم العنف

	 تطوير مراكز الرشطة النموذجية وبناء البنية توفري الخدمات
التحتية 

	 تطوير التجهيزات األمنية  
	 تطوير األنظمة والربامج يف مراكز الرشطة
	 مبادرة إلعادة تأهيل وتدريب نزالء السجون 

 	 مبادرة الشفافية ودعم اتخاذ القرار يف 
مكافحة الجرمية 

	 مبادرة رفع مستوى قدرات رجال األمن 
	 مبادرة مركز العمليات املوحدة 911

وزارة الجرمية
الداخلية

ذات 
أسبقية

5. ز الرياضة
كام هو مبني يف القسمني 1 و2، ميتلك برنامج جودة الحياة 2020 مؤرشات األداء الرئيسية التي تندرج 
ضمن فئة الرياضةبشكل كامل. ويتضمن الجدول التايل قامئة باملبادرات ضمن الرياضة مع وصف موجز 

والجهة املسؤولة. باإلضافة إىل ذلك، يتضمن الشكل التايل استعراضاً مصوراً يحتوي عىل تخطيط 
للمبادرات مقابل الركائز االسرتاتيجية. 

لجنة الربنامج ورئيسها

الشكل 59: الرياضة

تقديم خيارات للتمتع بنمط حياة مفعم بالحيوية لسكان اململكة

تطوير املرافق

 وضع اللوائح

وضع منوذج متويل مستدام

التواصل بشكل فعال

توجيه املشاركةتقديم العروض

 توفري أعىل مستوى من جودة الحياة لكافة املقيمني يف اململكة

4322
1-1--6 املدن النشطة تصميم الربامج 
الرياضية الستغالل املناطق الشاغرة 

يف املدن
2-1--6 إعادة تصميم املرافق 

الرياضية وتجديدها لتصبح مالمئة 
للنساء وألفراد األرسة

3-1--6 تطوير املرافق الرياضية 
وتفعيلها

4-1--6 تحسني تجربة الحضور للمباريات 
والفعاليات الرياضية

 •

 •

 •

 •

1-2--6 تشجيع القطاع الخاص عىل 
املساهمة يف قطاع الرياضة 

(االقتصاد الريايض)
2-2--6 وضع اسرتاتيجية التدريب 

الوطنية وتقدميها
3-2--6 تنفيذ برنامج درجة 

البكالوريوس يف الرتبية البدنية 
للفتيات

 •

 •

 •

1-3--6 إعداد حصص يف الرتبية البدنية 
للطالب و الطالبات 

2-3--6 تحسني فصول الرتبية البدنية 
للبنني يف املدارس (البنية التحتية)

3-3--6 تحسني فصول الرتبية البدنية 
للبنني يف املدارس (تدريب 

املعلمني)
4-3-6 تطوير األنشطة البدنية يف 

الجامعات
5-3--6 تطوير الرياضات املالمئة 

للطالب ذوي االحتياجات الخاصة يف 
املؤسسات التعليمية

6-3--6 تنفيذ األلعاب الذهنية يف 
املدارس للبنني والبنات (البنية التحتية 

واملناهج الدراسية وتدريب 
املعلمني)

 •

 •

 •

 •

• 1-4--6 تطوير اسرتاتيجية قطاع الرياضة وتنفيذها

• 1-5--6 وضع منوذج للحوكمة والتشغيل لـ"صندوق التنمية الرياضية" (صندوق لألصول املخصصة)

إجاميل عدد املبادرات

 •

 •

7-3--6 تفعيل برامج "رياضتي 
وغذايئ" يف املؤسسات التابعة 

لجامعة اإلمام
8-3--6 بناء مجمع ريايض وترفيهي 

للبنات بجامعة جدة
9-3--6 األشخاص النشطون تشجيع 

املشاركة املنتظمة يف األلعاب 
الرياضية من خالل إنشاء نظام بيئي 

متكيني
10-3--6 تنظيم نوادي مشجعي 

النوادي الرياضية السعودية 
ودعمها

11-3--6 تعزيز إدماج املرأة يف 
الرياضة وتنويع أنشطتها داخل 

القطاع
12-3--6 إقامة واستضافة فعاليات 

رياضية عاملية 

 •

 •

 •

 •

 •

 •

13-3--6 تعزيز شعبية الرياضة وزيادة 
معدل مشاهدتها

14-3--6 التحول الرقمي يف القطاع 
الريايض

15-3--6 إنشاء برنامج تنمية رياضيي 
النخبة

16-3--6 إنشاء برنامج تنمية رياضات 
النخبة (االتحادات) وتعيني املدربني 

والفنيني واملدربني العامليني
17-3--6 بناء مراكز تقييم األداء بشأن 

تدريب النخبة
18-3--6 تطوير األكادمييات الرياضية

 •

 •

 •

 •

 •

 •

19-3--6 تطوير األلعاب شبه 
األوملبية

20-3--6 متكني اململكة العربية 
السعودية لتكون أحد الدول 

الرائدة عامليًا يف مجال الرياضة 
اإللكرتونية

21-3--6 إنشاء برامج منح تحت 
عنوان "رياضتي هي مستقبيل" 

يف املدارس
22-3--6  تطوير املسابقات 

الرياضية الفردية والجامعية يف 
الجامعات

 •

 •

 •

 •

1

1

xx

لجنة الربنامج ورئيسها

الشكل 58: البيئة األمنية واالستقرار

وضع معايري عاملية ملستوى املعيشة يف مدن اململكة كافة

تطوير املدن

 وضع اللوائح

وضع منوذج متويل مستدام

التواصل بشكل فعال

تعزيز التفاعل توفري الخدمات
االجتامعي 

 توفري أعىل مستوى من جودة الحياة لكافة املقيمني يف اململكة

11
1-2--5 مرشوع إعادة التدوير الوظيفي

2-2--5 مرشوع الخدمات واإلجراءات (دراسة أكرث من 100 خدمة وإجراء يف 
الوكاالت الحكومية املعرضة للفساد)

3-2--5 إدارة نظام الرقابة والتدقيق ومكافحة الفساد
4-2--5 إطالق السحابة الحكومية ورفع مستوى التكامل الحكومي

5-2-5 - تطوير األنظمة والربامج يف مراكز الرشط
6-2--5 مبادرة (معا) إلعادة تأهيل وتدريب نزالء السجون

7-2--5 مبادرة الشفافية ودعم اتخاذ القرار يف مكافحة الجرمية
8-2--5 تطوير مراكز الرشطة النموذجية وبناء البنية التحتية

9-2--5 تطوير التجهيزات األمنية 
10-2--5 مبادرة مركز العمليات املوحدة 911

11-2--5 مبادرة رفع مستوى قدرات رجال االمن

 •
 •

 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •

إجاميل عدد املبادرات xx
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الركيزة	

االسرتاتيجية

اسم	

املبادرة
األثروصف	املبادرة

فرصة	

التخصيص
النوع

الجهة	

الرئيسية

مؤرش	األداء	

الرئييس	

لربنامج	

تحقيق	الرؤية	

املعني	

باملبادرة

1-1-6 األماكن  تطوير املرافق
النشطة

استغالل املنشآت واملرافق 
القامئة لتفعيل الربامج 

الرياضية وتعزيز فرص مشاركة 
املواطنني واملقيمني فيها

حول اململكة من خالل:
	 فتح منشآت الهيئة العامة

للرياضة لتقديم برامج
الرياضة املجتمعية

	 تفعيل وتأهيل األماكن
العامة للتحفيز عىل

املامرسة الرياضية بالتعاون
مع وزارة الشؤون البلدية

والقروية
	 تشغيل املنشآت الرياضية

التابعة للمؤسسات
التعليمية لتقديم الربامج

الرياضية للطالب يف
املدارس والجامعات

	 تفعيل أماكن العمل من
خالل تقديم  الربامج الرياضية

يف الرشكات لرفع نسبة 
املامرسة الرياضية

لدى املوظفني يف
القطاعني العام والخاص

	 التعاون مع القطاع الخاص
لالستفادة من املنشآت

الخاصة مبا يعزز املامرسة
الرياضية املنتظمة

	 تصميم وتنفيذ أول يوم
ريايض وطني عىل صعيد 

اململكة

	 تفعيل 30,000 مدرسة 
وجامعة من خالل الربامج 

الرياضية واملسابقات
	 تفعيل أكرث من 500 ناد 

مجتمعي يف مختلف 
أنحاء اململكة مع وزارة 

التعليم
	 تنفيذ أكرث من 300 
حدث سنوياً لتنشيط 

املامرسة املستمرة-
يتم تنظيم األحداث 

يف أكرث من 100 مرفق 
للهيئة العامة للرياضة

	 مرافق متاحة للسكان 
عىل مدار 24 ساعة 

ملامرسة الرياضة

مبادرة نعم 
محورية

الهيئة العامة 
للرياضة

	 نسبة 
املامرسني 

لألنشطة 
الرياضية

2-1-6 تهيئة  تطوير املرافق
املنشآت 

لحضور 
العائالت/

النساء 
للفعاليات

 إعادة تصميم وتجديد 
املرافق الرياضية الرئيسية 

يف اململكة لتمكني العائالت/
النساء من الوصول إىل أي 
نوع من الفعاليات الرياضية. 

تتمثل مستهدفات عام 2020 
يف إعادة تصميم 23 مرفقاً 

رياضياً.

	 23 منشأة رياضية 
ميكن الوصول إليها 

للعائالت/النساء خالل 
املناسبات

زيادة عدد الحضور

مكاسب ال
رسيعة

الهيئة العامة 
للرياضة

	 نسبة 
املامرسني 

لألنشطة 
الرياضية

	 عدد مرافق 
مامرسة 
الرياضة 

املفعلة 
	 نسبة 

مساهمة 
القطاع 

الريايض يف 
الناتج املحيل
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الركيزة	

االسرتاتيجية

اسم	

املبادرة
األثروصف	املبادرة

فرصة	

التخصيص
النوع

الجهة	

الرئيسية

مؤرش	األداء	

الرئييس	

لربنامج	

تحقيق	الرؤية	

املعني	

باملبادرة

3-1-6 تطوير  تطوير املرافق
وتفعيل 

املنشآت 
الرياضية 

تحسني املرافق الرياضية 
الحالية لتلبي معايري أفضل 

املامرسات وتنشيط وتطوير 
املرافق الرياضية.

 	 تدقيق وتقييم وتصنيف 
جميع املنشآت الرياضية يف 

اململكة 
	 وضع اسرتاتيجيات تجارية 
واستثامرية لزيادة مصادر 

دخلها )مثل مشاركة القطاع 
الخاص(

	 وضع مناذج تشغيلية 
للمنشآت الرياضية بهدف 

االستفادة منها عىل النحو 
األمثل 

	 زيادة معدل استخدام 
األماكن من 8٪ إىل ٪55 

بحلول عام 2020
	 متكني املجتمع من 

استخدام منشآت الهيئة 
العامة للرياضة

	 منشآت الهيئة 
العامة للرياضة جاهزة 

الستضافة الفعاليات 
الرياضية املجتمعية 

واالحرتافية
	 زيادة إيرادات الهيئة 

العامة للرياضة من خالل 
اسرتاتيجيات التسويق 

واالستثامر
	 تفعيل هذه املبادرات 

هو مفتاح لتمكني 
العديد من مبادرات 

جودة الحياة

مبادرات نعم
ذات 

أسبقية

 الهيئة العامة 
للرياضة

	 عدد مرافق 
مامرسة 
الرياضة 
املفعلة

	 نسبة 
مساهمة 

القطاع 
الريايض يف 

الناتج املحيل 
اإلجاميل

	 نسبة 
املامرسني 

لألنشطة 
الرياضية

4-1-6 تحسني  تطوير املرافق
تجربة 

الحضور 
للمباريات 

والفعاليات 
الرياضية

تعزيز تجربة الجمهور خالل 
الفعاليات الرياضية لزيادة 

شعبية الرياضة بشكل عام، 
وزيادة الحضور يف الفعاليات 
الرياضية، ويف نهاية املطاف 

تشجيع املشاركة الشعبية.
	 إعداد خيارات ترفيهية 

وتنفيذها لجميع فئات 
الجمهور يف األماكن، عىل 

سبيل املثال مناطق مخصصة 
للمشجعني، عربات الطعام 

املتنقلة

	 توفري أماكن الرياضة 
للعديد من خيارات 

الرتفيه خالل املناسبات 
واألحداث الرياضية

	 تحسني تجربة الحضور
	 زيادة عدد الحضور

مكاسب ال
رسيعة

الهيئة العامة 
للرياضة

	 نسبة 
مساهمة 

القطاع 
الريايض يف 

الناتج املحيل 
اإلجاميل

1-2-6 تشجيع تقديم العروض
القطاع 

الخاص عىل 
املساهمة 
يف تنمية  

القطاع 
الريايض

تشجيع مشاركة القطاع الخاص 
يف بناء االقتصاد الريايض. من 

املتوقع أن تتجاوز مساهمة 
القطاع الخاص 1 مليار ريال 

سعودي. 
	 احتضان الرشكات الناشئة 

بتمويل مبديئ
	 تثقيف رواد األعامل عن 

طريق برامج التدريب
	 ترخيص الصاالت الرياضية 
اململوكة للقطاع الخاص، 

وضامن تحقيق معايري تفتيش 
متسقة مع الصاالت الرياضية

	 تطوير اقتصاد ريايض 
نابض بالحياة عىل 

مستوى عاملي يف 
اململكة 

	 تحسني مستويات 
مامرسة الرياضة

	 تحسني الصحة العامة 
للسكان

	 زيادة االستثامر الخاص 
يف قطاع الرياضة

زيادة عدد رواد األعامل 
واملنشآت الصغرية يف 

قطاع الرياضة
	 تطوير املحتوى 

املحيل )فرص توطني 
العمليات وسالسل 

التوريد(
	 توطني الصناعات 

وعمليات البحث 
والتطوير )صنع يف 

السعودية(
	 تأسيس االقتصاد 

الريايض كمساهم جديد 
يف التوظيف السعودي

	 سوف ينجم ذلك 
عن وضع اسرتاتيجية 

لالقتصاد الريايض 
عن طريق تنفيذ 

عدد من املبادرات 
والربامج املحددة يف 

االسرتاتيجية

الهيئة العامة -نعم
للرياضة

	 عدد مرافق 
مامرسة 
الرياضة 
املفعلة

	 نسبة 
مساهمة 

القطاع 
الريايض يف 

الناتج املحيل 
اإلجاميل
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الركيزة	

االسرتاتيجية

اسم	

املبادرة
األثروصف	املبادرة

فرصة	

التخصيص
النوع

الجهة	

الرئيسية

مؤرش	األداء	

الرئييس	

لربنامج	

تحقيق	الرؤية	

املعني	

باملبادرة

2-2-6 تطوير تقديم العروض
وتنفيذ 

اسرتاتيجية 
التدريب 
الوطني

إعداد االسرتاتيجية الوطنية 
للتدريب الوطني ) بالتعاون 

مع اتحادات سعودية مختارة 
واتحادات دولية ومع القطاع 

الخاص( من خالل تحديد 
األولويات الرئيسية لتأهيل 

املدربني وأيضاً متكني إعطاء 
شهادات ملدريب الصاالت 

الرياضية واملدربني الرياضيني 
سيقوم معهد إعداد القادة 

بوضع املعايري واألطر 
التنظيمية للمدربني الرياضيني 

ومدريب اللياقة البدنية 
مع الرتكيز عىل زيادة عدد 

املدربني ورفع مستوى 
تأهيلهم  

	 زيادة معدل السكان 
النشيطني يف اململكة 
كنتيجة لزيادة املدربني

	 سكان أصحاء
	 انخفاض نسبة السمنة 

عند األطفال
	 زيادة إرشاك اإلناث 

يف األنشطة الرياضية 
)الرتكيز عىل املدربات(

الهيئة العامة نعم
للرياضة

	 نسبة 
املامرسني 

لألنشطة 
الرياضية

	 عدد 
املشاركني 

يف دورة 
األلعاب 

األوملبية 
الصيفية

 3-2-6إعداد  تقديم العروض
وتنفيذ 
برنامج 

بكالوريوس 
يف الرتبية 

البدنية للبنات

	 تقديم برنامج البكالوريوس 
يف الرتبية الرياضية بكلية 

الرتبية واآلداب للفتيات يف 
جامعة تبوك باإلضافة إىل أربع 

جامعات رئيسية. يتيح برنامج 
البكالوريوس للفتيات تحسني 

مفهوم الجودة كام لو كُن من 
خريجات كليات الرتبية البدنية، 

كام يسمح لهن بالعمل يف 
مراكز اللياقة البدنية، وتقديم 
اإلرشادات الرياضية والتنافس 
يف مختلف األلعاب الرياضية. 

يتمثل الهدف بحلول عام 
2020 يف تسجيل 180 طالبة، 

مبعدل 60 طالبة سنوياً.
	 تحديد املناهج الدراسية 

واملشكلة األكادميية لربنامج 
البكالوريوس يف جامعة تبوك 

وأربع جامعات رئيسية أخرى
	 إنشاء املرافق وتجهيزها، 

عىل سبيل املثال صاالت 
رياضية يف الجامعات املعنية

	 إعداد وتنفيذ برنامج 
أكادميي مينح درجة 

البكالوريوس يف الرتبية 
البدنية يف جامعة تبوك 

باإلضافة إىل 4 جامعات 
كربى.

	 تأهيل خريجات يف 
مجال الرتبية البدنية لسد 
حاجة املنطقة واململكة 

	 تـأهيل خريجات للعمل 
يف مراكز اللياقة 

البدنية
	 تأهيل متسابقات 

للمنافسة يف مختلف 
الرياضات إقليمياً وعاملياً

	 نسبة وزارة التعليمال
املامرسني 

لألنشطة 
الرياضية

 1-3-6 تعزيز تحفيز املشاركة
املشاركة 

الرياضية 
للطالبات

	 تصميم وتنفيذ برامج 
وأنشطة الرتبية البدنية لإلناث 

يف نظام التعليم العام. 
سيتم تدريس مناهج تدريبية 

يف حصص ضمن خطة دراسية 
من جانب مدرسني متخصصني، 

مع االستمرار يف مامرسة 
األنشطة البدنية كجزء من 

األنشطة الالصفية خالل اليوم 
الدرايس. يتمثل هدف عام 

2020 يف إدراج 325000 فتاة 
يف الصفوف الرياضية، و7500 
معلمة مؤهلة، و1500 مدرسة 

مجهزة بصاالت رياضية جيدة 
الصيانة

 	 توفري املباين املناسبة 
ملامرسة األنشطة البدنية 
واملساحات املجهزة يف 

املدارس
	 تدريب وتأهيل املعلامت 

لتدريب الطالبات عىل هذه 
األنشطة

	 إنشاء وتجهيز 500 
صالة رياضية يف 

مدارس البنات سنوياً. 
	 تدريب وتأهيل 

املعلامت عىل رأس 
العمل لتدريس مادة 

الرتبية البدنية والتدريب 
عىل األنشطة البدنية 
باإلضافة إىل عملهن 

-بشكل مؤقت-حتى 
يتم توظيف معلامت 

متخصصات.
	 تأهيل وتوظيف 

معلامت لتدريس مادة 
الرتبية البدنية.

املبادرات نعم
املحورية

	 نسبة وزارة التعليم
املامرسني 

لألنشطة 
الرياضية

	 عدد مرافق 
مامرسة 
الرياضة 
املفعلة
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الركيزة	

االسرتاتيجية

اسم	

املبادرة
األثروصف	املبادرة

فرصة	

التخصيص
النوع

الجهة	

الرئيسية

مؤرش	األداء	

الرئييس	

لربنامج	

تحقيق	الرؤية	

املعني	

باملبادرة

2-3-6املدرسة تحفيز املشاركة
النشطة رياضياً 
)البنية التحتية(

	 تحسني البيئة املدرسية 
ملامرسة األنشطة الرياضية 

التنافسية والتخصصية 
والرتفيهية للطالب. يتمثل 

هدف عام 2020 يف إنشاء 
150 صالة رياضية )50 صالة 

سنوياً(.
	 تأهيل وإنشاء املجمعات 

الرياضية يف املدارس، تحت 
إرشاف مكاتب الرتبية والتعليم 
يف مديريات الرتبية والتعليم 

باململكة 

	 بناء مجمع ريايض لكل 
مكتب تعليم.                                               
	 إعادة تأهيل املجمعات 

الرياضة القامئة.
	 زيادة عدد املالعب 

العشبية والصاالت 
الرياضية يف املدارس.          

	 عدد مرافق وزارة التعليم-نعم
مامرسة 
الرياضة 
املفعلة

 3-3-6تطوير  تحفيز املشاركة
األداء 

املهني 
ملعلمي 

الرتبية 
البدنية 
)تدريب 

املعلمني(

	 تدريب معلمي الرتبية 
البدنية عىل معارف ومهارات 
ومفاهيم جديدة يف الرتبية 

البدنية وعلوم الرياضة 
املدرسية. والهدف هو زيادة 

عدد املعلمني املؤهلني 
لتدريب الرياضيني املتخصصني

	 توفري دورات تدريبية وبرامج 
تأهيل وبرامج منح دراسية

	 التطوير املهني 
لجميع معلمي 

ومرشيف الرتبية البدنية 
والنشاط الريايض
	 متكني نسبة من 

املعلمني من تدريب 
الرياضات املختلفة.

	 توفر عدد من 
املعلمني ذوي خربات 

متقدمة

	 نسبة وزارة التعليمال
املامرسني 

لألنشطة 
الرياضية

 4-3-6النشاط  تحفيز املشاركة
البدين 

للصحة يف 
الجامعات

	 تطوير النشاط البدين يف 
الجامعات من خالل توظيف 
موظفني متخصصني إلدارة 

األنشطة الصحية البدنية يف 
الجامعات. يشمل هدف عام 

2020 بناء 15 مركزاً للتدريب 
الجامعي )مبعدل 5 مراكز 

سنوياً(، وبناء 3 مراكز تدريب 
خارجية )مبعدل مركز واحد 

سنوياً(، و300 مركز تكنولوجي.
 	 إنشاء املرافق الرياضية يف 

الجامعات
	 تعزيز ثقافة النشاط البدين 

بني العاملني بالجامعة
	 وضع مقاييس لتقييم 

النشاط البدين
	 إنشاء مركز يضع تركيزه عىل 
الدراسات والبحوث ذات الصلة 

باملبادرة
	 تصميم برامج لألنشطة 

البدنية يف الجامعات

	 تنامي مشاركات 
منسويب الجامعات يف 

األنشطة البدنية.
	 زيادة عدد الكوادر 

املتخصصة يف إدارة 
األنشطة البدنية يف 

الجامعات.
	 برامج توعوية 

تعنى بتنمية الوعي 
املجتمعي بأهمية 

مامرسة النشاط البدين.
	 إعداد الدراسات 

واألبحاث لرصد وتطوير 
وتقييم النشاط البدين 

ومامرساته

	 نسبة وزارة التعليم-نعم
املامرسني 

لألنشطة 
الرياضية
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الركيزة	

االسرتاتيجية

اسم	

املبادرة
األثروصف	املبادرة

فرصة	

التخصيص
النوع

الجهة	

الرئيسية

مؤرش	األداء	

الرئييس	

لربنامج	

تحقيق	الرؤية	

املعني	

باملبادرة

5-3-6  تحفيز املشاركة
رياضة ذوي 

االحتياجات 
الخاصة يف 
املؤسسات 

التعليمية

	 توفري بيئة رياضية محفزة 
للطالب ذوي االحتياجات 

الخاصة ملامرسة تدريبات 
جميع األلعاب الرياضية. من 

ضمن مستهدفات عام 2020 
بناء 10 مرافق صديقة لذوي 

االحتياجات الخاصة، وإعداد 
240 متخصصاً من الذكور يف 

األلعاب الرياضية املالمئة 
لذوي االحتياجات الخاصة، 

و180 متخصصة من اإلناث يف 
األلعاب الرياضية املالمئة 
لذوي االحتياجات الخاصة. 
تشمل مستهدفات 2020 

األخرى مشاركة 9000 من 
الذكور و4200 من اإلناث.

 	 توفري املالعب والصاالت 
الرياضية واملوظفني الفنيني 

واإلداريني املتخصصني يف 
األلعاب الرياضية املالمئة 

لذوي االحتياجات الخاصة
	 تطوير خدمات الدعم ذات 

املستوى العاملي التي 
تساعد الجامعات عىل جذب 

الرياضيني املتميزين من ذوي 
اإلعاقة الحركية أو ضعف البرص 

أو السمع

	 تطوير البنية الرياضية 
التحتية من خالل بناء 

منشآت رياضية تتناسب 
مع رياضات ذوي 

االحتياجات الخاصة.
	 إنشاء مراكز وإدارات 

رياضية لذوي االحتياجات 
الخاصة.

	 تقديم دورات تدريبية 
وورش عمل لتطوير 

مهارات العاملني يف 
مجال رياضات ذوي 

االحتياجات الخاصة.
	 وضع ترشيعات ذات 

معايري عاملية لتوفري 
التسهيالت الالزمة 

للمتميزين رياضياً من 
ذوي االحتياجات الخاصة

	 نسبة وزارة التعليم-نعم
املامرسني 

لألنشطة 
الرياضية

6-3-6 مبادرة  تحفيز املشاركة
الرياضة 
الذهنية 

)البنية 
التحتية 

واملناهج 
الدراسية 

وتدريب 
املعلمني(

	 صياغة برنامج يف املدارس 
يعتمد عىل نظام محدد من 

األلعاب والتامرين التي يكون 
فيها الجهد ذهنياً أكرث منه 

بدنياً. تتمثل مستهدفات عام 
2020 يف بناء 7 مرافق.

	 إنشاء مراكز متخصصة يف 
الرياضة الذهنية

	 تجهيز مدربني معتمدين يف 
مجال الرياضة الذهنية

	 صياغة مناهج تقوم عىل 
نظام بيئي محدد من األلعاب 

والتامرين التي يهيئ فيها 
الجهد جميع أجزاء الدماغ

	 تنمية الذكاء، ومد الفرد 
باملهارات اإلدراكية 

والحسية الالزمة ملختلف 
األعامر واملستويات

	 تعزيز املهارات الحسية 
كالسمع والنظر والتوازن 

والتناسق الحريك 
	 معالجة املشاكل 

األكادميية يف القراءة 
والكتابة والرياضيات 

والذاكرة والرتكيز 
واملتابعة

	 معالجة االضطرابات 
السلوكية والحركية لدى 

فئة صعوبات التعلم 
	 الوقاية من الزهامير

	 تحسني املهارات 
االجتامعية وتقدير الذات

	 دعم عجلة التنمية 
املستدامة

	 نسبة وزارة التعليم -نعم
املامرسني 

لألنشطة 
الرياضية



122

الركيزة	

االسرتاتيجية

اسم	

املبادرة
األثروصف	املبادرة

فرصة	

التخصيص
النوع

الجهة	

الرئيسية

مؤرش	األداء	

الرئييس	

لربنامج	

تحقيق	الرؤية	

املعني	

باملبادرة

7-3-6 برنامج  تحفيز املشاركة
صحتي أوالً

	 تنفيذ مجموعة من األنشطة 
البدنية التفاعلية لزيادة 
الوعي الغذايئ يف 68 

مؤسسة علمية متوسطة 
وثانوية يف اململكة. من 

ضمن مستهدفات عام 2022 
إنشاء 14 ملعبا رياضيا )يشمل 

ذلك كرة السلة والكرة الطائرة 
وتنس الطاولة وصالة لأللعاب 

الرياضية( و39 ملعبا لكرة 
القدم.

 	 إعداد برامج توعية داخل 
املؤسسات التي تضم برامج 

إعالمية
	 إنشاء الربامج الرياضية 
والرشاكات مع النوادي 

الرياضية أو الصحية

	 تجهيز املعاهد بأندية 
رياضية متكاملة.

	 عقد رشاكة مجتمعية 
مع املؤسسات 

والرشكات تعود بالنفع 
املادي عىل املعهد.
	 تشجيع الطالب عىل 

مامرسة الرياضة بالشكل 
السليم.

	 خفض نسبة البدانة بني 
الطالب.

	 خفض نسب التدخني بني 
الطالب.

	 توعية الطالب بأهمية 
الغذاء السليم لصحة 

البدن.
	 زيادة نسب مشاركة 

الطالب يف املسابقات 
الرياضية املحلية 

والدولية.

	 نسبة وزارة التعليم-
املامرسني 

لألنشطة 
الرياضية

8-3-6املجمع  تحفيز املشاركة
الريايض 

والرتويحي 
للفتيات 

بجامعة جدة

	 بناء مجمع ريايض وترويحي 
للبنات بجامعة جدة من أجل 

توفري أنواع مختلفة من 
األنشطة الرياضية والرتويحية 
لطالبات جامعة جدة والنساء 

يف املنطقة املحيطة. من 
مستهدفات 2020 تحقيق 

مشاركة 750 فتاة يف 
املجمع.

	 مجمع يضم صاالت رياضية 
متعددة األغراض ملختلف أنواع 
األلعاب الرياضية، ومركز للياقة 

البدنية، ومركز ألعاب مائية، 
ومركز تأهيل وعالج طبيعي

	 عدد )2( ملعب متعدد 
األغراض 

	 مركز اللياقة البدنية 
	 مركز الرتويح املايئ 
	 مركز التأهيل والعالج 

الطبيعي 
	 %25 من فتيات 

الجامعة ميارسن النشاط 
البدين والرتويحي 

مرة واحدة عىل األقل 
أسبوعيا يف العام األول 

للتشغيل
	 1000 فتاة من خارج 

الجامعة ميارسن النشاط 
البدين والرتويحي يف 

العام األول من بدء 
التشغيل

	 عدد مرافق وزارة التعليم-نعم
مامرسة 
الرياضة 
املفعلة

9-3-6  تحفيز املشاركة
مجتمع نشط

بناء شبكة من رشكاء التنفيذ 
اللذين من شأنهم تحفيز 

األشخاص عىل املامرسة 
الرياضية ورفع نسبة املشاركة 

يف األنشطة الرياضية من 
خالل:

	 دعم وتطوير املجموعات 
الرياضية 

	 دعم االتحادات الرياضية يف 
تصميم وتنفيذ برامج الرياضة 

املجتمعية الخاصة برياضتهم 
	 تطوير شبكة من املهنيني 

املحرتفني يف القطاع 
الريايض وإيجاد الحوافز 

والدورات التدريبية املناسبة 
لهم 

	 التشجيع عىل التطوع 
الريايض من خالل إطالق 

الحمالت وتطوير نظام من 
الحوافز والدورات التدريبية 

دعم وتأهيل املكاتب الفرعية 
للهيئة العامة للرياضة لتقديم 

برامج الرياضة املجتمعية 
كونها أذرع تنفيذية للهيئة 

حول اململكة

	 زيادة عدد املجموعات 
الرياضية املجتمعية  

وعدد األعضاء 
واملتطوعني 

	 زيادة يف عدد 
املشاركني بسبب متكني 

جميع القوى العاملة 
الرياضية

ذات نعم.
أسبقية

الهيئة العامة 
للرياضة

	 نسبة 
املامرسني 

لألنشطة 
الرياضية
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الركيزة	

االسرتاتيجية

اسم	

املبادرة
األثروصف	املبادرة

فرصة	

التخصيص
النوع

الجهة	

الرئيسية

مؤرش	األداء	

الرئييس	

لربنامج	

تحقيق	الرؤية	

املعني	

باملبادرة

 10-3-6روابط  تحفيز املشاركة
مشجعي 

األندية 
الرياضية 

السعودية

يهدف الربنامج إىل تعزيز 
صورة اململكة باستخدام 

الدبلوماسية الرياضية 
وسيكون ذلك من خالل 

	 زيادة عدد الحجم روابط 
مشجعي األندية الرياضية 

السعودية 
* زيادة عدد مشاهدي 

الرياضات السعودية يف دول 
كمجلس التعاون الخليجي 

والبلدان العربية 
	 متكني نوادي كرة القدم 

املحلية من دعم روابط 
املشجعني عرب تقديم الدعم 

والتمويل الرضوريني 
	 دعم نوادي كرة القدم 
املحلية لبناء عالقات مع 

روابط املشجعني يف البلدان 
العربية 

	 تعزيز صورة اململكة 
من خالل الرياضة 

	 االعرتاف الرسمي 
بروابط املشجعني 

يف الفرق الوطنية 
السعودية 

	 زيادة عدد البلدان التي 
لديها روابط من 4 إىل 9

	 زيادة عدد روابط 
املشجعني يف الخارج 

من 9 إىل 28 
	 قنوات إيراد إضافية 

من خالل زيادة عدد 
املشاهدين يف 

املنطقة 
	 حقوق البث 

التلفزيوين 
	 مبيعات السلع يف 

النوادي الرياضية 
	 حضور املباريات عن 

بعد  

الهيئة العامة  -ال
للرياضة

	 نسبة 
مساهمة 

القطاع 
الريايض يف 

الناتج املحيل 
اإلجاميل

11-3-6 متكني تحفيز املشاركة
املرأة 

للمساهمة 
يف منظومة 

الرياضة 
)التنوع 

والشمولية(

	 تطوير األنظمة والهياكل 
والعمليات من أجل العمل مع 
األفراد واملنظامت والجهات 

الحكومية الرئيسية وإدماجها 
بغية إزالة العقبات النظامية 

التي متنع النساء من تحقيق 
املشاركة الكاملة يف األلعاب 

الرياضية واألنشطة املرتبطة 
بها يف اململكة. من ضمن 

مستهدفات عام 2020 إنشاء 
21 عيادة تشغيلية جديدة 

للنساء، وتحقيق مشاركة 40 
امرأة يف األلعاب الرياضية 

الدولية، ومشاركة 1.2 مليون 
امرأة يف األلعاب الرياضية 

الشعبية.
	 إعداد اسرتاتيجية التنوع 

واإلدماج
	 إعداد عيادات متخصصة يف 

صحة املرأة
	 ضامن إمكانية وصول املرأة 

إىل املالعب الرياضية
	 وضع برنامج إلرشاك ودعم 

النخبة الرياضية
	 إعداد برنامج إلرشاك ودعم 

الرياضيني من اإلناث عىل 
مستوى القاعدة الشعبية

	 زيادة عدد العيادات 
الجديدة املشغلة وعدد 
اإلناث املخدومات منها 

)مثالً 10 عيادات يف 
)2018

	 زيادة عدد اإلناث 
املشاركات يف 

املسابقات الدولية )مثالً 
5 يف 2019(

	 زيادة عدد اإلناث 
املشاركات يف الرياضات 

الشعبية
	 زيادة نسبة األحداث 

الرياضية االحرتافية 
املتوفرة لإلناث )مثالً 

%15 يف 2018(

مكاسب نعم
رسيعة

الهيئة العامة 
للرياضة

	 نسبة 
املامرسني 

لألنشطة 
الرياضية
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الركيزة	

االسرتاتيجية

اسم	

املبادرة
األثروصف	املبادرة

فرصة	

التخصيص
النوع

الجهة	

الرئيسية

مؤرش	األداء	

الرئييس	

لربنامج	

تحقيق	الرؤية	

املعني	

باملبادرة

12-3-6 إقامة  تحفيز املشاركة
واستضافة 

فعاليات 
رياضية 
عاملية

	 تحويل اململكة إىل مركز 
لفعاليات الرياضية يف مجلس 

التعاون الخليجي والرشق 
األوسط 

	 استضافة وتنظيم العديد من 
البطوالت والفعاليات الرياضية 

عاملية املستوى عىل امتداد 
العام ويف مختلف أنواع 
الرياضة وجميع املناطق
	 متكني ومتويل ودعم 

االتحادات السعودية يف إيجاد 
وتنظيم واستضافة فعاليات 

ذات صلة رياضاتها 
	 إضافة الفعاليات املصاحبة 
من أجل تحفيز املشاركة يف 

األنشطة الرياضية  

	 استضافة 5-10 فعاليات 
رياضية كربى يف 

اململكة سنوياً 
	 زيادة عدد مشاهدي 

الفعاليات الرياضية داخل 
اململكة 

	 تعزيز سمعة اململكة 
عاملياً 

املبادرات نعم
املحورية

الهيئة العامة 
للرياضة

	 نسبة 
مساهمة 

القطاع 
الريايض يف 

الناتج املحيل 
اإلجاميل

 13-3-6زيادة  تحفيز املشاركة
شعبية 

الرياضات 
ورفع نسبة 
املشاهدة 

	 زيادة شعبية ومشاهدة 
الرياضة محلياً وإقليمياً.
	 تقييم مستويات الرضا 

الحالية
	 وضع اسرتاتيجية تسويقية 

لقطاعات محددة
	 توفري دعم محتوى الوسائط 

لحمالت ومبادرات الهيئة 
العامة للرياضة. سيكون 

الرتكيز األويل عىل كرة القدم 
بجانب 3 إىل 5 ألعاب رياضية 

مختارة للسنة األوىل، وسيتم 
استعراضها إلضافة املزيد من 
األلعاب الرياضية يف السنوات 

التالية

	 اإلحصاءات لعدد 
الجمهور الحايل 

واملستهدف
	 مؤرش رضا الجمهور

	 اسرتاتيجية وخطة 
اتصال شاملني للهيئة 

العامة للرياضة وارتفاع 
نسبة تحقيق املبادرات

	 تحسني خطة اإلعالن 
للحمالت وتفعيل جميع 

املبادرات
	 تخطيط وتنفيذ وسائل 
اإلعالم الشاملة لجميع 

حمالت ومبادرات الهيئة 
العامة للرياضة

	 زيادة نرش الوعي 
بخصوص الهيئة العامة 

للرياضة وأهدافها
تقارير ما بعد الحدث 

والتحليل لكل حملة 
لتحسني وسائل اإلعالم 

والوصول بشكل مستمر

الهيئة العامة -ال
للرياضة

	 نسبة 
املامرسني 

لألنشطة 
الرياضية

	 نسبة 
مساهمة 

القطاع 
الريايض يف 

الناتج املحيل 
اإلجاميل

14-3-6 تحفيز املشاركة
التحول 

الرقمي 
للقطاع 

الريايض

إداخال وتفعيل األدوات 
الرقمية واألمتتة إىل املشهد 

الريايض بحيث يساهم يف 
تحفيز املشاركة يف الرياضة، 

والذي سيساهم بدوره يف 
تحسني أدائها واقتصادها 

كونها مبادرة ذات استقاللية، 
فإنها ستعترب حجر األساس 

للمنظومة الرياضية الرقمية 
عن طريق زيادة اإلمكانيات 

ملختلف األلعاب الرياضية من 
خالل توفري طرق التواصل 

وقنوات الوصول للمعلومات 
الرياضية، بحيث تتيح 

للمستفيدين القدرة لعيش 
تجربة أكرث قيمة وجاذبية 
وتواصالً يف جميع مراحل 

مامرساتهم الرياضية اليومية. 
كام تعترب هذه املبادرة معلامً 
رئيسياً للتطوير يف املستقبل 

حيث سيتم التواصل مع كافة 
الجهات ذات العالقة بهدف 

بناء رحلة عميل ذات قيمة 
وتضمن تحقيق األهداف 

املرجوة

	 املساهمة يف زيادة 
املشاركة املجتمعية 

عن طريق تغيري السلوك 
الريايض بتحسني 

رحلة العميل ودعمها 
باألدوات الرقمية 

املناسبة 
	 تحسني تجربة 

املستفيدين عن طريق 
ضامن ترابط مكونات 

االقتصاد الريايض من 
الناحية الرقمية 

	 إنشاء بيئة رقمية 
عاملية املستوى 

بحيث توجد بيئة ومنصة 
لتجميع التطبيقات 

واملواقع اإللكرتونية 
والربط اإللكرتوين 

للمنشئات الرياضية 

الهيئة العامة  -نعم
للرياضة

	 نسبة 
املامرسني 

لألنشطة 
الرياضية
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الركيزة	

االسرتاتيجية

اسم	

املبادرة
األثروصف	املبادرة

فرصة	

التخصيص
النوع

الجهة	

الرئيسية

مؤرش	األداء	

الرئييس	

لربنامج	

تحقيق	الرؤية	

املعني	

باملبادرة

 15-3-6برنامج  تحفيز املشاركة
تطوير 

ريايض  
النخبة

 

	 تطوير الرياضيني يف 
اململكة من خالل إعدادا 

برنامج مهني متكامل للنخبة 
الرياضية. تتمثل مستهدفات 

عام 2020 يف استيعاب 1000 
ريايض نخبة.

	 تطوير برنامج اكتشاف 
للمواهب يشمل جميع الفئات 

العمرية )املدارس والجامعات 
واملامرسني( يف رشاكة مع 

مختلف الجهات الحكومية )مثل 
وزارة التعليم(

	 تطوير الخدمات املطلوبة 
للنخبة الرياضية يف 
املؤسسات الرياضية

	 زيادة مستوى التأهيل 
وعدد املؤهلني من 

الرياضيني عىل املدى 
البعيد

	 بيئة األداء املالمئة
وزيادة عدد الرياضيني 

املؤهلني أللعاب/
مسابقات إقليمية 

ودولية
	 )مثل األلعاب اآلسيوية، 

واأللعاب األوليمبية 
 X الصيفية، واأللعاب

وغريه(
	 زيادة النامذج 

السعودية، والفخر 
الوطني واإللهام 

للمشاركة الجامعية

الهيئة العامة -ال
للرياضة

	 عدد 
املشاركني 

يف األلعاب 
األوملبية 

الصيفية 

 16-3-6 إنشاء  تحفيز املشاركة
اتحادات 
رياضية 
جديدة 

وبناء قدرات 
رياضات 

النخبة

	 إنشاء برنامج تطوير النخبة 
الرياضية )االتحادات( من 

أجل الكشف عن الرياضيني 
املوهوبني وتحديدهم فضالً 

عن تحسني مكانة اململكة 
يف مجال رياضات النخبة. 
تهدف هذه املبادرة إىل 

تحسني القدرات الفنية 
واإلدارية لالتحاد عىل إدارة 
برامج النخبة وكذلك توسيع 

املشهد الحايل لالتحادات 
الرياضية لتشمل غريها من 
األلعاب الرياضية. من ضمن 

مستهدفات عام 2020 إنشاء 
6-3 اتحادات يف السنة 

األوىل.
	 إجراء تقييم وتصميم كامل 
لالتحادات، يشمل ذلك إعداد 

قامئة مخترصة باالتحادات
	 إنشاء االتحادات املحددة

	 توظيف املدربني واملواهب 
العاملية

	 تحديد فرق النخب والفرق 
الوطنية التي تحظى بإمكانية 

للنجاح
	 تقديم برامج تدريب وإعداد 

للفرق املحددة

	 زيادة عدد رياضيي 
النخبة يف السعودية
	 زيادة عدد املدربني 

املحرتفني يف 
السعودية )محليني 

وعامليني(
	 زيادة عدد الرياضيني 

املؤهلني أللعاب/
مسابقات إقليمية 

ودولية
	 زيادة النامذج 

السعودية، والفخر 
الوطني واإللهام 

للمشاركة الجامعية

الهيئة العامة -نعم
للرياضة

	 عدد 
املشاركني 

يف األلعاب 
األوملبية 

الصيفية 
	 نسبة 

املامرسني 
لألنشطة 
الرياضية

 17-3-6بناء تحفيز املشاركة
مراكز تدريب 

النخبة 
الرياضية 

املتخصصة

 بناء مراكز رياضية للتدريب 
ملختلف رياضات النخبة. 

	 إنشاء مراكز تدريب رئيسية 
متخصصة وفقاً لألولويات 

الرياضية الوطنية
	 إنشاء مراكز تدريب رئيسية 
تقع يف املدن الكربى مثل 

الرياض وجدة
	 تطوير مراكز تدريب أصغر 
يتم تحديدها وفقاً للتقييم 

القائم عىل االحتياجات

	 بناء مراكز تدريب النخبة 
- غري موجودة حالياً يف 

اململكة - لخلق عامل 
متكني أسايس لتحقيق 

طموحات رياضيي النخبة 
	 تحسني األداء، وزيادة 

عدد الرياضيني املؤهلني 
أللعاب/مسابقات 

إقليمية ودولية
 	 زيادة النامذج 

السعودية، والفخر 
الوطني واإللهام 

للمشاركة الجامعية

الهيئة العامة -ال
للرياضة

	 عدد مرافق 
مامرسة 
الرياضة 
املفعلة

	 عدد 
املشاركني 

يف األلعاب 
األوملبية 

الصيفية
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الركيزة	

االسرتاتيجية

اسم	

املبادرة
األثروصف	املبادرة

فرصة	

التخصيص
النوع

الجهة	

الرئيسية

مؤرش	األداء	

الرئييس	

لربنامج	

تحقيق	الرؤية	

املعني	

باملبادرة

 18-3-6تطوير تحفيز املشاركة
األكادمييات 

الرياضية

تطوير أكادمييات رياضية 
لضامن اكتشاف املواهب عىل 

نحٍو  متواصل. الهدف هو 
إنشاء 4 أكادمييات لكرة القدم. 

	 إعداد برامج استطالع 
وتدريبات مرتبطة بألعاب 

رياضية محددة يف رشاكة مع 
األكادمييات الدولية. سيكون 

الرتكيز األويل عىل أكادمييات 
كرة القدم

	 دعم وتطوير الكرة 
السعودية )رفع تصنيف 
الفرق الوطنية واألندية 

عىل املدى القريب 
وتحقيق املرتبة األوىل 

عىل املدى البعيد(
	 تحسني األداء 

واملشاركة لالعبني 
السعوديني

مبادرات نعم
ذات 

أسبقية

الهيئة العامة 
للرياضة

	 عدد 
املشاركني 

يف األلعاب 
األوملبية 

الصيفية 

  تحفيز املشاركة
19-3-6تطوير 

الرياضة 
الباراملبية 

)ذوي 
االحتياجات 

الخاصة( 
للمنافسة 

يف الدورات 
الباراملبية

تعزيز األلعاب الباراملبية يف 
اململكة من أجل التأكد من 

ضامن مشاركة األشخاص ذوي 
االحتياجات الخاصة بشكل كامل 

يف األنشطة الرياضية يف 
اململكة. من مستهدفات 

2020 تحقيق مشاركة 
6 رياضيني يف األلعاب 

الباراملبية.
	 وضع خطة تحول اسرتاتيجية 

إلعداد األندية واملرافق لتالئم 
احتياجات رياضيي النخبة من 

ذوي االحتياجات الخاصة، 
بهدف التنافس يف األلعاب 

الربامجية يف طوكيو وباريس

	 تحقيق امليداليات 
يف األلعاب الباراملبية– 

باريس 2024
	 مشاركة الفتيات يف 

طوكيو 2020
 	 متكني األشخاص ذوي 

االحتجيات الخاصة يف 
قطاع الرياضة، ودمجهم 

يف املجتمع، وتحسني 
منط حياتهم

الهيئة العامة -نعم
للرياضة

	 نسبة 
املامرسني 

لألنشطة 
الرياضية

	 عدد مرافق 
مامرسة 
الرياضة 
املفعلة

 20-3-6 تحفيز املشاركة
برنامج 

رياضتي 
مستقبيل

 تطوير برامج رياضية تنافسية 
ومتخصصة لطالب املدارس. 

تشمل مستهدفات 2020 
مشاركة الطالب بنسبة 25% 

يف املناهج الالصفية، 
ومشاركة %4 يف املنافسات 
املحلية واإلقليمية والدولية، 
وإجاميل 18 منحة، وانخفاض 

بنسبة %3 يف معدالت البدانة.
	 تدشني البطوالت الرياضية، 

واملهرجانات الرياضية
	 تطوير برامج تدريبية 

متخصصة محلية ودولية 
للطالب املوهوبني

	 شمولية البطوالت 
لبعض األلعاب الرياضية 

األوملبية.
	 دورات رياضية تنافسية 

	 مهرجانات رياضية 
	 برامج تثقيفية توعوية 

	 برامج تدريب تخصصية 
للطالب املوهوبني يف 

كل رياضة.
	 مشاركة الطلبة 

املتميزين يف برامج 
تخصصية يف الدول 

املميزة يف كل رياضة. 
	 توفري عدد من املنح 

لرياضيي النخبة.                                                                        

	 نسبة وزارة التعليم
املامرسني 

لألنشطة 
الرياضية

	 عدد 
املشاركني 

يف األلعاب 
األوملبية 

الصيفية 

21-3-6 تطوير تحفيز املشاركة
األلعاب 

الجامعية 
والفردية 

يف 
الجامعات 
الحكومية 

واألهلية

 زيادة مشاركة طلبة الجامعات 
يف البطوالت الجامعية يف 

جميع مناطق اململكة. تتمثل 
مستهدفات عام 2020 يف 

جذب 800 مشارك من الذكور، 
و2000 من اإلناث، وإنشاء 30 

اتحاد جامعي للذكور، و30 
اتحاد جامعي لإلناث.

	 االستعانة مبوظفني إداريني 
ومهنيني متخصصني يف 

األنشطة الرياضية الجامعية.
	 وضع لوائح تنظم األنشطة 

الرياضية الجامعية
	 إعداد الربامج الرياضية 

الجامعية التي تؤكد عىل 
أهمية املشاركة يف 

املسابقات الرياضية

	 تنامي مشاركات طالب 
الجامعات يف األنشطة 

الرياضية.
	 تنامي عدد البطوالت 

املقامة يف الجامعات.
	 تنامي عدد الكوادر 
املتخصصة يف إدارة 

األنشطة الرياضية 
الجامعية.

	 تنامي وتنوع املناطق 
املشاركة واملقامة 

فيها البطوالت.
	 ورش عمل ودورات 

تدريبية تعنى بالرياضات 
الجامعية.

	 توسيع املشاركات يف 
البطوالت واملؤمترات 

اإلقليمية والدولية 
الخاصة بالرياضة 

الجامعية.

مكاسب ال
رسيعة

	 نسبة وزارة التعليم
املامرسني 

لألنشطة 
الرياضية

	 عدد 
املشاركني 

يف األلعاب 
األوملبية 

الصيفية 
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الركيزة	

االسرتاتيجية

اسم	

املبادرة
األثروصف	املبادرة

فرصة	

التخصيص
النوع

الجهة	

الرئيسية

مؤرش	األداء	

الرئييس	

لربنامج	

تحقيق	الرؤية	

املعني	

باملبادرة

 22-3-6 تحفيز املشاركة
العقلية 
الوطنية 
وحمالت 

تعزيز 
التفاعل 

االجتامعي 
والتواصالت 

والتدخالت

 تغيري تصور األشخاص عن 
النشاط البدين، حيث توجد 
مقاومة اجتامعية ثقافية 
عميقة الجذور، عن طريق 

التواصل وتحفيز قبول 
فوائده. سوف يؤثر ذلك 

عىل أمناط سلوك األشخاص 
ويخلق سلوكاً جديداً ألشخاص 

رياضيني يتمتعون بنشاط بدين 
مرتفع. والهدف هو زيادة 
النسبة املئوية لألشخاص 

الذين ميارسون نشاطاً بدنياً 
ألكرث من 30 دقيقة أسبوعياً 

وخفض نسبة األشخاص الذين ال 
يهتمون بالنشاط البدين دون 

النسبة الحالية البالغة 67%.
	 تنظيم الحمالت والرسائل 
العامة بشأن فوائد النشاط 

البدين
 	 فهم العقليات الحالية 

وقياس خط األساس لتقييم 
الوضع الحايل

	 زيادة نسبة املامرسني 
لألنشطة الرياضية )30 

دقيقة أو أكرث أسبوعياً(
	 خفض نسبة السكان 

غري املهتمني بالنشاط 
البدين )67%(

	 زيادة نسبة الوصول 
للحمالت والرسائل 

التوعوية حول النشاط 
البدين

	 توسيع قاعدة 
املامرسني لدعم تطوير 

رياضيي النخبة
	 زيادة املساهمة يف 
االقتصاد الريايض للناتج 

املحيل اإلجاميل
	 زيادة التصور اإليجايب 

للمملكة يف مؤرشات 
التصور الدويل املتأثرة 

بالرياضة

الهيئة العامة ال
للرياضة

	 نسبة 
املامرسني 

لألنشطة 
الرياضية

إعداد األنظمة 
واللوائح

 1-4-6تطوير 
وتنفيذ 

اسرتاتيجية 
قطاع 

الرياضة

إعداد وتنفيذ اسرتاتيجية 
قطاع الرياضة السعودي 

لزيادة املشاركة الجامهريية 
وتحسني أداء النخبة

	 تطوير املبادرات 
االسرتاتيجية التي تنسجم مع 

األولويات الرياضية الوطنية
	 وضع منوذج مايل مستدام

	 وضع وتنفيذ خارطة طريق 
اسرتاتيجية

	 وضع منوذج للحوكمة يتناول 
جميع الكيانات يف املنظومة 

الرياضية

	 ستعيد االسرتاتيجية 
هيكلة القطاع الريايض 

ليصبح أكرث فعالية 
وكفاءة، مام يجعل 
جميع الالعبني يف 

املنظومة يشاركون يف 
قاعدة واتجاه مشرتك

	 وضوح مؤرشات 
األداء واألهداف لجميع 

الجهات الرياضية
	 ستقود الهيكلة األداء 

املطلوب
	 عامل متكني أسايس 

ألهداف الرياضة الشاملة 
يف برنامج جودة الحياة 

2020

الهيئة العامة ال
للرياضة

	 عدد املرافق 
الرياضية 
املفعلة

	 نسبة 
املامرسني 

لألنشطة 
الرياضية

	 نسبة 
مساهمة 

القطاع 
الريايض يف 

الناتج املحيل 
اإلجاميل

	 عدد 
املشاركني 

يف األلعاب 
األوملبية 

الصيفية 

 وضع منوذج 
متويل مستدام

 1-5-6تطوير 
حوكمة 

ومنوذج 
تشغيل 

“الصندوق 
الريايض”

	 تحديد األهداف الرئيسية 
للصندوق واسرتاتيجية 

االستثامر 
	 تأسيس النموذج التشغييل 

للصندوق وتحديد منوذج 
الحوكمة واألنشطة واملهام 

وتصميم الهيكل التنظيمي 
	 اطالق الوظائف الرئيسية 

للصندوق ومتكينها مثل 
وظائف االستثامر والتملك 

والتمويل واملنح

	 إدارة واستثامر الدخل 
من الخصخصة بكفاءة

	 تعزيز النمو يف 
االقتصاد الريايض

	 تحفيز ودعم الرشكات 
واألندية الناشئة

الهيئة العامة ال
للرياضة

	 عدد املرافق 
الرياضية 
املفعلة

	 نسبة 
املامرسني 

لألنشطة 
الرياضية

	 نسبة 
مساهمة 

القطاع 
الريايض يف 

الناتج املحيل 
اإلجاميل
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الرتاث والثقافة والفنون 5. ح 

تشري خدمات مبادرات الثقافة والرتاث والفنون إىل األنشطة الثقافية التالية: األوبرا واملرسح والرسم 
والنحت والتاريخ وإنتاج األفالم والكتب. وستُعرض هذه الخدمات الثقافية هي: دور األوبرا واملسارح 

واملتاحف واملعارض الفنية واملكتبات.
وكام هو مبني يف القسمني 1 و2، تقع مؤرشات األداء الرئيسية التي تندرج ضمن فئة الرتاث والثقافة 

والفنون ضمن نوعني: تلك املتعلقة بالثقافة والفن وهي مملوكة بالكامل للربنامج يف حني أن 
املبادرات املتعلقة بالسياحة مملوكة لربنامج التحول الوطني تحت إرشاف الهيئة العامة للسياحة 

والرتاث الوطني.
وبالنسبة ملؤرشات األداء الرئيسية اململوكة لربامج تحقيق الرؤية األخرى، فستدرج املبادرات التالية، 

التي ُجمعت من الجهات املسؤولة، يف محفظة املبادرات الخاصة بربامج تحقيق الرؤية ذات الصلة، 
ولكنها أُدرجت يف خطة التنفيذ هذه ليك تكون قادرة عىل تقديم ملحة عامة عن األنشطة املطلوبة 

لتلبية أهداف جودة الحياة. يوجد جدوالن منفصالن لكل مجموعة من املبادرات. باإلضافة إىل ذلك، 
يتضمن الشكل التايل استعراضاً مصوراً يحتوي عىل تخطيط للمبادرات مقابل الركائز االسرتاتيجية.

ويصنف الربنامج هذا التداخل بكونه تداخالً قوياً وذلك العتامد إحدى مبادرات الهيئة العامة للرتفيه 
»رسم مخطط للرتفيه خارج املنزل« عىل مبادرات هيئة السياحة التي تختص بتطوير املرافق السياحية 

من إنشاء متاحف ومواقع أثرية، إذ أن إحدى الخيارات الرتفيهية هي الجوالت السياحية.

الشكل 61: الرتفيه

لجنة الربنامج ورئيسها

الشكل 60: الثقافة

تقديم خيارات للتمتع بنمط حياة مفعم بالحيوية لسكان اململكة

تطوير املرافق

 وضع اللوائح

وضع منوذج متويل مستدام

التواصل بشكل فعال

توجيه املشاركةتقديم العروض

 توفري أعىل مستوى من جودة الحياة لكافة املقيمني يف اململكة
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1-2--7 تطوير األنشطة الثقافية يف اململكة العربية السعودية
4-2--7 تطوير وتعزيز القطاع السيناميئ يف اململكة

5-2--7 إطالق قطاع السينام يف اململكة العربية السعودية
3-2--7 بناء املدينة اإلعالمية

6-2--7 إنشاء أكادميية سعودية لألفالم الوثائقية
7-2--7 إنشاء مراكز للفنون الجميلة يف الجامعات

8-2--7 إنشاء مركز الفنون واإلبداع الرقمي
2-2--7 الدعم غري املايل لقطاع الفنون والثقافة

7-3--7 إنشاء أكادميية الفنون املتخصصة

 •
 •

 •
 •
 •
 •
 •
 •

 •

6-3--7 تشجيع املشاركة العامة املحلية
8-3--7 تعزيز الثقافة السعودية يف الخارج

1-3--7 تعزيز البنية التحتية واملشاركة يف املسابقات الثقافية والفنية 
املحلية والدولية للبنني يف املدارس

2-3--7 تنفيذ حصص فنية للطلبة و الطالبات
3-3--7 تعزيز املشاركة يف املسابقات الثقافية والفنية املحلية والدولية 

للبنات يف املدارس
4-3--7 تطوير طرق مبتكرة للقراءة يف املدارس

9-3--7 إنشاء حاضنات للفنون يف الجامعات السعودية
10--3--7 تأسيس الجمعيات الثقافية

 •
 •

 •

 •
 •

 •
 •

 •

1-1--7 تجديد املكتبات العامة
2-1--7 السامح باستخدام املسارح الجامعية إلجراء األنشطة املجتمعية

3-1--7 بناء مجمع الفنون املليك 
4-1--7 انشاء جزيرة للفنون و الثقافة يف جدة 

5-1--7 إنشاء متحف حائل االفرتايض
6-1--7 افتتاح مواقع ثقافية (بحيث تشمل املسارح واملعارض الفنية 

واملكتبات) يف كافة أرجاء اململكة العربية السعودية

 •
 •

 •
 •
 •

 •

إجاميل عدد املبادرات xx

1-4--7 تطوير حوكمة القطاع الثقايف الشامل واإلطار التنظيمي
2-4--7 إعداد جهة متكاملة لتلبية احتياجات الرشكات املبتكرة

 •
 •

1-5--7 تسهيل إجراءات التمويل املقدم من القطاع الخاص القطاع الثقايف
2-5--7 إنشاء صناديق ثقافية وطنية تدعم جميع القطاعات الفرعية الثقافية

 •
 •

1-4--7 تطوير حوكمة القطاع الثقايف الشامل واإلطار التنظيمي
2-4--7 إعداد جهة متكاملة لتلبية احتياجات الرشكات املبتكرة

 •
 •

تقديم خيارات للتمتع بنمط حياة مفعم بالحيوية لسكان اململكة

 وضع اللوائح

وضع منوذج متويل مستدام

التواصل بشكل فعال

 توفري أعىل مستوى من جودة الحياة لكافة املقيمني يف اململكة

4توجيه املشاركة
1-3--8 تطوير حمالت التواصل لتعزيز 

القبول االجتامعي وجذب املستثمرين 
إىل الدخول يف قطاع الرتفيه

2-3--8 إطالق مبادرات التسويق 
املحيل

3-3--8 تنظيم الفعاليات الرئيسية 
التي ترعاها الحكومة

 •

 •

 •

4-3--8 تطوير منصة تنظيمية ميكن 
الوصول إليها خارج املنزل

 •

• 1-4--3 إعداد األنظمة واللوائح املرورية

إجاميل عدد املبادرات

6تقديم العروض
1-2--8 رسم مخطط للرتفيه خارج 

املنزل
2-2--8 توفري العوامل التي تعمل 

عىل إنجاز مشاريع األعامل الرتفيهية 
يف أٍرسع صورة ممكنة

 •

 •

3-2--8 إنشاء مراكز للتنمية واالبتكار
4-2--8 الرتويج للرتفيه املنزيل يف 
اململكة العربية السعودية بالخارج 

والرتويج للمنتجات الدولية باململكة 
العربية السعودية

 •
 •

5-2--8 إنشاء أكادميية "آي ديفيلوب" 
السعودية لأللعاب اإللكرتونية 

الرتفيهية
6-2--8 تشكيل مجموعة مستدامة 

من العاملني يف قطاع الرتفيه

 •

 •

2تطوير املرافق
1-1--8 تعزيز مركز األمري سلطان 

للثقافة والرتفيه
2-1--8 وضع مخطط للرتفيه 

املنزيل

 •

 •

2

1

xx

لجنة الربنامج ورئيسها

الشكل 62: الرتويح

تقديم خيارات للتمتع بنمط حياة مفعم بالحيوية لسكان اململكة

تطوير املرافق

 وضع اللوائح

وضع منوذج متويل مستدام

التواصل بشكل فعال

توجيه املشاركةتقديم العروض

 توفري أعىل مستوى من جودة الحياة لكافة املقيمني يف اململكة
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• 1-3--9 إطالق مبادرات املشاركة العامة املحلية واملبادرات التسويقية• 1-2--9 تقديم املناهج التعليمية للمواطنني السعوديني• 1-1--9 تعزيز العروض الرتفيهية يف جميع أرجاء اململكة العربية السعودية

إجاميل عدد املبادرات

1

xx

• 1-4--9 وضع إطار شامل للتنظيم والحوكمة يتعلق بالقطاع

• 1-5--9 جذب املستثمرون األجانب وتحفيز عملية تقديم العروض
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الركيزة	
االسرتاتيجية

األثروصف	املبادرةاسم	املبادرة
فرص	

التخصيص
النوع

الجهة	
الرئيسية

مؤرش	األداء	
الرئييس	لربنامج	
تحقيق	الرؤية	

املعني	باملبادرة

تطوير 
األماكن

 1-1-7تطوير 
املكتبات 

العامة

إعادة تأهيل وتحديث 
املكتبات العامة البالغ 

عددها 84 مكتبة متلكها 
وزارة الثقافة واإلعالم 

بحلول سنة 2022 وتتوىل 
إدارتها من أجل زيادة 

استخدام املكتبات. من 
مستهدفات 2020إعادة 

تأهيل 42 مكتبة رائدة
	 تجديد وتطوير البنية 

التحتية والخدمات
	 توفري تدريب إضايف 

للموظفني
	 إعداد تقويم خاص 

وتنظيم فعاليات مكتبية
	 رقمنة املحتوى )الكتب 

واملجالت، إلخ(

	 زيادة عدد رواد 
املكتبات العامة يف 

السعودية
	 تحديث منوذج التشغيل 

للمكتبة العامة ليك 
يتسم بالكفاءة ويتامىش 

مع أفضل املامرسات 
الدولية

	 الوصول إىل البنية 
التحتية الحديثة لتقنية 

املعلومات )أجهزة 
الكمبيوتر، أقراص، إلخ( 

وكذلك املحتوى الرقمي 
عىل سبيل املثال: 

قواعد البيانات أو الكتب 
اإللكرتونية غري املتاحة 

للجمهور

 الهيئة ال
العامة 
للثقافة

عدد عروض البنية 
التحتية الثقافية

تطوير 
األماكن

  2-1-7السامح 
باستخدام 

املسارح 
الجامعية 

إلجراء األنشطة 
املجتمعية

 ترقية قاعات الجامعات 
واملسارح القامئة لزيادة 

املشاركة العامة وبناء 
املواهب املحلية. سيتم 

ذلك من خالل تحديث 
البنية التحتية للقاعات 
الحالية وإطالق األنواع 

التالية من الفعاليات تحت 
إرشاف جامعة امللك عبد 

العزيز:
	 إجراء دورات تدريبية، 

عىل سبيل املثال التمثيل 
املرسحي، والحركة 

املرسحية، واألداء 
الصويت

	 استضافة املهرجانات 
واملناسبات الثقافية 

الدولية واملحلية

	 تنمية مهارات التمثيل 
املرسحي.

	 تنمية املهارات 
األساسية لإلخراج واإلنتاج 

املرسحي.
 تنمية مهارات التفكري 	 

اإلبداعي من خالل العمل 
الجامعي أثناء التدريب.

	 تنمية مهارات إدارة 
اإلنتاج املرسحي إلتاحة 

فرص عمل أكرب للمتدربني. 

مكاسب نعم
رسيعة

وزارة 
التعليم 

)باالقرتان 
مع الهيئة 

العامة 
للثقافة(

	 عدد األنشطة 
الثقافية املعروضة

 تطوير 
األماكن

3-1-7  بناء 
مجمع الفنون 

املليك

تهدف هذه املبادرة 
إىل إنشاء مجموعة 

مدن يف الرياض تتمحور 
حول مبنى مملوك 

للحكومة يضم دار األوبرا 
و3 قاعات متعددة 

األغراض، والهدف من 
ذلك رفع الوعي الفني 
والثقايف يف اململكة 

وتحديداً يف الرياض مام 
يؤدي إىل زيادة اإلنفاق 

األرسي عىل الثقافة 
والفنون. وتستهدف هذه 

املبادرة بناء املجمع 
بحلول عام 2020 وبيع 
450,000 تذكرة سنوياً 

ملختلف العروض الثقافية 
بدءاً من عام 2021.
وسيسهم التنفيذ 

الناجح لهذه املبادرة 
يف زيادة عدد األنشطة 
الثقافية والرتفيهية بني 

املواطنني من مختلف 
الفئات العمرية، وزيادة 

تواجد اململكة عىل 
الساحة الثقافية الدولية 

واملحلية.

	 تحديد االسرتاتيجية 
التشغيلية ملجمع الفنون

	 زيادة األنشطة 
الثقافية والرتفيهية بني 

املواطنني واملقيمني 
من مختلف الفئات 

العمرية
	 زيادة مساهمة 

اململكة يف املشهد 
الثقايف الدويل 

واملحيل 

املبادرات نعم
املحورية

الهيئة 
العامة 
للثقافة

	 عدد عروض البنية 
التحتية الثقافية
	 نسبة اإلنفاق 

االستهاليك عىل 
العروض الثقافية
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الركيزة	
االسرتاتيجية

األثروصف	املبادرةاسم	املبادرة
فرص	

التخصيص
النوع

الجهة	
الرئيسية

مؤرش	األداء	
الرئييس	لربنامج	
تحقيق	الرؤية	

املعني	باملبادرة

تطوير 
األماكن

1-4-7 إنشاء 
جزيرة للفنون 
والثقافة يف 

جدة

يتمثل الهدف يف إنشاء 
جزيرة أيقونية للفنون 

والثقافة يف جدة تسهم 
يف تعزيز الشهرة 

الدولية للمملكة. ولن 
يكون هذا البناء هو األول 

من نوعه يف اململكة 
فحسب بل إن شهرة 

هذا املعلم ستتجاوز كل 
الحدود وتصل إىل آفاق 

دولية. ويشمل نطاق 
العمل تصميم دار األوبرا 

وبناءه، وكذلك األعامل 
التمكينية يف املنطقة 

املحيطة به. وسيضم 
هذا املجمع العمالق 

عدة أجزاء: قاعة األوبرا 
)تحتوي عىل حوايل 
2000 مقعد(،  قاعة 

إلقامة الفعاليات )تحتوي 
عىل حوايل 1200 مقعد(، 

ومرسح )يحتوي عىل 
حوايل 600 مقعد(، 

وقاعة حفالت )تحتوي 
عىل حوايل400 مقعد(، 
وقاعة متعددة األغراض 

)تحتوي عىل حوايل 
2000 مقعد(، وحديقة 

نباتية، ومتحف. وسيقام 
املجمع عىل جزيرتني 

صناعيتني منفصلتني 
يربطهام جرس يكون 
مبثابة حديقة نباتية.

	 زيادة الوعي بالثقافة 
السعودية دولياً من خالل 

الزوار
	 زيادة التنوع الثقايف 

والفهم العاملي 
للمواطنني واملقيمني

	 موقع مبدع إضايف يف 
اململكة 

	 تأثري إيجايب عىل تصور 
اململكة عىل املستوى 

العاملي

املبادرات نعم
املحورية

وزارة 
الثقافة 
واإلعالم

	 عدد عروض البنية 
التحتية الثقافية
	 نسبة اإلنفاق 

االستهاليك عىل 
العروض الثقافية

تطوير 
األماكن

1-5-7 متحف 
حائل االفرتايض

 إنشاء موقع يف حائل 
مجهز بأحدث التقنيات 
الحديثة. ويهدف ذلك 

إىل تعريف السياح 
والسعوديني باملواقع 

األثرية الرئيسية 
باملنطقة والتعرف عىل 

تاريخ املنطقة وثقافتها. 
من ضمن أهداف 2020 أن 

يبلغ املجموع اإلجاميل 
للحضور 50000 فرد، 
و200 متدرب. يهدف 

املتحف إىل القيام بذلك 
من خالل الوسائل التالية:

	 أدلة التعليم
	 املنافسات

	 فعاليات التنشيط
	 استضافة املهرجانات 

واملناسبات الثقافية 
الدولية واملحلية

	 إطالق وتعزيز مكونات 
املتحف االفرتايض
	 دعم مشاركة 10 

مستفيدين من املتحف 
باملشاركة يف مسابقات 

إقليمية 
	 إقامة أسبوع تعريفي 

باملواقع األثرية 
واملناطق السياحية 

يف حائل، منطقة حائل 
كوجهة سياحية

	 أدلة تعليمية بسيطة 
حول املتحف االفرتايض

وزارة ال
التعليم

عدد عروض البنية 
التحتية الثقافية
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الركيزة	
االسرتاتيجية

األثروصف	املبادرةاسم	املبادرة
فرص	

التخصيص
النوع

الجهة	
الرئيسية

مؤرش	األداء	
الرئييس	لربنامج	
تحقيق	الرؤية	

املعني	باملبادرة

تطوير 
األماكن

6-1-7 افتتاح 
مواقع ثقافية 

)بحيث تشمل 
املسارح 

واملعارض 
الفنية 

واملكتبات( 
يف كافة أرجاء 

اململكة 

تطوير البنية التحتية 
الثقافية عرب جميع 

مناطق اململكة مبا 
يتواءم مع املقارنات 

املرجعية العاملية. 
مستهدفات عام 2020 

هي بناء وتجديد و/
أو استئجار و/أو متكني 

تطوير 16 مرسحاً، و4 
دور سينام ثقافية، و140 

معرضاً فنياً، و13 مكتبة 
عامة، وقاعة حفالت 

موسيقية واحدة وتحديد 
الثغرات املحتملة يف 

توافر البنية التحتية 
الثقافية الحالية وإمكانية 

الوصول إليها
	 وضع خطط تنمية قصرية 
ومتوسطة وطويلة األجل 

لتحقيق مستهدفات 
2030

	 إعداد مخطط بنية تحتية 
لجميع القطاعات الفرعية 

الثقافية
	 متويل العروض لبناء 

البنية التحتية الالزمة.

	 2018: عدد 2 مسارح ، 1 
سينام ثقافية، 2 مكتبات 
عامة، 26 معارض فنون 

	 البنية التحتية الثقافية 
التي تسهل استضافة 
العروض الثقافية يف 
أماكن مناسبة، وتوفر 
إمكانية الوصول إىل 

العروض الثقافية
	 دعم زيادة مساهمة 

اململكة يف الثقافة 
والفنون

املبادرات نعم
املحورية

الهيئة 
العامة 
للثقافة

	 عدد عروض البنية 
التحتية الثقافية
	 نسبة اإلنفاق 

االستهاليك عىل 
العروض الثقافية 

تقديم 
العروض

 1-2-7استحداث 
األنشطة 

الثقافية عىل 
مستوى 
اململكة

وضع اسرتاتيجية مفصلة 
لألنشطة الثقافية 
يف جميع مناطق 

اململكة تتوافق مع 
املعايري العاملية، ميكن 

مواءمتها مع السياق 
املحيل وذلك يف سبيل 
تعزيز أنشطة منط الحياة 

املتاحة للمواطنني 
واملقيمني. من ضمن 

مستهدفات 2020 تقديم 
16 معرضاً و647 مرسحية 
و6 مهرجانات و109 عرضاً 

مختلفاً وهذه األنشطة 
تتكون من أنشطة محلية 
ودولية. تقييم األنشطة 

الثقافية املستهدفة 
الالزمة لتلبية التطلعات 

الثقافية لعام 2030 
والوقوف عىل الفجوات
 	 التنسيق مع مقدمي 

الخدمات املحليني لتنفيذ 
مجموعة من األنشطة 
الثقافية قصرية األجل 

يبلغ عددها 778 نشاطاً 
من ناحية، وبناء القدرات 
املحلية من ناحية أخرى
	 تنظيم وتقديم عروض 

طويلة األجل مبجرد 
تشغيل البنية التحتية 

الثقافية

2018: عدد 8 معارض، 55 
عرضاً مختلفاً و 110 مرسحية

	 متكني املواطنني 
واملقيمني من مامرسة 

أنشطة ثقافية عاملية 
املستوى

	 املساهمة يف اإلنتاج 
املحيل للفنون والثقافة

	 زيادة الحضور 
السعودي يف الساحة 

الثقافية اإلقليمية 
والدولية

الهيئة نعم
العامة 
للثقافة

	 عدد األنشطة 
الثقافية املعروضة

	 نسبة اإلنفاق 
االستهاليك عىل 
العروض الثقافية 
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 2-2-7تقديم 
الدعم غري 

املايل للجهات 
املعنية 
بالفنون 

والثقافة يف 
القطاع الخاص

إنشاء حاضنات ومقرات 
وتوفري الخدمات املهنية 

لألفراد واملنظامت 
العاملة يف القطاع 

الثقايف بغية تحفيز 
إنشاء منظومة بيئية 

مستدامة. من بني 
مستهدفات 2020 إنشاء 

6 حاضنات و6 مقرات 
إقامة، يعمل كل منها 
عىل تخريج 20 شخصاً 

يف العام
	 إنشاء الحاضنات واملقار 

التي تقدم الخدمات 
القانونية واالستشارية 

والتسويقية، وهذا 
من شأنه تعزيز العمل 

املشرتك بني كربيات 
الكيانات اإلبداعية يف 

هذا القطاع
	 ضامن توفري برامج 

لحامية الفنانني الذين 
يعانون من عدم التقدير 

االجتامعي
	 تحديد أوجه الدعم 

غري املايل للمواهب 
والكيانات املحلية 

وتنفيذها )يشمل ذلك 
الشبكات، وكاالت املواهب 

السعودية، إلخ(

	 االستفادة من دعم 
الخدمات املهنية 

للفنانني واملنظامت 
الثقافية

	 ميكن للمواطنني 
واملقيمني حضور أنشطة 
ثقافية عاملية املستوى

	 تعزيز إنتاج املحتوى 
املحيل يف الفنون 

والثقافة

الهيئة ال
العامة 
للثقافة

	 عدد األنشطة 
الثقافية املعروضة 

	 عدد األفالم 
املحلية املنتجة
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العروض

 3-2-7بناء 
مدينة إعالمية

إنشاء منظومة بيئية 
متكاملة ومتنوعة 

الخدمات يف وسائل 
اإلعالم )الفيديوهات/

األفالم الرقمية والرسوم 
املتحركة وألعاب الفيديو 

والتطبيقات ووسائل 
التواصل االجتامعي، 

والراديو الرقمي، فضالً 
عن إدماج تقنيات الواقع 

االفرتايض والواقع 
املعزز والواقع الهجني( 
لدعم ومتكني املحتوى 

وتهيئة املواهب، مام 
يؤدي بدوره إىل زيادة 

العروض يف املجال 
الفني والثقايف. من 

ضمن مستهدفات 
2020 التفاعل بنشاط 

مع 4000 شخص تقريباً 
يف املدينة اإلعالمية 
من خالل طرق مختلفة 

)املنح، وتوفري املساحات 
املكتبية، واملشاركة يف 

الفعاليات، وما إىل ذلك(
	 تشمل مرافق 
لخدمات احتضان 

املواهب واملحتوى، 
واالستوديوهات، 

والتدريب والتعليم، 
مجهزة تجهيزاً كامالً 

لجميع محتويات وسائل 
اإلعالم املختلفة.
	 تنفيذ املرشوع 

عىل مرحلتني. سوف 
تركز املرحلة األوىل 

عىل تطوير املحتوى 
واملواهب املحلية من 

خالل افتتاح 3 مجموعات 
إعالمية. ستكون املرحلة 

الثانية يف مركز امللك 
عبد الله املايل، وستتيح 

منطقة إعالمية كاملة 
تستهدف النارشين 

الدوليني

	 3 مراكز إعالمية محلية 
يف مدن مختلفة ألغراض 

اإلنتاج املحيل يف عام 
2018

	 مركز إعالمي كبري واحد 
لتستفيد منه الرشكات 

العاملية يف عام 2020
	 4000 شخص يتفاعلون 

مع مدن اإلعالم يف عام 
2020

	 زيادة سوق اإلعالم 
والصناعات ذات الصلة

	 صناعة وسائل اإلعالم 
املحلية واألسواق ذات 

الصلة
	 زيادة مساهمة 
الرشكات الناشئة/

املواهب الصغرية 
والرشكات يف صناعة 

اإلعالم 
	 وصول املستثمرين 

العامليني إىل منظومة 
وسائل اإلعالم املحلية

مكاسب نعم 
رسيعة

الهيئة 
العامة 
لإلعالم 

املريئ 
واملسموع

	 نسبة اإلنفاق 
االستهاليك عىل 
العروض الثقافية
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 تقديم 
العروض

 4-2-7تعزيز 
قطاع األفالم 

املحيل

دعم تطوير صناعة 
السينام لتنمية مستويات 

اإلنتاج املحيل لتتناسب 
مع بلدان مجموعة 

العرشين املامثلة وكذلك 
جذب جهات دولية إلنتاج 
األفالم يف السعودية. 
يتمثل هدف 2020 يف 

إنتاج 13 فيلامً عىل 
الصعيد املحىل

	 تنظيم وتأسيس اإلطار 
التنظيمي الذي يحكم 

صناعة األفالم يف 
اململكة

	 إعداد وظائف رئيسية 
داخل الهيئة العامة 

للثقافة لإلرشاف عىل 
تطوير قطاع السينام

	 الرتويج للمملكة لتصبح 
موقعاً مميزاً ملنتجي 

األفالم العاملية الكربى 
)مثل أستوديوهات 

هوليود الكربى( حتى 
يتسنى لهم إنتاج 

أفالمهم بصورٍة كلية أو 
جزئية يف املنطقة

	 اكتشاف املوهوبني 
املحليني ورعايتهم 

ودعمهم من خالل 
الربامج التعليمية 

ومهرجانات ومسابقات 
األفالم

	 تطوير البنية التحتية 
السينامئية

	 خلق فرص العمل من 
خالل قطاع السينام 

السعودية
	 تطوير منظومة بيئية 

لألفالم
	 زيادة مساهمة 

اململكة يف الثقافة 
الدولية واملحلية

األفالم الدولية املنتجة 
بالكامل/ جزئياً يف 

اململكة 

مبادرات نعم
ذات 

أسبقية

الهيئة 
العامة 
للثقافة

	 عدد األفالم 
املحلية املنتجة

تقديم 
العروض

 5-2-7إطالق 
قطاع السينام 
يف اململكة 

وضع ودعم وتنفيذ 
اسرتاتيجية إطالق 

قطاع السينام يف 
اململكة لتوفري خيارات 

ترفيه محورية لجميع 
املواطنني واملقيمني. 

يتمثل مستهدف عام 
2020 يف إنشاء 45 

دار سينام وتحقيق 3.8 
مليون زيارة عرب أنحاء 

اململكة.
 	 تصميم وتنفيذ اإلطار 

التنظيمي وإنشاء مكتب 
الرتاخيص لإلرشاف عىل 

قطاع السينام
	 إنشاء قاعات للسينام 

بهدف إبراز صناعة األفالم 
الوطنية عن طريق فحص 

األفالم التي أنتجها 
منتجون محليون

	 إرشاك القطاع الخاص 
يف عملية إنشاء البنية 

التحتية لصناعة األفالم
	 تعزيز عروض السينام 

بني املواطنني 
واملقيمني لضامن 

تحقيق الوعي الثقايف 
لخيارات الرتفيه التي 

أُدخلت حديثاً

	 تقديم شكل جديد 
من وسائل الرتفيه يف 

اململكة 
	 زيادة اإلنفاق األرسي 

عىل مجال الرتفيه 
	 خلق بيئة تنافسية 

للمشغلني اإلقليميني 
والدوليني

	 التأثري االجتامعي 
اإليجايب ومنو القوة 

السعودية الناعمة من 
خالل إنتاج األفالم

املبادرات نعم
املحورية

الهيئة 
العامة 
لإلعالم 

املريئ 
واملسموع

	 عدد عروض البنية 
التحتية الثقافية

	 عدد البنى التحتية 
الرتفيهية 

	 إنفاق األرس عىل 
الرتفيه
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تقديم 
العروض

 7-2-6
األكادميية 
السعودية 

لصناعة األفالم

 إنشاء أكادميية سعودية 
للسينام تقدم برنامجاً 

تدريبياً وبرنامج اعتامد 
إعداد األفالم الوثائقية 

تحت إرشاف جامعة امللك 
عبد العزيز. سوف تركز 

األكادميية عىل الصناعة 
الوثائقية لتعزيز املعرفة 
والقيم السعودية بشكل 

فعال. تشمل مستهدفات 
2020 استيعاب 100 خريج، 

35 بروفيسور محيل، 
وتخصيص درجة دراسات 

عليا واحدة. 
	 إعداد شهادة معتمدة 

يف صناعة األفالم 
ومدريب صناعة األفالم

	 إعداد مخترب تصميم 
فنون رقمي ألكادميية 

السينام السعودية
	 إنشاء مسابقات أفالم 

للطالب مع املشاركني من 
الخارج

	 تنمية مهارات كتابة 
وتحرير النصوص ابتداًء 

من األسلوب الرسدي إىل 
بناء الشخصيات وصناعة 

الحوارات.
	 تنمية املهارات 

األساسية لإلخراج ابتداًء 
من مراجعة النصوص 

ومرحلة ما قبل اإلنتاج 
والتحرير.

 	 تنمية مهارات التحليل 
من خالل املشاريع 

الفردية والعمل مع 
املمثلني أثناء التدريب.
	 تنمية مهارات إدارة 

اإلنتاج السيناميئ 
والتلفزيوين إلتاحة فرص 

عمل أكرب للمتدربني. 
	 تأهيل املتدرب 

ملامرسة التصوير 
السيناميئ من خالل 

تدريبه للقيام بدور مدير 
التصوير ومشغل الكامريا 
واملساعد وغريها لفهم 

الطبيعة الدقيقة لكل 
مهمة.

	 التعرف عىل اإلنتاج 
الصويت وآليات تسجيل 

الصوت وتنقيته 
ومعالجته.

 وزارة نعم
التعليم

	 عدد األفالم 
املحلية املنتجة

 تقديم 
العروض

7-2-7 الفنون 
الجميلة

 إنشاء مراكز يف 
الجامعات املتخصصة 

يف العروض املرسحية 
والفنية واملوسيقية، 

وتنظيم معارض الفنون 
املتحركة التي تعرض 

العديد من أعامل طالب 
الجامعات. يهدف هذا 

إىل تسليط الضوء عىل 
األداء املتميز واملواهب 

الفنية الراقية للطالب 
من 15 جامعة يف جميع 

أنحاء اململكة. تتمثل 
مستهدفات عام 2020 
يف تدشني 55 فعالية، 

وتسجيل %10 من 
الجامعات الحالية، و٪2 

من الطالب املصنفني 
كموهوبني

 	 إجراء املشاورات 
وتحديد املعايري الالزمة 

لتصميم مواصفات 
ومخطط ملراكز الفنون 
الجميلة يف الجامعات

	 بناء هذه املراكز 
وتجهيزها باملعدات 

واملوظفني املطلوبني

	 تقديم الفنون الجميلة 
واألداء املتميز للطالب 

والطالبات.
	 إقامة مسارح للفنون 

وتدريب الطالب والطالبات 
عىل أمناط الفنون 

الحديثة.
	 عمل دورات تخصصية 

يف صناعة الفنون وإدارة 
املحتوى الفني للطالب 

والطالبات 
	 تلبية احتياجات 

الوطن من التصاميم 
والرسومات بلمسات من 
الفنون الجميلة الحديثة 

واإلبداعية مبنافسة 
عاملية يف ظل النهضة 

الوطنية التي ترعاها 
رؤية 2030.

	 اكتشاف وتبني 
املواهب اإلبداعية يف 

الفنون الجميلة من خالل 
إقامة مسابقات ودورات 

ومعارض يف الفنون.
	 تقديم الخدمات 

واالستشارات الفنية 
املبارشة لدوائر الدولة 

واملجتمع.
	 املساهمة يف خلق 

بيئة عامة للثقافة الفنية 
مبا ينسجم مع القيم 

االجتامعية.

 وزارة ال
التعليم

	 عدد عروض البنية 
التحتية الثقافية
	 عدد األنشطة 

الثقافية املعروضة
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8-2-7 مركز 
الفنون واإلبداع 

الرقمي

 بناء مركز الفنون 
الرقمية واإلبداع من أجل 
تدريب وتعزيز املهارات 
الفنية الرقمية من خالل 

إنشاء مخترب تصميم 
الفنون الرقمية، وإجراء 

املسابقات الطالبية، 
وتنظيم الفعاليات 
الرتويجية. من بني 

مستهدفات 2020 ضامن 
مشاركة 1500 شخص، 

وإقامة 25 فعالية يف 
املدارس والجامعات ، 

ونحو 10 معارض
	 تحديد املتطلبات ملخترب 

تصميم الفنون الرقمية 
ومركز اإلبداع 

	 بناء وتجهيز مخترب 
التصميم والرشوع 

يف إجراء املسابقات 
والفعاليات

	 تنظيم الندوات 
والدورات التدريبية 

وإجراء املسابقات
 	 إنشاء املعارض الفنية 

الرقمية املهنية

	 دورات تدريبية 
للمستفيدين من الطالب 

عىل وجه الخصوص، 
ورشائح املجتمع عموماً 
يف مجال الفن الرقمي 

)3000 متدرب(
	 دعم مشاركة 10 

مستفيدين من املركز 
مبسابقات إبداعية

	 معارض فنية متخصصة 
يف مجال الفن الرقمي

وزارة ال
التعليم

	 عدد األفالم 
املحلية املنتجة

تحفيز 
املشاركة

 1-3-7متكني 
الفنون 

والثقافة لدى 
طالب التعليم 

العام

 زيادة مشاركة الطالب 
الذكور يف املسابقات 

الثقافية والفنية من أجل 
غرس العادات الفنية 
يف الطلبة يف سن 

مبكرة ونقل املعرفة 
واملفاهيم الثقافية. من 

ضمن مستهدفات 2020 
زيادة املشاركة املحلية 

بنسبة %15، وتنظيم 
24 فعالية ثقافية لكل 

مستوى تعليمي، 
وتدريب 2400 متدرب 

وكسب 8 ميداليات يف 
كل فئة تنافسية

	 تحديد املسابقات 
والجوائز املحلية 

واإلقليمية والدولية 
التي ميكن للمواطنني 

املشاركة فيها
	 وضع منهج تدريبي 

للمعلمني واملرشفني 
الفنيني

 	 تنظيم دورات تدريبية 
للمعلمني واملرشفني 

الفنيني
	 إقامة املعارض 

واملسابقات 
واملهرجانات الثقافية

	 تشجيع املشاركة يف 
املسابقات املحلية 

والدولية

	 تجهيز البنية التحتية 
باملدارس ملامرسة 

الفنون
	 تجهيز البنية التحتية 

للمدارس ملامرسة 
املجاالت الثقافية.

	 تأهيل وتدريب العاملني 
يف مجال الفنون من 

معلمي التعليم العام
	 تأهيل وتدريب العاملني 
يف املجال الثقايف من 

معلمي التعليم العام
	 إنشاء واستحداث مراكز 

تخصصية مبدارس التعليم 
العام

	 إقامة مسابقات محلية 
ووطنية يف مجال 

الفنون والحرف الفنية 
والخط العريب 

	 إقامة مسابقات محلية 
ووطنية يف مجاالت 

الثقافة املختلفة.
	 إنشاء مسارح متنوعة 

النامذج مبدارس التعليم 
العام. 

	 املشاركة يف 
املسابقات الفنية عىل 

املستوى الخليجي 
واإلقليمي والدويل. 

	 املشاركة يف 
املسابقات الثقافية 
الخليجية واإلقليمية 

والدولية.

وزارة ال
التعليم

	 عدد عروض البنية 
التحتية الثقافية
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الركيزة	
االسرتاتيجية

األثروصف	املبادرةاسم	املبادرة
فرص	

التخصيص
النوع

الجهة	
الرئيسية

مؤرش	األداء	
الرئييس	لربنامج	
تحقيق	الرؤية	

املعني	باملبادرة

 تحفيز 
املشاركة

  2-3-7تطوير 
حصص فنية 

يف املدارس 
للطالب 

والطالبات  
لتشمل الفنون 

املختلفة    

 إعداد وتخصيص فصول 
فنية للفتية والفتيات 

يف جميع مدارس 
اململكة من أجل إتاحة 
الوصول إىل املرافق 

،حيث ميكنهم املامرسة 
واكتشاف املواهب 

ورعايتها. مبادرة تهدف 
إىل خلق جيل متعلم فنياً 

ومهنياً من املواطنني 
	 تطوير املناهج الفنية 

والثقافية
 	 إعداد مختربات فنية 

وبنية تحتية لتسهيل 
التعليم والتدريب

	 توفري التدريب ملعلمي 
الثقافة والفنون

	 تنظيم املعارض لتعزيز 
العمل الفني الخاص 

بالطالب

	 تغري يف الوعي 
املجتمعي حول دور 

الفنون وأهميتها يف 
نرش الثقافة وإدخالها 

يف جميع مجاالت الحياة 
كأحد لغات التواصل بني 

الشعوب وحضارتها، من 
أجل تنشئة جيل واع مثقف 
فنياً ومحرتف يف عمليات 
التصميم الصناعي الفني 

الرقمي. وذلك بتحويل 
النظرة للفنون عىل أنها 

ثقافة وليست حرفة. 
	 املساهمة يف تنويع 

مصادر الدخل االقتصادي 
للمملكة من خالل 

التسويق إلنتاج الفنون 
ومخرجات املعارض عرب 

متاجر إلكرتونية عىل 
اإلنرتنت.

	 إحداث تغري نوعي 
وكمي يف مجال 

إبراز الفنون الشعبية 
وتوظيفها من خالل 

موقع اململكة 
االسرتاتيجي ومدى 

تأثريها عىل العاملني 
اإلسالمي والعريب.

	 نرش ثقافة الحفاظ عىل 
حقوق امللكية الفكرية 
لإلنتاج الفني والفكري 

املبادرات ال
املحورية

وزارة 
التعليم

	 عدد األنشطة 
الثقافية املعروضة

 تحفيز 
املشاركة

 3-3-7 تعزيز 
املشاركة يف 

املسابقات 
الثقافية 

والفنية محلياً 
ودولياً

 زيادة مشاركة الطالبات 
يف املسابقات الثقافية 

والفنية من أجل 
غرس العادات الفنية 
يف الطلبة يف سن 

مبكرة ونقل املعرفة 
واملفاهيم الثقافية. 

مبادرة تهدف إىل متكني 
منظومة تجعل املشاركة 
يف املسابقات الثقافية 

والفنية أكرث سهولة 
بالنسبة للطالب

	 تحديد املسابقات 
والجوائز املحلية 

واإلقليمية والدولية 
التي ميكن للمواطنني 

املشاركة فيها
	 إنشاء مراكز متخصصة 

)مركز الطلبة السعودي 
للثقافة والرتبية الفنية( 
حيث ميكن للطالب تعلم 

املهارات الالزمة
وضع منهج تدريبي 	 

للمعلمني واملرشفني 
الفنيني وتنظيم دورات 

تدريبية للمعلمني 
واملرشفني الفنيني

	 التنسيق مع الجهات 
املعنية لتنظيم 

املعارض واملسابقات 
واملهرجانات الثقافية

	 جيل مؤهل للمنافسات 
الدولية يتميز بالوعي 

والثقافة والقدرة عىل 
املنافسة يف عمليات 

ثقافية وفنية كالتصميم 
الصناعي الفني الرقمي 

واألداء الحريك وغريه 
	 إحداث تغيري نوعي 

وكمي يف املنافسات 
يف مجايل الفنون 

والثقافة من خالل موقع 
اململكة االسرتاتيجي 

ومدى تأثريها عىل 
العاملني اإلسالمي 

والعريب.

وزارة ال
التعليم

	 عدد األنشطة 
الثقافية املعروضة
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الركيزة	
االسرتاتيجية

األثروصف	املبادرةاسم	املبادرة
فرص	

التخصيص
النوع

الجهة	
الرئيسية

مؤرش	األداء	
الرئييس	لربنامج	
تحقيق	الرؤية	

املعني	باملبادرة

 تحفيز 
املشاركة

 4-3-7القراءة 
وجه الفكر 

والثقافة 

 تصميم وإعداد وإقامة 
دورات القراءة املبتكرة 

يف املدارس من أجل 
تعزيز هواية القراءة 

بني الطالب السعوديني 
من كال الجنسني. يهدف 

هذا الجهد إىل تحويل 
اململكة من دولة 

مستهلكة للمعرفة إىل 
دولة منتجة لها. من ضمن 

مستهدفات 2020 إنشاء 
6 أكادمييات للقراءة يف 

جميع أنحاء اململكة
	 وضع وتنفيذ برامج 

إلزامية يف املدارس 
ملعالجة قضايا ضعف 

اإلقبال عىل القراءة 
واالمتناع عنها

 	 إنشاء مكتبات ثابتة 
ومتنقلة ومخازن عرب 

اإلنرتنت لبيع واستعارة 
الكتب

	 الرشاكة مع املعاهد 
واملنظامت املحلية 
والجامعات العاملية 

لتنظيم الفعاليات التي 
تعزز الفنون املكتبية

	 بناء اسرتاتيجية لالرتقاء 
باملستوى الدويل 
للملكة يف مجايل 

الفنون والثقافة.
	 برامج إلزامية يف 

املدراس ملعالجة 
ظاهريت ضعف القراءة 

والعزوف عنها.
برامج نوعية داخل 	 

املدارس وخارجها 
للتمكني من استثامر 

املقروء يف إنتاج 
املعرفة واستخدامها 

يف الحياة.
	 تأسيس عرش أكادمييات 

تؤهل لالحرتاف الثقايف 
والفني.

	 كوادر مؤّهلة لتمثيل 
اململكة يف املناسبات 

واملحافل الفنية 
والثقافية اإلقليمية 

والدولية. 
	 إنشاء مكتبات صغرية 

ثابتة ومتنقلة ومتاجر 
عىل الشبكة العنكبوتية 

لبيع الكتب واستعارتها.
	 بناء رشاكات مع 

املعاهد املتخصصة 
والجامعات األهلية التي 

ترعى الثقافة والفنون 
األدبية واإلعالمية، لصقل 
مهارات املتعلمني ذوي 

امليول والتوجهات الفنية 
والثقافية.

	 إطالق مسابقات نوعية 
تركز عىل استثامر 
املقروء يف إنتاج 

املعرفة وإبراز القدرات 
واملواهب الفنية 

والثقافية ورعايتها.

وزارة ال
التعليم

	 عدد األنشطة 
الثقافية املعروضة

تحفيز 
املشاركة

 5-3-7تأسيس 
الجمعيات 

الثقافية

متكني إنشاء جمعيات 
للفنانني تقدم خدمات 
الدعم وفرص التواصل 

وتسهم يف تواصل 
الفنانني مع الكيانات 
األخرى لتعزيز إنشاء 

املحتوى الثقايف. يتمثل 
مستهدف عام 2020 يف 

	 إنشاء 4 نقابات مهنية 
من شأنها دعم 2000 

فرد سنوياً من خالل ورش 
العمل والفعاليات

	 إنشاء 4 جمعيات مهنية 
عرب كل ركن ثقايف

 إنشاء منصة إلكرتونية 
للوصول إىل قامئة 

الجمعيات يف جميع 
أنحاء اململكة 

	 تعزيز وجود الجمعيات 
الثقافية من خالل الحمالت 

اإلعالمية

	 تسجيل الفنانني يف 
جمعية الفنانني

	 الفعاليات السنوية 
والخدمات املقدمة 

لألعضاء
	 إنشاء آلية للدعم 

والتطوير لفائدة الفنانني
	 زيادة الوعي لدى 
الفنانني فيام يتعلق 

بالتطورات يف ميادينهم
	 تسجيل الفنانني يف 

الجمعية

الهيئة نعم
العامة 
للثقافة

	 عدد األنشطة 
الثقافية املعروضة
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الركيزة	
االسرتاتيجية

األثروصف	املبادرةاسم	املبادرة
فرص	

التخصيص
النوع

الجهة	
الرئيسية

مؤرش	األداء	
الرئييس	لربنامج	
تحقيق	الرؤية	

املعني	باملبادرة

تحفيز 
املشاركة

 6-3-7 إطالق 
مبادرات 

مشاركة عامة 
محلية 

إطالق مبادرات فيام 
يخص مشاركة الجمهور 

والتسويق لجذب 
السعوديني نحو العروض 

واألنشطة الثقافية 
ويف نفس الوقت 

زيادة القبول االجتامعي 
للثقافة والفنون وزيادة 

االستهالك الثقايف عىل 
املستوى الدميوغرايف. 

تصميم اسرتاتيجيات 
االتصاالت والتسويق 

وتنفيذها لتعزيز شعبية 
الفنانني يف اململكة.

	 إنشاء منصة وتطبيقها 
من أجل تسليط الضوء 

عىل توافر البنى التحتية 
الثقافية واألنشطة 

والفعاليات وفوائدها
	 إعداد جوائز ملكافأة 

الفنانني عرب مختلف 
الركائز الثقافية.

	 رصد الشعور العام 
من خالل إجراء دراسات 

استقصائية لعينة سكانية 
ومن خالل املجموعات 

النقاشية.

	 الحمالت واملبادرات 
واألحداث التي تهدف إىل 

زيادة املشاركة العامة 
التي تستهدف مختلف 

الدميوغرافيات )مثل 
املستثمرين والشباب 

والكبار(؛ التي سيتم 
تعريفها أثناء تنفيذ 

املبادرة؛ واعتامد مناذج 
محورية رئيسية كسفراء 

ثقافيني
	 زيادة الوعي 

واملشاركة يف الثقافة 
السعودية محلياً

	 زيادة القبول االجتامعي 
للفنون والثقافة بني 

جميع الدميوغرافيات

الهيئة ال
العامة 
للثقافة

	 نسبة اإلنفاق 
االستهاليك عىل 
العروض الثقافية

تقديم 
العروض

 7-3-7
تأسيس معاهد 

متخصصة 
للكفاءات الفنية 

والثقافية

 إنشاءمؤسستني 
أكادمييتني من الدرجة 

األوىل لتقديم برامج يف 
مجاالت الثقافة والفنون، 
ومنح درجة البكالوريوس 
و املاجستري والدبلومات 

األخرى من أجل زيادة 
املحتوى السعودي يف 

الثقافة والفنون. ومن 
بني مستهدفات 2020 
تسجيل ألف طالب يف 

مؤسسة أكادميية واحدة
	 تقديم التدريب 

والخدمات الحرصية 
)مثل الوصول إىل 

مكان العمل، املرافق، 
مواد الدراسة( لتحقيق 

أقىص قدر من اإلبداع 
لدى الطالب والفنانني 

وتعزيز املواهب املحلية 
والدولية

	 زيادة عدد الفنانني 
واملمثلني واملدربني 

تدريباً مهنياً يف اململكة 
	 زيادة التعاون الدويل 

يف الفنون والثقافة
	 تحسني وضع الفنون 

والثقافة يف اململكة 
عاملياً

الهيئة ال
العامة 
للثقافة

	 عدد األفالم 
املحلية

	 عدد الكتب 
املنشورة

	 عدد األنشطة 
الثقافية املعروضة
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الركيزة	
االسرتاتيجية

األثروصف	املبادرةاسم	املبادرة
فرص	

التخصيص
النوع

الجهة	
الرئيسية

مؤرش	األداء	
الرئييس	لربنامج	
تحقيق	الرؤية	

املعني	باملبادرة

تحفيز 
املشاركة

 8-3-7ترويج 
الثقافة 

السعودية خارج 
اململكة

تعزيز الثقافة السعودية 
بني الجامهري الدولية 

من خالل الفعاليات 
واملنتديات واملعارض 

واسعة النطاق لخلق 
الوعي، فضالً عن دعم 

الفنانني املحليني 
للمشاركة يف 

الفعاليات الدولية. تتمثل 
مستهدفات عام 2020 

يف تنظيم معرضني 
متنقلني اثنني وإطالق 5 

حمالت توعية واستضافة 
منتديني ثقافيني اثنني 
للوصول إىل دعم أكرث 

من 1000 فناناً للمشاركة 
يف الفعاليات الثقافية 

الدولية.
	 تقييم مفهوم 

الثقافة السعودية يف 
البلدان الدولية وتحديد 

اسرتاتيجية ترويج دولية
	 إطالق املبادرات 

والحمالت اإلعالمية 
لزيادة الوعي بالثقافة 

السعودية
	 استضافة منتديات 

ثقافية دولية يف 
اململكة 

	 دعم الفنانني واملنظامت 
يف جهودهم للمشاركة 

يف الفاعليات الدولية

	 املحافل الثقافية 
الدولية لتوفري تجربة 

غامرة لألجانب
	 معارض للفنون 

السياحية لتقديم الثقافة 
السعودية يف املدن 
البارزة عىل مستوى 

العامل
	 ِمنح لألفراد لتقديم 

أعاملهم عىل الصعيد 
الدويل

	 زيادة حضور األفراد 
واملنظامت السعودية 

للفعاليات الدولية
	 زيادة اإلدراك للثقافة 

السعودية يف الخارج 
	 زيادة مساهمة 

اململكة يف املشهد 
الفني الدويل واملحيل

الهيئة ال
العامة 
للثقافة

	 عدد األنشطة 
الثقافية املعروضة

	 عدد املشاركات 
يف املهرجانات 

الدولية الكربى

تحفيز 
املشاركة

9-3-7 إنشاء 
حاضنات أعامل 

للفنون

 إنشاء حاضنات فنون يف 
الجامعات السعودية 

لالستثامر يف األعامل 
التجارية واملرشوعات 

التي تعمل عىل 
تعزيز الفنون والثقافة 

يف اململكة. تهدف 
املبادرة، باإلضافة إىل 

االستثامر، إىل رعاية 
وصقل املواهب الفنية 

املوجودة يف اململكة.
 يتمثل هدف عام 2020 

يف تخريج 65 طالباً 
وإنشاء حاضنتني

	 إجراء دراسة استقصائية 
للمواطنني لقياس 

اهتاممهم بالفنون
 	 وضع برامج 

واسرتاتيجيات مالمئة 
إلدماج الفنون يف 

املؤسسات التعليمية
	 إنشاء حاضنات فنون 

داخل الجامعات
	 القيام بحمالت توعية 
لتعزيز الحاضنات ودعم 

الفنون

	 إعداد دراسة مسحية 
حول ميول املواطنني 

للفنون التشكيلية 
بأنواعها.

	 إنشاء مركز للفنون 
التشكيلية.

	 توفر حاضنات أعامل 
للفنون التشكيلية.

	 وضع الربامج 
واالسرتاتيجيات املناسبة 

لعملية تضمني 
الفنون التشكيلية يف 

املؤسسات التعليمية. 
	 رفع مستوى الوعي 

بأهمية الفنون التشكيلية 
بأشكالها املتعددة لدى 
فئات املجتمع املختلفة.
	 تنفيذ عدد من الحمالت 
التوعوية لدعم وترسيخ 
مفهوم الفن التشكييل.

	 توفري املساندة 
واالستشارة اإلدارية 

والتسويقية للمشاريع 
الصغرية يف مجال 

الفنون التشكيلية.

وزارة ال
التعليم

	 عدد عروض البنية 
التحتية الثقافية

	 عدد األفالم 
املحلية املنتجة
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الركيزة	
االسرتاتيجية

األثروصف	املبادرةاسم	املبادرة
فرص	

التخصيص
النوع

الجهة	
الرئيسية

مؤرش	األداء	
الرئييس	لربنامج	
تحقيق	الرؤية	

املعني	باملبادرة

 إعداد 
األنظمة 
واللوائح

 1-4-7وضع إطار 
حوكمة وإطار 

تنظيمي شامل 
لقطاع الثقافة

صياغة وتنفيذ حوكمة 
شاملة وإطار تنظيمي 

للقطاع الثقايف لتمكني 
منو القطاع ونجاحه

	 وضع نظام أسايس 
للقطاع الثقايف يعمل 

عىل توضيح وتحديد 
دور مختلف الهيئات 

التنظيمية.
	 إعداد مجلس قطاعي 

للسياسة واللوائح 
التنظيمية لقطاع الثقافة، 

مُتثل فيه مختلف 
الكيانات: الحكومية 

والخاصة وغري الربحية
 	 إعداد إطار عمل 

قانوين لحامية املهنيني 
املبتكرين لتعزيز التقدير 

االجتامعي
	 إعداد إطار عمل 

تنظيمي لحامية امللكية 
الفكرية السعودية وآلية 

التنفيذ
	 وضع أنظمة ولوائح 

لرتخيص املعارض الفنية

	 مترير قانون الحوكمة 
لقطاع الثقافة من خالل 

مجلس الوزراء
	 مذكرات التفاهم 

املوقعة بني الكيانات، 
وتسليط الضوء عىل أدوار 

ومسؤوليات الكيانات 
املختلفة

	 إنشاء املجلس 
القطاعي

	 توضيح أدوار مختلف 
الجهات الرقابية يف 

قطاع الثقافة
	 القوانني املبسطة التي 

تحكم قطاع الثقافة
	 تقليل مستوى تعقيد 

العمليات الحکومیة 
املتعلقة بقطاع الثقافة

مبادرات ال
ذات 

أسبقية

الهيئة 
العامة 
للثقافة

	 عدد عروض البنية 
التحتية الثقافية
	 عدد األنشطة 

الثقافية املعروضة
	 نسبة اإلنفاق 

االستهاليك عىل 
العروض الثقافية

إعداد 
األنظمة 
واللوائح

 7-4-2
استحداث مركز 

خدمات حكومية 
متكامل 

ملتطلبات 
الرشكات 
اإلبداعية

إعداد مجمع خدمات 
متكامل يف عام 2019 
لجميع تفاعالت الرشكة 
اإلبداعية مع الحكومة 

)مبا يف ذلك التسجيل 
وترخيص الفاعلية وترصيح 

اإلنتاج وتسجيل العمل 
واسترياد املحتوى( 

لتسهيل عملية تأسيس 
الرشكات.

	 إعادة تصميم عملية 
التسجيل والرتخيص 

وإنفاذها.
	 جمع املوظفني 

وتعينهم إلعداد مجمع 
خدمات متكامل )أو 
االندماج مع مجمع 

الخدمات املتكامل لوزارة 
التجارة واالستثامر(

	 إنشاء بوابة إلكرتونية 
لتسهيل إنشاء رشكات 

إبداعية وإدارتها

	 إعادة تصميم العمليات 
الحكومية للرشكات 

اإلبداعية واألفراد
	 تطوير منصة موحدة 

كنقطة اتصال لجميع 
احتياجات الرشكات 

اإلبداعية 
	 تقليل مستوى التعقيد 

وزيادة الوضوح يف 
جمیع العملیات الحکومیة 

املتعلقة بالرشکات 
اإلبداعية

	 زيادة الحافز إلقامة 
العروض الثقافية بسبب 

إزالة الحواجز أمام 
الدخول

مكاسب ال
رسيعة

الهيئة 
العامة 
للثقافة

	 عدد عروض البنية 
التحتية الثقافية
	 عدد األنشطة 

الثقافية املعروضة
	 نسبة اإلنفاق 

االستهاليك عىل 
العروض الثقافية 
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الركيزة	
االسرتاتيجية

األثروصف	املبادرةاسم	املبادرة
فرص	

التخصيص
النوع

الجهة	
الرئيسية

مؤرش	األداء	
الرئييس	لربنامج	
تحقيق	الرؤية	

املعني	باملبادرة

وضع منوذج 
متويل 

مستدام

1-5-7 تسهيل 
استثامر القطاع 

الخاص يف 
قطاع الثقافة

 تنظيم فعاليات وحمالت 
ترويجية لتسهيل 
االستثامر والدعم 

والتربع باألموال القادم 
من املنظامت الخاصة 

واألفراد ذوي األرصدة 
املالية الضخمة لدعم 

القطاع الثقايف يف 
اململكة. تتمثل أهداف 
عام 2020 يف القيام 

سنوياً بأربع حمالت 
إعالمية موجهة وحملتني 

إعالميتني جامهرييتني 
و 4 فعاليات تواصلية 

وترويجية 
	 وضع اسرتاتيجية 

للوصول إىل الجهات 
االستثامرية والجهات 

الراعية والجهات املانحة 
يف القطاع الخاص.

	 تعزيز الوعي العام 
لدى الجمهور بشأن دعم 

القطاع الثقايف يف 
اململكة 

	 القيام بحمالت موجهة 
نحو الرشكات التي تم 

تحديدها واملجتمعات 
املحلية.

	 تنظيم فعاليات ترويجية 
وتواصلية

	 سيتيح التمويل الخاص 
اإلضايف زيادة عرض 

األنشطة الثقافية يف 
اململكة 

	 الدعم املايل للرضورات 
االقتصادية للمنظومة 

الثقافية
	 سيصبح القطاع الخاص 

واألفراد ذو املالمئة 
املالية العالية جزءاً من 
عملية التمويل للقطاع 
الثقايف يف اململكة 

 الهيئة نعم
العامة 
للثقافة

	 عدد عروض البنية 
التحتية الثقافية
	 عدد األنشطة 

الثقافية املعروضة
	 نسبة اإلنفاق 

االستهاليك عىل 
العروض الثقافية

	 عدد الكتب 
املنشورة 

وضع منوذج 
متويل 

مستدام

2-5-7تأسيس  
الصناديق 
الثقافية 

الوطنية لدعم 
القطاع الثقايف

دعم منو القطاع الثقايف 
من خالل إنشاء 5 صناديق 

وطنية مدعومة من 
الحكومة )صندوق 

يف كل قطاع ثقايف 
فرعي: األفالم والفنون 

االستعراضية والفنون 
املرئية واألدب( التي من 

شأنها تسهيل مشاركة 
الفرد أو املنظامت يف 

األنشطة الثقافية وتعزيز 
الجاذبية املالية لهذا 

القطاع. تتمثل أهداف عام 
2020 يف توفري 800 

نوفر منح بقيمة
 5.  278 مليون ريال  يف 

قطاع األفالم الفرعي 
ومنح بقيمة 179.1 مليون 

ريال يف قطاع الفنون 
االستعراضية الفرعية 

ومنح بقيمة 72.7 يف 
قطاع األدب الفرعي 

ومنح بقيمة 62.5 مليون 
ريال يف قطاع الفنون 

املرئية الفرعي، باإلضافة 
إىل صندوق ثقايف عام 

بقيمة 29.5 مليون ريال
	 تقييم الطلب عىل 

التمويل عرب النظم البيئية 
الثقافية والقطاعات 

الفرعية
	 الرشوع يف تقديم 

التمويالت وتحديد 
اسرتاتيجية كل صندوق 

وتحديثه بشكل دوري 
ليصبح مالمئاً عىل الوجه 

األمثل

	 إنشاء 5 صناديق )4 
صناديق لكل قطاع من 

القطاعات الفرعية 
وصندوق عام لدعم 
املبادرات القطاعية 

الفرعية( -تقدر بنحو 3.2 
مليار ريال سعودي يف 
السنوات الخمس األوىل

	 تخصيص منح للفنانني 
والهيئات العاملة  

والتنظيم داخل كل قطاع 
فرعي

	 متويل إضايف لتشجيع 
خلق وإنتاج وتوزيع 

الثقافة
	 زيادة اإلنتاج املحيل 

للفنون والثقافة
	 دعم املواهب الفنية  

للهواة واملهنيني

مبادرات ال
ذات 

أسبقية

الهيئة 
العامة 
للثقافة

	عدد الكتب 
املنشورة

	 عدد األنشطة 
الثقافية املعروضة

	 نسبة اإلنفاق 
االستهاليك عىل 
العروض الثقافية 
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الجهة	الرئيسية اسم	املبادرة الركيزة	االسرتاتيجية
مؤرش	األداء	الرئييس	لربنامج	

تحقيق	رؤية	املعني	باملبادرة
البعد

الهيئة العامة للسياحة والرتاث 
الوطني

إنشاء عدد 18 متحفا عاما وإعادة 
ترميهم

تطوير املرافق عدد البنى التحتية الرتاثية الرتاث

الهيئة العامة للسياحة والرتاث 
الوطني  ترخيص 200 متحفاً خاصاً تطوير املرافق

الهيئة العامة للسياحة والرتاث 
الوطني 

تسجيل 3 مواقع تابعة ملنظمة 
اليونيسكو يف قامئة الرتاث 

العاملي

تطوير املرافق

الهيئة العامة للسياحة والرتاث 
الوطني  ترميم وتشغيل 17 مركزاً إبداعياً تطوير املرافق

الهيئة العامة للسياحة والرتاث 
الوطني  ترميم 80 موقعاً أثرياً تطوير املرافق

الهيئة العامة للسياحة والرتاث 
الوطني  تطوير وترميم 14 قرية وبلدة تراثية تطوير املرافق

الهيئة العامة للسياحة والرتاث 
الوطني 

توفري 40 فعالية متعلقة بالرتاث 
سنوياً

تطوير املرافق
عدد الفعاليات الرتاثية 

الهيئة العامة للسياحة والرتاث املستضافة
الوطني 

تسجيل عنرص ترايث ثقايف غري 
ملموس يف منظمة اليونيسكو 

تطوير املرافق

5.ط الرتفيه

تشري خدمات مبادرات الرتفيه إىل األنشطة التالية: وسائل اإلعالم )التلفزيون والصحف واملجالت 
واإلذاعة(، واملسلسالت، واأللعاب وأرشطة الفيديو، والفعاليات، واملهرجانات والعروض. أما األماكن 

التي سيتم فيها عرض األنشطة خارج املنزل فهي: دور السينام، والحدائق العامة، وحدائق الحيوان، 
ومراكز الرتفيه العائيل، وقاعات املناسبات، ومراكز األلعاب، إلخ. 

وكام هو مبني يف القسمني 1 و2، ميتلك برنامج جودة الحياة 2020 مؤرشات األداء الرئيسية التي 
تندرج ضمن فئة الرتفيه بشكل كامل. ويتضمن الجدول التايل قامئة باملبادرات ضمن هذه الفئة مع 

وصف موجز والجهة املسؤولة. باإلضافة إىل ذلك، يتضمن الشكل التايل استعراضاً مصوراً يحتوي عىل 
تخطيط للمبادرات مقابل الركائز االسرتاتيجية.

الشكل 61: الرتفيه

لجنة الربنامج ورئيسها

الشكل 60: الثقافة

تقديم خيارات للتمتع بنمط حياة مفعم بالحيوية لسكان اململكة

تطوير املرافق

 وضع اللوائح

وضع منوذج متويل مستدام

التواصل بشكل فعال

توجيه املشاركةتقديم العروض

 توفري أعىل مستوى من جودة الحياة لكافة املقيمني يف اململكة

98 6

2

2

1-2--7 تطوير األنشطة الثقافية يف اململكة العربية السعودية
4-2--7 تطوير وتعزيز القطاع السيناميئ يف اململكة

5-2--7 إطالق قطاع السينام يف اململكة العربية السعودية
3-2--7 بناء املدينة اإلعالمية

6-2--7 إنشاء أكادميية سعودية لألفالم الوثائقية
7-2--7 إنشاء مراكز للفنون الجميلة يف الجامعات

8-2--7 إنشاء مركز الفنون واإلبداع الرقمي
2-2--7 الدعم غري املايل لقطاع الفنون والثقافة

7-3--7 إنشاء أكادميية الفنون املتخصصة

 •
 •

 •
 •
 •
 •
 •
 •

 •

6-3--7 تشجيع املشاركة العامة املحلية
8-3--7 تعزيز الثقافة السعودية يف الخارج

1-3--7 تعزيز البنية التحتية واملشاركة يف املسابقات الثقافية والفنية 
املحلية والدولية للبنني يف املدارس

2-3--7 تنفيذ حصص فنية للطلبة و الطالبات
3-3--7 تعزيز املشاركة يف املسابقات الثقافية والفنية املحلية والدولية 

للبنات يف املدارس
4-3--7 تطوير طرق مبتكرة للقراءة يف املدارس

9-3--7 إنشاء حاضنات للفنون يف الجامعات السعودية
10--3--7 تأسيس الجمعيات الثقافية

 •
 •

 •

 •
 •

 •
 •

 •

1-1--7 تجديد املكتبات العامة
2-1--7 السامح باستخدام املسارح الجامعية إلجراء األنشطة املجتمعية

3-1--7 بناء مجمع الفنون املليك 
4-1--7 انشاء جزيرة للفنون و الثقافة يف جدة 

5-1--7 إنشاء متحف حائل االفرتايض
6-1--7 افتتاح مواقع ثقافية (بحيث تشمل املسارح واملعارض الفنية 

واملكتبات) يف كافة أرجاء اململكة العربية السعودية

 •
 •

 •
 •
 •

 •

إجاميل عدد املبادرات xx

1-4--7 تطوير حوكمة القطاع الثقايف الشامل واإلطار التنظيمي
2-4--7 إعداد جهة متكاملة لتلبية احتياجات الرشكات املبتكرة

 •
 •

1-5--7 تسهيل إجراءات التمويل املقدم من القطاع الخاص القطاع الثقايف
2-5--7 إنشاء صناديق ثقافية وطنية تدعم جميع القطاعات الفرعية الثقافية

 •
 •

1-4--7 تطوير حوكمة القطاع الثقايف الشامل واإلطار التنظيمي
2-4--7 إعداد جهة متكاملة لتلبية احتياجات الرشكات املبتكرة

 •
 •

تقديم خيارات للتمتع بنمط حياة مفعم بالحيوية لسكان اململكة

 وضع اللوائح

وضع منوذج متويل مستدام

التواصل بشكل فعال

 توفري أعىل مستوى من جودة الحياة لكافة املقيمني يف اململكة

4توجيه املشاركة
1-3--8 تطوير حمالت التواصل لتعزيز 

القبول االجتامعي وجذب املستثمرين 
إىل الدخول يف قطاع الرتفيه

2-3--8 إطالق مبادرات التسويق 
املحيل

3-3--8 تنظيم الفعاليات الرئيسية 
التي ترعاها الحكومة

 •

 •

 •

4-3--8 تطوير منصة تنظيمية ميكن 
الوصول إليها خارج املنزل

 •

• 1-4--3 إعداد األنظمة واللوائح املرورية

إجاميل عدد املبادرات

6تقديم العروض
1-2--8 رسم مخطط للرتفيه خارج 

املنزل
2-2--8 توفري العوامل التي تعمل 

عىل إنجاز مشاريع األعامل الرتفيهية 
يف أٍرسع صورة ممكنة

 •

 •

3-2--8 إنشاء مراكز للتنمية واالبتكار
4-2--8 الرتويج للرتفيه املنزيل يف 
اململكة العربية السعودية بالخارج 

والرتويج للمنتجات الدولية باململكة 
العربية السعودية

 •
 •

5-2--8 إنشاء أكادميية "آي ديفيلوب" 
السعودية لأللعاب اإللكرتونية 

الرتفيهية
6-2--8 تشكيل مجموعة مستدامة 

من العاملني يف قطاع الرتفيه

 •

 •

2تطوير املرافق
1-1--8 تعزيز مركز األمري سلطان 

للثقافة والرتفيه
2-1--8 وضع مخطط للرتفيه 

املنزيل

 •

 •

2

1

xx

لجنة الربنامج ورئيسها

الشكل 62: الرتويح

تقديم خيارات للتمتع بنمط حياة مفعم بالحيوية لسكان اململكة

تطوير املرافق

 وضع اللوائح

وضع منوذج متويل مستدام

التواصل بشكل فعال

توجيه املشاركةتقديم العروض

 توفري أعىل مستوى من جودة الحياة لكافة املقيمني يف اململكة

111

1

• 1-3--9 إطالق مبادرات املشاركة العامة املحلية واملبادرات التسويقية• 1-2--9 تقديم املناهج التعليمية للمواطنني السعوديني• 1-1--9 تعزيز العروض الرتفيهية يف جميع أرجاء اململكة العربية السعودية

إجاميل عدد املبادرات

1

xx

• 1-4--9 وضع إطار شامل للتنظيم والحوكمة يتعلق بالقطاع

• 1-5--9 جذب املستثمرون األجانب وتحفيز عملية تقديم العروض
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الركيزة	

االسرتاتيجية

اسم	

املبادرة
األثروصف	املبادرة

فرص	

التخصيص
النوع

الجهة	

الرئيسية

مؤرش	األداء	

الرئييس	لربنامج	

تحقيق	الرؤية	

املعني	باملبادرة

 تطوير 
األماكن

 1-1-8مركز 
األمري 

سلطان 
للثقافة 
والرتفيه

تفعيل مركز األمري سلطان 
الحضاري لعمل منشأة 

تكتشف ذوي املهارات 
الثقافية والفنية وتعمل 

عىل رعايتهم وتسويقهم. 
وتهدف املبادرة أيضاً إىل 

زيادة الفنون واملساهامت 
الثقافية السعودية عن 

طريق تنويع وزيادة 
املنتديات الثقافية وتنظيم 

الفعاليات الثقافية. يتمثل 
مستهدف عام 2020 يف 

تنمية 150 فناناً موهوباً 
وتنظيم 9 أنشطة وفعالية 

وبناء 6 أماكن رئيسية جاذبة 
للسكان.

	 تحديد البنية التحتية 
املطلوبة يف مركز األمري 

سلطان الحضاري وتصميمها 
وتطويرها

	 تشغيل برامج اكتشاف 
املواهب، ورعايتها 

وتسويقها
	 جذب وتنظيم الربامج 

الرتفيهية الثقافية املحلية 
واإلقليمية والعاملية

	 مركز ثقايف ترفيهي متكامل 
	 برامج اكتشاف ورعاية 

وتسويق املوهوبني
	 برامج ثقافية وترفيهية 

تناسب املجتمع

وزارة نعم
التعليم

	 عدد األنشطة 
الثقافية املعروضة

	 عدد الفعاليات 
الرتفيهية 

	 النسبة املئوية 
لنفقات األرسة 
اإلجاملية عىل 

الرتفيه 
	 نسبة اإلنفاق 

االستهاليك عىل 
العروض الثقافية

 تقديم 
العروض

 2-1-8تنمية 
الرتفيه 

املنزيل 
املقدم يف 

اململكة

وضع مخطط عروض لجميع 
فئات الرتفيه املنزيل يف 
اململكة مبا يف ذلك سبل 

الرتفيه الرقمية )ألعاب 
الفيديو، املسلسالت، وما 

إىل ذلك( والتناظرية )ألعاب 
األلواح، الدمى، الكتب، وما 

إىل ذلك( واإلعالمية )التلفاز، 
الراديو، املجالت، وما إىل 

ذلك( بالتعاون مع جميع 
الكيانات ذات الصلة بهدف 

تخصيص %2.9 من نفقات 
األرس لصالح خيارات الرتفيه 
املنزيل. يتمثل مستهدف 

عام 2020 يف تقديم خيارات 
ترفيهية مامثلة يف املنزل 

لجميع مواطني اململكة.
	 وضع خطة أولية للعروض 

الرتفيهية حسب الفئات ذات 
األولوية املستهدفة يف 

إطار التدشني املبكر
 	 تحديد أهم املنتجات 

الدولية واستقطابها 
)األفالم، املسلسالت، ألعاب 
األلواح، الكتب، وما إىل ذلك(

	 تطوير دراسة السوق لكل 
فئات الرتفيه

	 13 مخططاً تفصيلياً إقليمياً 
لتطوير جميع فئات الرتفيه يف 

املنزل
	 تركيز خارطة الطريق 

لالحتياجات الخاصة يف الرتفيه 
املنزيل

	 إنشاء فرق عمل مشرتكة، 
مسؤولة عن إدارة تنفيذ خارطة 

الطريق
	 زيادة نرش العناوين الهامة 

املتاحة يف غضون 3 أشهر من 
النرش العاملي

	 زيادة إمكانية الوصول إىل 
خيارات الرتفيه )التامثلية 

والرقمية واإلعالمية(
	 عدد الوسائط التي ميكن 

الوصول إليها والتي تصل إىل 
أكرث من 400 بحلول عام 2020

مبادرات نعم
ذات 

أسبقية

الهيئة 
العامة 
لإلعالم 

املريئ 
واملسموع

	 عدد وسائل 
اإلعالم املتاحة

	 النسبة املئوية 
ألهم العناوين 

املتاحة يف غضون 
3 أشهر من النرش 

العاملي
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االسرتاتيجية

اسم	

املبادرة
األثروصف	املبادرة

فرص	

التخصيص
النوع
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الرئيسية

مؤرش	األداء	

الرئييس	لربنامج	

تحقيق	الرؤية	

املعني	باملبادرة

تطوير 
األماكن
تطوير 

العروض

 1-2-8بناء 
اسرتاتيجية 

تطوير 
وتنفيذ 

الخيارات 
الرتفيهية 

والبنية 
التحتية 

يف قطاع 
الرتفيه

إنشاء خطة للتقديم والبنية 
التحتية لتطوير جميع 

فئات الرتفيه خارج املنزل 
)املتنزهات والحدائق 

املائية ومراكز الرتفيه 
العائيل، وحدائق الحيوان، 

والفعاليات املوسيقية 
 ،LAN الحية، ومراكز ألعاب

والبطوالت اإللكرتونية، إلخ( 
من أجل زيادة إنفاق العائالت 

عىل الرتفيه خارج املنزل. 
يتمثل مستهدف عام 2020 

يف جذب حوايل مليون 
زيارة إضافية إىل املرافق 

الرتفيهية.
	 تطوير متطلبات الرتفيه 

خارج املنزل لكل منطقة
	 متويل أماكن الرتفيه 

األولية املختارة
	 تتبع إنجاز القطاع الخاص 

لعمليات تنمية البنية التحتية

	 العروض املناطقية ومخطط 
البنية التحتية لتطوير جميع 

الفئات الرتفيهية
	 تنفيذ خارطة الطريق لكل 
فئات الرتفيه الفرعية ونوع 

البنية التحتية
	 2018 -1 مدينة مالهي، 10 
مراكز ألعاب، 6 مراكز ترفيه 

عائيل، 1 حديقة حيوان، 1 
أكواريوم، 15 دار سينام، 1 مركز 

مؤمترات
	 2019 -2 مدينتا مالهي، 1 

حديقة مائية، 21 مركز ألعاب، 
13 مركز ترفيه عائيل، 2 حديقتا 

حيوان، 1 أكواريوم، 30 دار 
سينام، 2 مركزين للمؤمترات

	 2020 -3 مدن مالهي، 1 
حديقة مائية، 31 مركز ألعاب، 

19 مركز ترفيه عائيل، 4 حدائق 
حيوان، 2 أكواريوم، 45 دار 

سينام، 3 مراكز مؤمترات
	 358 حدث مبارش تعرض يف 
عام 2020 )263 - 2018؛ 310 - 

)2019
	 زيادة اإلنفاق عىل الرتفيه 

خارج املنزل لتصل إىل 0.5 يف 
املائة بحلول عام 2020

مبادرات نعم
ذات 

أسبقية

الهيئة 
العامة 
للرتفيه

	عدد العناوين 
الفريدة للفعاليات 

الرتفيهية
	 عدد الفعاليات 

الرتفيهية املقامة
	 النسبة املئوية 

لنفقات األرسة 
اإلجاملية عىل 

الرتفيه 

تقديم 
العروض

 2-2-8مرسعة 
وصاقلة 
األعامل 

الرتفيهية

تتعلق هذه املبادرة ببناء 
وإقامة عوامل ترسيع 

للمشاركني الشباب؛ وسوف 
تستثمر يف تعزيز قدراتهم 

وتعمل عىل توجيههم 
نحو فتح مشاريع ترفيهية 
تناسب متطلبات واحتياجات 

الكتلة السكنية املتنامية 
يوماً بعد يوم يف اململكة. 
كام تهدف تلك املبادرة إىل 

تحويل وتوجيه املشاركني 
يف إطار برامج املبادرة 

وتقديم املساعدة املادية 
واملشورة الفنية لبدء 

مشاريعهم الرتفيهية تحت 
إرشاف متخصصني بارعني 

يف هذا املجال. وهذا من 
شأنه أن يسمح للمشاركني 

واملستفيدين بالعمل 
لحسابهم الخاص. وعالوة 

عىل ذلك، فإن مشاريع 
الرتفيه املصاحبة سوف 

توفر وظائف يف املستقبل 
لطالب الجامعات والخريجني 

تحت إرشاف جامعة حائل 
وسيتم تطبيقها عىل ست 

جامعات أخرى. تحديد هيكل 
املرسع ومنوذج تشغيله.

	 إطالق حمالت تسويق 
وتوعية لتعزيز املرسع 

وتشجيع املقرتحات
	 تحديد ودعم تنفيذ ما ال 

يقل عن مرشوعني ترفيهيني 
سنوياً

	 متويل أماكن الرتفيه 
األولية املختارة

	 دورات تدريبية لتأهيل 
املشاركني الفتتاح مشاريعهم 
الرتفيهية )70 مستفيداً بحلول 

)2020
	 افتتاح مرشوعني ترفيهني 

سنوياً يف اململكة

مبادرات 
ذات 

أسبقية

وزارة 
التعليم

	 النسبة املئوية 
لنفقات األرسة 
اإلجاملية عىل 

الرتفيه 
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 تقديم 
العروض

3-2-8إنشاء 
مراكز 

للتنمية 
واالبتكار 

يف قطاع 
الرتفيه

إنشاء العديد من مراكز 
التنمية واالبتكار، وتوفري 

مساحة ومحارضات مجانية 
لرواد األعامل والطالب تهدف 

إىل زيادة حصة املحتوى 
املحيل البالغ قيمته 1٪ من 

نفقات األرسة عىل الرتفيه 
خارج املنزل، ومنح جوائز 

ألفضل الفنانني املحليني. 
يتمثل مستهدف عام 2020 

يف أن يكون لدينا 12240 
مشاركاً يف مراكز التنمية.

	 دعم ثقافة محلية لالبتكار 
يف قطاع الرتفيه مبساحة 

حرة وبنية تحتية
	 تسليط الضوء عىل أهمية 
اإلبداع من خالل تقديم خرباء 

دوليني
	 إظهار الفنانني ورجال 

األعامل والرشكات املحليني 
واالستثنائيني من خالل إنشاء 

جائزة

	 اسرتاتيجية مركز االبتكار
	 جائزة االبتكار يف مجال 

الرتفيه يف اململكة 
	 إنشاء 3 مراكز ابتكار بحلول 

عام 2020 )جدة، الدمام، 
الرياض(

	 الوصول إىل 100 مشارك يف 
الفصل الدرايس يف كل مراكز 

التنمية بحلول عام 2020
	 مشاركة 11,640 طالباً يف 

الدورات واملحارضات يف عام 
2020

	 زيادة املحتوى املحيل
	 إدخال ثقافة االبتكار

الهيئة ال
العامة 
للرتفيه

	 النسبة املئوية 
لنفقات األرسة 
اإلجاملية عىل 

الرتفيه 

تقديم 
العروض

4-2-8الرتويج 
للرتفيه 

املنزيل يف 
اململكة 

بالخارج 
والرتويج 
للمنتجات 

الدولية 
باململكة 

دعم تطوير مجال الرتفيه 
املنزيل باململكة للسامح 

للمنتجني السعوديني بتقديم 
منتجات عالية الجودة، مام 

يتيح املنافسة مع املحتوى 
العاملي عىل منصة دولية

	 الرتويج للمحتوى املتميز 
بالخارج من خالل حمالت تركز 

عىل البلدان التي تتحدث 
العربية

	 إيجاد فرص تتعلق بإصدار 
منتجات عاملية من اململكة 
من خالل تصوير املسلسالت 
وصناعة ألعاب الفيديو وما 

إىل ذلك

	 زيادة مساهمة اململكة يف 
العروض الرتفيهية املحلية 

والدولية
	 إنفاق 75 مليون ريال 

سعودي يف عام 2020 عىل 
اإلعالن عن املحتوى السعودي 

وفرص اإلنتاج يف الخارج
	 تحويل اململكة إىل وجهة 

مفضلة إلنتاج العناوين العاملية  
	 زيادةاملحتوى املحيل 

املعلن عنه يف الخارج
	 زيادة املحتوى الدويل 

املطور يف اململكة 
	 زيادة املواهب السعودية 

العاملة يف قطاع الرتفيه 
املنزيل

	 زيادة معدالت استهالك 
املحتوى

الهيئة نعم
العامة 
لإلعالم 

املريئ 
واملسموع

	 عدد وسائل 
اإلعالم املتاحة

	 النسبة املئوية 
ألهم العناوين 

املتاحة يف غضون 
3 أشهر من النرش 

العاملي
	 النسبة املئوية 

لنفقات األرسة 
اإلجاملية عىل 

الرتفيه 



147

الركيزة	

االسرتاتيجية

اسم	

املبادرة
األثروصف	املبادرة

فرص	

التخصيص
النوع

الجهة	

الرئيسية

مؤرش	األداء	

الرئييس	لربنامج	

تحقيق	الرؤية	

املعني	باملبادرة

تقديم 
العروض

8-2- 
5األكادميية 

السعودية
لصناعة
األلعاب

اإللكرتونية

بناء وإنشاء أكادميية من 
أجل جذب االهتامم وتدريب 
املواطنني ليكونوا قادرين 

عىل تصميم وبرمجة األلعاب 
اإللكرتونية الرتفيهية. 

سيتم تنفيذ املبادرة يف 4 
جامعات كربى تحت إرشاف 

جامعة امللك عبد العزيز، 
وستشمل املبادرة أيضاً 

بناء استوديوهات لتصميم 
األلعاب وكذلك إنتاج األلعاب 

وتسويقها. يتمثل مستهدف 
عام 2020 يف تخريج 20 

مشاركاً من األكادميية.
	 تصميم وتطوير البنية 

التحتية لألكادميية
 	 جذب املعلمني 

واملوظفني اإلداريني 
لألكادميية

	 تدريب املوظفني يف 
مجال تصميم وبرمجة األلعاب

	 إدخال الطالب يف 
األكادميية

	 تصميم وإنتاج األلعاب 
اإللكرتونية مع وضع 
االهتاممات املحلية 

واإلقليمية والعاملية يف 
االعتبار 

	 بيع ألعاب إلكرتونية وأفالم 
جرافيكية ترفيهية تتالءم مع 

القيم والثقافة السعودية.
	 تصميم ألعاب إلكرتونية 

وأفالم جرافيكية ترفيهية 
آمنة للمجتمع وتناسب فئتي 

األطفال والشباب عيل وجه 
الخصوص وتقدميها للسوق 

املحيل والعاملي مبواصفات 
عاملية 

	 تدريب وتأهيل الكوادر 
الوطنية للحصول عىل شهادة 
معتمدة يف تصميم وبرمجة 

األلعاب اإللكرتونية واألفالم 
الجرافيكية 

وزارة 
التعليم

	 النسبة املئوية 
لنفقات األرسة 
اإلجاملية عىل 

الرتفيه 

 تقديم 
العروض

 6-2-8بناء 
وتطوير 

رأس املال 
البرشي 

لقطاع 
الرتفيه

تطوير وتوطني رأس املال 
البرشي يف قطاع الرتفيه 

خارج املنزل لضامن خلق 
املواهب السعودية وفرص 

العمل للسعوديني. يتمثل 
هدف عام 2020 يف إرسال 

750 شخصاً )املعلمني 
والعاملني يف القطاع( يف 

برامج تبادلية
	 إعداد تصنيف الوظائف يف 

قطاع الرتفيه خارج املنزل
	 إرشاك الجامعات واملدارس 

لتطوير الربامج التعليمية 
والتدريبية

	 وضع برامج حوافز لتوظيف 
السعوديني

	 قامئة مهن الرتفيه األساسية 
والتصنيفات املهنية

	 توقيع مذكرة تفاهم مع 
أصحاب املصلحة الرئيسيني 

لتطوير املناهج والربامج 
والحاضنات

	 تطوير برامج التعليم املهني 
لقطاع الرتفيه

	 تطوير مجموعة متنوعة من 
برامج تنمية رأس املال البرشي

	 تسجيل املهن الرتفيهية 
يف وزارة التخطيط والتنمية 

االجتامعية
	 تطوير برنامج حوافز أرباب 

العمل، بهدف زيادة توظيف 
السعوديني

	 زيادة معدالت السعودة
	 زيادة فرص العمل يف قطاع 

الرتفيه

مبادرات ال
ذات 

أسبقية

الهيئة 
العامة 
للرتفيه
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تحفيز 
املشاركة

 8-3-1
تطوير 
حمالت 

التواصل 
لرتويج 

الخيارات 
الرتفيهية 

داخليا 
وخارجيا 
ولتعزيز 
القبول 

االجتامعي 
وجذب 

املستثمرين 
يف قطاع 

الرتفيه

التشجيع عىل عمل عروض 
ترفيهية جديدة وفرص 

استثامر عىل الصعيدين 
املحيل والدويل تهدف 
إىل تطوير قطاع الرتفيه 

وزيادة اإلنفاق املنزيل عىل 
الرتفيه خارج املنزل إىل 1.0% 

ملجاراة أفضل الدول يف 
هذه املجاالت. يتمثل هدف 

عام 2020 يف الوصول إىل 
جميع سكان اململكة بحمالت 
تواصل من أجل تحقيق قرابة 
املليون زيارة إىل املرافق 

والفعاليات الرتفيهية
	 تسليط الضوء عىل الفوائد 

االجتامعية للرتفيه خارج 
املنزل لضامن قبوله
	 وضع مواد إعالمية 

للمستثمرين الدوليني لزيادة 
مشاركتهم

	 وضع مواد إعالمية 
للمستهلكني املحليني 

والدوليني لتسليط الضوء 
عىل خيارات الرتفيه

	 اسرتاتيجية االتصاالت )مبا 
يف ذلك الرسائل، واملحتوى، 

والتوقيت، إلخ(
	 حمالت االتصاالت واألحداث 

لرفع القبول االجتامعي
	 حمالت االتصاالت لجذب 

املستثمرين
	 حمالت االتصاالت للرتويج 

للرتفيه محلياً ودولياً
	 مراقبة املشاعر العامة

	 زيادة اإلنفاق األرسي عىل 
الرتفيه املحيل

	 زيادة عدد الزوار األجانب
	 خلق صورة إيجابية للمملكة 

عىل الصعيد الدويل
	 زيادة وعي القطاع الخاص 

بفرص االستثامر
	 زيادة الوعي العام حول 

العروض الرتفيهية
	 زيادة القبول واملشاركة 

املجتمعية

مكاسب نعم
رسيعة

الهيئة 
العامة 
للرتفيه

	 النسبة املئوية 
لنفقات األرسة 
اإلجاملية عىل 

الرتفيه 

تحفيز 
املشاركة

 8-3-2
إطالق 

مبادرات 
املشاركة 

املحلية 
العامة 

ومبادرات 
التسويق 

لزيادة 
استهالك 

الرتفيه 
املحيل 

وتشجيعه

 زيادة املشاركة الجامهريية 
الداخلية من خالل فعاليات 

واسعة النطاق يف أكرب 
ثالثة مدن باإلضافة إىل 
مبادرات التسويق يف 

جميع أنحاء البالد لزيادة 
االستفادة من سبل الرتفيه 
املنزيل وزيادة املشاركة 

بني الدميوغرافيات لتخصيص 
%2.9 من نفقات األرس لصالح 

الرتفيه املنزيل من خالل 
الوصول إىل جميع سكان 

اململكة.
	 زيادة القبول االجتامعي 

لخيارات الرتفيه املنزيل 
املختلفة.

	 وضع منصة اتصاالت وإطالق 
حمالت تسويقية ملدة أربعة 

أشهر يف السنة.
	 تنظيم فعالية واسعة 

النطاق كل عام يف املدن 
الرئيسية مثل الرياض وجدة 

والدمام

	 حمالت إعالمية كبرية تصل إىل 
جمهور كبري يف كل عام

	 أحداث واسعة النطاق يف 
كل عام يف املدن الكربى 

وإرشاك مختلف أصحاب 
املصلحة )التعليم ورأس 

املال والتقنية واملستهلكني 
واملواهب(. تشتمل األحداث 

عىل البطوالت، واألنشطة 
املدرسية، إلخ.

	 زيادة الوعي واملشاركة يف 
الرتفيه املحيل والعاملي يف 

جميع أنحاء البالد
	 زيادة القبول االجتامعي 

لخيارات الرتفيه املنزيل بني 
جميع الخصائص الدميوغرافية
زيادة االستهالك يف الرتفيه 

املنزيل

 الهيئة ال
العامة 
لإلعالم 

الtمريئ 
واملسموع

	 النسبة املئوية 
لنفقات األرسة 
اإلجاملية عىل 

الرتفيه 
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الركيزة	

االسرتاتيجية

اسم	

املبادرة
األثروصف	املبادرة

فرص	

التخصيص
النوع

الجهة	

الرئيسية

مؤرش	األداء	

الرئييس	لربنامج	

تحقيق	الرؤية	

املعني	باملبادرة

تحفيز 
املشاركة

 8-3-3
تنظيم 

فعاليات 
رئيسية 

وموسمية 
برعاية 

الحكومة

إقامة رشاكات مع القطاع 
الخاص لتنظيم حوايل 50 

فعالية رئيسية سنوية 
تقريباً يف اململكة إلطالق 

هذا القطاع وبيان التغيريات 
الداخلة عليه لزيادة نفقات 

األرسة عىل األنشطة 
الرتفيهية خارج املنزل 

وتوفري خيارات ترفيهية 
لسكان اململكة. يتمثل هدف 
عام 2020 يف حضور حوايل 

6 ماليني شخص ألضخم 3 
فعاليات رئيسية )العيد 

الوطني، عيد األضحى، وعيد 
الفطر(

	 تحديد الجدول الزمني 
للفعاليات لكل منطقة

	 تصميم حمالت اتصال 
اسرتاتيجية تتعلق بجميع 

أنواع الفعاليات
	 تنظيم وإطالق الفعاليات 

الرئيسية

	 أجندة األحداث الوطنية 
واملهرجانات

	 حمالت التواصل االسرتاتيجي 
التي تروج لعروض الرتفيه التي 

ترعاها الحكومة محلياً ودولياً
	 أحداث رئيسية عىل نطاق 

واسع مع حضور حوايل 3 
مليون يف اليوم الوطني، 

و1.5 مليون يف عيد األضحى 
و1.5 مليون يف عيد الفطر يف 

عام 2020
	 إنفاق األرس السعودية خالل 

ھذه املناسبات
	 انخفاض عدد املسافرين من 

اململكة إىل وجهات أخرى 
للرتفيه خالل هذه املناسبات
	 زيادة التامسك االجتامعي

	 تكوين صورة إيجابية للمملكة 
عىل الصعيد الدويل

الهيئة ال
العامة 
للرتفيه

	 عدد الفعاليات 
الرتفيهية املقامة

	 النسبة املئوية 
لنفقات األرسة 
اإلجاملية عىل 

الرتفيه 
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الركيزة	

االسرتاتيجية

اسم	

املبادرة
األثروصف	املبادرة

فرص	

التخصيص
النوع

الجهة	

الرئيسية

مؤرش	األداء	

الرئييس	لربنامج	

تحقيق	الرؤية	

املعني	باملبادرة

تحفيز 
املشاركة

  8-3-4 
تطوير منصة 

تواصل 
عامة سهلة 

الوصول 
تحتوي 

عىل اإلطار 
التنظيمي 
واملعايري 

لقطاع 
الرتفيه 

إنشاء منصة تقنية معلومات 
واضحة وسهلة ومتاحة 

للجمهور تعمل عىل تلخيص 
اإلطار التنظيمي واملبادئ 
التوجيهية لتسهيل تشغيل 

األعامل التجارية وااللتزام 
باللوائح فضالً عن الزيادة 

يف إنفاق األرس عىل وسائل 
الرتفيه من خالل تسهيل 

رشاء التذاكر. يتمثل هدف 
عام 2020 يف أن يكون لدينا 

أكرث من 3 مليون زيارة إىل 
املوقع يف السنة 

	 جمع اللوائح إتاحتها 
للجمهور

	 إنشاء موقع عىل شبكة 
اإلنرتنت ونرشه بحيث تكون 

به جميع اللوائح باإلضافة 
إىل قاعدة بيانات بالفعاليات 

وإمكانية بيع التذاكر

	 مبادئ توجيهية واضحة 
وبسيطة ومبتكرة لإلطار 

التنظيمي
	 منصة ديناميكية سهلة 

االستخدام ميكن الوصول من 
خاللها إىل معلومات قطاع 

الرتفيه واإلطار التنظيمي
	 منصة ديناميكية سهلة 
االستخدام ميكن لبائعي 

الرتفيه والعمالء الوصول إليها 
	 زيادة اإلنفاق الرتفيهي خارج 

املنزل
	 زيادة عدد الفعاليات 
الرتفيهية خارج املنزل

الهيئة ال
العامة 
للرتفيه

	 عدد األماكن 
الرتفيهية

	 عدد الفعاليات 
الرتفيهية املقامة

	 النسبة املئوية 
لنفقات األرسة 
اإلجاملية عىل 

الرتفيه 

1-4-8 وضع اللوائح
تصميم 
أنظمة 
وإطار 

حوكمة 
شاملني 

للرتفيه خارج 
املنزل

وضع قانون وإطار تنظيمي 
شامل وهيكل حوكمة للقطاع 

من أجل متكني منو القطاع 
ونجاحه بهدف زيادة عروض 

الرتفيه
	 وضع وإصدار إطار عمل 

تنظيمي شامل يوضح 
بالتفصيل خيارات الرتفيه 

املسموح بها
	 تحديد مخطط تنظيمي 

مفصل وتعيني هيئة رقابية

	 تحديد اإلطار التنظيمي 
والحوكمة لقطاع الرتفيه خارج 

املنزل
	 تحديد معايري الجودة 

وإرشادات التفتيش لضامن 
جودة الخدمة وتقديم املكان

	 عملية ترخيص فعالة وبسيطة 
ألنشطة الرتفيه خارج املنزل

	 زيادة االلتزام االجتامعي 
وفهم اإلطار التنظيمي لقطاع 

الرتفيه من خالل منصة سهلة 
وبسيطة ميكن الوصول إليها

	 خدمة عالية الجودة 
	 زيادة عدد الكيانات يف قطاع 

الرتفيه خارج املنزل بسبب 
سهولة إجراءات الرتخيص

مبادرات ال
ذات 

أسبقية

الهيئة 
العامة 
للرتفيه

	 عدد األماكن 
الرتفيهية

	 عدد الفعاليات 
الرتفيهية املقامة

	 النسبة املئوية 
لنفقات األرسة 
اإلجاملية عىل 

الرتفيه 

إعداد 
األنظمة 
واللوائح

 8-4-2
وضع إطار 

حوكمة 
وإطار 

تنظيمي 
شامل لقطاع 

الرتفيه 
املنزيل

تحديد أدوار كل كيان حكومي 
ومسؤولياته وتبسيطها 
فضالً عن وضع مجموعة 

شاملة من اللوائح وتحديثها 
إلتاحة فرصة النمو والنجاح 

وضامن إتاحة %100 من 
املنتجات العاملية الرئيسية 

يف وقت نرشها يف 
اململكة مام يتيح للسكان 

إنفاق %2.9 من نفقات 
األرسة عىل منتجات الرتفيه 

املنزيل
	 تحديد خيارات الرتفيه 

املسموح بها
	 وضع إطار حوكمة يوضح 

األدوار التي تضطلع بها 
الجهات التنظيمية

	 إرشاك القطاع الخاص 
يف عملية صنع القرار من 

خالل تنظيم ورش العمل 
يف جميع املدن الرئيسية 

وإنشاء مجلس قطاعي
	 تحديد الترشيعات املقيدة 
والفجوات املتعلقة بعملية 

إصدار الرتاخيص والعرض 
والتعديالت

	 تحديد خيارات الرتفيه 
املسموح بها

	 وضع إطار للحوكمة يوضح 
أدوار مختلف الهيئات الرقابية

	 إرشاك القطاع الخاص يف 
صنع القرار من خالل تنظيم 

ورش عمل يف املدن الكربى، 
وإنشاء مجلس قطاعي

	 تحديد الترشيعات التقييدية، 
والثغرات يف الرتاخيص 

وتقديم التعديالت

مبادرات ال
ذات 

أسبقية

الهيئة 
العامة 
لإلعالم 

املريئ 
واملسموع

	 عدد وسائل 
اإلعالم املتاحة

	 النسبة املئوية 
ألهم العناوين 

املتاحة يف غضون 
3 أشهر من النرش 

العاملي
	 النسبة املئوية 

لنفقات األرسة 
اإلجاملية عىل 

الرتفيه 
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الركيزة	

االسرتاتيجية

اسم	

املبادرة
األثروصف	املبادرة

فرص	

التخصيص
النوع

الجهة	

الرئيسية

مؤرش	األداء	

الرئييس	لربنامج	

تحقيق	الرؤية	

املعني	باملبادرة

وضع منوذج 
متويل 

مستدام

 1-5-8دعم 
وتحفيز 

االستثامرات 
يف قطاع 

الرتفيه

إنشاء صندوق ترفيهي 
يهدف إىل تشجيع القطاع 
الخاص عىل االستثامر يف 

املناطق األقل جاذبية 
تجارياً وتطوير منظومة 

من الرشكات الصغرية 
واملتوسطة الجديدة من 

أجل تعزيز إنشاء املحتوى 
املحيل. يتمثل مستهدف 

عام 2020 يف رصف حوايل 
440 مليون ريال سعودي 
عىل حوايل 600 مرشوع 

من املشاريع الصغرية 
واملتوسطة

	 إنشاء حوافز للرشكات 
الخاصة لالستثامر يف 

املناطق األقل جاذبية تجارياً
	 تحديد اسرتاتيجية وبرنامج 

لرعاية املشاريع الصغرية 
واملتوسطة واختيار تلك 

املشاريع التي سيتم تقديم 
الدعم املايل لها

	 إنشاء صندوق برأسامل 
سنوي يبلغ 440 مليون ريال 

سعودي لتخصيصها
	 450 حدثاً يف املناطق 

التجارية غري الجذابة يف عام 
2020

	 وضع خطة وحوافز شاملة 
لكل فئات الرتفيه لتستهدف 

االستثامرات يف مناطق أقل 
جاذبية

	 تقييم املشاريع الصغرية 
واملتوسطة )التحديات 

والفرص( 
	 برنامج حوافز ودعم شامل 

موجه لتنظيم املشاريع 
الصغرية واملتوسطة

	 تطوير متطلبات التمويل 
ومعايريه وخططه االستثامرية

	 زيادة األنشطة الرتفيهية 
خارج املنزل يف املناطق التي 

كانت غري موجودة سابقاً
	 زيادة اإلنفاق الرتفيهي خارج 

املنزل يف املناطق الريفية
	 تحسني نوعية الحياة بشكل 

عام يف املناطق التي مل تكن 
جذابة تجارياً

مبادرات ال
ذات 

أسبقية

الهيئة 
العامة 
للرتفيه

	 عدد األماكن 
الرتفيهية

	 عدد الفعاليات 
الرتفيهية املقامة

	 النسبة املئوية 
لنفقات األرسة 
اإلجاملية عىل 

الرتفيه 
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5.ي الرتويح

كام هو مبني يف القسمني 1 و2، ميتلك برنامج جودة الحياة 2020 مؤرشات األداء الرئيسية التي تندرج 
ضمن فئة الرتويح بشكل كامل. ويتضمن الجدول التايل قامئة باملبادرات ضمن هذه الفئة مع وصف 

موجز والجهة املسؤولة. باإلضافة إىل ذلك، يتضمن الشكل التايل استعراضاً مصوراً يحتوي عىل 
تخطيط للمبادرات مقابل الركائز االسرتاتيجية.

الشكل 61: الرتفيه

لجنة الربنامج ورئيسها

الشكل 60: الثقافة

تقديم خيارات للتمتع بنمط حياة مفعم بالحيوية لسكان اململكة

تطوير املرافق

 وضع اللوائح

وضع منوذج متويل مستدام

التواصل بشكل فعال

توجيه املشاركةتقديم العروض

 توفري أعىل مستوى من جودة الحياة لكافة املقيمني يف اململكة

98 6

2

2

1-2--7 تطوير األنشطة الثقافية يف اململكة العربية السعودية
4-2--7 تطوير وتعزيز القطاع السيناميئ يف اململكة

5-2--7 إطالق قطاع السينام يف اململكة العربية السعودية
3-2--7 بناء املدينة اإلعالمية

6-2--7 إنشاء أكادميية سعودية لألفالم الوثائقية
7-2--7 إنشاء مراكز للفنون الجميلة يف الجامعات

8-2--7 إنشاء مركز الفنون واإلبداع الرقمي
2-2--7 الدعم غري املايل لقطاع الفنون والثقافة

7-3--7 إنشاء أكادميية الفنون املتخصصة

 •
 •

 •
 •
 •
 •
 •
 •

 •

6-3--7 تشجيع املشاركة العامة املحلية
8-3--7 تعزيز الثقافة السعودية يف الخارج

1-3--7 تعزيز البنية التحتية واملشاركة يف املسابقات الثقافية والفنية 
املحلية والدولية للبنني يف املدارس

2-3--7 تنفيذ حصص فنية للطلبة و الطالبات
3-3--7 تعزيز املشاركة يف املسابقات الثقافية والفنية املحلية والدولية 

للبنات يف املدارس
4-3--7 تطوير طرق مبتكرة للقراءة يف املدارس

9-3--7 إنشاء حاضنات للفنون يف الجامعات السعودية
10--3--7 تأسيس الجمعيات الثقافية

 •
 •

 •

 •
 •

 •
 •

 •

1-1--7 تجديد املكتبات العامة
2-1--7 السامح باستخدام املسارح الجامعية إلجراء األنشطة املجتمعية

3-1--7 بناء مجمع الفنون املليك 
4-1--7 انشاء جزيرة للفنون و الثقافة يف جدة 

5-1--7 إنشاء متحف حائل االفرتايض
6-1--7 افتتاح مواقع ثقافية (بحيث تشمل املسارح واملعارض الفنية 

واملكتبات) يف كافة أرجاء اململكة العربية السعودية

 •
 •

 •
 •
 •

 •

إجاميل عدد املبادرات xx

1-4--7 تطوير حوكمة القطاع الثقايف الشامل واإلطار التنظيمي
2-4--7 إعداد جهة متكاملة لتلبية احتياجات الرشكات املبتكرة

 •
 •

1-5--7 تسهيل إجراءات التمويل املقدم من القطاع الخاص القطاع الثقايف
2-5--7 إنشاء صناديق ثقافية وطنية تدعم جميع القطاعات الفرعية الثقافية

 •
 •

1-4--7 تطوير حوكمة القطاع الثقايف الشامل واإلطار التنظيمي
2-4--7 إعداد جهة متكاملة لتلبية احتياجات الرشكات املبتكرة

 •
 •

تقديم خيارات للتمتع بنمط حياة مفعم بالحيوية لسكان اململكة

 وضع اللوائح

وضع منوذج متويل مستدام

التواصل بشكل فعال

 توفري أعىل مستوى من جودة الحياة لكافة املقيمني يف اململكة

4توجيه املشاركة
1-3--8 تطوير حمالت التواصل لتعزيز 

القبول االجتامعي وجذب املستثمرين 
إىل الدخول يف قطاع الرتفيه

2-3--8 إطالق مبادرات التسويق 
املحيل

3-3--8 تنظيم الفعاليات الرئيسية 
التي ترعاها الحكومة

 •

 •

 •

4-3--8 تطوير منصة تنظيمية ميكن 
الوصول إليها خارج املنزل

 •

• 1-4--3 إعداد األنظمة واللوائح املرورية

إجاميل عدد املبادرات

6تقديم العروض
1-2--8 رسم مخطط للرتفيه خارج 

املنزل
2-2--8 توفري العوامل التي تعمل 

عىل إنجاز مشاريع األعامل الرتفيهية 
يف أٍرسع صورة ممكنة

 •

 •

3-2--8 إنشاء مراكز للتنمية واالبتكار
4-2--8 الرتويج للرتفيه املنزيل يف 
اململكة العربية السعودية بالخارج 

والرتويج للمنتجات الدولية باململكة 
العربية السعودية

 •
 •

5-2--8 إنشاء أكادميية "آي ديفيلوب" 
السعودية لأللعاب اإللكرتونية 

الرتفيهية
6-2--8 تشكيل مجموعة مستدامة 

من العاملني يف قطاع الرتفيه

 •

 •

2تطوير املرافق
1-1--8 تعزيز مركز األمري سلطان 

للثقافة والرتفيه
2-1--8 وضع مخطط للرتفيه 

املنزيل

 •

 •

2

1

xx

لجنة الربنامج ورئيسها

الشكل 62: الرتويح

تقديم خيارات للتمتع بنمط حياة مفعم بالحيوية لسكان اململكة

تطوير املرافق

 وضع اللوائح

وضع منوذج متويل مستدام

التواصل بشكل فعال

توجيه املشاركةتقديم العروض

 توفري أعىل مستوى من جودة الحياة لكافة املقيمني يف اململكة

111

1

• 1-3--9 إطالق مبادرات املشاركة العامة املحلية واملبادرات التسويقية• 1-2--9 تقديم املناهج التعليمية للمواطنني السعوديني• 1-1--9 تعزيز العروض الرتفيهية يف جميع أرجاء اململكة العربية السعودية

إجاميل عدد املبادرات

1

xx

• 1-4--9 وضع إطار شامل للتنظيم والحوكمة يتعلق بالقطاع

• 1-5--9 جذب املستثمرون األجانب وتحفيز عملية تقديم العروض

الركيزة	

االسرتاتيجية

اسم	

املبادرة
األثروصف	املبادرة

فرص	

التخصيص
النوع

الجهة	

الرئيسية

مؤرش	األداء	

الرئييس	لربنامج	

تحقيق	الرؤية	

املعني	باملبادرة

 تطوير 
املرافق

1-1-9 تعزيز 
العروض 

الرتويحية 
يف جميع 

أرجاء 
اململكة 

 تطوير مخطط البنية التحتية 
للقطاع الفرعي الرتفيهي 

لتوفري منافذ أطعمة ومرشوبات 
إضافية ومساحة بيع بالتجزئة 

إضافية، فضالً عن القيام 
بإنشاءات تطويرية إبداعية عرب 

املدن الكربى يف اململكة 
لتحسني تنوع العروض الرتفيهية. 
يتمثل مستهدف عام 2020 يف 

بناء 1322 مطعامً جديداً و1127 
مقهى جديداً وزيادة مساحة 
البيع بالتجزئة مبقدار 390 ألف 

مرت مربع إضافية من مراكز 
التسوق من أجل أن يصل اإلنتاج 

إىل جميع سكان اململكة 
	 تحفيز القطاع الخاص عىل 
تطوير البنية التحتية لقطاع 

الرتفيه يف جميع أنحاء اململكة 
	 تحديد الطهاة املشهورين 

عاملياً )مثل الطهاة الحاصلني 
عىل نجمة أو أكرث من نجوم 

ميشالن( 
	 متكني تجار التجزئة من أصحاب 

الجودة العالية من دخول السوق 
السعودية.

	 تنفيذ ثالثة ”مشاريع تطويرية 
إبداعية“ يف الرياض وجدة 

والدمام، مبا يؤثر إيجابياً عىل 
صورة اململكة عىل الصعيد 

العاملي

	 املشاريع 
األيقونية التي تؤثر 
إيجابياً عىل التصور 
العاملي للمملكة 

	 زيادة نسبة متثيل 
العالمة التجارية 

العاملية

 برنامج جودة نعم
الحياة 2020  

إىل أن يتم 
إسناد الجهة 

املسؤولة

	 مساحة املوالت 
باملرت املربع عىل 

الفرد
	 عدد املشاريع 

األيقونية
	 عدد محالت 

األطعمة 
واملرشوبات  
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الركيزة	

االسرتاتيجية

اسم	

املبادرة
األثروصف	املبادرة

فرص	

التخصيص
النوع

الجهة	

الرئيسية

مؤرش	األداء	

الرئييس	لربنامج	

تحقيق	الرؤية	

املعني	باملبادرة

تقديم 
العروض

 9-2-1
تقديم 

املناهج 
التعليمية 
للمواطنني

تعزيز الكفاءات السعودية 
املحلية لتوفري فرص ريادة 

املشاريع يف القطاع والنهوض 
بالقوى العاملة املحلية يف 

القطاع الرتفيهي من خالل دعم 
الربامج التعليمية ذات الصلة. 
تتمثل مستهدفات 2020 يف 
تقديم 20 منحة عىل الصعيد 

الوطني و30 منحة تعليمية 
عىل الصعيد العاملي للشباب 

السعودي.
	 تطوير املناهج التعليمية لجذب 
األجيال السعودية الجديدة صوب 

قطاع الرتفيه ورعاية الربامج 
التبادلية الدولية.

	 دعم الرشكات الوطنية الكربى 
من خالل الربامج الدولية للتعرف 

عىل أفضل املامرسات املقرر 
تطبيقها يف اململكة 

	 تحسین اإلدراك 
املحيل لقطاع 
الرتفيه وجذب 

املواهب السعودية
	 زيادة عدد 

الطالب السعوديني 
امللتحقني بربامج 

الرتفيه
	 زيادة عدد الطهاة 

السعوديني

مبادرات ال
ذات 

أسبقية

 برنامج جودة 
الحياة 2020  

إىل أن يتم 
إسناد الجهة 

املسؤولة

	 عدد محالت 
األطعمة 

واملرشوبات   

تحفيز 
املشاركة

 
1-3-9إطالق 

مبادرات 
املشاركة 

املحلية 
العامة 

ومبادرة 
التسويق 

لزيادة 
استهالك 

الرتويح 
وتشجيعه

 إطالق مبادرات مشاركة 
الجمهور والتسويق للحفاظ 

عىل مستويات اإلنفاق الحالية 
يف قطاع الرتفيه. يتمثل 

مستهدف عام 2020 يف الحفاظ 
عىل املستويات الحالية البالغة 

5.57٪ من اإلنفاق االستهاليك 
يف خدمات األغذية واملرشوبات 

واملشاركة مع جميع السكان 
السعوديني

	 وضع اسرتاتيجية تواصل تُسلط 
الضوء عىل توافر املعروضات 

الرتفيهية ومزاياها
وضع اسرتاتيجية تسويق لتعزيز 

	 رواج الخيارات الرتفيهية يف 
اململكة 

	 إطالق فعاليات واسعة النطاق 
يف الرياض وجدة والدمام كل 

عام

	 تحسني النظرة 
املحلية للقطاع 

الرتفيهي وجذب 
املواهب السعودية

	 زيادة عدد 
الطالب السعوديني 

امللتحقني باملناهج 
التعليمية

	 زيادة عدد الطهاة 
السعوديني

	 زيادة الوعي 
واملشاركة يف 

العروض الرتفيهية 
املحلية السعودية

 برنامج نعم
جودة الحياة 
  20202020
إىل أن يتم 

إسناد الجهة 
املسؤولة

	 نسبة إنفاق 
املستهلك عىل 
عروض األطعمة 

واملرشوبات

وضع 
األنظمة 
واللوائح

1-4-9 وضع 
إطار شامل 

للتنظيم 
والحوكمة 

يتعلق 
بالقطاع 

الرتويحي

تحديث وتطبيق إطار تنظيمي 
ميكِّن تطوير القطاع الرتفيهي 

ونجاحه
	 التأكد من تحديث إطار التنظيم 

والحوكمة وتحديد الفجوات أو 
املجاالت املحتملة بهدف إدخال 

تحسينات عليها
تحديث النصوص القانونية لدعم 

	 رواد األعامل املهتمني بغزو 
مجال الرتفيه وحاميتهم

	 إرشاك القطاع الخاص يف 
عملية صنع القرار من خالل 

تنظيم ورش العمل يف جميع 
املدن الرئيسية

	 القوانني املبسطة 
التي تنظم قطاع 

الرتفيه
	 تقلیل تعقيد 

اإلجراءات الحکومیة 
املتعلقة بقطاع 

الرتويح
	 تحسني سهولة 

فتح أنشطة ترفيهية 
جديدة

مبادرات ال
ذات 

أسبقية

 برنامج 
جودة الحياة 
  20202020
إىل أن يتم 

إسناد الجهة 
املسؤولة

عدد محالت األطعمة 
	 واملرشوبات 

	 مساحة املوالت 
باملرت املربع عىل 

الفرد
	 نسبة إنفاق 

املستهلك عىل 
عروض األطعمة 

واملرشوبات
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الركيزة	

االسرتاتيجية

اسم	

املبادرة
األثروصف	املبادرة

فرص	

التخصيص
النوع

الجهة	

الرئيسية

مؤرش	األداء	

الرئييس	لربنامج	

تحقيق	الرؤية	

املعني	باملبادرة

وضع منوذج 
متويل 

مستدام

1-5-9 جذب 
املستثمرين 

األجانب 
وتقديم 

عروض 
الرتويح 

التحفيزية

جذب املستثمرين من خارج 
اململكة لتوجيه االستثامرات 

األجنبية املبارشة نحو األنشطة 
الرتفيهية يف البالد وتحسني 

جودة املعروضات الرتفيهية عن 
طريق جذب طهاة الطعام الفاخر 

وأفضل العالمات التجارية يف 
البيع بالتجزئة. تتمثل مستهدفات 

عام 2020 يف جذب 10 طهاة 
و30 من أفضل العالمات التجارية 

لبيع التجزئة
	 إعداد دراسات جدوى تبني 

عوائد الفرص االستثامرية
	 تعزيز فرص االستثامر من خالل 

الفعاليات والحمالت اإلعالمية 
يف البلدان املستهدفة

	 تحديد الطهاة املشهورين 
عاملياً وجذبهم )أي الطهاة 

الحائزين عىل نجمة ميشالن 1+( 
من خالل متويل الرشكات الناشئة 

يف املدن الكبرية واملدن غري 
الكبرية

	 دعم تجار التجزئة الذين 
يقدمون أفضل جودة يف 

الدخول إىل السوق السعودية 
من خالل تغطية مصاريف اإليجار 

األولية ملدة 3 سنوات لحوايل 
10 تجار تجزئة كل عام

مبادرات ال
ذات 

أسبقية

 برنامج جودة 
الحياة 2020  

إىل أن يتم 
إسناد الجهة 

املسؤولة

	 عدد املطاعم 
الراقية

	 النسبة املئوية 
لتمثيل العالمات 

التجارية العاملية
	 عدد املشاريع 

األيقونية
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5.ل مبادرات شاملة

إن الطبيعة املتفاوتة للقطاعات التي تندرج تحت مفهوم »منط الحياة«، تستلزم وجود مظلة شاملة 
لبعض املبادرات وتتطلب من الربنامج أن يلعب دوراً حيادياً يف تنفيذ هذه املبادرات مثل املبادرات 

املتعلقة بالرتويج لجودة الحياة أو األنظمة والترشيعات املمكنة لكافة املبادرات األخرى أو تطوير 
مؤرش عاملي يختص بقياس مستوى جودة الحياة يف اململكة.

كام يعترب الربنامج جهة مركزية تقوم بالتنسيق بني الجهات املختلفة لضامن املواءمة وتحقيق 
التطلعات.

                 

لجنة الربنامج ورئيسها

الشكل 64: املشاركة املجتمعية

تقديم خيارات للتمتع بنمط حياة مفعم بالحيوية لسكان اململكة

تطوير املرافق

 وضع اللوائح

وضع منوذج متويل مستدام

التواصل بشكل فعال

توجيه املشاركةتقديم العروض

 توفري أعىل مستوى من جودة الحياة لكافة املقيمني يف اململكة

87 1

1

1

1-2--10 إنشاء منصة لتمكني املشاركة يف األنشطة التطوعية
2-2--10 إنشاء املركز الوطني لتنمية القطاع غري الربحي

3-2--10 إنشاء مخترب االبتكار االجتامعي
4-2--10 حوكمة املنظامت غري الربحية وتصنيفها

5-2--10 السياحة الطوعية الداخلية بالرشاكة مع رجال األعامل
6-2--10 إعادة تأهيل القوى العاملة وتوفري فرص العمل يف القطاع غري 

الربحي
7-2--10 انشاء املركز الوطني لتنمية القطاع الغري ربحي 

8-2--10 انشاء مخترب االبتكار االجتامعي 

 •
 •

 •
 •
 •

 •
 •

 •

1-3--10 بناء ثقافة التطوع وتوفري الحوافز الداعية لها
2-3--10 تطوير بوابة إلكرتونية متكاملة لربنامج تحقيق البوابة (املعروفة سابًقا 

باسم دايم)
3-3--10 متكني وتنظيم العمل التطوعي يف القطاع غري الربحي والحكومة

4-3--10 إنشاء نوادي تربوية وترفيهية بعد الدوام املدريس يف األحياء
 5-3--10 زيادة الوعي مبامرسة الهوايات من خالل الفعاليات والحمالت

6-3--10 تنظيم ومتكني املشاركة املجتمعية
7-3--10 التشجيع تطوير فرق الهوايات خالل توفري الحوافز والدعم الفعال 

(مثل التدريب)

 •
 •

 •

 •
 •

 •

 •

CHG 1-1--10 تفعيل األصول املوجودة ومتكني االستفادة من مرافق أنشطة •

إجاميل عدد املبادرات xx

CHG 2-4--10 تسهيل امكانية عىل الحصول عىل تراخيص •

• 1-5--10 تعزيز النظام البيئي لهواية من خالل التمويل

لجنة الربنامج ورئيسها

الشكل 63: الرتويح

1-5--11 تطوير رشاكة مع القطاع الخاص لتشغيل الرياضة املرافق الرياضة و الرتفيه (من خالل إقامة األحداث, تأجري املرافق)
2-5--11 استقطاب أفضل رشكات الرتفيه ومنط الحياة يف العامل إىل اململكة 

 •
 •

1-6--11 تسويق برنامج منط الحياة والرتويج له
2-6-11 مؤمتر منط الحياة السنوي

3-6--11 إنشاء مكتب برنامج تحقيق الرؤية
4-6--11 تنفيذ منصة منط حياة متكاملة                                             

5-6-11 انشاء اول مؤرش انجاز عاملي لسياسة قيادة منط الحياة 

 •
 •
 •
 •
 •

تقديم خيارات للتمتع بنمط حياة مفعم بالحيوية لسكان اململكة

تطوير املرافق

 وضع اللوائح

وضع منوذج متويل مستدام

التواصل بشكل فعال

توجيه املشاركةتقديم العروض

 توفري أعىل مستوى من جودة الحياة لكافة املقيمني يف اململكة

2

1

1-1--11 تطوير رشاكات داخل القطاع الخاص لتفعيل الرياضة يف القطاع الحكومي 
واملرافق الثقافية والرتفيهية (من خالل الفعاليات والتأجري)

2-1-11 إنشاء مرافق منط حياة عالية املستوى يف مشاريع اإلسكان التنموية

 •

 •

إجاميل عدد املبادرات

2

5

xx

• 1-4-11 مبادرة القوانني واللوائح

  

الركيزة	

االسرتاتيجية
األثروصف	املبادرةاسم	املبادرة

فرص	

النوع التخصيص
الجهة	

الرئيسية

مؤرش	األداء	الخاص	

بربنامج	تحقيق	

الرؤية	املعني 

باملبادرة

وضع منوذج 
متويل 

مستدام

 1-5-11تطوير 
رشاكات داخل 
القطاع الخاص 

لتشغيل املرافق 
الحكومية الرياضية 

والرتفيهية 
والثقافية )من 
خالل الفعاليات 

والتأجري(

العمل عىل إقامة رشاكات مع 
القطاع الخاص لتشغيل وصيانة 

املرافق الحكومية بكفاءة 
وفعالية

	 إعداد قاعدة بيانات للمرافق 
الحكومية يف جميع الكيانات 

وقطاعات منط الحياة
	 االتفاق مع الجهات املعنية 

عىل معايري التشغيل والصيانة
	 إقامة رشاكات مع القطاع 

الخاص لتشغيل وصيانة 
املرافق الرياضية والرتفيهية 

والثقافية

هدف 2020:
-10 مدارس, 3 

منشآت رياضية 
ومنشأتني ثقافيتني، 

يتم تفعيلها يف 
كل منطقة بنسبة 
تشغيل للمنشآت 

من %80 إىل 90% 
حسب املنطقة 

برنامج نعم
جودة 
الحياة
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الركيزة	

االسرتاتيجية
األثروصف	املبادرةاسم	املبادرة

فرص	

النوع التخصيص
الجهة	

الرئيسية

مؤرش	األداء	الخاص	

بربنامج	تحقيق	

الرؤية	املعني 

باملبادرة

التواصل 
بشكل فعال

 4-6-11تطوير 
منصة منط الحياة 

املتكاملة 

تصميم وإطالق مواقع أو 
تطبيقات شاملة للمواطنني 
واملقيمني من أجل العثور 

عىل فرص الرتفيه والرياضة 
والفنون والثقافة. من ضمن 

مستهدفات 2020 الوصول 
اىل  1.1 مليون تحميل 

للتطبيقات. سيتضمن املوقع 
ما ييل:

	 ملف تعريف لكل مواطن 
وتفضيالته مبا يسهل عمليات 

تطابق الفرص والتفضيالت 
الشخصية.

 	 تقويم الفعاليات ملرة 
واحدة يف مجاالت الرياضة 

والفنون والثقافة وتوفري 
معلومات دقيقة عن نوادي 

الهوايات الحالية واملتاحف 
واملسارح ودور السينام

	 بوابة لتسجيل األندية 
والفعاليات والنرش 

واملوافقات
	 ملخص القواعد واألنظمة 

املرتبطة باألفراد )قوانني 
الحامية والرتفيه املعتمد( 

واملؤسسات )قواعد النادي، 
ملخص عملية التسجيل.(

	 بوابة مبيعات التذاكر أو 
التسجيل

هدف 2020:
- تنزيل مليون مرة  

- متوسط زيارة 
الصفحة لكل 

مستخدم 8 دقائق 
-%100 نسبة 

الوصول وتوافر 
املنصة 

ذات نعم
أسبقية 

برنامج 
جودة 
الحياة

	عدد األنشطة 
الثقافية والفنية
	عدد الفعاليات 

الرتفيهية 
نسبة املامرسني 
لألنشطة الرياضية

 إعداد 
األنظمة 
واللوائح

 1-4-11مبادرة 
اللوائح واألنظمة

سيؤدي إىل زيادة مشاركة 
املواطنني واملقيمني 

يف األنشطة املتعلقة 
بنمط الحياة، وزيادة معدل 

االستفادة من املرافق 
الحكومية وتحسني ثقة 

املستثمرين/رجال األعامل 
يف القطاعات املتعلقة 

بنمط الحياة، لذلك تم تحديد 
3 مجاالت تتطلب  تغيرياً فورياً 

يف أنظمتها:
	 متكني املرأة من املشاركة 

يف األلعاب الرياضية يف 
األماكن العامة والسامح 

بدخول مراكز األلعاب الرياضية 
واملالعب

	 السامح بالوصول إىل 
املرافق اململوكة للحكومة، 

واملوافقة املسبقة عىل 
مجموعة كبرية من املرافق 

لترسيع الحجوزات وتعزيز 
سهولة االستخدام

	 تشجيع املساواة بني 
الجنسني للمشاركة يف 

األنشطة الرياضية

هدف 2020:
-من 10 إىل 15 

قانوناً يتم تحديثة  
سنوياً

-تحقيق %100 من 
الوعي اإليجايب 

عند عمل التغيريات 
يف اللوائح 

واألنظمة

مبادرات ال
ذات 

أسبقية

برنامج 
جودة 
الحياة

	 نسبة املامرسني 
لألنشطة الرياضية 

	 نسبة إنفاق 
املستهلك عىل 
العروض الثقافية
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الركيزة	

االسرتاتيجية
األثروصف	املبادرةاسم	املبادرة

فرص	

النوع التخصيص
الجهة	

الرئيسية

مؤرش	األداء	الخاص	

بربنامج	تحقيق	

الرؤية	املعني 

باملبادرة

 التواصل 
بشكل فعال

 11-6-1
التسويق لربنامج 

منط الحياة 
والرتويج لعالمته 

التجارية

تسويق برنامج جودة الحياة 
2020 وأهدافه وتطلعاته 
الرامية إىل تحسني جودة 

الحياة يف اململكة باستمرار
	 إنشاء عالمة تجارية موحدة 

لربنامج جودة الحياة 2020 
لتستخدمها جميع الجهات 

يف حمالتها الرامية إىل 
زيادة التوعية بالقطاع الخاص 

بها )حمالت املستثمرين 
والتوعية لرتفيهية التي 

تطلقها الهيئة العامة للرتفيه، 
وحمالت التوعية باملشاركة 

الجامهريية التي تطلقها 
الهيئة العامة للرياضة، 

وحمالت التوعية بأمناط الحياة 
الصحية واأللعاب الرياضية 

التي تطلقها وزارة التعليم(

هدف 2020:
-البدء يف تشغيل 3 
حمالت سنوية عىل 

مستوى اململكة
الوصول إىل 

20 مليون متابع 
سعودي أو مقيم 

يف قنوات التواصل 
االجتامعي الخاص 

بالربنامج

مكاسب ال
رسيعة

برنامج 
جودة 
الحياة

	عدد األماكن 
الرتفيهية

	عدد الفعاليات 
الرتفيهية املقامة
	 نسبة املامرسني 
لألنشطة الرياضية 

 التواصل 
بشكل فعال

 2-6-11مؤمتر منط 
الحياة السنوي

إقامة مؤمتر سنوي ملدة 
يوم أو يومني لالحتفال 

بالنجاحات الباهرة لربنامج 
تحقيق الرؤية ومناقشة 

الدروس املستفادة واإلعالن 
عن املسار املستقبيل 

باإلضافة إىل األفكار الجديدة 
)مثل االستوديوهات 

املستقبلية(

 هدف 2020:
-تنظيم مؤمتر 

سنوي
-تطبيق %50 إىل 

%75 من األفكار 
املطروحة 

برنامج نعم
جودة 
الحياة

	عدد األنشطة 
الرتفيهية  

	عدد األنشطة 
الثقافية املقامة 

 التواصل 
بشكل فعال

 3-6-11إنشاء مكتب 
برنامج تحقيق 

الرؤية

إنشاء وتشغيل مكتب برنامج 
تحقيق الرؤية ملتابعة التقدم 

املحرز نحو تحقيق تطلعات 
الربنامج فيام يتعلق بجودة 
الحياة وتوفري الدعم الالزم 

للهيئات التنفيذية املشرتكة 
يف خطة تنفيذ الربنامج

	 إنشاء 5 مكاتب ومقر رئييس 
لها يف الرياض

	 وضع إجراءات وعمليات 
حوكمة داخلية واضحة لتنفيذ 
مبادرات برنامج تحقيق الرؤية

	 االستعانة مبا يلزم من 
املوظفني بدوام كامل

هدف 2020:
-توظيف 150 فرداً 

حول اململكة , 
ابتداء من 120  

موظفاً خالل 2018 
و140  موظفاً خالل 

2019

مبادرات ال
ذات 

أسبقية 

برنامج 
جودة 
الحياة

التواصل 
بشكل فعال

 5-6-11إنشاء  
أول مؤرش إنجاز 
عاملي لسياسة 

منط الحياة

مزيج من علم الفردية، 
وإضافة الطابع الشخيص عىل 
املؤسسات االجتامعية، وتغيري 

طبيعة االقتصاد العاملي 
يوفر فرصة واحده للجيل 

الحايل ليحول  الطريقة التي 
يتعلم ويعمل ويعيش بها، 
ويعيد تشكيل كيفية تعرُّف 
كل مواطن سعودي عىل 

املعنى الحقيقي للنجاح عىل 
املستوى الفردي والجامعي 
بقيادة عامل األبحاث بهارفرد، 

“تود روز” الذي قال: “إن 
مبادرات جودة الحياة ستدعم 

علم الفردية بالعمل مع 
الجهات ذات العالقة وسيتم 

عرض مؤرش سياسة منط 
الحياة ألول مرة يف دافوس 

2018 كهدية للعامل” 

هدف 2020:
- أن يشتمل عىل 

املؤرشات املتاحة 
آلخر سنتني )-2019

)2020
- أن يشتمل عىل 

النرش العاملي 
للنتائج، مثل )منتدى 

دافوس يف 2019(

مكاسب نعم
رسيعة

برنامج 
جودة 
الحياة
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الركيزة	

االسرتاتيجية
األثروصف	املبادرةاسم	املبادرة

فرص	

النوع التخصيص
الجهة	

الرئيسية

مؤرش	األداء	الخاص	

بربنامج	تحقيق	

الرؤية	املعني 

باملبادرة

تطوير 
املرافق

 1-1-11  إنشاء 
مرافق منط حياة 
عالية املستوى 

يف مشاريع 
اإلسكان التنموية

كثري من املرافق الحكومية 
غري مستغلة بالكامل. تهدف 

املبادرة إىل تسهيل مشاركة 
القطاع الخاص يف تشغيل 

وصيانة املرافق الحكومية. 
يؤدي تحسني وزيادة كفاءة 

عمليات تشغيل وصيانة 
املرافق الحكومية عرب إرشاك 
القطاع الخاص إىل جذب مزيد 

من املستأجرين واملستخدمني 
لهذه املرافق

	 رفع مستوى 
الحياة والرفاهية 

للمواطنني يف 
املجتمعات 

السكنية.
	 تكامل أدوار 

الجهات املختلفة 
وزيادة املحتوى 

املحيل.
	 خلق وظائف 

جديدة داخل 
املجتمعات 

السكنية.
	 زيادة جاذبية 

املشاريع السكنية  
خصوصاً تلك األماكن 

خارج مراكز املدن

املبادرات نعم
املحورية

وزارة 
اإلسكان

	عدد األماكن 
الرتفيهية

	 نسبة املامرسني 
لألنشطة الرياضية 

وضع منوذج 
متويل 

مستدام

 1-5-11التعاون مع 
الهيئة العامة 

لالستثامر لتطوير 
وتعزيز فرص 

االستثامر

تهدف املبادرة إىل جذب 
فرص االستثامر األجنبي 

لالستثامر يف مبادرات برنامج 
جودة الحياة 2020 وذلك 

من خالل التعاون مع الهيئة 
العامة لالستثامر يف رحلة 

تكون بدايتها تطوير عرض 
تقييمي لحزمة من املبادرات 
ودعم تسويقها للمستثمرين 

وإجراءات العروض االستثامرية 
والتي متتد إىل مرحلة ما بعد 

 After Care ترسية العروض
سيتم تزويد الربنامج بفريق 

خاص من الهيئة لتدشني 
املراحل املطلوبة يف رحلة 

االستثامر. باإلضافة إىل 
إنشاء لجنة لالستثامر يتمثل 

دورها يف اإلرشاف عىل 
تطوير وتنفيذ جميع الفرص 

االستثامرية.

	 تقليل اإلنفاق 
الحكومي

	 تعظيم جاذبية 
الفرص االستثامرية 

للقطاع الخاص
	 تعظيم األثر 

االجتامعي 
واالقتصادي

	 إعطاء األولوية 
لالستثامرات 

املتقدمة
	 تعظيم املنافسة 

يف القطاع الخاص 
بغية ضامن متيز 

الجودة واالستدامة.

املبادرات نعم
املحورية

برنامج 
جودة 
الحياة

	عدد األماكن 
الرتفيهية

	 عدد البنى 
التحتية الثقافية 

املعروضة
	 نسبة إنفاق 

املستهلك عىل 
العروض الثقافية
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املشاركة االجتامعية 5.ك 

كام هو مبني يف القسمني 1 و2، متتلك برامج تحقيق الرؤية األخرى مؤرشات األداء الرئيسية التي 
تندرج ضمن فئة املشاركة االجتامعية )برنامج التحول الوطني 2020(. ستدرج املبادرات التالية، التي 

ُجمعت من الجهات املسؤولة، يف محفظة املبادرات الخاصة بربامج تحقيق الرؤية ذات الصلة، ولكنها 
أُدرجت يف خطة التنفيذ هذه ليك تكون قادرة عىل تقديم ملحة عامة عن األنشطة املطلوبة لتلبية 

أهداف جودة الحياة. باإلضافة إىل ذلك، يتضمن الشكل التايل استعراضاً مصوراً يحتوي عىل تخطيط 
للمبادرات مقابل الركائز االسرتاتيجية. 

لجنة الربنامج ورئيسها

الشكل 64: املشاركة املجتمعية

تقديم خيارات للتمتع بنمط حياة مفعم بالحيوية لسكان اململكة

تطوير املرافق

 وضع اللوائح

وضع منوذج متويل مستدام

التواصل بشكل فعال

توجيه املشاركةتقديم العروض

 توفري أعىل مستوى من جودة الحياة لكافة املقيمني يف اململكة

87 1

1

1

1-2--10 إنشاء منصة لتمكني املشاركة يف األنشطة التطوعية
2-2--10 إنشاء املركز الوطني لتنمية القطاع غري الربحي

3-2--10 إنشاء مخترب االبتكار االجتامعي
4-2--10 حوكمة املنظامت غري الربحية وتصنيفها

5-2--10 السياحة الطوعية الداخلية بالرشاكة مع رجال األعامل
6-2--10 إعادة تأهيل القوى العاملة وتوفري فرص العمل يف القطاع غري 

الربحي
7-2--10 انشاء املركز الوطني لتنمية القطاع الغري ربحي 

8-2--10 انشاء مخترب االبتكار االجتامعي 

 •
 •

 •
 •
 •

 •
 •

 •

1-3--10 بناء ثقافة التطوع وتوفري الحوافز الداعية لها
2-3--10 تطوير بوابة إلكرتونية متكاملة لربنامج تحقيق البوابة (املعروفة سابًقا 

باسم دايم)
3-3--10 متكني وتنظيم العمل التطوعي يف القطاع غري الربحي والحكومة

4-3--10 إنشاء نوادي تربوية وترفيهية بعد الدوام املدريس يف األحياء
 5-3--10 زيادة الوعي مبامرسة الهوايات من خالل الفعاليات والحمالت

6-3--10 تنظيم ومتكني املشاركة املجتمعية
7-3--10 التشجيع تطوير فرق الهوايات خالل توفري الحوافز والدعم الفعال 

(مثل التدريب)

 •
 •

 •

 •
 •

 •

 •

CHG 1-1--10 تفعيل األصول املوجودة ومتكني االستفادة من مرافق أنشطة •

إجاميل عدد املبادرات xx

CHG 2-4--10 تسهيل امكانية عىل الحصول عىل تراخيص •

• 1-5--10 تعزيز النظام البيئي لهواية من خالل التمويل

لجنة الربنامج ورئيسها

الشكل 63: الرتويح

1-5--11 تطوير رشاكة مع القطاع الخاص لتشغيل الرياضة املرافق الرياضة و الرتفيه (من خالل إقامة األحداث, تأجري املرافق)
2-5--11 استقطاب أفضل رشكات الرتفيه ومنط الحياة يف العامل إىل اململكة 

 •
 •

1-6--11 تسويق برنامج منط الحياة والرتويج له
2-6-11 مؤمتر منط الحياة السنوي

3-6--11 إنشاء مكتب برنامج تحقيق الرؤية
4-6--11 تنفيذ منصة منط حياة متكاملة                                             

5-6-11 انشاء اول مؤرش انجاز عاملي لسياسة قيادة منط الحياة 

 •
 •
 •
 •
 •

تقديم خيارات للتمتع بنمط حياة مفعم بالحيوية لسكان اململكة

تطوير املرافق

 وضع اللوائح

وضع منوذج متويل مستدام

التواصل بشكل فعال

توجيه املشاركةتقديم العروض

 توفري أعىل مستوى من جودة الحياة لكافة املقيمني يف اململكة

2

1

1-1--11 تطوير رشاكات داخل القطاع الخاص لتفعيل الرياضة يف القطاع الحكومي 
واملرافق الثقافية والرتفيهية (من خالل الفعاليات والتأجري)

2-1-11 إنشاء مرافق منط حياة عالية املستوى يف مشاريع اإلسكان التنموية

 •

 •

إجاميل عدد املبادرات

2

5

xx

• 1-4-11 مبادرة القوانني واللوائح
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الركيزة	

االسرتاتيجية
األثروصف	املبادرةاسم	املبادرة

فرص	

النوع التخصيص
الجهة	

الرئيسية

مؤرش	األداء	الرئييس	

لربنامج	تحقيق	الرؤية	

املعني	باملبادرة

تطوير 
املرافق

1-1-10 تفعيل استخدام 
األصول واملرافق 

الحالية وفتح الوصول 
إليها أمام مجموعات 

أندية الهواة

إقامة رشاكات مع 
املدارس والجامعات 

والهيئات الحكومية 
)مثل الهيئة العامة 

للرياضة ووزارة الشؤون 
البلدية والقروية( 

والقطاع الخاص لتفعيل 
األماكن العامة والخاصة 

واملدارس وقاعات 
الفعاليات ومثل هذه 

األماكن إلتاحة الوصول 
إىل مجموعات الهوايات 
املجتمعية حتى يتمكنوا 

من استخدام املرافق 
الستضافة الفعاليات. يتمثل 

مستهدف عام 2020 يف 
تفعيل 100 مكان بنسبة 

استخدام حوايل 60٪ 
وبناء 103 مرفقاً.

	 التوصل إىل اتفاقيات بني 
القطاعني العام والخاص 

وتحديد هذه االتفاقيات
	 إعادة تجهيز وإعداد 

األماكن الستخدامها من 
قبل مجموعات الهوايات
	 تنفيذ نظام حجز مبسط 

لحجز أماكن ملجموعات 
الهوايات املجتمعية

	 إطالق حمالت تسويقية 
لزيادة الوعي حول توفر 

األماكن

هدف 2020:
- تفعيل 

100 مرفق 
واستخدامها 

بنسبة ٪58 من 
األيام

-أن يصل معدل 
الرضا بني 

املستفيدين من 
نوادي الهواة 

إىل 65%

	عدد األنشطة داعم نعم
الثقافية املعروضة

	عدد األنشطة 
الرتفيهية 

تحفيز 
املشاركة

2-3-10رقمنة وأمتته 
العمليات وتطوير 
وربط بوابة داعم

تطوير بوابة إلكرتونية 
متكاملة ملجموعات 

الهوايات املجتمعية 
لتسجيل واسرتجاع 

املعلومات الهامة. يتمثل 
مستهدف عام 2020 

يف أن يصل إجاميل عدد 
األندية إىل 450 نادي 

مدرج يف دليل البوابة 
و100 مكان مدرج يف 

دليل البوابة وعدد تنزيالت 
للتطبيق يصل يف املجمل 

إىل 75,000 تنزيالً.
	 توحيد قاعدة بيانات 

لجميع مجموعات 
الهوايات املجتمعية يف 

اململكة ودمجها يف 
بوابة داعم

	 إنشاء تطبيق لألجهزة 
املتنقلة لبوابة داعم 

يحتوي عىل معظم ميزات 
البوابة

هدف 2020:
- 450 نادي هواة 

و100 مرفق 
مسجل يف دليل 

البوابة
- 270.000 زائر 
شهرياً للبوابة

مكاسب نعم
رسيعة 

	نسبة املامرسني داعم
لألنشطة الرياضية

	عدد الفعاليات 
الرتفيهية 

	عدد األنشطة 
الثقافية املعروضة
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تحفيز 
املشاركة

 4-3-10أندية الحي 
التعليمية والرتفيهية

 إنشاء نوادي الحي 
لألنشطة الرتفيهية 
والتعليمية ملا بعد 

الدراسة للسامح 
للمواطنني واملقيمني 

مبامرسة هواياتهم 
وتطوير عالقات اجتامعية 
آمنة والتحول إىل أسلوب 

حياة أكرث صحة وتعميق 
تفاعلهم مع املجتمع. 
سوف تعمل املبادرات 

عىل زيادة نوادي الحي 
لألنشطة الرتفيهية 

والتعليمية لتصبح 2000 
نادي من العدد املوجود 
البالغ 520 نادي وتجهيز 

كل منها باملرافق 
واملوظفني املدربني 

تدريباً جيداً. سوف تستوعب 
هذه النوادي ما يقرب من 

2 مليون فرد
	 تحديد املدارس التي 

سيتم فيها إنشاء نوادي 
األحياء

	 تجهيز املدارس باألدوات 
الرياضية والرتفيهية

	 تحديد وتدريب املوظفني 
واملنسقني

	 أندية مفتوحة للمشاركة

افتتاح 2000 
نادي حي 

ترفيهي 
تعليمي.

إعداد كوادر 
برشية متخصصة.

زيادة نسبة 
مشاركة الطلبة 

وأفراد املجتمع 
يف األنشطة 

الرياضية.
زيادة عدد 

الربامج الرياضية 
والبدنية املعززة 

للصحة.
زيادة عدد 

الربامج 
الرتفيهية.
زيادة عدد 

األنشطة الثقافية 
واالجتامعية.
زيادة نسبة 

الطلبة وأفراد 
املجتمع 

املشاركني يف 
األنشطة الثقافية 

واالجتامعية. 
تنفيذ برامج 

للطلبة الهواة.
تنفيذ مسابقات 

ثقافية وفنية.
تأهيل الطلبة 

لاللتحاق 
باملشاركات 

اإلقليمية.
إلحاق الطلبة 

باملشاركات 
اإلقليمية.

مكاسب نعم
رسيعة

وزارة 
التعليم

	نسبة املشاركني 
يف الرياضة

	نسبة املشاركني يف 
أندية الحي



162

تحفيز 
املشاركة

 5-3-10زيادة الوعي 
بالهوايات من خالل 

األحداث والحمالت

تطوير وتوصيل قيمة 
وأهمية الهوايات )الرياضة 

والرتفيه والثقافة والفن( 
من خالل حملة توعوية 

عامة واسعة. من ضمن 
مستهدفات 2020 إقامة 
ما مجموعه 10 فعاليات 
تقريباً، ووصول ما يقرب 
من 24 مليون مقيم من 

خالل الحمالت عرب اإلنرتنت، 
وتحقيق حضور 210000 

فرد إىل الفعاليات.
	 إنشاء مسابقة وطنية 

متعددة التخصصات 
)الفنون والرياضة واأللعاب 

وغريها( للهواة الذين 
ميثلون مدنهم أو 

مجتمعاتهم
	 تحديد وبناء الرشاكات 
مع املنظامت املحلية 

واملشاهري الذين ميثلون 
مختلف القطاعات يف 

اململكة )األكادميية 
والثقافية والرياضية، 

وغريها( لالستفادة من 
قنوات التسويق وجهود 

التوعية
	 إجراء استبيانات دورية 

فيام يتعلق بالهوايات 
بغرض تقييم أمناط الطلب 

وتكوين فهم أكرث عمقاً 
للطلب

	 إضفاء الطابع املؤسيس 
عىل ”املرأة النشطة 
يف الهوايات“ اللجنة 

التي تصمم خطط وتنظم 
الفعاليات الخاصة باملرأة 

ضمن داعم.

هدف 2020:
- 4 فعاليات 

سنوية، تجذب 
80,000 زائر

- الوصول إىل 12 
مليون سعودي 

ومقيم عن 
طريق الحمالت 

الدعائية

	نسبة املشاركني داعم-ال
يف الرياضة

	عدد األنشطة 
الرتفيهية والثقافية

	نسبة املشاركني يف 
أندية الحي
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تحفيز 
املشاركة

 7-3-10تحفيز أندية 
الهواة من خالل توفري 

الحوافز والدعم 
الفعال )عىل سبيل 

املثال التدريب(

تطوير أندية الهواة من 
خالل إنشاء حاضنات يف 
املدن لدعم مجموعات 

الهوايات، من ضمن 
مستهدفات 2020 مشاركة 

36 نادي يف الربامج 
اإلرشادية

	 إعداد شهادات بنظام 
متدرج ومستحقات خاصة 

للنوادي لزيادة التعرض 
وجذب مزيد من الجهات 

الراعية
	 إنشاء مجموعة أدوات 

عرب اإلنرتنت ميكن الوصول 
إليها من بوابة داعم 

	 وضع برنامج جذب 
للمتطوعني لضامن حصول 

مجموعات الهوايات 
املجتمعية عىل الدعم 

الكايف من مجموعات 
الهوايات املجتمعية 

األخرى
	 توفري مجموعة األدوات 

الالزمة إلقامة نادي 
لألفراد املهتمني بإنشاء 
مجموعة هواية وتقديم 

خط مساعدة مخصص
	 إقامة  ورش عمل متكررة 

لهوايات محددة من أجل 
تقديم املشورة بشأن 

إدارة العمليات والنوادي
	 إطالق برنامج سفري داعم  

وتوفري الدعم االرشادي 
ملجموعات الهوايات 

هدف 2020:
-احتضان 36 نادي 

هواة
%60- نسبة تنزيل 
الدورات التدريبية 

عىل اإلنرتنت

	 نسبة املامرسني داعم -نعم
لألنشطة الرياضية

	عدد األنشطة 
الرتفيهية 

	 عدد األنشطة 
الثقافية املعروضة

إعداد 
األنظمة 
واللوائح

 1-4-10تسهيل حصول 
أندية الهواة عىل 

الرتاخيص

تقليل الوقت لتسجيل 
أندية الهواة املجتمعية 

وفعاليات أندية الهواة 
املجتمعية إىل 20 يوماً. 

من ضمن مستهدفات 
2020 تقليل مدة الرتخيص 

إىل 10 أيام، واستيعاب 
أندية مسجلة مبجموع 450 

نادياً.
	 مناذج مبسطة 

الستخدام أندية الهواة 
املجتمعية بهدف ترسيع 

وقت معالجة التسجيل، 
واالستفادة من خربات 

الجهات املعنية إلعداد 
تصاريح الفعاليات

هدف 2020:
-إمكانية الحصول 

عىل الرتاخيص 
إلكرتونياً يف أقل 

من 10 أيام 
-تسجيل 450 

نادي هواة جديد 
رسمياً

	عدد األنشطة داعمال
الرتفيهية 

	عدد األنشطة 
الثقافية والفنية
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 وضع منوذج 
متويل 

مستدام

1-5-10 تعزيز منظومة 
أندية الهواة من خالل 

التمويل

تعزيز نظام أندية 
الهواة من خالل تدابري 

متويل مختلفة. من 
ضمن مستهدفات 2020 

استيعاب ما مجموعه 750 
نادي هواية مدعوم، 

%60منها ال يزال نشطاً 
ألكرث من عام، وكذلك 

دعم ما مجموعه نحو 55 
مجموعة هواية.

	 تطوير منح التنمية 
املؤسسية ملجموعات 

الهوايات املجتمعية عرب 
فئات مصالح ذات أولوية 

مرتفعة يف املناطق 
الحيوية

	 تصميم صناديق تشمل 
األهداف املرجوة، ومنوذج 

أعامل تجاري، ومنوذج 
متويل، والحجم، ومدة 

التمويل، ومنوذج وعمليات 
التشغيل

	 إعداد آليات متويل خاصة 
عن طريق املسؤولية 

االجتامعية للرشكات

هدف 2020:
-دعم 750 نادي 

هواة، و60% 
للنوادي التي 

استمرت نشطة 
ألكرث من سنة 

بعد الدعم 

مكاسب نعم
رسيعة

	عدد األنشطة داعم
الثقافية املقدمة

	عدد الفعاليات 
الرتفيهية 

	 نسبة املامرسني 
لألنشطة الرياضية

 

مؤرش	األداء	البعد

الرئييس	لربنامج	

تحقيق	الرؤية	

املعني	باملبادرة

الجهة	الرئيسيةاسم	املبادرةالركيزة	االسرتاتيجية

عدد املنظامت غري املشاركة املجتمعية
الحكومية لكل 1000 

نسمة

1-2-10 بناء منصة لتمكني املشاركة الطوعية تطوير العروض
2-2-10 إنشاء املركز الوطني لتنمية القطاع غري 

الربحي 
3-2-10 إنشاء مخترب لالبتكار االجتامعي

5-2-10 السياحة الطوعية الداخلية بالرشاكة مع رواد 
األعامل

وزارة العمل 
والتنمية االجتامعية

1-3-10 بناء ثقافة ودافع للتطوعتحفيز املشاركة
3-3-10 متكني وتنظيم العمل التطوعي يف القطاع 

غري الربحي والحكومة
6-3-10  تنظيم ومتكني املشاركة املجتمعية

وزارة العمل 
والتنمية االجتامعية

عدد املنظامت غري القطاع الثالث
الحكومية لكل 1000 

نسمة

10.2.2 إنشاء املركز الوطني لتنمية القطاع غري تطوير العروض
الربحي

10.2.3 إنشاء مخترب لالبتكار االجتامعي
4-2-10 حوكمة املنظامت غري الربحية وتصنيفها

6-2-10 إعادة تأهيل القوى العاملة وتوفري فرص 
العمل يف القطاع غري الربحي

وزارة العمل 
والتنمية االجتامعية
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املخطط الزمني للتنفيذ 5. م 

بعد االنتهاء من تصميم املبادرات، قمنا بتحليل أوجه الرتابط بني املبادرات من أجل فهم األثر الواقع 
عىل تسلسل املبادرة والجداول الزمنية. وبناًء عىل هذا التحليل، وضعنا جدوالً زمنياً للمبادرات يف 

الفرتة الزمنية من 2018 إىل 2020. 
 وفقاً لتوجيهات مكتب اإلدارة االسرتاتيجية، تم تصنيف مبادرات جودة الحياة إىل 4 أنواع )أي املبادرات 
املحورية، واملبادرات ذات املكاسب الرسيعة، واملبادرات ذات األسبقية، وغريها من املبادرات(. وقد 

أثر هذا التصنيف عىل تصميم الجدول الزمني رفيع املستوى لخارطة الطريق مبا يكفل الرتكيز املناسب 
عىل املبادرات ذات األولوية. وبرصف النظر عن املبادرات الحالية )مثل افتتاح دور السينام، واستضافة 

الفعاليات الرياضية(، تّم إعطاء األولوية لتنفيذ املبادرات ذات املكاسب الرسيعة، واملبادرات ذات 
األسبقية واملبادرات املحورية. وستتقدم هذه املبادرات بأرسع ما ميكن يف أوائل العام 2018. ويف 
النصف الثاين من العام 2018، ستُعطى األولوية أيضاً ملبادرات أخرى. ستدخل املبادرات املحورية أيضاً 

تدريجياً مرحلة التنفيذ اعتامداً عىل مستويات استعدادها. وقد تّم وضع جداول زمنية أكرث دقة لكل 
مبادرة )انظر القسم التايل(.

أما بالنسبة للمبادرات التي تتطلب دراسات استشارية مثل أغلبية مبادرات وزارة الداخلية فسيتم رفعها 
لفريق العمل الدائم لرصف امليزانية املطلوبة للدراسات والتي ستتم يف الربع الثاين من 2018 

عىل أن يبدأ تنفيذ املبادرات يف الربع الرابع من 2018. يجدر بالذكر أن الجدول الزمني ملبادرات وزارة 
الداخلية غري دقيق يف الوقت الحايل وتقوم الرشكة االستشارية بتطوير الخطط لجميع املبادرات.
وبالنسبة للمبادرات املتعلقة بالرتويح، سيقوم الربنامج بتطوير اسرتاتيجية خاصة للرتويح ومن ثم 

تحديد الجهة املالكة لتنفيذ االسرتاتيجية، وعليه فإن املبادرات املتعلقة بالرتويح سيتم تنفيذها يف 
الربع األول من 2019.

الشكل 66: تم تحديد 10 مبادرات محورية لتحدث نقلة يف جودة الحياة

الشكل 65: الجدول الزمني للتنفيذ وفقا لنوع املبادرة

بقية املبادرات

املبادرات 

ذات األولوية1 
تأمني امليزانية

تأمني امليزانية

تأمني امليزانية
املبادرات التي تحتاج

اىل اسرتاتيجية2

الثقافة

الرياضات

املبادرات الشاملة

الربع الثاين 2019الربع الرابعالربع الثالثالربع األول

البدء والتنفيذ

البدء والتنفيذ

البدءتطوير االسرتاتيجية

1- إنشاء جزيرة للفنون والثقافة يف جدة 
2- افتتاح مواقع ثقافية (بحيث تشمل املسارح واملعارض الفنية واملكتبات) يف كافة أرجاء اململكة

3- تطوير حصص فنية يف املدارس للطلبة و الطالبات لتشمل الفنون املختلفة  
4- بناء مجمع الفنون املليك 

5- إطالق قطاع السينام 

6- تعزيز املشاركة الرياضية للطالبات عىل النطاق املدريس
7- إقامة واستضافة فعاليات رياضية عاملية

8- األماكن النشطة
9- إنشاء مرافق منط حياة عالية املستوى يف مشاريع اإلسكان التنموية

10- التعاون مع الهيئة العامة لالستثامر لتعزيز وتطوير فرص االستثامر

-1 املبادرات املحورية وذات أسبقية واملكاسب الرسيعة. -2 الرتويح والرتفيه داخل املنزل ومبادرات جديدة. 

خارطة الطريق عالية املستوى للمبادرات



166

الشكل 66: تم تحديد 10 مبادرات محورية لتحدث نقلة يف جودة الحياة

الشكل 65: الجدول الزمني للتنفيذ وفقا لنوع املبادرة

بقية املبادرات

املبادرات 

ذات األولوية1 
تأمني امليزانية

تأمني امليزانية

تأمني امليزانية
املبادرات التي تحتاج

اىل اسرتاتيجية2

الثقافة

الرياضات

املبادرات الشاملة

الربع الثاين 2019الربع الرابعالربع الثالثالربع األول

البدء والتنفيذ

البدء والتنفيذ

البدءتطوير االسرتاتيجية

1- إنشاء جزيرة للفنون والثقافة يف جدة 
2- افتتاح مواقع ثقافية (بحيث تشمل املسارح واملعارض الفنية واملكتبات) يف كافة أرجاء اململكة

3- تطوير حصص فنية يف املدارس للطلبة و الطالبات لتشمل الفنون املختلفة  
4- بناء مجمع الفنون املليك 

5- إطالق قطاع السينام 

6- تعزيز املشاركة الرياضية للطالبات عىل النطاق املدريس
7- إقامة واستضافة فعاليات رياضية عاملية

8- األماكن النشطة
9- إنشاء مرافق منط حياة عالية املستوى يف مشاريع اإلسكان التنموية

10- التعاون مع الهيئة العامة لالستثامر لتعزيز وتطوير فرص االستثامر

-1 املبادرات املحورية وذات أسبقية واملكاسب الرسيعة. -2 الرتويح والرتفيه داخل املنزل ومبادرات جديدة. 

الشكل 67: تم تحديد 13 مبادرة ذات مكاسب رسيعة لترسيع اطالق الربنامج

الرياضات

• تهيئة املنشآت لحضور العائالت/النساء للفعاليات

• تحسني تجربة الحضور للمباريات والفعاليات الرياضية 

• متكني املرأة للمساهمة يف منظومة الرياضة (التنوع والشمولية) 

املشاركة • تطوير األلعاب الجامعية والفردية يف الجامعات الحكومية واألهلية
املجتمعية

• أندية الحي التعليمية والرتفيهية
• رقمنة وأمتتة العمليات وتطوير وربط بوابة داعم

• تعزيز منظومة مجموعات الهوايات من خالل التمويل

الرتفيه

• تطوير حمالت التواصل لرتويج الخيارات الرتفيهية داخليا و خارجيا و 
لتعزيز القبول االجتامعي و جذب املستثمرين يف قطاع الرتفيه 

املبادرات الشاملة

• تسويق برنامج منط الحياة والرتويج له 
• إنشاء أول مؤرش إنجاز عاملي لسياسة منط الحياة

الرتاث والثقافة 
والفنون

• بناء مدينة إعالمية 
• استحداث مركز خدمات حكومية متكامل ملتطلبات الرشكات اإلبداعية

• السامح باستخدام املسارح الجامعية إلجراء األنشطة املجتمعية

-1 مبادرات هيئة الرتفيه تصنف كمبادرات ذات أسبقية حيث أنها ستفعل القطاع بوضع خطة تنفيذ الخيارات و تصميم أنظمة وإطار حوكمة  للقطاع 
 

الشكل 68: تم تحديد  27مبادرة ذات اسبقية لتسهيل اإلنجاز يف الربنامج بصورة شاملة

• تشكيل مجموعة مستدامة من العاملني يف قطاع الرتفيه 
• تنمية الرتفيه املنزيل املقدم يف اململكة

• وضع إطار حوكمة وإطار تنظيمي شامل لقطاع الرتفيه املنزيل 
• مرسعة وصاقلة األعامل الرتفيهية

• تصميم أنظمة وإطار حوكمة شاملني للرتفيه خارج املنزل 
• بناء اسرتاتيجية تطوير وتنفيذ الخيارات الرتفيهية والبنية التحتية يف 

• قطاع الرتفيه 
• دعم وتحفيز االستثامرات يف قطاع الرتفيه

• إنشاء مكتب برنامج تحقيق الرؤية
• مبادرة اللوائح و األنظمة 

• تطوير مراكز الرشطة النموذجية وبناء البنية التحتية
• تطوير التجهيزات األمنية

• تطوير منصة منط الحياة املتكاملة 
• تطوير األنظمة والربامج يف مراكز الرشطة 

• مبادرة إلعادة تأهيل وتدريب نزالء السجون
• مبادرة الشفافية ودعم اتخاذ القرار يف مكافحة الجرمية 

• مبادرة رفع مستوى قدرات رجال االمن
• مبادرة مركز العمليات املوحدة 911

املشاركة 
املجتمعية

• تسهيل الحصول عىل ترخيص لرتاخيص مجموعات أندية الهواة

• جذب املستثمرين األجانب وتحفيز عملية تقديم العروض الرتويحية
• وضع إطار شامل للتنظيم والحوكمة يتعلق بالقطاع الرتويحي

• تقديم املناهج التعليمية للمواطنني

• تطوير األكادمييات الرياضية 
• تطوير و تفعيل املنشآت الرياضية

• مجتمع نشط

الرياضات

الثقافة 

• تعزيز قطاع األفالم املحيل
• تطوير حوكمة القطاع الثقايف الشامل واإلطار التنظيمي 

• تأسيس صناديق ثقافية الوطنية لدعم القطاع الثقايف

الرتفيه

الرتويح

املبادرات الشاملة
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6	املبادرات	املحورية

6.أ اختيار املبادرات املحورية

        تم تحديد عدد من املبادرات باعتبارها مبادرات محورية استناداً إىل 4 معايري. وستسعى جميع 
الجهات املعنية إىل تنفيذ كل املبادرات؛ إال أن املبادرات املحورية ستحظى باهتامم ودعم خاص من 

قيادة الربنامج لضامن إنجازها بنجاح ويف املوعد املحدد.
يعتمد اختيار املبادرات املحورية عىل 4 معايري:

	 عالقتها املبارشة بالربنامج ومؤرشات األداء الرئيسية واألهداف الخاصة بالجهة املعنية 
	 حجم األثر املتوقع عىل تجربة املواطن

	 شهرة اململكة بصفتها وجهة أساسية لنمط الحياة
	 حجم األثر االقتصادي واالجتامعي املتوقع

        بشكل عام، تغطي املبادرات املحورية املحددة جميع أهداف الربنامج. 

نورد فيام ييل املبادرات املحورية التي وقع عليها االختيار

 1. التعاون مع الهيئة العامة لالستثامر لتطوير وتعزيز فرص االستثامر
تهدف املبادرة إىل جذب فرص االستثامر األجنبي لالستثامر يف مبادرات برنامج جودة الحياة 2020 

وذلك من خالل التعاون مع الهيئة العامة لالستثامر يف رحلة تكون بدايتها تطوير عرض تقييمي لحزمة 
من املبادرات ودعم تسويقها للمستثمرين وإجراءات العروض االستثامرية والتي متتد إىل مرحلة ما 

.)Care After( بعد ترسية العروض
سيتم تزويد الربنامج بفريق خاص من الهيئة لتدشني املراحل املطلوبة يف رحلة االستثامر. باإلضافة 

إىل إنشاء لجنة لالستثامر يتمثل دورها يف اإلرشاف عىل تطوير وتنفيذ جميع الفرص االستثامرية.
كام سيتم تحفيز النھج املتبع لتحقيق االستثامرات من خالل مسارين رئيسيني: »التنشيط والرتويج 

للقطاع املستهدف« و »ھیکلة فرص االستثامر«.
ستقوم لجنة االستثامر، من خالل »التنشيط والرتويج للقطاع املستهدف«، بأنشطة ترويج االستثامر 

وأنشطة توليد الفرص االستثامرية املحتملة.
سوف تتضمن عملية »هيكلة فرص االستثامر« أربعة أنشطة رئيسية: تحديد االستثامرات املتعلقة 

بربنامج جودة الحياة يف جميع أنحاء اململكة وتقييم وإعداد حزم وباقات استثامرية وإعداد التحليالت 
التفصيلية واختبار الفرص املتاحة يف األسواق.

2.  إنشاء جزيرة للفنون والثقافة يف جدة 
يتمثل الهدف يف انشاء جزيرة أيقونية للفنون والثقافة يف جدة، مبا يسهم يف تعزيز مكانة 

اململكة عىل املستوى الدويل. ولن يكون هذا البناء هو األول من نوعه يف اململكة فحسب بل 
ستفوق شهرة هذا املعلم الكثري من املعامل املشهورة عاملياً. ويشمل نطاق العمل تصميم دار 

األوبرا وبناءه يك تقارع دار األوبرا يف سيدين من حيث الشهرة والحصول عىل الجوائز، وكذلك األعامل 
التمكينية يف املنطقة املحيطة به. وسيضم هذا املجمع العمالق عدة أجزاء: قاعة األوبرا )تحتوي 

عىل حوايل 2000 مقعد(،  وقاعة للفعاليات )تحتوي عىل حوايل 1200 مقعد(، ومرسح )يحتوي عىل 
حوايل 600 مقعد(، وقاعة للحفالت )تحتوي عىل حوايل400 مقعد(، وقاعة متعددة األغراض )تحتوي 

عىل حوايل 2000 مقعد(، وحديقة نباتية، ومتحف. وسيقام املجمع عىل جزيرتني صناعيتني منفصلتني 
يربطهام جرس يكون مبثابة حديقة نباتية.

3. افتتاح مواقع ثقافية )بحيث تشمل املسارح واملعارض الفنية واملكتبات( يف كافة أرجاء اململكة 

يتمثل الهدف يف تطوير البنية التحتية الثقافية يف جميع مناطق اململكة حتى تتامىش مع معايري 
املقارنة العاملية. تحتاج البنى التحتية إىل مزيد من التطوير لتمكني تقديم العروض الثقافية املميزة. 

ويشمل نطاق العمل بناء أو تجديد 50 مرسحاً، وقاعة فعاليات كربى، و4 دور سينامئية ثقافية، و13 
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مكتبة عامة بحلول عام 2020. ويف نهاية املطاف، ستطور هذه املبادرة 1487 مكاناً يوفر أكرث من 
46 ألف نشاط ثقايف مثل املعارض والحفالت والعروض. وجملة القول إن هذه األماكن واألنشطة 

اإلضافية من شأنها أن تتيح عرض األنشطة الثقافية لجذب ما يصل إىل 200 ألف زيارة سنوية بحلول عام 
2020. وسيكون للعروض الثقافية آثار اقتصادية واجتامعية كبرية ألنها ستزيد من االهتامم الثقايف 

للمواطنني، وستؤدي إىل زيادة اإلنفاق عىل الثقافة والرتاث بحيث تزيد االنفاق االستهاليك من 
0.11٪ إىل 0.12٪. ونظراً لطبيعة األماكن التي يجري بناؤها واألنشطة التي يجري تنفيذها، فإن األثر 

االجتامعي الذي تحققه املبادرة أكرب بكثري من توفري فرص منط حياة إضافية، وكذلك ستعزز هذه 
املبادرة من االهتامم الثقايف للمجتمع السعودي حيث ان الفرص الثقافية الحالية محدودة، كام متكن 

املجتمع من تشجيع الفنانني ملزاولة عملهم داخل البالد او نرش الثقافة السعودية يف الخارج.

4. إطالق قطاع السينام 

يتمثل الهدف يف وضع اسرتاتيجية إطالق قطاع السينام يف اململكة ودعم هذه االسرتاتيجية 
وتنفيذها. ومتثل دور السينام املكان املفضل عند البحث عن فرص الرتفيه، وال توجد حالياً دور سينام 
يف اململكة. وسيرتتب عىل إعادة دور السينام إىل اململكة تحفيز التنمية الشاملة لقطاع الرتفيه. 

ويتضمن نطاق العمل خلق بيئة سليمة تجذب الرشكات الرائدة عىل املستويني الوطني والدويل 
لالستثامر يف إنشاء 45 دار سينام عرب الثالث عرشة منطقة يف اململكة بحلول عام 2020. ومن 

املتوقع أن يجذب إعادة اطالق دور السينام أكرث من 3.6 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2020. سيكون 
لهذه املبادرة دور واضح يف زيادة اإلنفاق الرتفيهي خارج املنزل من 0.4٪ إىل 0.5 ٪ بحلول عام 

2020. باإلضافة إىل ذلك، ستسهم هذه املبادرة يف تطوير صناعة السينام املحلية، مام سيؤثر إيجابياً 
عىل الشهرة العاملية للمملكة من خالل متكينها من تصدير املحتوى املحيل إىل البلدان العربية 

واألجنبية، وكذلك املشاركة يف املهرجانات الدولية.

5. تطوير حصص فنية يف املدارس للطالب والطالبات لتشمل الفنون املختلفة  

تهدف هذه املبادرة إىل تقديم حصص فنية للطالب والطالبات يف كل املدارس يف اململكة، مام 
سيكون له أثر طويل األجل عىل تنشئة جيل يتمتع بثقافة فنية عالية وميتلك مهارات متنوعة يف 
مختلف أشكال الفن ويحرص عىل تقدير األنشطة الثقافية التي ستقام يف اململكة يف السنوات 

املقبلة واملشاركة فيها.
وستؤدي هذه املبادرة كذلك إىل تطوير عدد من املعلمني املؤهلني الذين سيشاركون بفعالية يف 

املعارض التعليمية واملؤمترات والفعاليات الدولية واملحلية لإلفادة يف تعليم الفنون. ومبعنى 
أوسع، ستساعد هذه املبادرة يف دخول الفن والفنون الشعبية السعودية إىل الساحة الثقافية 

الدولية.
وستعمل املبادرة كذلك عىل تحويل املدارس إىل مجتمعات تعلم تركز عىل التعلم النشط والتعلم 

التعاوين والعمل الجامعي، وذلك من خالل إعداد املناهج الفنية والثقافية وتوفري املرافق املناسبة 
الستضافة مختلف فئات الثقافة والفنون والتأكد من أن تلك الفئات تشمل الفنون الرقمية والبرصية 

والثقافية. 
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6. بناء مجّمع الفنون املليك

تهدف هذه املبادرة إىل إنشاء مجمع فنون يف الرياض مملوك للحكومة يضم دار األوبرا و3 قاعات 
متعددة األغراض، والهدف من ذلك رفع الوعي الفني والثقايف يف اململكة وتحديداً يف الرياض مام 

يؤدي إىل زيادة اإلنفاق األرسي عىل الثقافة والفنون. وتستهدف هذه املبادرة بناء املجمع بحلول 
عام 2020 وبيع 450,000 تذكرة سنوياً ملختلف العروض الثقافية بدءاً من عام 2021.

وسيسهم التنفيذ الناجح لهذه املبادرة يف زيادة عدد األنشطة الثقافية والرتفيهية بني املواطنني 
من مختلف الفئات العمرية، وزيادة تواجد اململكة عىل الساحة الثقافية الدولية واملحلية.

7. إقامة واستضافة فعاليات رياضية عاملية

تهدف هذه املبادرة إىل تحويل اململكة إىل مركز للفعاليات الرياضية يف دول مجلس التعاون 
الخليجي والرشق األوسط، من خالل استضافة أو إقامة العديد من البطوالت والفعاليات الرياضية عىل 

مستوى العامل يف مختلف الرياضات ويف مختلف املناطق.
ويتمثل أحد العنارص الرئيسية للمبادرة يف إقامة رشاكات الستضافة الفعاليات الدولية التي ُوقِّع 

بعضها بالفعل: بطولة الشطرنج الدولية، وسباق األبطال، وكأس محمد عيل للمالكمة، ورابطة سباق 
الطائرات من دون طيار، وقلعة تاكييش.

وستعمل املبادرة عىل متكني االتحادات الوطنية ومتويلها ودعمها من أجل إنشاء وتنظيم واستضافة 
الفعاليات املتعلقة بالرياضة، مبا يف ذلك األنشطة الشعبية ملرافقة الفعاليات ودفع املشاركة 

الرياضية.

8. تعزيز املشاركة الرياضية للطالبات عىل النطاق املدريس

تهدف هذه املبادرة إىل تصميم وتنفيذ برامج تربية بدنية للفتيات يف التعليم العام. يوجد حالياً 350 
مدرسة فقط للفتيات مجهزة بصاالت رياضية تخضع للصيانة املطلوبة حيث يستفيد منها حوايل 60,000 

طالبة. وتهدف املبادرة إىل بناء صاالت رياضية عىل مستوى عاٍل من التجهيز يف 1500 مدرسة 
بحيث يستفيد منها حوايل 350,000 طالبة، فضالً عن تأهيل 7,500 معلمة يف مجال الرتبية البدنية 

وتوظيفهن عىل مختلف املستويات التعليمية. وستستلزم هذه املبادرة التعاون الوثيق مع رشكة 
تطوير لخدمات التعليم يف إنشاء البنية التحتية الالزمة وتطوير مناهج الرتبية البدنية. وستساعد هذه 

املبادرة كذلك يف تحقيق الهدف األكرب املتمثل يف زيادة مشاركة الطالبات يف األنشطة البدنية 
األسبوعية من %28 إىل %42، وذلك من خالل تخصيص حصص للرتبية البدنية للطالبات يف املدارس.

9. إنشاء مرافق منط حياة عالية املستوى يف مشاريع اإلسكان التنموية

الهدف من هذه املبادرة هو تطوير املرافق العامة وإنشاء مراكز مجتمعية مستدامة يف األحياء 
والتي تحتوي عىل مساحات خرضاء وساحات رياضية ومساحات مكشوفة بجانب املراكز املجتمعية 
التي تحتوي عىل قاعات للتجمعات ميكن أن يستفيد سكان الحي من خدماتها املتعددة كمامرسة 

بعض األنشطة الرياضية واستخدام القاعات يف املراكز إلقامة بعض الفعاليات الرتفيهية أو الثقافية 
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والفنية، وميكن لجميع أفراد األرسة أيضاً استغاللها يف النشاطات واملناسبات االجتامعية كاألعياد 
واليوم الوطني وغريه مام سيعزز الرتابط األرسي واملجتمعي بني أفراد املجتمع يف الحي.

سيتم تشغيل وإدارة هذه املراكز من قبل القطاع الخاص حسب املواصفات التي سوف يتم وضعها 
من قبل وزارة اإلسكان وذلك لضامن جودة الخدمات املقدمة لألفراد واالستفادة من خربة القطاع يف 

استغالل مثل هذه املواقع يف تفعيل األنشطة االجتامعية سواء كانت ترفيهية أو ثقافية وفنية أو 
رياضية وغريها.

10. األماكن النشطة

يتمثل الهدف من هذه املبادرة يف توفري األماكن لجميع السكان للمشاركة يف األنشطة الرياضة 
والبدنية. يف الوقت الحايل، تقل اململكة عن أملانيا بنسبة 10٪ فيام يتعلق باألماكن لكل مليون شخص 

، ويشمل نطاق املبادرة جميع األماكن العامة مع وضع خطط محددة تستهدف املدارس والجامعات 
والبيئات الحرضية مثل الحدائق والساحات، واملواقع الرياضية غري املتاحة للجمهور، وأماكن العمل. 
وعىل مدار السنوات القليلة القادمة، ستهدف املبادرة إىل الوصول إىل 30 ألف مدرسة وجامعة، 

و150 رشكة، و150 مجمع ريايض عىل األقل، واملناطق الحرضية يف جميع مناطق اململكة. وستقوم 
املبادرة، باإلضافة إىل تحديد األماكن العامة وفتحها للجمهور، بتنظيم أكرث من 300 فعالية لحث 

املواطنني واملقيمني عىل املشاركة يف النشاط البدين، وقد نتجت فكرة هذه املبادرة من دراسة 
معيارية عاملية مثل يوم ماليزيا الوطني للرياضة. وستساعد هذه املبادرة من خالل تحويل املساحات 
يف جميع أنحاء اململكة إىل”أماكن نشطة“ يف تحقيق الهدف األشمل املتمثل يف زيادة املشاركة 

الرياضية األسبوعية عىل مستوى اململكة من 13٪ إىل 18٪ بحلول عام 2020.

املبادرات التي تم اختيارها كمبادرات محورية تلبي جميع املعايري املذكورة أو عددا منها

الركيزة	

االسرتاتيجية
األثر	املتوقعسبب	االختياراسم	املبادرةاملالك

2-3-6 تعزيز املشاركة الرياضية وزارة التعليمتحفيز املشاركة
للفتيات عىل النطاق املدريس

تغري كبري يف البنية التحتية واألنظمة 
القامئة التي ستؤدي إىل أثر اجتامعي 

كبري  

2500 معلمة مؤهلة بحلول 
2020 )الوضع الحايل يف 
2017: 46 معلمة مؤهلة(

 وزارة الثقافة تطوير األماكن
واإلعالم

4-1-7 إنشاء جزيرة للفنون 
والثقافة يف جدة

معلم بارز يقود عروض الفنون والثقافة، 
ويحسن سمعة اململكة عامليا

نرش الثقافة واإلرث 
السعوديني عىل مستوى 

عاملي
يعترب املرشوع وجهة ثقافية 

بارزة للزوار القادمني من 
دول املنطقة والعامل 

الهيئة العامة تطوير األماكن
للثقافة

6-1-7 افتتاح مواقع ثقافية 
)تشمل املسارح واملعارض 
الفنية واملكتبات( يف كافة 

أرجاء اململكة 

مهمة جداً لتطوير قطاعي الفنون 
والثقافة وعروضهام يف اململكة

 بناء 16 مرسحاً و4 دور 
سينام ثقافية و140 معارض 
فنون )الوضع الحايل يف 

 2017 لكل 
ما سبق: 0(

الهيئة العامة تقديم العروض
لإلعالم املريئ 

واملسموع

خطوة اجتامعية وفنية بارزة يف البالد؛ 5-2-7 إطالق قطاع السينام 
الطلب مرتفع عىل االستهالك حالياً

تنويع العروض الرتفيهية
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الركيزة	

االسرتاتيجية
األثر	املتوقعسبب	االختياراسم	املبادرةاملالك

 2-1-11إنشاء مرافق منط حياة وزارة اإلسكانتطوير األماكن
عالية املستوى يف مشاريع 

اإلسكان التنموية

استغالل مثل هذه املواقع يف تفعيل 
األنشطة االجتامعية سواء كانت ترفيهية 

أو ثقافية وفنية أو رياضية

رفع مستوى الحياة 
والرفاهية للمواطنني يف 

املجتمعات السكنية.
تكامل أدوار الجهات 

املختلفة وزيادة املحتوى 
املحيل.

خلق وظائف جديدة داخل 
املجتمعات السكنية.

 زيادة جاذبية املشاريع 
السكنية 

الهيئة العامة تطوير األماكن
للثقافة

معلم بارز من شأنه أن يزيد من 7.1.3 بناء مجّمع الفنون املليك
مساهمة اململكة يف املشهد 

الثقايف الدويل واملحيل

مجمع الفنون امللكية يتّم 
بناؤه بالكامل بحلول نهاية 

العام 2020
حوايل 450,000 تذكرة يتّم 

بيعها يف العام 2021
زيادة األنشطة الثقافية 

والرتفيهية بني املواطنني 
من مختلف الفئات العمرية

6.3.1 تطوير حصص فنية يف وزارة التعليمتحفيز املشاركة
املدارس للطالب والطالبات 
لتشمل الفنون املختلفة  

قيادة التغيري يف نظرة األجيال الشابة 
للفنون والثقافة، األمر الذي سيؤثر عىل 

رفع مستوى املشاركة يف األنشطة 
الثقافية والدفع بالفن السعودي إىل 

املشهد الثقايف الدويل

إعداد جيل متعلم فنياً 
ومهنياً وماهر يف كل 

أشكال الفن
زيادة كفاءة املعلمني من 

خالل املشاركة يف املعارض 
التعليمية واملؤمترات 

والفعاليات الدولية واملحلية.

الهيئة العامة تحفيز املشاركة
للرياضة

6.3.12 إقامة واستضافة فعاليات 
رياضية عاملية

استضافة 5 -10 فعاليات تعزيز سمعة اململكة 
رياضية دولية كربى سنوياً 

يف اململكة 

الهيئة العامة تطوير األماكن
للرياضة

تحويل املدن إىل أماكن نشطة وصحية 1-1-6 األماكن النشطة
للمعيشة عامل أسايس يف تحسني 

جودة الحياة

%80 من الجامعات تطلق 
برامج رياضة مجتمعية

زيادة مشاركة املواطنني 
واملقيمني يف األنشطة 

الرياضية
زيادة فرص مامرسة وتنوع 

األلعاب الرياضية املتاحة يف 
اململكة

وضع منوذج متويل 
مستدام

برنامج جودة 
الحياة

2-5-11 التعاون مع الهيئة العامة 
لالستثامر لتعزيز وتطوير فرص 

االستثامر

األثر االقتصادي الكبري عىل ضامن 
استدامة املشاريع وجودتها

أكرث من 50 فرصة استثامرية 
لجذب االستثامر

تقليل اإلنفاق الحكومي
تعظيم جاذبية الفرص 

االستثامرية للقطاع الخاص
تعظيم األثر االجتامعي 

واالقتصادي
إعطاء األولوية لالستثامرات 

املتقدمة
تعظيم املنافسة يف 

القطاع الخاص بغية ضامن 
متيز الجودة واالستدامة
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7	املمكنات	

7.أ تحليالت ميزانية املحفظة 

يتناول هذا القسم بالتفصيل احتياجات التمويل الكلية للربنامج فضالً عن بيان تفصييل بامليزانية التي 
تطلبها الجهات التنفيذية للربنامج. وهذا يشمل فقط امليزانية املرتبطة بالجوانب التي تندرج مبارشة 

تحت ملكية الربنامج، مثل الرتفيه والرياضة والثقافة. وبالنسبة للجوانب األخرى الواقعة تحت ملكية 
برامج تحقيق الرؤية األخرى )مثل الصحة(، فقد قمنا باستثناء امليزانيات املطلوبة هنا لتجنب ازدواجية 

حساب املبالغ يف أكرث من برنامج.
يتطلب تنفيذ مبادرات برنامج جودة الحياة 2020 نفقات رأساملية ونفقات تشغيلية يجري متويلها من 

القطاع العام، والقطاع الخاص املحيل، ومستثمرين خارجيني. وسيتطلب الربنامج يف البداية استثامرات 
أولية من القطاع العام للمساعدة يف تحفيز النمو، عىل أن تنتقل املساهمة تدريجياً إىل مستثمري 

القطاع الخاص. ويلخص الشكل أدناه التوزيع العام للتمويل املطلوب.
توزيع التمويل بحسب النوع واملصدر )2020-2018(

الشكل 69: توزيع نوع ومصدر االستثامر (2018 - 2020(

مالحظة: قد ال تتطابق املجاميع بسبب تقريب األرقام
مالحظة: أعلن صندوق االستثامرات العامة عن صندوق للرتفيه بقيمة 10 مليارات ريال سعودي سيستثمر يف القطاع

 

50،9
(68%)

23،7
(32%)17،7

18،1
25.8 74.5

االستثامر الخاص وصندوق االستثامرات العامةباملليار ريال سعودي

االستثامر العام

نفقات الرأس املالية العامة

النفقات التشغيلية العامة

17،1

7،8
24.8

16،1

7،7
23.8

2018 2019 2020-20182020

الشكل 70: توزيع التمويل بحسب النوع واملصدر (2018 - 2020(

مالحظة: قد ال تتطابق املجاميع بسبب تقريب األرقام
مالحظة: أعلن صندوق االستثامرات العامة عن صندوق للرتفيه بقيمة 10 مليارات ريال سعودي سيستثمر يف القطاع

23،3

27،78،0

9،7
17.7 50.9

باملليار ريال سعودي

7،7

9،3
17.1

7،5

8،6
16.1

2018 2019 2020-20182020
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الشكل 69: توزيع نوع ومصدر االستثامر (2018 - 2020(

مالحظة: قد ال تتطابق املجاميع بسبب تقريب األرقام
مالحظة: أعلن صندوق االستثامرات العامة عن صندوق للرتفيه بقيمة 10 مليارات ريال سعودي سيستثمر يف القطاع

 

50،9
(68%)

23،7
(32%)17،7

18،1
25.8 74.5

االستثامر الخاص وصندوق االستثامرات العامةباملليار ريال سعودي

االستثامر العام

نفقات الرأس املالية العامة

النفقات التشغيلية العامة

17،1

7،8
24.8

16،1

7،7
23.8

2018 2019 2020-20182020

الشكل 70: توزيع التمويل بحسب النوع واملصدر (2018 - 2020(

مالحظة: قد ال تتطابق املجاميع بسبب تقريب األرقام
مالحظة: أعلن صندوق االستثامرات العامة عن صندوق للرتفيه بقيمة 10 مليارات ريال سعودي سيستثمر يف القطاع

23،3

27،78،0

9،7
17.7 50.9

باملليار ريال سعودي

7،7

9،3
17.1

7،5

8،6
16.1

2018 2019 2020-20182020

تشكل النفقات الرأساملية االستثامرات الالزمة لتطوير البنية التحتية الرضورية والدامئة لتمكني العيش 
وعوامل الجذب يف منط الحياة، كبناء الحدائق العامة، وتجهيز الصاالت الرياضية املدرسية، وتجديد 

املكتبات، وسيتم متويل ذلك من خالل:
1. استثامر حكومي مبارش من خالل متويل مبادرات الربنامج

2. استثامر حكومي من خالل وسائل أخرى، كصندوق الرتفيه التابع لصندوق االستثامرات العامة
3. االستثامر الخاص، كاملستثمرين أو مشغيل مدن الرتفيه

كام متّكن النفقات التشغيلية القطاع األوسع، كتسويق عوامل الجذب املطورة حديثاً لنمط الحياة، 
وتوفري املنح للطالب الذين يدرسون بعض املجاالت املتعلقة بنمط الحياة. وسيتم تغطية هذا مبصدرين 

للتمويل:
4. نفقات حكومية مبارشة من خالل متويل مبادرات الربنامج

5. قد يكون هناك مصادر متويل خاصة أخرى مثل املسؤولية االجتامعية للرشكات الخاصة كام هو شائع 
يف بلدان أخرى )مل يتم تقييمها حالياً(

ومن الصعب تحديد نسبة مساهمة صندوق االستثامرات العامة من إجاميل االستثامرات الخاصة يف 
الوقت الحايل ألن الطريقة التي تم حسابها كانت عىل أساس الفارق بني االستثامر العام )املنهجية 

التصاعدية( وإجاميل االستثامرات الكلية الالزمة )املنهجية التنازلية(. ويعتقد الربنامج أن صندوق 
االستثامرات العامة هو مصدر مهم جداً لالستثامرات ولهذا السبب تم تعيني كريس يف لجنة االستثامر 

ملمثل الصندوق. وميكن تحديد قيمة مساهمة الصندوق بعد تفعيل لجنة االستثامر.

الـشـكل 71

النفقات الرأساملية (استثامر)

االستثامر يف البنية
التحتية ملبادرات برنامج

تحسني جودة الحياة

النفقات التشغيلية

النفقات التشغيلية ملبادرات برنامج

متويل جهات خاصة للنفقات التشغيليةجودة الحياة الالزمة إلطالق القطاعات

مثال: تجديد املالعب يف الهيئة 
العامة للرياضة

استثامر القطاع الخاص
يف البنية التحتية

مثال: مستثمر سعودي أو أجنبي 
يبني مدينة مالهي

مثال: حملة الهيئة العامة للرتفيه للتوعية 
مبوضوع التمويل

مثال: رعاية إحدى الرشكات وفق مبدأ 
املسؤولية االجتامعية للرشكات

استثامر أموال
عامة يف

البنية التحتية 

مثال: استثامر اعتامدات الرتفيه يف 
صندوق االستثامرات العامة

متضمنة يف ميزانية محفظة
مبادرات برنامج تحقيق الرؤية

غري متضمنة يف ميزانية محفظةمبادرات برنامج تحقيق
مل تقدر يف الوقت الحايلالرؤية،ولكنها متضمنة يف تقديرات األثر االقتطادي الكيل
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متثل النفقات الرأساملية )البنود 1 و2 و3 أعاله( أغلبية املبلغ املطلوب لتطوير القطاعات. من املتوقع 
أن تنخفض حصة هذا املبلغ الذي يغطيه القطاع العام مع مرور الوقت، بينام من املتوقع أن تزداد حصة 

النفقات الرأساملية التي يغطيها القطاع الخاص، كام هو موّضح يف الرسم البياين أدناه.

النمو املتوقع ملصادر متويل النفقات الرأساملية
سوف تزداد النفقات التشغيلية للحكومة مع مرور الوقت نتيجة للتضخم والحاجة إىل إدارة الخدمات 
الحكومية لقطاع رسيع النمو. من املتوقع أن يتضاعف إجاميل النفقات التشغيلية تقريباً بحلول عام 
2030، ولكن يجدر بنا أن نضع يف اعتبارنا أن القطاعات التي يتناولها هذا الربنامج تنمو بنحو 6 أضعاف 

حجمها اليوم، مام ميثل إنفاقاً حكومياً أكرث كفاءة لكل دوالر من الناتج املحيل اإلجاميل يف عام 2030 
من اليوم.

تتضمن خطة التنفيذ النفقات التشغيلية املتوقعة لعام 2020 وما بعدها. وقد تم تقييم هذا املبلغ 
عىل أنه رضوري لتمكينه من إدارة املبادرات بشكل كامل، ولكن ميكن مراجعته يف املستقبل يف حالة 

إعادة تحديد األولويات أو إعادة تحديد النطاق. وال يعد هذا التزاماً بل سيكون رضورياً إلنجاز املبادرات 
أخذاً باالعتبار النطاق واألهداف الحالية.

2030

7.2

X AXIS

20292028202720262024202320222021202020192018

الـشـكل 72

17.1
16.0

15.0
13.912.8

10.5
9.49.49.4

8.89.2
7.2

تتضمن امليزانية املقرتحة من برنامج جودة الحياة 2020 الطلبات التي تتقدم بها الجهات إىل وزارة 
املالية لتمويل نفقات حكومية رأساملية مبارشة )البند 1 أعاله( ونفقات حكومية تشغيلية مبارشة )البند 

4 أعاله(؛ ويستثنى من التمويل وسائل حكومية أخرى مثل صندوق الرتفيه التابع لصندوق االستثامرت 
العامة ومستثمرين القطاع الخاص وأّي مساهمة خاصة إلدارة محتملة يف نفقات تشغيلية.

يعود االرتفاع النسبي يف حصة النفقات الرأساملية بني عامي 2018 و2020 إىل  الحاجة إىل تطوير 
البنية التحتية األساسية يف القطاعات الناشئة. مع مرور الوقت، سيلعب القطاع الخاص دوراً أكرب يف 

هذا املجال، ولكن يف البداية ستحتاج الحكومة إىل إتخاذ كل ما يلزم لتحفيز استثامرات القطاع الخاص.
 سيأيت ثلثا إجاميل التمويل املطلوب تقريباً من ميزانيات حكومية. وتم حتى اآلن اعتامد قرابة ثلث 
امليزانيات املطلوبة يف إطار جهود حكومية سابقة. ومن الطبيعي أن تكون نسبة املبادرات ذات 
امليزانيات املعتمدة سابقاً أقل منها يف برامج أخرى ألن الكثري من الجهات املشاركة يف برنامج 

جودة الحياة 2020 تأسست فقط يف السنتني األخريتني.
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18.7

34.5

15.8

27.7

50.9

23.2

9.0

7.4

16.4

الشكل 73: امليزانية املمولة ملبادرات برنامج التحّول الوطني تبلغ 16.4 مليار ريال سعودي

املبادرات من دون
ميزانيات من برنامج

التحّول الوطني

املبادرات ذات امليزانيات
املوافق عليها من

برنامج التحّول الوطني

2020-2018

توزيع امليزانيات املعتمدة من قبل برنامج التحّول الوطني مقابل طلبات امليزانيات الجديدة باملليار ريال سعودي

النفقات
التشغيلية

النفقات
الرأساملية

مالحظة: قد ال تتطابق املجاميع بسبب تقريب األرقام
سعودي  ريال  مليارات   10 بقيمة  للرتفيه  صندوق  عن  العامة  االستثامرات  صندوق  أعلن  مالحظة: 

سيستثمر يف القطاع

تحفيز مشاركة القطاع الخاص
تّم تحديد أربعة عوامل لتحفيز استثامرات القطاع الخاص. إن تنفيذ هذه العوامل أمر رضوري لتسهيل 

التطبيق وتقليل العبء عىل استثامرات القطاع العام.
العوامل املحّددة لتحفيز استثامرات القطاع الخاص:
توفري االستثامر العام املبكر يف املجاالت الهاّمة

وضع حوافز مالية للتعويض عن الفجوات يف الربحية
توفري عوامل التمكني غري املالية للحد من مخاطر االستثامر

إدارة مشاركة القطاع الخاص

توفري االستثامر العام املبكر يف املجاالت الهاّمة	 
سيضمن الربنامج أن تقترص مشاركة القطاع العام عىل املجاالت التي ال يحظى فيها مستوى 	 

النفقات الرأساملية والعائدات املالية املتوقعة مبساهامت من القطاع الخاص )مثالً، حديقة 
الحيوان واألكواريوم وملعب الجولف واملرسح واملعارض الفنية والساحات الداخلية(. وميكن 

أيضاً أن يُستخدم االستثامر العام يف إبراز إمكانات القطاع )مثل أعامل التطوير البارزة ودور األوبرا 
واملتاحف واملراكز املائية ومسارات سباق الجامل/الخيول وغريها من املرافق الرياضية املختلطة 

واملكتبات العامة واملراكز اإلبداعية(.
ومن املتوقع أن تساهم استثامرات القطاع الخاص مساهمة كربى يف املشاريع متوسطة 	 

الحجم حيث تكون العائدات املتوقعة مرتفعة )مثالً، السينام، واملقاهي، ومراكز الرتفيه العائلية، 
واملطاعم، والصاالت الرياضية، واملقاهي(.

وستكون رشاكات القطاع العام والخاص رضورية يف املشاريع الكبرية حتى مع ارتفاع العائدات 	 
املتوقعة )مثالً، حلبات سباق السيارات، واملالعب، وقاعات الحفالت، ومدن املالهي، والحدائق 

املائية ومراكز التسوق(.
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استثامرات القطاع الخاص

الرشاكة بني القطاعني
الـــعـــام والـــخــاص

القطاع الخاص
وصندوق االستثامرات العام

2أ
استثامرات حكومية
وبـلـديـة رئـيـسـية

الشكل 74: صندوق للقطاع الخاص سيُستفاد منه يف املجاالت املناسبة

منخفض

فع
مرت

مرتفع

ض
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من

3أ

31ب

2ب

العائدات املتوقعة عىل االستثامر

امر
تث

س
ال

 ا
م

ج
ح

استثامرات حكومية
وبـلـديـة ثــانـويـة

الرشاكة بني القطاعني العام والخاص

القطاع الخاص واملجلس البلدي

املحيل

استثامر
القطاع العام

استثامر
القطاع الخاص

الرشاكة بني القطاعني
العام والخاص

سيكون دور القطاع العام أكرث أهمية يف السنوات األوىل من أجل إظهار جاذبية الفرص. وبصورة 
تدريجية، ستنخفض حصة االستثامر العام لتمثل أقل من %20 بحلول العام 2029

الشكل 75: االستثامر الخاص سيحفز التمويل العام يف السنوات األوىل ليظهر القيمة
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من املتوقع 
أن يتحول أكرث 

من3/2  من 
االستثامر إىل 
القطاع الخاص 
يف السنوات 

األخرية

2018           2019            2020             2121             2022           2023            2024           2025            2026            2027            2028            2029           2030 

القطاع الخاص وصندوق االستثامرات العامة
االستثامرات املمولة من الجهات العامة

مالحظة: كانت هناك زيادة طفيفة يف االستثامرات خالل الفرتة 2023 - 2030 
تتعلق ببعض االستثامرات الكبرية التي ال تحتاج إىل استثامرات خطية . التصميم 

من أسفل ألعىل استخدم للسنوات 2018-2020، و التصميم من أعىل ألسفل  
استخدم للسنوات 2021-2030 االفرتاضات الرئيسية: تم احتساب التضخم عند 

حساب ميزانية 2018 2020-

باملليار ريال سعودي
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هذا االستثامر سيولد مصادر دخل لقطاعات الحكومة يف السنوات الالحقة

الشكل 76: إيرادات الحكومة غري النفطية، 2018 - 2020 تراكمية (باملليار ريال سعودي)

وزارةاملجموع
التعليم

الهيئة العامة
االعالم املريئ

واملسموع

الهيئة العامةداعم
للثقافة

وزارة
اإلسكان

برنامج تحقيق
الرؤية

الهيئة العامة
للرياضة

0.29

0.25

0.16

0.09
0.06 0.02 0.01

الشكل 77

تجميع القيمة
املضافة

إيقاف مؤهل
للحصول عىل
رضية القيمة

املضافة

مجموع
األنفاق

مليار
ريال

20

22.1

23.7

23.1

22.1 4.0

18.9

13.9

40

60

80

100
96.6

79.8

24.9

27.7
90%

60%

80%

100%

5%

االستهالك الخاص 
االستهالك

االستثامر العام 
التطوير 

نوع االنفاق 

االستهالك

االستثامر العام 

االستثامر الخاص 

التطوير

% مؤهلة للحصول

عىل القيمة املضافة

100%

90%

80%

60%

% مؤهلة للحصول

عىل القيمة املضافة

تخضع جميعها لرضيبة
القيمة املضافة 

وضعت معظمها من
 خالل املقاولني

(أي خاضعة لرضيبة
القيمة املضافة)

ارتفاع نسبة الرواتب
املدفوعة داخليا 

يتضمن رواتب إضافية 

وضع حوافز مالية للتعويض عن الفجوات يف الربحية
سيوفر الربنامج حوافز مالية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص من خالل التعويض عن بعض العقبات املالية. 

ستؤدي 3 صناديق متخصصة دوراً هاماً يف تنفيذ هذه الحوافز.
لكل صندوق أهداف محددة وفقاً لطبيعته:

صندوق	الرياضة

االستثامر يف األسهم الخاصة لحضانة أعامل قطاع الرياضة	 
تقديم ِمنح إلنشاء وتطوير الرشكات الرياضية والنوادي	 
القروض ذات الرشوط املناسبة للرشكات واألندية الرياضية	 
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الرتويج للفعاليات الرياضية	 

صندوق	الثقافة

تقديم ِمنح للفنانني واملؤسسات داخل كل قطاع فرعي	 
 التمويل لتشجيع ابتكار وإنتاج وتوزيع الثقافة	 
دعم املواهب الفنية للهواة واملحرتفني	 

صندوق	الرتفيه

التمويل لتشجيع االستثامر يف املناطق األقل جاذبية تجارياً	 
التمويل لتطوير منظومة بيئية من الرشكات الصغرية واملتوسطة الجديدة من أجل تعزيز إنشاء 	 

املحتوى املحيل
ستكون إزالة الحواجز غري املالية أساسية لتشجيع استثامرات القطاع الخاص	 

الشكل 78: أنشأ الربنامج ثالثة صناديق للحوافز املالية، ليصل اإلجاميل إىل 3 مليارات ريال سعودي

املجموع
0

0.7

2018 2019 2020

1.1

0.6

0.4

1.3

0.6

0.6

0.81

2

3

4

3.2

1.2

1.9

صندوق الرياضة صندوق الثقافة صندوق الرتفيه

مليار
ريال

سوف يتّم 
استخدام هذه 

األموال 
كاستثامرات 
أولية يف 
القطاعات 
الناشئة، 
وتغطي 

الربحية يف 
مجاالت معينة 
أو تستهدف 

خيارات محددة

3.	توفري	عوامل	متكني	غري	مالية	للحد	من	مخاطر	االستثامر

يضمن الربنامج إزالة الحواجز غري املالية التي تحد من مشاركة القطاع الخاص.
تشمل هذه الحواجز مخاطر تنظيمية واألطر القانونية والقبول االجتامعي.
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الشكل 79: ستكون إزالة الحواجز غري املالية أساسية لتشجيع استثامرات القطاع الخاص

 يلزم تطوير اإلطار التنظيمي الذي ينظّم إنتاج األفالم يف اململكة7.2.4. تعزيز قطاع األفالم املحيل صناعة السينام السعودية

11.1.2 إنشاء مرافق منط حياة عالية املستوى
يف مشاريع اإلسكان التنموية  

6.3.21 العقلية الوطنية وحمالت تعزيز التفاعل االجتامعي
والتواصالت  والتدخالت

7.2.2. تقديم الدعم غري املايل للجهات املعنية بالفنون
والثقافة يف القطاع الخاص  

11.6.1  تسويق برنامج منط الحياة والرتويج له كعالمة تجارية

سيتعني وضع لوائح وسياسات لتنفيذ أفضل املعايري الدولية لتطوير
مرافق اإلسكان

سيلزم القيام بحمالت إعالمية لتغيري نظرة الناس إىل النشاط البدين
لزيادة مشاركة السكان

سيتم تحفيز إنتاج املحتوى املحيل من خالل إنشاء حاضنات تقدم
الخدمات (القانونية والتسويقية، ومساحة العمل املشرتك) للفنانني

واملؤسسات
سيتعني التوعية بالعنارص الرئيسية للربنامج، لدفع املشاركة

الجامهرية وتحفيز االستهالك

وضع األطر القانونية

بناء القبول االجتامعي

إنشاء املنظومات البيئية

التوعية

4.	إدارة	مشاركة	القطاع	الخاص

سيضمن الربنامج وجود عملية تحدد بشكل فعال ومنهجي املستثمرين وفرص االستثامر يف القطاعات 
وتربط بينهم. بعض األدوات الرئيسية تشمل: صناديق لتحفيز االستثامر الخاص، وإنشاء لجنة استثامر 

داخل مكتب الربنامج، وتعاون مبارش مع الهيئة العامة لالستثامر.

سبق وشارك الربنامج والهيئة العامة تحقيق رؤية جودة الحياة والهيئة العامة لالستثامر يف 
تحفيز مشاركة القطاع الخاص، حيث تّم تخصيص فريق من الهيئة العامة لالستثامر لدعم برنامج جودة 

الحياة 2020. يعمل الفريق بشكل منتظم من موقع الربنامج ويدعم مسارين متوازيني: 1( هيكلة 
فرص االستثامر، مبا يف ذلك االختيار وترتيب األولويات، والتحليل، والتفصيل والتجميع، واالختبار مع 
املستثمرين، والنرش يف أطلس االستثامر، و2( تفعيل القطاع، مبا يف ذلك وضع القيمة املقرتحة 

للقطاع، وإرشاك االطراف املعنية، والدعم يف اختيار املستثمرين.
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امللحق
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8 . أ  تطلعات عروض جودة الحياة ملدن اململكة الرئيسية

الرياض

املدينة الحديثة ذات الرتاث الثقايف املميز

تعد الرياض مدينة حديثة ذات أمناط بناء معارصة 
ويف نفس الوقت مدينة تاريخية وثقافية ذات 

تراث مميز وعديد من املواقع الثقافية

مالحظة: بيانات الدخل واإلنفاق وعدد السكان املوضحة خاصة باملنطقة، املناطق الجغرافية غري مفصلة
1. متوسط دخل األرسة ونفقاتها الشهرية (ريال سعودي / شهر)

املصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، البحث املكتبي، تحليل الفريق

تشتهر بشكل خاص مبا ييل:

•املنطقة املالية
•البنية التحتية املتطورة

•نوادي كرة القدم الرئيسية
•متنزه وادي حنيفة 
•مراكز الخيل بديراب

سـهل

جـــبــل

بــــحـر

واحـــة

رمــــال

صـخـور

منطقة

عاصمة

عامة نظرة 

األرسي1 واإلنفاق  الدخل 

الدخل السـعـودي

عام ٢٠١٣

14,073

18,740
(100%)

591
(3%) اإلنفاق السعودي

اإلنفاق الكيل لألرس السعودية

اإلنفاق الرتفيهي والثقايف 
لألرس السعودية

السكاناملناخ عدد 

عام 2016معدل هطول أمطار (مم)درجات الحرارة (درجة مئوية)
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•ملعب األمري فيصل بن فهد 
•استاد جامعة امللك سعود
•استاد امللك فهد الدويل

•ستار سيتي
•الحكري الند 

•ميدان امللك عبد العزيز للفروسية 
•حلبة الريم الدولية

•حلبة ديراب

حي الطريف

العدد اإلجاميل: 30

•نادي ديراب للغولف
•نادي الطريان السعودي

•نادي األغر للفروسيه

متنزه الطائف الوطني

1. مناطق املحميات هي حدائق وطنية ومحميات للحياة الربية تتبع الهيئة السعودية للحياة الربية أو وزارة البيئة واملياه والزراعة أوغريها من املؤسسات العامة
املصدر: الهيئة السعودية للحياة الفطرية، الهيئة العامة لإلحصاء،البحث املكتبي، تحليل الفريق

1: مل يتم تقييم املحميات الطبيعية: تعتمد عىل طبيعة اململكة العربية السعودية وال تتطلب استثامر تكاليف رأساملية للمرافق والتحكم يف الدخول 
والصيانة وما إىل ذلك 

 2. مبا يف ذلك مراكز  األلعاب اإللكرتونية
املصدر: نظام تصنيف الصناعات يف أمريكا الشاملية، التصنيف الصناعي الدويل املوحد لجميع األنشطة االقتصادية الخاص باألمم املتحدة، تحليل الفريق

الرياض منطقة  يف  الرئيسية  السياحية  التحتية  البنية  مكونات  أبرز 

2030  – العرض  ملخص  الرياض: 

املالعب الرياضية

غري شامل

مدن املالهي

مضامري السباق

مواقع الرتاث العاملي

املتاحف

النوادي الرياضية

محميات برية

مناطق محمية1 

العروض / الفنون 
االستعراضية زيارة املعامل الطبيعةالثقافة والفنوناملدن الرتفيهية

الرياضةالرتفيه الرقميالسياحية

مدن املالهي

2 كبرية
0 متوسطة

5 صغرية

املدن املائية

(عدد املدن املائية)

7

1

مراكز الرتفيه

 العائلية2

 (عدد مراكز الرتفيه
 العائلية)

66

السينام

(عدد السينام)

املسارح

(عدد املسارح)

30

26

الفعاليات الحية

(عدد العناوين/سنة)

96

املتاحف

(عدد املتاحف)

املعارض 

واملهرجانات

(عدد الفعاليات
/سنة)

56

195

املحميات 

الطبيعية1

حدائق الحيوانات 

واألسامك والنباتات

(عدد حدائق الحيوانات 
واألسامك والنباتات)

9

الحدائق العامة 

واملالعب

(مرت مربع من 
املساحة الخرضاء)

64

الجوالت السياحية

(عدد املعامل 
السياحية)

14

األلعاب اإللكرتونية

(عدد البطوالت
/سنة)

9

الرياضات 

التنافسية

(عدد بطوالت الدورية
االحرتايف / سنة)

الرياضات 

الرتفيهية

(عدد األنشطة / سنة)

45

36

الرياضات الخطرة

واملغامرات

(عدد أنواع الرياضة)

9

من بينها رئيسية

1 4 1
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activecities.com 1: تم اختيار نوع الرياضات من قامئة بها 41 رياضة عىل موقع
مالحظة: قوائم املعامل الرئيسية وأنواع الرياضات ليست حرصية

املصدر: البحث املكتبي، تحليل الفريق

14 معلامً للجوالت السياحية 

اإلرشادية:

•برج اململكة
•قرص املصمك

•برج الفيصلية
•جامع الراجحي الكبري

•مدينة الدرعية القدمية
•جامع امللك خالد الكبري

•جامع اإلمام تريك بن عبد الله
•وادي منار

•جامع عثامن بن عفان
 •كهف عني هيت

•جامع األمرية لطيفة بنت سلطان
•حديقة املعامل

•معرض أندر جراوند
•مركز امللك فهد الثقايف

مقرتحة أخرى  عنارص 

الجوالت السياحية

(عدد املعامل 
السياحية)

14

األلعاب اإللكرتونية

(عدد البطوالت
/سنة)

9

الرياضات 

التنافسية

(عدد بطوالت الدورية
االحرتايف / سنة)

45

الرياضات 

الرتفيهية

(عدد األنشطة / سنة)

36

التحتيةالفعاليات السنوية: 372 البنية  مع  تتطابق  ال  ترفيهية  لفئات  مستهدفة  أخرى  مقرتحات 

العروض/ الفنون االستعراضية

96 فعالية

الثقافة والفنون

195 فعالية

الرياضة

81 فعالية

9 من الرياضات الخطرة 

واملغامرة1 املناسبة لجغرافية 

املدينة:

•إكسبوجو
•الباركور

•القفز املظيل الحر 
•سباق دراجات يب إم إكس

•التزلج بألواح التزلج ذات العجالت 
•القفز بالحبال

•القفز الحر باملظالت
•الطريان بالسرتة املجنحة

الرياضات الخطرة

واملغامرات

(عدد أنواع الرياضة)

9



187

معدل هطول أمطار (مم)

 جدة

 املدينة ذات املواقع البحرية العديدة

تتميز شواطئ جدة بالكورنيش الذي ميتد عىل 
طول 35 كم ويحوي عديداً من املطاعم 

واملناطق الرتفيهية.

مالحظة: بيانات الدخل واإلنفاق وعدد السكان املوضحة خاصة باملنطقة، املناطق الجغرافية غري مفصلة
1. متوسط دخل األرسة ونفقاتها الشهرية (ريال سعودي / شهر)

املصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، البحث املكتبي، تحليل الفريق

تشتهر بشكل خاص مبا ييل:

•أكرب ميناء بحري عىل البحر األحمر
•شعاب مرجانية

•محور تجاري
•بوابة مكة املكرمة

•جدة التاريخية

سـهل

جـــبــل

بــــحـر

واحـــة

رمــــال

صـخـور

منطقة

عاصمة

8,32 مليون نسمة

مكة املكرمة

عامة نظرة 

األرسي1 واإلنفاق  الدخل 

3,88 مليون نسمة

جدة

الدخل السـعـودي

عام ٢٠١٣

13,106

12,649
(100%)

340
(3%) اإلنفاق السعودي

اإلنفاق الكيل لألرس السعودية

اإلنفاق الرتفيهي والثقايف 
لألرس السعودية

السكاناملناخ عدد 

عام 2016درجات الحرارة (درجة مئوية)

1,000,000 1,000,0000
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•ملعب األمري سلطان بن فهد
•ملعب األمري عبدالله بن جلوي

•ملعب األمري سلطان بن فهد
•استاد األمري عبدالله الفيصل

•مدينة امللك عبدالله الرياضية
•ملعب امللك عبد العزيز

جدة التاريخية

العدد اإلجاميل:23

متنزه الطائف الوطني

1. مناطق املحميات هي حدائق وطنية ومحميات للحياة الربية تتبع الهيئة السعودية للحياة الربية أو وزارة البيئة واملياه والزراعة أوغريها من املؤسسات العامة
املصدر: الهيئة السعودية للحياة الفطرية، الهيئة العامة لإلحصاء،البحث املكتبي، تحليل الفريق

1: مل يتم تقييم املحميات الطبيعية: تعتمد عىل طبيعة اململكة العربية السعودية وال تتطلب استثامر تكاليف رأساملية للمرافق والتحكم يف الدخول 
والصيانة وما إىل ذلك 

 2. مبا يف ذلك مراكز  األلعاب اإللكرتونية
املصدر: نظام تصنيف الصناعات يف أمريكا الشاملية، التصنيف الصناعي الدويل املوحد لجميع األنشطة االقتصادية الخاص باألمم املتحدة، تحليل الفريق

املكرمة مكة  منطقة  يف  الرئيسية  السياحية  التحتية  البنية  مكونات  أبرز 

2030  – العرض  ملخص  جدة: 

املالعب الرياضية

غري شامل

مواقع الرتاث العاملي

املتاحف

محميات برية

•قرص السليامن
•قرص السقاف

•قرص شربا

املواقع األثرية 

مناطق محمية1 

العروض / الفنون 
االستعراضية زيارة املعامل الطبيعةالثقافة والفنوناملدن الرتفيهية

الرياضةالرتفيه الرقميالسياحية

مدن املالهي

2 كبرية
0 متوسطة

3 صغرية

املدن املائية

(عدد املدن املائية)

5

2

مراكز الرتفيه

 العائلية2

 (عدد مراكز الرتفيه
 العائلية)

35

السينام

(عدد السينام)

املسارح

(عدد املسارح)

32

28

الفعاليات الحية

(عدد العناوين/سنة)

54

املتاحف

(عدد املتاحف)

املعارض 

واملهرجانات

(عدد الفعاليات
/سنة)

48

132

املحميات 

الطبيعية1

حدائق الحيوانات 

واألسامك والنباتات

(عدد حدائق الحيوانات 
واألسامك والنباتات)

10

الحدائق العامة 

واملالعب

(مرت مربع من 
املساحة الخرضاء)

42

الجوالت السياحية

(عدد املعامل 
السياحية)

17

األلعاب اإللكرتونية

(عدد البطوالت
/سنة)

6

الرياضات 

التنافسية

(عدد بطوالت الدورية
االحرتايف / سنة)

الرياضات 

الرتفيهية

(عدد األنشطة / سنة)

21

24

الرياضات الخطرة

واملغامرات

(عدد أنواع الرياضة)

11

من بينها رئيسية

2

حلبة سباق السيارات يف جدة

مضامري السباق
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activecities.com 1: تم اختيار نوع الرياضات من قامئة بها 41 رياضة عىل موقع
مالحظة: قوائم املعامل الرئيسية وأنواع الرياضات ليست حرصية

املصدر: البحث املكتبي، تحليل الفريق

17 معلامً للجوالت السياحية 

اإلرشادية:

•املسجد الكبري
•الصفا واملروة 

•الحجر األسود
•الكعبة

•جبل النور
•أبراج البيت

•مسجد التنعيم
•جبل عرفات
•مسجد بالل

•ليموزين العمرة
•قرص سليامن، قرص سقاف، قرص شربا

•البلد
•املسجد العائم

•الطائف، الحديقة الوطنية
•نافورة جدة

اإلضافية العروض  عنارص 

الجوالت السياحية

(عدد املعامل 
السياحية)

17

األلعاب اإللكرتونية

(عدد البطوالت
/سنة)

6

الرياضات 

التنافسية

(عدد بطوالت الدورية
االحرتايف / سنة)

21

الرياضات 

الرتفيهية

(عدد األنشطة / سنة)

24

التحتيةالفعاليات السنوية: 241 البنية  مع  تتطابق  ال  ترفيهية  لفئات  مستهدفة  أخرى  مقرتحات 

العروض/ فنون األداء

54 فعالية

الثقافة والفنون

132 فعالية

الرياضة

55 فعالية

11 من الرياضات الخطرة 

واملغامرة1 املناسبة لجغرافية 

املدينة:

•الغوص
•التزلج عىل املاء

•التزلج املايئ باملظالت
•إكسبوجو

•الباركور
•املنحدر العمودي

•سباق دراجات يب ام اكس
•التزلج بألواح التزلج ذات العجالت

•القفز باملظالت
•الطريان بالسرتة املجنحة

•القفز بالحبال

الرياضات الخطرة

واملغامرات

(عدد أنواع الرياضة)

11
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معدل هطول أمطار (مم)

املنورة املدينة   

 املدينة ذات املعامل الدينية املقدسة

يوجد يف املدينة املنورة عديد من مواقع 
املعارك التاريخية واملعامل السياحية باإلضافة 

للمناطق الرتاثية.

مالحظة: بيانات الدخل واإلنفاق وعدد السكان املوضحة خاصة باملنطقة، املناطق الجغرافية غري مفصلة
1. متوسط دخل األرسة ونفقاتها الشهرية (ريال سعودي / شهر)

املصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، البحث املكتبي، تحليل الفريق

تشتهر بشكل خاص مبا ييل:

•موقع ديني
•املدينة املنورة هي موطن أقدم ثالث مساجد

•الجبال املحيطة

سـهل

جـــبــل

بــــحـر

واحـــة

رمــــال

صـخـور

منطقة

عاصمة

2.08 مليون نسمة

املدينة املنورة

عامة نظرة 

األرسي1 واإلنفاق  الدخل 

1,24 مليون نسمة

املدينة املنورة

الدخل السـعـودي

عام ٢٠١٣

11,428

16,407
(100%)

242
(1%) اإلنفاق السعودي

اإلنفاق الكيل لألرس السعودية

اإلنفاق الرتفيهي والثقايف 
لألرس السعودية

السكاناملناخ عدد 

عام 2016درجات الحرارة (درجة مئوية)

250,000 250,0000
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متوسط إجاميل هطول األمطارعواصفة رملية
متوسط درجة الحرارة الدنيامتوسط درجة الحرارة القصوى
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مدينة االمري محمد بن عبدالعزيز 
الرياضية

مدائن صالح

العدد اإلجاميل:2

1: مل يتم تقييم املحميات الطبيعية: تعتمد عىل طبيعة اململكة العربية السعودية وال تتطلب استثامر تكاليف رأساملية للمرافق والتحكم يف الدخول 
والصيانة وما إىل ذلك 

 2. مبا يف ذلك مراكز  األلعاب اإللكرتونية
املصدر: نظام تصنيف الصناعات يف أمريكا الشاملية، التصنيف الصناعي الدويل املوحد لجميع األنشطة االقتصادية الخاص باألمم املتحدة، تحليل الفريق

املنورة  املدينة  منطقة  يف  الرئيسية  السياحية  التحتية  البنية  مكونات  أبرز 

2030  – مقرتح  ملخص  املنورة:  املدينة 

املالعب الرياضية

غري شامل

مواقع الرتاث العاملي

املتاحف

العروض / الفنون 
االستعراضية زيارة املعامل الطبيعةالثقافة والفنوناملدن الرتفيهية

الرياضةالرتفيه الرقميالسياحية

مدن املالهي

0 كبرية
1 متوسطة

0 صغرية

املدن املائية

(عدد املدن املائية)

1

1

مراكز الرتفيه

 العائلية2

 (عدد مراكز الرتفيه
 العائلية)

15

السينام

(عدد السينام)

املسارح

(عدد املسارح)

19

7

الفعاليات الحية

(عدد العناوين/سنة)

23

املتاحف

(عدد املتاحف)

املعارض 

واملهرجانات

(عدد الفعاليات
/سنة)

11

53

املحميات 

الطبيعية1

حدائق الحيوانات 

واألسامك والنباتات

(عدد حدائق الحيوانات 
واألسامك والنباتات)

9

الحدائق العامة 

واملالعب

(مرت مربع من 
املساحة الخرضاء)

14

الجوالت السياحية

(عدد املعامل 
السياحية)

13

األلعاب اإللكرتونية

(عدد البطوالت
/سنة)

2

الرياضات 

التنافسية

(عدد بطوالت الدورية
االحرتايف / سنة)

الرياضات 

الرتفيهية

(عدد األنشطة / سنة)

11

9

الرياضات الخطرة

واملغامرات

(عدد أنواع الرياضة)

14
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activecities.com 1: تم اختيار نوع الرياضات من قامئة بها 41 رياضة عىل موقع
مالحظة: قوائم املعامل الرئيسية وأنواع الرياضات ليست حرصية

املصدر: البحث املكتبي، تحليل الفريق

13 معلامً للجوالت السياحية 

اإلرشادية:

•املسجد النبوي
•مسجد القبة

•مسجد القبلتني
•بقيع الغرقد

•قرب حمزة
•املساجد السبعة

•مقابر مدائن صالح 
•مسجد بدر

•مجمع امللك فهد لطباعة املصحف 
الرشيف

•مسجد الغاممة
•مسجد الجمعة

•مسجد أبو بكر الصديق
•مدائن صالح

اإلضافية العروض  عنارص 

الجوالت السياحية

(عدد املعامل 
السياحية)

13

األلعاب اإللكرتونية

(عدد البطوالت
/سنة)

2

الرياضات 

التنافسية

(عدد بطوالت الدورية
االحرتايف / سنة)

11

الرياضات 

الرتفيهية

(عدد األنشطة / سنة)

9

التحتيةالفعاليات السنوية: 96 البنية  مع  تتطابق  ال  ترفيهية  لفئات  مستهدفة  أخرى  مقرتحات 

العروض/ فنون األداء

23 فعالية

الثقافة والفنون

53 فعالية

الرياضة

20 فعالية

14 من الرياضات الخطرة 

واملغامرة1 املناسبة لجغرافية 

املدينة:

•التزلج يف املناطق الوعرة
•إكسبوجو

•الباركور
•نزول املنحدرات بالحبال

•الطريان الرشاعي املعلق 
•القفز الرشاعي 

•املنحدر العمودي
•سباق دراجات يب ام اكس

•التزلج بألواح التزلج ذات العجالت
•ركوب الدراجات الجبلية

•السري عىل الحبال املرتفعة
•القفز بالحبال

•القفز باملظالت
•الطريان بالسرتة املجنحة

الرياضات الخطرة

واملغامرات

(عدد أنواع الرياضة)

14
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معدل هطول أمطار (مم)

الدمام

مدينة الصناعة والشواطئ

تعرف الدمام بأنها موطن للبحار الفسيحة 
والشواطئ وأماكن الصيد.

مالحظة: بيانات الدخل واإلنفاق وعدد السكان املوضحة خاصة باملنطقة، املناطق الجغرافية غري مفصلة
1. متوسط دخل األرسة ونفقاتها الشهرية (ريال سعودي / شهر)

املصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، البحث املكتبي، تحليل الفريق

تشتهر بشكل خاص مبا ييل:

•إنتاج النفط والصناعات الكياموية
•املدن الرياضية الساحلية

•تجارة اللؤلؤ وصيد األسامك
•الحرف اليدوية، بناء السفن

•املهرجانات

سـهل

جـــبــل

بــــحـر

واحـــة

رمــــال

صـخـور

منطقة

عاصمة

4.78 مليون نسمة

املنطقة الرشقية

عامة نظرة 

األرسي1 واإلنفاق  الدخل 

 1,02 مليون نسمة

الدمام

الدخل السـعـودي

عام ٢٠١٣

16,605

16,936
(100%)

588
(3%) اإلنفاق السعودي

اإلنفاق الكيل لألرس السعودية

اإلنفاق الرتفيهي والثقايف 
لألرس السعودية

السكاناملناخ عدد 

عام 2016درجات الحرارة (درجة مئوية)
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1: مل يتم تقييم املحميات الطبيعية: تعتمد عىل طبيعة اململكة العربية السعودية وال تتطلب استثامر تكاليف رأساملية للمرافق والتحكم يف الدخول 
والصيانة وما إىل ذلك 

 2. مبا يف ذلك مراكز  األلعاب اإللكرتونية
املصدر: نظام تصنيف الصناعات يف أمريكا الشاملية، التصنيف الصناعي الدويل املوحد لجميع األنشطة االقتصادية الخاص باألمم املتحدة، تحليل الفريق

الرشقية املنطقة  يف  الرئيسية  السياحية  التحتية  البنية  مكونات  أبرز 

2030  – :ملخص مقرتح  الدمام   

غري شامل

العروض / الفنون 
االستعراضية زيارة املعامل الطبيعةالثقافة والفنوناملدن الرتفيهية

الرياضةالرتفيه الرقميالسياحية

مدن املالهي

0 كبرية
1 متوسطة

2 صغرية

املدن املائية

(عدد املدن املائية)

3

1

مراكز الرتفيه

 العائلية2

 (عدد مراكز الرتفيه
 العائلية)

26

السينام

(عدد السينام)

املسارح

(عدد املسارح)

28

21

الفعاليات الحية

(عدد العناوين/سنة)

27

املتاحف

(عدد املتاحف)

املعارض 

واملهرجانات

(عدد الفعاليات
/سنة)

42

20

املحميات 

الطبيعية1

حدائق الحيوانات 

واألسامك والنباتات

(عدد حدائق الحيوانات 
واألسامك والنباتات)

6

الحدائق العامة 

واملالعب

(مرت مربع من 
املساحة الخرضاء)

11

الجوالت السياحية

(عدد املعامل 
السياحية)

4

األلعاب اإللكرتونية

(عدد البطوالت
/سنة)

4

الرياضات 

التنافسية

(عدد بطوالت الدورية
االحرتايف / سنة)

الرياضات 

الرتفيهية

(عدد األنشطة / سنة)

17

14

الرياضات الخطرة

واملغامرات

(عدد أنواع الرياضة)

11

•استاد مديرية التعليم
•استاد األمري نايف بن عبدالعزيز آل سعود

•ملعب األمري محمد بن فهد
•مدينة األمري سعود بن جلوي الرياضية

العدد اإلجاميل: 14

1. مناطق املحميات هي حدائق وطنية ومحميات للحياة الربية تتبع الهيئة السعودية للحياة الربية أو وزارة البيئة واملياه والزراعة أوغريها من املؤسسات العامة
املصدر: الهيئة السعودية للحياة الفطرية، الهيئة العامة لإلحصاء،البحث املكتبي، تحليل الفريق

املالعب الرياضية

املتاحف

•قرص أبراهيم
•قلعة تاروت والبلدة القدمية

املواقع األثرية 

مناطق محمية1 

 حلبة جي يب كاترينج

مضامري السباق

•مالهي متنزه الكربا
•مالهي حديقة القلعة

مدن املالهي
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activecities.com 1: تم اختيار نوع الرياضات من قامئة بها 41 رياضة عىل موقع
مالحظة: قوائم املعامل الرئيسية وأنواع الرياضات ليست حرصية

املصدر: البحث املكتبي، تحليل الفريق

 أهم 4 معامل للجوالت السياحية 

اإلرشادية:

•قلعة تاروت والبلدة القدمية
•قرص إبراهيم

•قرية الرتاث
•متحف الدمام لآلثار واألثنوغرافيا

اإلضافية العروض  عنارص 

الجوالت السياحية

(عدد املعامل 
السياحية)

4

األلعاب اإللكرتونية

(عدد البطوالت
/سنة)

4

الرياضات 

التنافسية

(عدد بطوالت الدورية
االحرتايف / سنة)

17

الرياضات 

الرتفيهية

(عدد األنشطة / سنة)

14

التحتيةالفعاليات السنوية: 78 البنية  مع  تتطابق  ال  ترفيهية  لفئات  مستهدفة  أخرى  مقرتحات 

العروض/ فنون األداء

27 فعالية

الثقافة والفنون

20 فعالية

الرياضة

31 فعالية

11 من الرياضات الخطرة 

واملغامرة1 املناسبة لجغرافية 

املدينة:

•الغوص
•التزلج عىل املاء

•التزلج املايئ باملظالت
•إكسبوجو

•الباركور
•املنحدر العمودي

•سباق دراجات يب ام اكس
•التزلج بألواح التزلج ذات العجالت

•القفز باملظالت
•الطريان بالسرتة املجنحة

•القفز بالحبال

الرياضات الخطرة

واملغامرات

(عدد أنواع الرياضة)

11
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معدل هطول أمطار (مم)

تبوك

مدينة البحار والشعاب املرجانية

تتميز تبوك بالبحر والثلوج والرشيط الساحيل. 
وتعد موقعا هاماً للشعب املرجانية لعشاق 

الغوص وصيد األسامك

مالحظة: بيانات الدخل واإلنفاق وعدد السكان املوضحة خاصة باملنطقة، املناطق الجغرافية غري مفصلة
1. متوسط دخل األرسة ونفقاتها الشهرية (ريال سعودي / شهر)

املصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، البحث املكتبي، تحليل الفريق

تشتهر بشكل خاص مبا ييل:

•الغوص (الشعاب املرجانية)
•الجبال املكسوة باألشجار

•املحميات الطبيعية
•الرتاث الشعبي

سـهل

جـــبــل

بــــحـر

واحـــة

رمــــال

صـخـور

منطقة

عاصمة

0.89 مليون نسمة

تبوك

عامة نظرة 

األرسي1 واإلنفاق  الدخل 

 0,57 مليون نسمة

تبوك

الدخل السـعـودي

عام ٢٠١٣

11,775

14,158
(100%)

335
(2%) اإلنفاق السعودي

اإلنفاق الكيل لألرس السعودية

اإلنفاق الرتفيهي والثقايف 
لألرس السعودية

السكاناملناخ عدد 

عام 2016درجات الحرارة (درجة مئوية)

150,000 150,0000
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1: مل يتم تقييم املحميات الطبيعية: تعتمد عىل طبيعة اململكة العربية السعودية وال تتطلب استثامر تكاليف رأساملية للمرافق والتحكم يف الدخول 
والصيانة وما إىل ذلك 

 2. مبا يف ذلك مراكز  األلعاب اإللكرتونية
املصدر: نظام تصنيف الصناعات يف أمريكا الشاملية، التصنيف الصناعي الدويل املوحد لجميع األنشطة االقتصادية الخاص باألمم املتحدة، تحليل الفريق

تبوك منطقة  يف  الرئيسية  السياحية  التحتية  البنية  مكونات  أبرز 

2030  – مقرتح  ملخص  تبوك: 

غري شامل

العروض / الفنون 
االستعراضية زيارة املعامل الطبيعةالثقافة والفنوناملدن الرتفيهية

الرياضةالرتفيه الرقميالسياحية

مدن املالهي

0 كبرية
1 متوسطة

0 صغرية

املدن املائية

(عدد املدن املائية)

1

0

مراكز الرتفيه

 العائلية2

 (عدد مراكز الرتفيه
 العائلية)

7

السينام

(عدد السينام)

املسارح

(عدد املسارح)

9

2

الفعاليات الحية

(عدد العناوين/سنة)

14

املتاحف

(عدد املتاحف)

املعارض 

واملهرجانات

(عدد الفعاليات
/سنة)

6

17

املحميات 

الطبيعية1

حدائق الحيوانات 

واألسامك والنباتات

(عدد حدائق الحيوانات 
واألسامك والنباتات)

3

الحدائق العامة 

واملالعب

(مرت مربع من 
املساحة الخرضاء)

6

الجوالت السياحية

(عدد املعامل 
السياحية)

8

األلعاب اإللكرتونية

(عدد البطوالت
/سنة)

2

الرياضات 

التنافسية

(عدد بطوالت الدورية
االحرتايف / سنة)

الرياضات 

الرتفيهية

(عدد األنشطة / سنة)

11

9

الرياضات الخطرة

واملغامرات

(عدد أنواع الرياضة)

15

العدد اإلجاميل: 5

1. مناطق املحميات هي حدائق وطنية ومحميات للحياة الربية تتبع الهيئة السعودية للحياة الربية أو وزارة البيئة واملياه والزراعة أوغريها من املؤسسات العامة
املصدر: الهيئة السعودية للحياة الفطرية، الهيئة العامة لإلحصاء،البحث املكتبي، تحليل الفريق

املتاحف

مناطق محمية1 
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activecities.com 1: تم اختيار نوع الرياضات من قامئة بها 41 رياضة عىل موقع
مالحظة: قوائم املعامل الرئيسية وأنواع الرياضات ليست حرصية

املصدر: البحث املكتبي، تحليل الفريق

 أهم 8 معامل للجوالت السياحية 

اإلرشادية:

•تيامء
•قلعة تبوك

•البيداء
•الوجه

•الديسة
•محطة سكة حديد الحجاز

•املسجد النبوي
•متحف اآلثار والرتاث الوطني

اإلضافية العروض  عنارص 

الجوالت السياحية

(عدد املعامل 
السياحية)

8

األلعاب اإللكرتونية

(عدد البطوالت
/سنة)

2

الرياضات 

التنافسية

(عدد بطوالت الدورية
االحرتايف / سنة)

11

الرياضات 

الرتفيهية

(عدد األنشطة / سنة)

9

التحتيةالفعاليات السنوية: 50 البنية  مع  تتطابق  ال  ترفيهية  لفئات  مستهدفة  أخرى  مقرتحات 

العروض/ فنون األداء

14 فعالية

الثقافة والفنون

17 فعالية

الرياضة

20 فعالية

15 من الرياضات الخطرة 

واملغامرة1 املناسبة لجغرافية 

املدينة:

•الغوص
•التزلج عىل املاء

•التزلج املايئ باملظالت
•إكسبوجو

•الباركور
•املنحدر العمودي

•سباق دراجات يب ام اكس
•التزلج بألواح التزلج ذات العجالت

•القفز باملظالت
•الطريان بالسرتة املجنحة

•القفز بالحبال
•التزلج يف املناطق الوعرة

•نزول املنحدرات بالحبال
•ركوب الدراجات الجبلية

•السري عىل الحبال املرتفعة

الرياضات الخطرة

واملغامرات

(عدد أنواع الرياضة)

15
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معدل هطول أمطار (مم)

بريدة

مدينة التاريخ والزراعة املتنوعة

تتميز بريدة بالتنوع وبتاريخها وثقافتها 
ومواقعها األثرية

مالحظة: بيانات الدخل واإلنفاق وعدد السكان املوضحة خاصة باملنطقة، املناطق الجغرافية غري مفصلة
1. متوسط دخل األرسة ونفقاتها الشهرية (ريال سعودي / شهر)

املصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، البحث املكتبي، تحليل الفريق

تشتهر بشكل خاص مبا ييل:

•الزراعة وتستضيف بريدة أكرب سوق للتمور يف 
العامل

•مهرجان بريدة للكليجا واملنتجات الشعبية
•تطعيس الكثبان الرملية

سـهل

جـــبــل

بــــحـر

واحـــة

رمــــال

صـخـور

منطقة

عاصمة

1.39 مليون نسمة

القصيم

عامة نظرة 

األرسي1 واإلنفاق  الدخل 

0,69 مليون نسمة

بريدة

الدخل السـعـودي

عام ٢٠١٣

13,047

14,560
(100%)

258
(2%) اإلنفاق السعودي

اإلنفاق الكيل لألرس السعودية

اإلنفاق الرتفيهي والثقايف 
لألرس السعودية

السكاناملناخ عدد 

عام 2016درجات الحرارة (درجة مئوية)
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متوسط إجاميل هطول األمطارعواصفة رملية
متوسط درجة الحرارة الدنيامتوسط درجة الحرارة القصوى
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1: مل يتم تقييم املحميات الطبيعية: تعتمد عىل طبيعة اململكة العربية السعودية وال تتطلب استثامر تكاليف رأساملية للمرافق والتحكم يف الدخول 
والصيانة وما إىل ذلك 

 2. مبا يف ذلك مراكز  األلعاب اإللكرتونية
املصدر: نظام تصنيف الصناعات يف أمريكا الشاملية، التصنيف الصناعي الدويل املوحد لجميع األنشطة االقتصادية الخاص باألمم املتحدة، تحليل الفريق

القصيم ملنطقة  الرئيسية  السياحية  التحتية  البنية  مكونات  أبرز 

2030  – مقرتح  ملخص  بريدة: 

غري شامل

العروض / الفنون 
االستعراضية زيارة املعامل الطبيعةالثقافة والفنوناملدن الرتفيهية

الرياضةالرتفيه الرقميالسياحية

مدن املالهي

0 كبرية
1 متوسطة

0 صغرية

املدن املائية

(عدد املدن املائية)

1

0

مراكز الرتفيه

 العائلية2

 (عدد مراكز الرتفيه
 العائلية)

12

السينام

(عدد السينام)

املسارح

(عدد املسارح)

18

4

الفعاليات الحية

(عدد العناوين/سنة)

18

املتاحف

(عدد املتاحف)

املعارض 

واملهرجانات

(عدد الفعاليات
/سنة)

7

19

املحميات 

الطبيعية1

حدائق الحيوانات 

واألسامك والنباتات

(عدد حدائق الحيوانات 
واألسامك والنباتات)

5

الحدائق العامة 

واملالعب

(مرت مربع من 
املساحة الخرضاء)

8

الجوالت السياحية

(عدد املعامل 
السياحية)

5

األلعاب اإللكرتونية

(عدد البطوالت
/سنة)

2

الرياضات 

التنافسية

(عدد بطوالت الدورية
االحرتايف / سنة)

الرياضات 

الرتفيهية

(عدد األنشطة / سنة)

13

11

الرياضات الخطرة

واملغامرات

(عدد أنواع الرياضة)

9

العدد اإلجاميل: 2

1. مناطق املحميات هي حدائق وطنية ومحميات للحياة الربية تتبع الهيئة السعودية للحياة الربية أو وزارة البيئة واملياه والزراعة أوغريها من املؤسسات العامة
املصدر: الهيئة السعودية للحياة الفطرية، الهيئة العامة لإلحصاء،البحث املكتبي، تحليل الفريق

املتاحف

مناطق محمية1 

•ملعب إدارة التعليم
•مدينة امللك عبدالله الرياضية

•مدينة األمري سلامن بن عبدالعزيز 
الرياضية

املالعب الرياضية
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activecities.com 1: تم اختيار نوع الرياضات من قامئة بها 41 رياضة عىل موقع
مالحظة: قوائم املعامل الرئيسية وأنواع الرياضات ليست حرصية

املصدر: البحث املكتبي، تحليل الفريق

 أهم 5 معامل للجوالت السياحية 

اإلرشادية:

•أكرب حديقة للطيور يف الخليج
•السوق ملخطط مخزون البضائع 

الرتاثية
•متحف بريدة

•قرص مارد
•درب زبيدة

اإلضافية العروض  عنارص 

الجوالت السياحية

(عدد املعامل 
السياحية)

5

األلعاب اإللكرتونية

(عدد البطوالت
/سنة)

2

الرياضات 

التنافسية

(عدد بطوالت الدورية
االحرتايف / سنة)

13

الرياضات 

الرتفيهية

(عدد األنشطة / سنة)

11

التحتيةالفعاليات السنوية: 61 البنية  مع  تتطابق  ال  ترفيهية  لفئات  مستهدفة  أخرى  مقرتحات 

العروض/ فنون األداء

18 فعالية

الثقافة والفنون

19 فعالية

الرياضة

24 فعالية

9 من الرياضات الخطرة 

واملغامرة1 املناسبة لجغرافية 

املدينة:

•إكسبوجو
•الباركور

•القفز الرشاعي 
•املنحدر العمودي

•سباق دراجات يب ام اكس
•التزلج بألواح التزلج ذات العجالت

•القفز بالحبال
•القفز باملظالت

•الطريان بالسرتة املجنحة

الرياضات الخطرة

واملغامرات

(عدد أنواع الرياضة)

9
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معدل هطول أمطار (مم)

ئل حا

مدينة الطبيعة املتنوعة والطقس البارد

تتميز حائل بالصحراء والوديان والجبال والواحات، 
فضالً عن طقسها البارد واملعتدل

مالحظة: بيانات الدخل واإلنفاق وعدد السكان املوضحة خاصة باملنطقة، املناطق الجغرافية غري مفصلة
1. متوسط دخل األرسة ونفقاتها الشهرية (ريال سعودي / شهر)

املصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، البحث املكتبي، تحليل الفريق

تشتهر بشكل خاص مبا ييل:

•الزراعة
•مهرجان الصحراء والصيف

•جودة الخيول العربية
•الفنون الشعبية واألغاين والشعر

سـهل

جـــبــل

بــــحـر

واحـــة

رمــــال

صـخـور

منطقة

عاصمة

0,69 مليون نسمة

حائل

عامة نظرة 

األرسي1 واإلنفاق  الدخل 

0,35 مليون نسمة

حائل

الدخل السـعـودي

عام ٢٠١٣

14,818

14,832
(100%)

183
(1%) اإلنفاق السعودي

اإلنفاق الكيل لألرس السعودية

اإلنفاق الرتفيهي والثقايف 
لألرس السعودية

السكاناملناخ عدد 

عام 2016درجات الحرارة (درجة مئوية)
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متوسط إجاميل هطول األمطارعواصفة رملية
متوسط درجة الحرارة الدنيامتوسط درجة الحرارة القصوى

77%
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1: مل يتم تقييم املحميات الطبيعية: تعتمد عىل طبيعة اململكة العربية السعودية وال تتطلب استثامر تكاليف رأساملية للمرافق والتحكم يف الدخول 
والصيانة وما إىل ذلك 

 2. مبا يف ذلك مراكز  األلعاب اإللكرتونية
املصدر: نظام تصنيف الصناعات يف أمريكا الشاملية، التصنيف الصناعي الدويل املوحد لجميع األنشطة االقتصادية الخاص باألمم املتحدة، تحليل الفريق

حائل منطقة  يف  األساسية  التحتية  البنية  مكونات  أبرز 

2030  – مقرتح  ملخص  حائل: 

غري شامل

العروض / الفنون 
االستعراضية زيارة املعامل الطبيعةالثقافة والفنوناملدن الرتفيهية

الرياضةالرتفيه الرقميالسياحية

مدن املالهي

0 كبرية
0 متوسطة

1 صغرية

املدن املائية

(عدد املدن املائية)

1

0

مراكز الرتفيه

 العائلية2

 (عدد مراكز الرتفيه
 العائلية)

6

السينام

(عدد السينام)

املسارح

(عدد املسارح)

9

2

الفعاليات الحية

(عدد العناوين/سنة)

160

املتاحف

(عدد املتاحف)

املعارض 

واملهرجانات

(عدد الفعاليات
/سنة)

11

88

املحميات 

الطبيعية1

حدائق الحيوانات 

واألسامك والنباتات

(عدد حدائق الحيوانات 
واألسامك والنباتات)

2

الحدائق العامة 

واملالعب

(مرت مربع من 
املساحة الخرضاء)

4

الجوالت السياحية

(عدد املعامل 
السياحية)

13

األلعاب اإللكرتونية

(عدد البطوالت
/سنة)

3

الرياضات 

التنافسية

(عدد بطوالت الدورية
االحرتايف / سنة)

الرياضات 

الرتفيهية

(عدد األنشطة / سنة)

23

15

الرياضات الخطرة

واملغامرات

(عدد أنواع الرياضة)

14

1. مناطق املحميات هي حدائق وطنية ومحميات للحياة الربية تتبع الهيئة السعودية للحياة الربية أو وزارة البيئة واملياه والزراعة أوغريها من املؤسسات العامة
املصدر: الهيئة السعودية للحياة الفطرية، الهيئة العامة لإلحصاء،البحث املكتبي، تحليل الفريق

مناطق محمية1 

ملعب األمري عبد العزيز بن مساعد

املالعب الرياضية

الفنون الصخرية يف حائل

مواقع مدرجة يف الئحة 
الرتاث العاملي يف 

اليونسكو 

•املدينة األثرية جبة
•قلعة عريف 
•قشلة حائل 

املعامل األثرية 

العدد اإلجاميل: 5

املتاحف
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activecities.com 1: تم اختيار نوع الرياضات من قامئة بها 41 رياضة عىل موقع
مالحظة: قوائم املعامل الرئيسية وأنواع الرياضات ليست حرصية

املصدر: البحث املكتبي، تحليل الفريق

 أهم 13 معامل للجوالت السياحية 

اإلرشادية:

•قرص برزان
•الفنون الصخرية يف حائل

•قشلة حائل 
•قلعة عريف 

•املدينة األثرية جبة
•متنزه املغواة الوطني 

•شعيب جو بجبال أجا
•قلعة قرص قشلة

•جبل املنجور
•أم سنامن

•كهف جانني
•ياطب

•موقع الفن الصخري يف الشوميس 

اإلضافية العروض  عنارص 

الجوالت السياحية

(عدد املعامل 
السياحية)

13

األلعاب اإللكرتونية

(عدد البطوالت
/سنة)

3

الرياضات 

التنافسية

(عدد بطوالت الدورية
االحرتايف / سنة)

23

الرياضات 

الرتفيهية

(عدد األنشطة / سنة)

15

التحتيةالفعاليات السنوية: 286 البنية  مع  تتطابق  ال  ترفيهية  لفئات  مستهدفة  أخرى  مقرتحات 

العروض/ فنون األداء

160 فعالية

الثقافة والفنون

88 فعالية

الرياضة

38 فعالية

14 من الرياضات الخطرة 

واملغامرة1 املناسبة لجغرافية 

املدينة:

•التزلج عىل الجبال
•إكسبوجو

•باركور
•هبوط الجبال بالحبل

•الطريان الرشاعي املعلّق
•النزول باملظلة الهوائية

•املنحدر العمودي
•يب ام اكس

•التزلج بألواح التزلج ذات العجالت
•ركوب الدراجات الجبلية

•السري عىل الحبل
•القفز بالحبال

•القفز باملظالت
•الطريان بالسرتة املجنحة

الرياضات الخطرة

واملغامرات

(عدد أنواع الرياضة)

14
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معدل هطول أمطار (مم)

نجران

مدينة الرتاث وأرض الطبيعة

تتميز نجران بالطبيعة والتنوع البيولوجي 
والتاريخ، واآلثار والرتاث.

مالحظة: بيانات الدخل واإلنفاق وعدد السكان املوضحة خاصة باملنطقة، املناطق الجغرافية غري مفصلة
1. متوسط دخل األرسة ونفقاتها الشهرية (ريال سعودي / شهر)

املصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، البحث املكتبي، تحليل الفريق

تشتهر بشكل خاص مبا ييل:

•املؤسسات الثقافية والرتاث املعامري
•الصناعات التقليدية والفولكلور والرقص 

التقليدي
•املراكز الرياضية والحدائق الطبيعية واآلبار 

واملياه الجوفية

سـهل

جـــبــل

بــــحـر

واحـــة

رمــــال

صـخـور

منطقة

عاصمة

0,57 مليون نسمة

نجران

عامة نظرة 

األرسي1 واإلنفاق  الدخل 

0,34 مليون نسمة

نجران

الدخل السـعـودي

عام ٢٠١٣

12,832

9,645
(100%)

291
(3%) اإلنفاق السعودي

اإلنفاق الكيل لألرس السعودية

اإلنفاق الرتفيهي والثقايف 
لألرس السعودية

السكاناملناخ عدد 

عام 2016درجات الحرارة (درجة مئوية)
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متوسط إجاميل هطول األمطارعواصفة رملية
متوسط درجة الحرارة الدنيامتوسط درجة الحرارة القصوى

76%

24%
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1: مل يتم تقييم املحميات الطبيعية: تعتمد عىل طبيعة اململكة العربية السعودية وال تتطلب استثامر تكاليف رأساملية للمرافق والتحكم يف الدخول 
والصيانة وما إىل ذلك 

 2. مبا يف ذلك مراكز  األلعاب اإللكرتونية
املصدر: نظام تصنيف الصناعات يف أمريكا الشاملية، التصنيف الصناعي الدويل املوحد لجميع األنشطة االقتصادية الخاص باألمم املتحدة، تحليل الفريق

نجران منطقة  يف  األساسية  التحتية  البنية  مكونات  أبرز 

2030  – مقرتح  ملخص  نجران: 

غري شامل

العروض / الفنون 
االستعراضية زيارة املعامل الطبيعةالثقافة والفنوناملدن الرتفيهية

الرياضةالرتفيه الرقميالسياحية

مدن املالهي

2 كبرية
0 متوسطة

5 صغرية

املدن املائية

(عدد املدن املائية)

1

0

مراكز الرتفيه

 العائلية2

 (عدد مراكز الرتفيه
 العائلية)

4

السينام

(عدد السينام)

املسارح

(عدد املسارح)

9

2

الفعاليات الحية

(عدد العناوين/سنة)

132

املتاحف

(عدد املتاحف)

املعارض 

واملهرجانات

(عدد الفعاليات
/سنة)

2

188

املحميات 

الطبيعية1

حدائق الحيوانات 

واألسامك والنباتات

(عدد حدائق الحيوانات 
واألسامك والنباتات)

1

الحدائق العامة 

واملالعب

(مرت مربع من 
املساحة الخرضاء)

4

الجوالت السياحية

(عدد املعامل 
السياحية)

8

األلعاب اإللكرتونية

(عدد البطوالت
/سنة)

3

الرياضات 

التنافسية

(عدد بطوالت الدورية
االحرتايف / سنة)

الرياضات 

الرتفيهية

(عدد األنشطة / سنة)

21

14

الرياضات الخطرة

واملغامرات

(عدد أنواع الرياضة)

14

1. مناطق املحميات هي حدائق وطنية ومحميات للحياة الربية تتبع الهيئة السعودية للحياة الربية أو وزارة البيئة واملياه والزراعة أوغريها من املؤسسات العامة
املصدر: الهيئة السعودية للحياة الفطرية، الهيئة العامة لإلحصاء،البحث املكتبي، تحليل الفريق

مناطق محمية1 

العدد اإلجاميل: 2

املتاحف
•قرص اإلمارة التاريخي 

املعامل األثرية 
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activecities.com 1: تم اختيار نوع الرياضات من قامئة بها 41 رياضة عىل موقع
مالحظة: قوائم املعامل الرئيسية وأنواع الرياضات ليست حرصية

املصدر: البحث املكتبي، تحليل الفريق

 أهم 8 معامل للجوالت السياحية 

اإلرشادية:

•موقع األخدود األثري
•قرص اإلمارة التاريخي

•وادي أبا الرشاش
•وادي نهيقة

•جبل رعوم 
•سد نجران 
•قرص العان

•سوق نجران الشعبي 

اإلضافية العروض  عنارص 

الجوالت السياحية

(عدد املعامل 
السياحية)

8

األلعاب اإللكرتونية

(عدد البطوالت
/سنة)

3

الرياضات 

التنافسية

(عدد بطوالت الدورية
االحرتايف / سنة)

21

الرياضات 

الرتفيهية

(عدد األنشطة / سنة)

14

التحتيةالفعاليات السنوية: 355 البنية  مع  تتطابق  ال  ترفيهية  لفئات  مستهدفة  أخرى  مقرتحات 

العروض/ فنون األداء

132فعالية

الثقافة والفنون

188فعالية

الرياضة

35 فعالية

14 من الرياضات الخطرة 

واملغامرة1 املناسبة لجغرافية 

املدينة:

•التزلج عىل الجبال
•إكسبوجو

•باركور 
•هبوط الجبال بالحبل

•الطريان الرشاعي املعلّق
•النزول باملظلة الهوائية

•املنحدر العمودي
•يب ام اكس

•التزلج بألواح التزلج ذات العجالت
•ركوب الدراجات الجبلية

•السري عىل الحبل
•القفز بالحبال

•القفز باملظالت
•الطريان بالسرتة املجنحة

الرياضات الخطرة

واملغامرات

(عدد أنواع الرياضة)

14
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معدل هطول أمطار (مم)

بها أ

مدينة الطقس املميز والجبال الخالبة

تشمل أبها املعامل والقصور واألسواق القدمية 
فضالً عن املراكز التجارية الحديثة.

مالحظة: بيانات الدخل واإلنفاق وعدد السكان املوضحة خاصة باملنطقة، املناطق الجغرافية غري مفصلة
1. متوسط دخل األرسة ونفقاتها الشهرية (ريال سعودي / شهر)

املصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، البحث املكتبي، تحليل الفريق

تشتهر بشكل خاص مبا ييل:

• مناخ معتدل
• األنشطة الرياضية مثل تسلق الجبال، والدراجات 

• الجبلية والطريان الرشاعي
• املهرجانات

• الحياة الربية البحرية

سـهل

جـــبــل

بــــحـر

واحـــة

رمــــال

صـخـور

منطقة

عاصمة

2,16 مليون نسمة

عسري

عامة نظرة 

األرسي1 واإلنفاق  الدخل 

0,27 مليون نسمة

أبها

الدخل السـعـودي

عام ٢٠١٣

12,651

15,611
(100%)

593
(4%) اإلنفاق السعودي

اإلنفاق الكيل لألرس السعودية

اإلنفاق الرتفيهي والثقايف 
لألرس السعودية

السكاناملناخ عدد 

عام 2016درجات الحرارة (درجة مئوية)
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متوسط إجاميل هطول األمطارعواصفة رملية
متوسط درجة الحرارة الدنيامتوسط درجة الحرارة القصوى
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1: مل يتم تقييم املحميات الطبيعية: تعتمد عىل طبيعة اململكة العربية السعودية وال تتطلب استثامر تكاليف رأساملية للمرافق والتحكم يف الدخول 
والصيانة وما إىل ذلك 

 2. مبا يف ذلك مراكز  األلعاب اإللكرتونية
املصدر: نظام تصنيف الصناعات يف أمريكا الشاملية، التصنيف الصناعي الدويل املوحد لجميع األنشطة االقتصادية الخاص باألمم املتحدة، تحليل الفريق

عسري  منطقة  يف  األساسية  التحتية  البنية  مكونات  أبرز 

2030 املقرتحة–  العروض  ملخص  أبها: 

غري شامل

العروض / الفنون 
االستعراضية زيارة املعامل الطبيعةالثقافة والفنوناملدن الرتفيهية

الرياضةالرتفيه الرقميالسياحية

مدن املالهي

0 كبرية
0 متوسطة

1 صغرية

املدن املائية

(عدد املدن املائية)

1

0

مراكز الرتفيه

 العائلية2

 (عدد مراكز الرتفيه
 العائلية)

17

السينام

(عدد السينام)

املسارح

(عدد املسارح)

18

5

الفعاليات الحية

(عدد العناوين/سنة)

85

املتاحف

(عدد املتاحف)

املعارض 

واملهرجانات

(عدد الفعاليات
/سنة)

12

176

املحميات 

الطبيعية1

حدائق الحيوانات 

واألسامك والنباتات

(عدد حدائق الحيوانات 
واألسامك والنباتات)

11

الحدائق العامة 

واملالعب

(مرت مربع من 
املساحة الخرضاء)

3

الجوالت السياحية

(عدد املعامل 
السياحية)

9

األلعاب اإللكرتونية

(عدد البطوالت
/سنة)

3

الرياضات 

التنافسية

(عدد بطوالت الدورية
االحرتايف / سنة)

الرياضات 

الرتفيهية

(عدد األنشطة / سنة)

19

12

الرياضات الخطرة

واملغامرات

(عدد أنواع الرياضة)

14

1. مناطق املحميات هي حدائق وطنية ومحميات للحياة الربية تتبع الهيئة السعودية للحياة الربية أو وزارة البيئة واملياه والزراعة أوغريها من املؤسسات العامة
املصدر: الهيئة السعودية للحياة الفطرية، الهيئة العامة لإلحصاء،البحث املكتبي، تحليل الفريق

مناطق محمية1 

املعامل األثرية 

•حديقة السالمملعب األمري سلطان بن عبد العزيز 
•حديقة قرص أبها

العدد اإلجاميل: 8 حديقة عسري الوطنية

مدن املالهياملالعب الرياضية

املتاحف محميات برية
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activecities.com 1: تم اختيار نوع الرياضات من قامئة بها 41 رياضة عىل موقع
مالحظة: قوائم املعامل الرئيسية وأنواع الرياضات ليست حرصية

املصدر: البحث املكتبي، تحليل الفريق

 أهم 9 معامل للجوالت السياحية 

اإلرشادية:

•حديقة عسري الوطنية
•قرية املفتاحة التشكيلية

•قرص شدا األثري
•أودية تهامة

•حديقة األمري سلطان
•حديقة الحبلة 

•حديقة السودة
•محمية جرف ريدة 

•بحرية سد أبها ووادي الجوة 

اإلضافية العروض  عنارص 

الجوالت السياحية

(عدد املعامل 
السياحية)

9

األلعاب اإللكرتونية

(عدد البطوالت
/سنة)

3

الرياضات 

التنافسية

(عدد بطوالت الدورية
االحرتايف / سنة)

19

الرياضات 

الرتفيهية

(عدد األنشطة / سنة)

12

التحتيةالفعاليات السنوية: 293 البنية  مع  تتطابق  ال  ترفيهية  لفئات  مستهدفة  أخرى  مقرتحات 

العروض/ فنون األداء

85فعالية

الثقافة والفنون

176فعالية

الرياضة

31فعالية

14 من الرياضات الخطرة 

واملغامرة1 املناسبة لجغرافية 

املدينة:

•التزلج عىل الجبال
•إكسبوجو

•باركور
•هبوط الجبال بالحبل

•الطريان الرشاعي املعلّق
•النزول باملظلة الهوائية

•املنحدر العمودي
•يب ام اكس

•التزلج بألواح التزلج ذات العجالت
•ركوب الدراجات الجبلية

•السري عىل الحبل
•القفز بالحبال

•القفز باملظالت
•الطريان بالسرتة املجنحة

الرياضات الخطرة

واملغامرات

(عدد أنواع الرياضة)

14
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معدل هطول أمطار (مم)

عرعر

مدينة األرايض الخصبة

عرعر مدينة الهضاب والوديان والسهول، وتتميز 

بأراضيها الخصبة 

مالحظة: بيانات الدخل واإلنفاق وعدد السكان املوضحة خاصة باملنطقة، املناطق الجغرافية غري مفصلة
1. متوسط دخل األرسة ونفقاتها الشهرية (ريال سعودي / شهر)

املصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، البحث املكتبي، تحليل الفريق

تشتهر بشكل خاص مبا ييل:

• أرايض املراعي الخصبة (رعي األغنام واإلبل)
• مهرجان الصقور

• الحياة الربية يف الصحراء

سـهل

جـــبــل

بــــحـر

واحـــة

رمــــال

صـخـور

منطقة

عاصمة

0,36 مليون نسمة

منطقة الحدود الشاملية 

عامة نظرة 

األرسي1 واإلنفاق  الدخل 

0,19 مليون نسمة

عرعر

الدخل السـعـودي

عام ٢٠١٣

12,985

14,054
(100%)

513
(4%) اإلنفاق السعودي

اإلنفاق الكيل لألرس السعودية

اإلنفاق الرتفيهي والثقايف 
لألرس السعودية

السكاناملناخ عدد 

عام 2016درجات الحرارة (درجة مئوية)
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متوسط درجة الحرارة الدنيامتوسط درجة الحرارة القصوى
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1: مل يتم تقييم املحميات الطبيعية: تعتمد عىل طبيعة اململكة العربية السعودية وال تتطلب استثامر تكاليف رأساملية للمرافق والتحكم يف الدخول 
والصيانة وما إىل ذلك 

 2. مبا يف ذلك مراكز  األلعاب اإللكرتونية
املصدر: نظام تصنيف الصناعات يف أمريكا الشاملية، التصنيف الصناعي الدويل املوحد لجميع األنشطة االقتصادية الخاص باألمم املتحدة، تحليل الفريق

الشاملية الحدود  منطقة  يف  األساسية  التحتية  البنية  مكونات  أبرز 

2030  – مقرتح  ملخص  عرعر: 

غري شامل

العروض / الفنون 
االستعراضية زيارة املعامل الطبيعةالثقافة والفنوناملدن الرتفيهية

الرياضةالرتفيه الرقميالسياحية

مدن املالهي

0 كبرية
0 متوسطة

1 صغرية

املدن املائية

(عدد املدن املائية)

1

0

مراكز الرتفيه

 العائلية2

 (عدد مراكز الرتفيه
 العائلية)

2

السينام

(عدد السينام)

املسارح

(عدد املسارح)

5

1

الفعاليات الحية

(عدد العناوين/سنة)

77

املتاحف

(عدد املتاحف)

املعارض 

واملهرجانات

(عدد الفعاليات
/سنة)

1

79

املحميات 

الطبيعية1

حدائق الحيوانات 

واألسامك والنباتات

(عدد حدائق الحيوانات 
واألسامك والنباتات)

0

الحدائق العامة 

واملالعب

(مرت مربع من 
املساحة الخرضاء)

2

الجوالت السياحية

(عدد املعامل 
السياحية)

0

األلعاب اإللكرتونية

(عدد البطوالت
/سنة)

1

الرياضات 

التنافسية

(عدد بطوالت الدورية
االحرتايف / سنة)

الرياضات 

الرتفيهية

(عدد األنشطة / سنة)

11

7

الرياضات الخطرة

واملغامرات

(عدد أنواع الرياضة)

9

1. مناطق املحميات هي حدائق وطنية ومحميات للحياة الربية تتبع الهيئة السعودية للحياة الربية أو وزارة البيئة واملياه والزراعة أوغريها من املؤسسات العامة
املصدر: الهيئة السعودية للحياة الفطرية، الهيئة العامة لإلحصاء،البحث املكتبي، تحليل الفريق

مناطق محمية1 

العدد اإلجاميل: 1

املتاحف
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activecities.com 1: تم اختيار نوع الرياضات من قامئة بها 41 رياضة عىل موقع
مالحظة: قوائم املعامل الرئيسية وأنواع الرياضات ليست حرصية

املصدر: البحث املكتبي، تحليل الفريق

اإلضافية العروض  عنارص 

الجوالت السياحية

(عدد املعامل 
السياحية)

األلعاب اإللكرتونية

(عدد البطوالت
/سنة)

1

الرياضات 

التنافسية

(عدد بطوالت الدورية
االحرتايف / سنة)

11

الرياضات 

الرتفيهية

(عدد األنشطة / سنة)

7

التحتيةالفعاليات السنوية: 176 البنية  مع  تتطابق  ال  ترفيهية  لفئات  مستهدفة  أخرى  مقرتحات 

العروض/ فنون األداء

77فعالية

الثقافة والفنون

79فعالية

الرياضة

18فعالية

9 من الرياضات الخطرة 

واملغامرة1 املناسبة لجغرافية 

املدينة:

•إكسبوجو
•باركور

•النزول باملظلة الهوائية
•املنحدر العمودي

•يب ام اكس
•التزلج بألواح التزلج ذات العجالت

•القفز بالحبال
•القفز باملظالت

•الطريان بالسرتة املجنحة

الرياضات الخطرة

واملغامرات

(عدد أنواع الرياضة)

9
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معدل هطول أمطار (مم)

سكاكا

مدينة التنوع البيولوجي الطبيعي والرتاث الثقايف

تتميز سكاكا بالتنوع الحيوي للموارد الطبيعية 
فيها، فضالً عن تراثها الثقايف 

مالحظة: بيانات الدخل واإلنفاق وعدد السكان املوضحة خاصة باملنطقة، املناطق الجغرافية غري مفصلة
1. متوسط دخل األرسة ونفقاتها الشهرية (ريال سعودي / شهر)

املصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، البحث املكتبي، تحليل الفريق

تشتهر بشكل خاص مبا ييل:

• مهرجان الزيتون ومهرجان الفواكه وأشجار 
النخيل

• تنوع الحياة الربية

سـهل

جـــبــل

بــــحـر

واحـــة

رمــــال

صـخـور

منطقة

عاصمة

0,49 مليون نسمة

الجوف

عامة نظرة 

األرسي1 واإلنفاق  الدخل 

0,17 مليون نسمة

سكاكا

الدخل السـعـودي

عام ٢٠١٣

11,084

13,009
(100%)

318
(2%) اإلنفاق السعودي

اإلنفاق الكيل لألرس السعودية

اإلنفاق الرتفيهي والثقايف 
لألرس السعودية

السكاناملناخ عدد 

عام 2016درجات الحرارة (درجة مئوية)

65,000 65,0000

0–9

10–19

20–29

30–39

40–49

50–59

60+ 30

20

10

0

40

20

0

-20

ير
ينا

ير
ربا

ف

س
ار

م

يل
بر

إ

يو
ما

يو
ون

ي

يو
ول

ي

س
ط

س
أغ

رب
تم

سب

بر
تو

أك

رب
فم

نو

رب
سم

دي

متوسط إجاميل هطول األمطارعواصفة رملية
متوسط درجة الحرارة الدنيامتوسط درجة الحرارة القصوى

75%

25%

ني
دي

عو
س

ني
دي

عو
س

ري 
غ



215

1: مل يتم تقييم املحميات الطبيعية: تعتمد عىل طبيعة اململكة العربية السعودية وال تتطلب استثامر تكاليف رأساملية للمرافق والتحكم يف الدخول 
والصيانة وما إىل ذلك 

 2. مبا يف ذلك مراكز  األلعاب اإللكرتونية
املصدر: نظام تصنيف الصناعات يف أمريكا الشاملية، التصنيف الصناعي الدويل املوحد لجميع األنشطة االقتصادية الخاص باألمم املتحدة، تحليل الفريق

الجوف منطقة  يف  األساسية  التحتية  البنية  مكونات  أبرز 

2030  – مقرتح  ملخص  سكاكا: 

غري شامل

العروض / الفنون 
االستعراضية زيارة املعامل الطبيعةالثقافة والفنوناملدن الرتفيهية

الرياضةالرتفيه الرقميالسياحية

مدن املالهي

0 كبرية
0 متوسطة

1 صغرية

املدن املائية

(عدد املدن املائية)

1

0

مراكز الرتفيه

 العائلية2

 (عدد مراكز الرتفيه
 العائلية)

3

السينام

(عدد السينام)

املسارح

(عدد املسارح)

6

1

الفعاليات الحية

(عدد العناوين/سنة)

68

املتاحف

(عدد املتاحف)

املعارض 

واملهرجانات

(عدد الفعاليات
/سنة)

2

56

املحميات 

الطبيعية1

حدائق الحيوانات 

واألسامك والنباتات

(عدد حدائق الحيوانات 
واألسامك والنباتات)

0

الحدائق العامة 

واملالعب

(مرت مربع من 
املساحة الخرضاء)

2

الجوالت السياحية

(عدد املعامل 
السياحية)

11

األلعاب اإللكرتونية

(عدد البطوالت
/سنة)

1

الرياضات 

التنافسية

(عدد بطوالت الدورية
االحرتايف / سنة)

الرياضات 

الرتفيهية

(عدد األنشطة / سنة)

10

7

الرياضات الخطرة

واملغامرات

(عدد أنواع الرياضة)

9

1. مناطق املحميات هي حدائق وطنية ومحميات للحياة الربية تتبع الهيئة السعودية للحياة الربية أو وزارة البيئة واملياه والزراعة أوغريها من املؤسسات العامة
املصدر: الهيئة السعودية للحياة الفطرية، الهيئة العامة لإلحصاء،البحث املكتبي، تحليل الفريق

مناطق محمية1 

العدد اإلجاميل: 5

املتاحف
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activecities.com 1: تم اختيار نوع الرياضات من قامئة بها 41 رياضة عىل موقع
مالحظة: قوائم املعامل الرئيسية وأنواع الرياضات ليست حرصية

املصدر: البحث املكتبي، تحليل الفريق

 أهم 11 معاملاً للجوالت السياحية 

اإلرشادية:

•دومة الجندل
•قرص مارد

•قلعة زعبل
•الرجاجيل 

•واحة دومة الجندل
•برئ سيرسا

•غار حرضة الرسومات الصخرية
•موقع الطوير

•آثار الرجاجيل "األعمدة الحجرية" 
•مسجد عمر بن الخطاب

•بحرية دومة الجندل

اإلضافية العروض  عنارص 

الجوالت السياحية

(عدد املعامل 
السياحية)

11

األلعاب اإللكرتونية

(عدد البطوالت
/سنة)

1

الرياضات 

التنافسية

(عدد بطوالت الدورية
االحرتايف / سنة)

10

الرياضات 

الرتفيهية

(عدد األنشطة / سنة)

7

التحتيةالفعاليات السنوية: 141 البنية  مع  تتطابق  ال  ترفيهية  لفئات  مستهدفة  أخرى  مقرتحات 

العروض/ فنون األداء

68فعالية

الثقافة والفنون

56فعالية

الرياضة

17فعالية

9 من الرياضات الخطرة 

واملغامرة1 املناسبة لجغرافية 

املدينة:

•إكسبوجو
•باركور

•النزول باملظلة الهوائية
•املنحدر العمودي

•يب ام اكس
•التزلج بألواح التزلج ذات العجالت

•القفز بالحبال
•القفز باملظالت

•الطريان بالسرتة املجنحة

الرياضات الخطرة

واملغامرات

(عدد أنواع الرياضة)

9
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معدل هطول أمطار (مم)

جازان

مدينة العنارص املتنوعة ذات الطبيعة الخالبة 

تتميز جازان بالبحر والجزر والجبال والسهول.

مالحظة: بيانات الدخل واإلنفاق وعدد السكان املوضحة خاصة باملنطقة، املناطق الجغرافية غري مفصلة
1. متوسط دخل األرسة ونفقاتها الشهرية (ريال سعودي / شهر)

املصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، البحث املكتبي، تحليل الفريق

تشتهر بشكل خاص مبا ييل:

• املهرجانات 
• امليناء

• الجبال والينابيع الساخنة
• الفعاليات الرياضية وأنشطة املغامرة 

سـهل

جـــبــل

بــــحـر

واحـــة

رمــــال

صـخـور

منطقة

عاصمة

1,54 مليون نسمة

جازان

عامة نظرة 

األرسي1 واإلنفاق  الدخل 

0,14 مليون نسمة

جازان

الدخل السـعـودي

عام ٢٠١٣

11,685

12,093
(100%)

341
(3%) اإلنفاق السعودي

اإلنفاق الكيل لألرس السعودية

اإلنفاق الرتفيهي والثقايف 
لألرس السعودية

السكاناملناخ عدد 

عام 2016درجات الحرارة (درجة مئوية)
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1: مل يتم تقييم املحميات الطبيعية: تعتمد عىل طبيعة اململكة العربية السعودية وال تتطلب استثامر تكاليف رأساملية للمرافق والتحكم يف الدخول 
والصيانة وما إىل ذلك 

 2. مبا يف ذلك مراكز  األلعاب اإللكرتونية
املصدر: نظام تصنيف الصناعات يف أمريكا الشاملية، التصنيف الصناعي الدويل املوحد لجميع األنشطة االقتصادية الخاص باألمم املتحدة، تحليل الفريق

جازان منطقة  يف  األساسية  التحتية  البنية  مكونات  أبرز 

2030  – مقرتح  ملخص  جازان: 

غري شامل

العروض / الفنون 
االستعراضية زيارة املعامل الطبيعةالثقافة والفنوناملدن الرتفيهية

الرياضةالرتفيه الرقميالسياحية

مدن املالهي

0 كبرية
0 متوسطة

1 صغرية

املدن املائية

(عدد املدن املائية)

1

0

مراكز الرتفيه

 العائلية2

 (عدد مراكز الرتفيه
 العائلية)

12

السينام

(عدد السينام)

املسارح

(عدد املسارح)

12

3

الفعاليات الحية

(عدد العناوين/سنة)

42

املتاحف

(عدد املتاحف)

املعارض 

واملهرجانات

(عدد الفعاليات
/سنة)

8

88

املحميات 

الطبيعية1

حدائق الحيوانات 

واألسامك والنباتات

(عدد حدائق الحيوانات 
واألسامك والنباتات)

6

الحدائق العامة 

واملالعب

(مرت مربع من 
املساحة الخرضاء)

1

الجوالت السياحية

(عدد املعامل 
السياحية)

6

األلعاب اإللكرتونية

(عدد البطوالت
/سنة)

1

الرياضات 

التنافسية

(عدد بطوالت الدورية
االحرتايف / سنة)

الرياضات 

الرتفيهية

(عدد األنشطة / سنة)

9

6

الرياضات الخطرة

واملغامرات

(عدد أنواع الرياضة)

11

1. مناطق املحميات هي حدائق وطنية ومحميات للحياة الربية تتبع الهيئة السعودية للحياة الربية أو وزارة البيئة واملياه والزراعة أوغريها من املؤسسات العامة
املصدر: الهيئة السعودية للحياة الفطرية، الهيئة العامة لإلحصاء،البحث املكتبي، تحليل الفريق

مناطق محمية1 

العدد اإلجاميل: 2

املتاحف

املعامل األثرية 

مدينة امللك فيصل الرياضية

حديقة عسري الوطنية

املالعب الرياضية

محميات برية
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activecities.com 1: تم اختيار نوع الرياضات من قامئة بها 41 رياضة عىل موقع
مالحظة: قوائم املعامل الرئيسية وأنواع الرياضات ليست حرصية

املصدر: البحث املكتبي، تحليل الفريق

 أهم 6 معامل للجوالت السياحية 

اإلرشادية:

•حديقة عسري الوطنية
•القرية الرتاثية 

•جبال فيفاء
•جزيرة فرسان

•الينابيع الساخنة
•دوار القلعة

اإلضافية العروض  عنارص 

الجوالت السياحية

(عدد املعامل 
السياحية)

6

األلعاب اإللكرتونية

(عدد البطوالت
/سنة)

1

الرياضات 

التنافسية

(عدد بطوالت الدورية
االحرتايف / سنة)

9

الرياضات 

الرتفيهية

(عدد األنشطة / سنة)

6

التحتيةالفعاليات السنوية: 145 البنية  مع  تتطابق  ال  ترفيهية  لفئات  مستهدفة  أخرى  مقرتحات 

العروض/ فنون األداء

42فعالية

الثقافة والفنون

88فعالية

الرياضة

15فعالية

11 من الرياضات الخطرة 

واملغامرة1 املناسبة لجغرافية 

املدينة:

•الغوص
•التزلج عىل املاء

•التزلج الهوايئ
•إكسبوجو

•باركور
•املنحدر العمودي

•يب ام اكس
•التزلج بألواح التزلج ذات العجالت

•القفز باملظالت
•الطريان بالسرتة املجنحة

•القفز بالحبال

الرياضات الخطرة

واملغامرات

(عدد أنواع الرياضة)

11
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معدل هطول أمطار (مم)

الباحة

مدينة الرتاث والتنوع الطبيعي

الباحة من مناطق الجذب السياحي الرئيسية يف 

اململكة وهي معروفة مبكوناتها من الرتاث 
واملوارد الطبيعية والطقس البارد.

مالحظة: بيانات الدخل واإلنفاق وعدد السكان املوضحة خاصة باملنطقة، املناطق الجغرافية غري مفصلة
1. متوسط دخل األرسة ونفقاتها الشهرية (ريال سعودي / شهر)

املصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، البحث املكتبي، تحليل الفريق

تشتهر بشكل خاص مبا ييل:

• املناخ والغابات
• املعامل التاريخية

• الصناعات اليدوية والصناعات املحلية
• الجبال للمغامرة والتنزه

سـهل

جـــبــل

بــــحـر

واحـــة

رمــــال

صـخـور

منطقة

عاصمة

0,47 مليون نسمة

الباحة

عامة نظرة 

األرسي1 واإلنفاق  الدخل 

0,11 مليون نسمة

الباحة

الدخل السـعـودي

عام ٢٠١٣

14,976

16,053
(100%)

372
(2%) اإلنفاق السعودي

اإلنفاق الكيل لألرس السعودية

اإلنفاق الرتفيهي والثقايف 
لألرس السعودية

السكاناملناخ عدد 

عام 2016درجات الحرارة (درجة مئوية)

65,000 65,0000

0–9

10–19

20–29

30–39

40–49

50–59

60+ 30

20

10

0

40

30

20

10

0

ير
ينا

ير
ربا

ف

س
ار

م

يل
بر

إ

يو
ما

يو
ون

ي

يو
ول

ي

س
ط

س
أغ

رب
تم

سب

بر
تو

أك

رب
فم

نو

رب
سم

دي
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1: مل يتم تقييم املحميات الطبيعية: تعتمد عىل طبيعة اململكة العربية السعودية وال تتطلب استثامر تكاليف رأساملية للمرافق والتحكم يف الدخول 
والصيانة وما إىل ذلك 

 2. مبا يف ذلك مراكز  األلعاب اإللكرتونية
املصدر: نظام تصنيف الصناعات يف أمريكا الشاملية، التصنيف الصناعي الدويل املوحد لجميع األنشطة االقتصادية الخاص باألمم املتحدة، تحليل الفريق

الباحة منطقة  يف  األساسية  التحتية  البنية  مكونات  أبرز 

2030  – مقرتح  ملخص  الباحة: 

غري شامل

العروض / الفنون 
االستعراضية زيارة املعامل الطبيعةالثقافة والفنوناملدن الرتفيهية

الرياضةالرتفيه الرقميالسياحية

مدن املالهي

0 كبرية
0 متوسطة

1 صغرية

املدن املائية

(عدد املدن املائية)

1

0

مراكز الرتفيه

 العائلية2

 (عدد مراكز الرتفيه
 العائلية)

4

السينام

(عدد السينام)

املسارح

(عدد املسارح)

4

5

الفعاليات الحية

(عدد العناوين/سنة)

34

املتاحف

(عدد املتاحف)

املعارض 

واملهرجانات

(عدد الفعاليات
/سنة)

3

69

املحميات 

الطبيعية1

حدائق الحيوانات 

واألسامك والنباتات

(عدد حدائق الحيوانات 
واألسامك والنباتات)

1

الحدائق العامة 

واملالعب

(مرت مربع من 
املساحة الخرضاء)

1

الجوالت السياحية

(عدد املعامل 
السياحية)

9

األلعاب اإللكرتونية

(عدد البطوالت
/سنة)

1

الرياضات 

التنافسية

(عدد بطوالت الدورية
االحرتايف / سنة)

الرياضات 

الرتفيهية

(عدد األنشطة / سنة)

7

4

الرياضات الخطرة

واملغامرات

(عدد أنواع الرياضة)

15

1. مناطق املحميات هي حدائق وطنية ومحميات للحياة الربية تتبع الهيئة السعودية للحياة الربية أو وزارة البيئة واملياه والزراعة أوغريها من املؤسسات العامة
املصدر: الهيئة السعودية للحياة الفطرية، الهيئة العامة لإلحصاء،البحث املكتبي، تحليل الفريق

مناطق محمية1 

العدد اإلجاميل: 2

املتاحف
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activecities.com 1: تم اختيار نوع الرياضات من قامئة بها 41 رياضة عىل موقع
مالحظة: قوائم املعامل الرئيسية وأنواع الرياضات ليست حرصية

املصدر: البحث املكتبي، تحليل الفريق

 أهم 9 معامل للجوالت السياحية 

اإلرشادية:

•قرية ذي عني الرتاثية
•ذي عني

•جبل شدا 
•قرية جبل شدا األسفل

•جبل حزنة
•قرية البحر

•قرية دار الحصن
•متحف الشمالين الرتايث

•حديقة غابة رغدان

اإلضافية العروض  عنارص 

الجوالت السياحية

(عدد املعامل 
السياحية)

9

األلعاب اإللكرتونية

(عدد البطوالت
/سنة)

1

الرياضات 

التنافسية

(عدد بطوالت الدورية
االحرتايف / سنة)

7

الرياضات 

الرتفيهية

(عدد األنشطة / سنة)

4

التحتيةالفعاليات السنوية: 114 البنية  مع  تتطابق  ال  ترفيهية  لفئات  مستهدفة  أخرى  مقرتحات 

العروض/ فنون األداء

34فعالية

الثقافة والفنون

69فعالية

الرياضة

11فعالية

15 من الرياضات الخطرة 

واملغامرة1 املناسبة لجغرافية 

املدينة:

•التزلج عىل الجبال
•إكسبوجو

•باركور
•هبوط الجبال بالحبل

•الطريان الرشاعي املعلّق
•النزول باملظلة الهوائية

•املنحدر العمودي
•يب ام اكس

•التزلج بألواح التزلج ذات العجالت
•ركوب الدراجات الجبلية

•السري عىل الحبل
•القفز بالحبال

•القفز باملظالت
•الطريان بالسرتة املجنحة

الرياضات الخطرة

واملغامرات

(عدد أنواع الرياضة)

15
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8. ب تفاصيل مقاييس الربنامج ومسارات املقاييس

تفاصيل	مقاييس	الربنامج	ومسارات	املقاييس	)9/1(

التعريفوحدة
خط	

األساس
املربرات	املنطقية	واالفرتاضات201820192020

أعىل	املدن	املدرجة	

عىل	مستوى	العامل

عدد املدن املدرجة ضمن أعىل 
100 مدينة من حيث جودة الحياة 
بحسب تصنيف وحدة االستخبارات 

االقتصادية من حيث الجوانب 
التالية: االستقرار والرعاية الصحية 
والثقافة والبيئة والتعليم والبنية 

التحتية

التطلعات املرتبطة برؤية عام 00012030

درجة	اختبارات	القراءة	

يف		الربنامج	الدويل	

لتقييم	الطلبة

درجة اختبارات القراءة يف الربنامج 
الدويل لتقييم الطلبة الذي 

تجريها منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية للطالب الذين تبلغ 

أعامرهم 15 عاًما

N/A460460460

الحصول عىل أعىل الدرجات إقليميًا 
يف اختبار القراءة املنفذ يف إطار 

الربنامج الدويل لتقييم الطلبة 
بحلول عام 2020، والدخول يف 

مصاف أفضل البلدان من حيث جودة 
الحياة بحلول عام 2030

عدد	الجامعات	

املحلية	الحائزة	عىل	

تصنيف	عاملي

عدد الجامعات املدرجة ضمن 
أفضل 200 جامعة ومؤسسة عىل 

مستوى العامل وفق تصنيف 
التاميز ألعىل الجامعات العاملية

2333

تحقيق أفضل أداء بني البلدان 
يف تصنيف جودة الحياة بحلول 
عام 2020، والنهوض بالجامعات 

السعودية الواردة حاليًا يف 
الدراسة لتدخل ضمن أعىل 200 

جامعة بحلول عام 2030

مؤرش	التنافسية	

العاملية	للمواهب	

2017

املؤرش السنوي الذي وضعته 
كلية إنسياد والذي يقيس 
مستوى البلدان يف تنمية 

املواهب واستقطابها واستبقائها

39393837

تحسني عنارص “املدخالت” التي يبني 
عليها املؤرش تقييمه بحلول عام 
2020 وتحقيق الريادة اإلقليمية 

بحلول 2030

معدل	البطالة
النسبة املئوية لعدد األشخاص 
العاطلني من إجاميل القوى 

العاملة
التطلعات املرتبطة برؤية عام 13111092030

تفاصيل	مقاييس	الربنامج	ومسارات	املقاييس	)9/2(

التعريفوحدة
خط	

األساس
املربرات	املنطقية	واالفرتاضات201820192020

معدل	توظيف	املرأة

تتألف القوى العاملة النسائية 
التي متثل نسبة مئوية من إجاميل 

القوى العاملة من نساء يبلغن 
من العمر 15 عاًما فأكرث وينطبق 

عليهن تعريف منظمة العمل 
الدولية ملصطلح السكان القادرين 

عىل العمل

التطلعات املرتبطة برؤية عام 212325282030

%	من	السكان	الذين	

ميلكون	منازل
النسبة املئوية للسكان الذين 

التطلعات املرتبطة بربنامج تحقيق 50535760ميلكون منازل
الرؤية فيام يتعلق باإلسكان

عدد	مساكن	األرس	

املعيشية

عدد الوحدات السكنية املتوفرة 
مقسوما عىل عدد األرس 

املعيشية
0.990.990.990.99

الحفاظ عىل املستويات الحالية 
حتى عام 2020، والحصول عىل 

تصنيف ضمن أعىل البلدان من حيث 
جودة الحياة بحلول عام 2030

املساحات	الخرضاء	

مرت	مربع	/	لكل	فرد

املساحة الخرضاء املتوفرة التي 
ميكن الوصول إليها يف غضون 15 

دقيقة
0.91.091.271.46

يعمل تخصيص %60 من املساحات 
املفتوحة عىل زيادة توقعات وزارة 

الشؤون البلدية والقروية بشأن 
زيادة املساحات الخرضاء بحلول عام 

2020 واالمتثال الكامل للمبادئ 
التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية 

بحلول عام 2030

عدد	الخطوات	التي	

ميشيها	الفرد	يف	

اليوم	الواحد

عدد الخطوات التي ميشيها الفرد 
3807385039204040يف اليوم الواحد

تحقيق زخم بشأن مستهدفات عام 
2030 من خالل تحقيق منو خطي 
بحلول عام 2020، والحصول عىل 

تصنيف ضمن أعىل البلدان من حيث 
جودة الحياة بحلول عام 2030
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تفاصيل	مقاييس	الربنامج	ومسارات	املقاييس	)9/3(

التعريفوحدة
خط	

األساس
املربرات	املنطقية	واالفرتاضات201820192020

متوسط	تلوث	الهواء	

PM 2.5	بجسيامت

متوسط مستوى تعرض السكان 
لرتكيز الجسيامت العالقة التي 

يقل قطرها األيرودينامي عن 2.5 
ميكرون

1061029793

تحقيق زخم بشأن مستهدفات عام 
2030 من خالل تحقيق منو خطي 
بحلول عام 2020، والدخول يف 

مصاف أفضل البلدان من حيث جودة 
املعيشة بحلول عام 2030

	عدد	رحالت	الطريان	

الدولية	املبارشة	

)تبعاً	للمدينة	أو	

التواتر(

عدد رحالت الطريان الدولية 
املبارشة )حسب املدينة أو التكرار

الرياض: 
56،جدة: 

84، الدمام 
33

الرياض: 
56،جدة: 

84، الدمام 
33

الرياض: 
56،جدة: 

 ،84
الدمام 

33

الرياض: 
56،جدة: 

 ،84
الدمام 

33

الحفاظ عىل املستويات الحالية 
حتى عام 2020، والوصول بجدة إىل 

مستوى شبكة الطرق يف مدينة 
هلسنيك والوصل بالرياض إىل 

مستوى شبكة الطرق يف مدينة 
فانكوفر والوصول بالدمام إىل 

مستوى شبكة الطرق الحالية يف 
الرياض بحلول 2030

معدل	الوفيات	

الناجمة	عن	حوادث	

الطرق	لكل	100.000 

نسمة

عدد الوفيات الناجمة عن حوادث 
28262523الطرق لكل 100,000 نسمة

تقليل %7 كل عام )متاشيًا مع 
املعايري العاملية البالغة 7-10%( 
بحلول عام 2020 والدخول يف 

مصاف أفضل البلدان من حيث جودة 
الحياة بحلول عام 2030

عدد	الساعات	التي	

يقضيها	الراكب	عالقاً	

يف	الزحمة	املرورية	

يف	السنة	الواحدة	

متوسط عدد الساعات التي تنقيض 
يف املواصالت كل عام حسب 

Global Traffic Corecard دراسة

الرياض: 39، 
جدة: 29، 
الدمام 12

الرياض: 39، 
جدة: 29، 
الدمام 12

الرياض: 
39، جدة: 

 ،29
الدمام 

12

الرياض: 
39، جدة: 

 ،29
الدمام 

12

الحفاظ عىل املستويات الحالية 
حتى عام 2020، والحد من حركة 

املرور يف الرياض لتصل إىل 
مستويات مرتفعة

حصة	الفرد	الواحد	من	

الرحالت	السنوية	يف	

وسائل	النقل	العامة

احتساب متوسط عدد الرحالت 
السنوية التي يقوم بها كل فرد 
يف اململكة باستخدام وسائل 

املواصالت العامة

051015

الزيادة القامئة عىل مخطط إنشاء 
مرتو الرياض بحلول عام 2020، 

والدخول يف مصاف أفضل البلدان 
من حيث جودة الحياة بحلول عام 

.2030

تفاصيل	مقاييس	الربنامج	ومسارات	املقاييس	)9/4(

املربرات املنطقية واالفرتاضات201820192020خط األساسالتعريفوحدة

نسبة	السيارات	التي	

تعمل	بالكهرباء

التوقعات املتعلقة مببيعات 
السيارات الكهربائية يف عام 

2030 كنسبة مئوية من إجاميل 
مبيعات السيارات

%0.0%0.5%1.0%1.5

الوصول إىل نسبة %50، استناًدا إىل 
منحنى التبني املبكر بحلول عام 

2020، واملواءمة مع أهداف مبادرة 
املركبات الكهربائية التابعة لوكالة 

الطاقة الدولية بحلول عام 2030

النسبة	املئوية	

للطاقة	املتجددة	

من	إجاميل	الطاقة	

املستخدمة

حصة الطاقة املتجددة من إجاميل 
%4.0%2.6 %1.3%0.0متطلبات الطاقة

تحقيق زخم بشأن مستهدفات عام 
2030 من خالل تحقيق منو خطي 
بحلول عام 2020، والحصول عىل 

تصنيف ضمن أعىل البلدان من حيث 
جودة الحياة بحلول عام 2030 

النسبة	املئوية	

للنفايات	املعاد	

تدويرها	من	إجاميل	

النفايات	املنتجة

حصة النفايات التي يعاد تدويرها 
%40%31 %22 %12.5من إجاميل النفايات املنتجة

 تحقيق زخم بشأن مستهدفات عام 
2030 مع تحقيق منو خطي بحلول 

عام 2020، والوصول إىل مرتبة 
متوسطة بني أفضل البلدان من حيث 

جودة الحياة بحلول عام 2030

عدد	األجهزة	املتصلة	

باإلنرتنت	لكل	فرد

عدد األجهزة املتصلة باإلنرتنت 
لكل شخص، مبا يف ذلك األجهزة 

االستهالكية والصناعية التي ميكن 
توصيلها بشبكة اإلنرتنت

3.6456

الوصول إىل 1.5x من املتوسط 
العاملي للتوقعات بحلول عام 

2020، والوصول إىل 2x من 
املتوسط العاملي للتوقعات بحلول 

عام 2030

مؤرش	الجاهزية	

الشبكية	)التصنيف(

قياس مدى ميل البلدان إىل 
استغالل الفرص التي تتيحها 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
33312825

تحقيق زخم بشأن مستهدفات عام 
2030 مع تحقيق منو خطي بحلول 

عام 2020، والوصول إىل مرتبة 
متوسطة بني أفضل البلدان من حيث 

جودة الحياة بحلول عام 2030



225

تفاصيل	مقاييس	الربنامج	ومسارات	املقاييس	)9/5(

املربرات	املنطقية	واالفرتاضات201820192020خط	األساسالتعريفوحدة

معدل	حاالت	القتل	

النتعمد	عن	كل	

100,000	نسمة

إجاميل عدد جرائم القتل العمد 
1.51.451.41.3لكل 100،000 نسمة

تحقيق زخم بشأن مستهدفات عام 
2030 مع تحقيق منو خطي بحلول 
عام 2020، وتحقيق أفضل أداء بني 
أفضل البلدان من حيث جودة الحياة 

بحلول عام 2030

مستوى	جرائم	

العنف

التقييم القائم عىل السؤال: 
“هل من املحتمل أن متثل الجرائم 

العنيفة مشكلة كبرية للحكومة 
و/ أو األعامل التجارية عىل مدار 

العامني املقبلني؟” بالشكل 
الذي تم قياسه مبؤرش التقدم 

االجتامعي

1111
إبقاء الجرمية يف أدىن مستوياتها 
للبقاء يف مصاف أفضل البلدان من 

حيث جودة الحياة حتى عام 2030

التصور	الشامل	

ملستوى	األمن

تقييم مستوى األمن الداخيل 
ودرجة الثقة يف املواطنني 
اآلخرين وفق مؤرش التقدم 

االجتامعي

3332
تتبع تصور اإلجرام عن طريق 

املقارنة بأفضل البلدان من حيث 
جودة الحياة

تفاصيل	مقاييس	الربنامج	ومسارات	املقاييس	)9/6(

املربرات	املنطقية	واالفرتاضات201820192020خط	األساسالتعريفوحدة

مؤرش	مسح	

الحكومات	اإللكرتونية

املؤرش السنوي الذي نرشته 
األمم املتحدة، باالستناد إىل 
نظرة شاملة لتطوير الحكومة 

اإللكرتونية، واالعتامد عىل ثالثة 
أبعاد مهمة وهي: )1( توافر 

الخدمات عرب اإلنرتنت. )2( البنية 
التحتية لالتصاالت. )3( القدرات 

البرشية

44373124

تحقيق زخم يف بشأن مستهدفات 
عام 2030 مع تحقيق منو خطي 

بحلول عام 2020 يف سياق يتفق 
مع مستهدفات رؤية عام 2030

مؤرش	قياس	

الفساد	لعام	2016 

)التصنيف(

يقيس التصورات املتعلقة بسوء 
استخدام السلطة العامة من أجل 
املصلحة الخاصة بناًء عىل مؤرش 
مدركات الفساد لعام 2016 الصادر 

عن منظمة الشفافية الدولية

62575040

تحقيق زخم بشأن مستهدفات عام 
2030 من خالل تحقيق منو خطي 
بحلول عام 2020، واالنضامم إىل 

مصاف أفضل البلدان من حيث جودة 
الحياة بحلول عام 2030
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تفاصيل	مقاييس	الربنامج	ومسارات	املقاييس	)9/7(

املربرات	املنطقية	واالفرتاضات201820192020خط	األساسالتعريفوحدة

مؤرش	انعدام	

املساواة	بني	

الجنسني

يقيس التفاوت بني الجنسني 
يف الصحة اإلنجابية والتمكني 

واملشاركة والتعويض يف سوق 
العمل يف إطار برنامج األمم 

املتحدة اإلمنايئ

50494745

الوصول إىل مستوى اإلمارات 
العربية املتحدة بحلول عام 

2020، وتحقيق أفضل أداء بني 
البلدان الواردة يف الفئة الالحقة 
من حيث جودة املعيشة بحلول 

عام 2030

عدد	أرسة	

املستشفيات	لكل	

1,000	شخص

عدد أرسة املستشفيات املتوفرة 
2.22.22.32.3لكل 1000 شخص يف البلد

متابعة توقعات تطوير 
املستشفيات يف إطار عمليات 

التخصيص املتعلقة بربنامج 
تحقيق الرؤية بحلول عام 2020، 

والدخول يف مصاف أفضل البلدان 
من حيث جودة املعيشة بحلول 

عام 2030.

اإلنفاق	الصحي	من	

املرصوفات	النرثية	
النفقات التي تخصص للصحة وال 
14.313.512.511يغطيها التأمني أو أي طرف آخر

الحفاظ عىل املستويات الحالية 
حتى عام 2020، وتحقيق أفضل 
أداء بني أفضل البلدان من حيث 
جودة الحياة بحلول عام 2030.

متوسط	العمر	

املتوقع

متوسط عدد السنوات التي 
تعيشها مجموعة من األشخاص 
املولودين يف نفس العام، إذا 

ظلت معدالت الوفيات يف كل فرتة 
عمرية ثابتة يف املستقبل

74.374.775.276

تحقيق زخم بشأن مستهدفات 
عام 2030 مع تحقيق منو خطي 
بحلول عام 2020، وتحقيق أفضل 

أداء بني أفضل البلدان من حيث 
جودة الحياة بحلول عام 2030

معدل	السمنة

يقيس انتشار السمنة بني األفراد 
البالغة أعامرهم 18 عاًما فأكرث 

)املصنفني ضمن نطاق مؤرش كتلة 
الجسم ≤ 30 كجم / مرت مربع(

28.728.728.728.7

اتباع توصيات واتفاقيات دول 
مجلس التعاون الخليجي ومنظمة 
الصحة العاملية حتى عام 2020، 

والدخول يف مصاف أفضل البلدان 
من حيث جودة الحياة بحلول عام 

.2030
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املربرات	املنطقية	واالفرتاضات201820192020خط	األساسالتعريفوحدة

نسبة	انتشار	مرض	

السكري

يقيس انتشار مرض السكري بني 
البالغني - االنتشار حسب العمر 

الرتفاع مستوى السكر يف الدم 
/ مرض السكري بني األشخاص 

البالغني من العمر 18 عاًما فأكرث 
أو الذين يتناولون دواء لعالج 

ارتفاع مستوى السكر يف الدم 
)املصنفني بأن لديهم كمية 

الجلكوز يف البالزما أثناء الصيام 
≤ 7.0 ملمول / لرت )126 ملجم / 
ديسيلرت( أو من يتناولون دواء 

لعالج ارتفاع مستوى السكر يف 
الدم بني البالغني من العمر 18 

عاًما فأكرث(.

13.413.413.413.4

اتباع توصيات واتفاقيات دول 
مجلس التعاون الخليجي ومنظمة 
الصحة العاملية حتى عام 2020، 

والدخول يف مصاف أفضل البلدان 
من حيث جودة الحياة بحلول عام 

.2030

عدد	املنظامت	غري	

الحكومية	لكل	1,000 

نسمة

حساب عدد املنظامت غري 
الحكومية النشطة التي ال تخدم 

أغراض دينية لكل 1000 نسمة
0.010.010.010.05

متابعة توقعات وزارة العمل 
والتنمية االجتامعية بحلول 2020، 

والحفاظ عىل النمو املستدام 
تجاه تحقيق مستهدفات 2030.

300 ألف207 ألف115 ألف23 ألفعدد املتطوعنيعدد	املتطوعني

تحقيق زخم بشأن مستهدفات 
عام 2030 مع تحقيق منو خطي 

بحلول عام 2020 يف سياق 
يتفق مع مستهدفات رؤية عام 

2030
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املربرات	املنطقية	واالفرتاضات 2020 2019 2018 خط	األساس التعريف وحدة

زيادة البنية التحتية الثقافية 
الشاملة ملواكبة املدن الدولية 
وتجديد األماكن الحالية القامئة 
)أي املتاحف واملواقع األثرية(

450 382 314 246 تقيس شمولية البنية التحتية 
املتاحة واتساع نطاقها  

عدد	البنى	التحتية	

الرتاثية

زيادة العرض العام للفعاليات 
واملهرجانات الوطنية / اإلقليمية 

/ الحرضية لخلق فرص جديدة 
للمواطنني السعوديني لالندماج 

مع الثقافة وتعزيز الهوية 
الوطنية السعودية

40 34 29 23 حساب عدد الفعاليات / املهرجانات 
املعروضة سنويًا

عدد	الفعاليات	

الرتاثية

مضاعفة املواقع املعرتف بها 
لدى منظمة اليونسكو يف 

اململكة العربية السعودية لنرش 
العروض الرتاثية السعودية عىل 

الصعيد العاملي

7 6 5 تقييم أهمية مواقع الرتاث  4
الوطني

عدد	مواقع	الرتاث	

العاملي	املسجلة	

لدى	منظمة	

اليونيسكو

إضافة عنرص للرتاث الثقايف غري 
امللموس تعرتف به منظمة 

اليونسكو من أجل إبراز العروض 
الرتاثية للمملكة عىل مستوى 

العامل

6 5 6 4 تقييم أهمية عنارص الرتاث الوطني

	عدد	العنارص	

 الرتاثية

	والثقافية	غري	

 امللموسة

ملنظمة	اليونسكو

تفاصيل	مقاييس	الربنامج	ومسارات	املقاييس	)5/1(

املربرات	املنطقية	

واالفرتاضات
2020 2019 2018 خط	األساس التعريف الوحدة

مؤرش	األداء	

الرئييس

يقدم مؤرش األداء الرئييس 
ملحة عامة عن املنتجات 

الرياضية الشاملة املتاحة 
للجمهور  للمشاركة واالنخراط  

يف األنشطة الرياضية )مثل 
املالعب والساحات ومسارات 

السباق واملراكز املائية 
والصاالت الرياضية ومراكز 

تسلق الصخور ومالعب كرة 
القدم  ومراكز  الغوص ومراكز 
القفز باملظالت(. ويتم  تحديد 
األهداف استناًدا إىل املعايري 

الدولية ألفضل البلدان يف منط 
الحياة.

4,991 4,449 3,906 3,364 عدد أماكن مامرسة 
الرياضة املفعلة  العدد

املرافق	

الرياضية

يقيس مؤرش األداء الرئييس 
نطاق اتساع املنتجات الرياضية 

وانتشارها وجودتها كمؤرش 
عن االستهالك. ويتم تحديد 

األهداف استناًدا إىل املعايري 
الدولية ألفضل البلدان يف 

نواحي األساليب الحياتية.

0.3% 0.2% 0.1% 0.1%
نسبة الرياضة من 

إجاميل الناتج املحيل 
للبلد

%
االقتصاد	

الريايض

يقيس مؤرش األداء الرئييس ما 
إذا كان قد تم تحقيق نجاح عىل 

الصعيد الدويل يف الرياضة 
االحرتافية ويجرى تحديد 

األهداف بناًء عىل املعايري 
العاملية

7 n/a n/a 7

عدد الرياضيني 
املشاركني يف دورة 

األلعاب األوملبية 
)باستثتاء الفرص 

املحققة من دون 
منافسة(

العدد

الرياضيون	

يف	دورة	

االلعاب	

االوملبية	

الصيفية

يقيس مؤرش األداء الرئييس 
نسبة النشاط البدين لدى 

السكان. ويجري تحديد األهداف 
بناًء عىل املعايري العاملية 

18% 16% 15% 13%

نسبة األشخاص 
املامرسني لألنشطة 

الرياضية والبدنية بشكل 
إسبوعي 

%
نسبة	األفراد	

النشطني
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املربرات	املنطقية	واالفرتاضات 2020 2019 2018
خط	

األساس
التعريف الوحدة

مؤرش	األداء	

الرئييس

زيادة عدد البنى التحتية الثقافية 
والفنية الشاملة واملفتوحة أمام 
الجمهور )مثل املسارح واملعارض 

الفنية واملكتبات العامة وأماكن 
املوسيقى وقاعات الحفالت 

املوسيقية ودور األوبرا(، فضالً عن 
التطورات األيقونية )مثل، دور األوبرا 

واملدينة اإلعالمية( لتتناسب مع 
األماكن املوجودة  يف ملدن الدولية

405 322 240 158
تقيس شمولية البنية 

التحتية املتاحة واتساع 
نطاقها  

عدد
عدد	البنى	

التحتية	الثقافية

تقديم  أنشطة ثقافية وفنية جديدة 
سنويا لتنشيط البنية التحتية املشيدة 

حديثا  )مثل املرسحيات  والعروض 
الكوميدية وعروض الرقص واألوبرا 
والحفالت املوسيقية  واملعارض ( 

لتضاهي أفضل العروض الدولية

5167 3538 1908 278
حساب عدد الفعاليات / 
املهرجانات املعروضة 

سنويًا
عدد

	عدد	األنشطة	

الثقافية

زيادة مقدار مشاركة الفنانني 
السعوديني يف  املهرجانات الدولية 
عرب القطاعات الثقافية الفرعية )مثل 

مؤمتر آرت بازل، ومهرجان كان لألفالم، 
إلخ( ليك تضاهي أفضل املامرسات 

يف فئتها.. يتم االعرتاف باملهرجانات 
املختارة عىل مستوى العامل وهي 
مبثابة وكيل لتحديد التطور النوعي 

للمملكة عرب جميع القطاعات الثقافية 
الفرعية.

5 ال ينطبق ال 
ينطبق تقييم براعة الفنانني  0

السعوديني عدد
املشاركة	يف	

 املهرجانات

الثقافية	الكربى

مضاعفة كمية الكتب املنشورة 
سنويًا لتحفيز عروض الرتفيه املنزيل، 

ومتكني املواطنني السعوديني من 
الوصول إىل مجموعة أكرب من الكتب، 
والتحرك نحو مستويات توفري الكتب 

املوجودة يف أفضل البلدان من حيث 
جودة الحياة

25000 24333 23667 230000

تحديد كمية الكتب 
املنشورة يف جميع 

أنحاء اململكة العربية 
السعودية

عدد
عدد	الكتب	

املنشورة	

الجديدة

تطوير صناعة السينام املحلية يف 
اململكة العربية السعودية لتصبح 

رائدة إقليميًا يف هذا املجال ولتعزز 
القيم العربية يف جميع أنحاء العامل

13 9 4 0
تحديد كمية األفالم 

املنتجة يف اململكة 
العربية السعودية

عدد
عدد	األفالم	

السعودية	

املنتجة

تحسني مستويات املشاركة لتحقيق 
زيادة بحوايل 2x يف مستويات 

اإلنفاق الثقايف لألرس بغية الوصول 
إىل مستوى أفضل 10 بلدان من حيث 
جودة الحياة املستخدمة يف عملية 

القياس

0.120% 0.1170% 0.1135% 0.110%

تقييم مستوى 
املشاركة العامة يف 

العروض الثقافية 
املختلفة

النسبة املئوية
نسبة	إنفاق	

املستهلك	عىل	

العروض	الثقافية
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املربرات	املنطقية	واالفرتاضات 2020 2019 2018 خط	األساس التعريف الوحدة
مؤرش	األداء	

الرئييس

يقيس مؤرش األداء الرئييس  عدد أماكن 
الرتفيه التي تعمل بكل طاقتها ومفتوحه 

للجمهور  ) مثل املنتزهات والحدائق 
املائية وحدائق الحيوانات واحواض 

األسامك والحدائق النباتية واملالعب 
ومراكز املؤمترات والساحات الداخلية 

وسباق السيارات ومضامر سباقات الخيل 
والجامل والسينام ومراكز الرتفيه العائلية   
ومسارات الدراجات ومالعب الجولف والتزلج 
عىل الجليد والحدائق واملحميات  الوطنية  

ومضامر الرماية  ونادي اليخوت  ومراكز 
العاب  االنرتنت واملراكز املائية (  وقد  

حددت األهداف لتتناسب مع  أفضل البلدان  
يف العامل

260 225 189 154 عدد أماكن الرتفيه 
الكائنة خارج املنزل عدد عدد	أماكن	الرتفيه

يقيس مؤرش األداء الرئييس ما اذا كان 
بإمكان املواطنني  الوصول اىل عناوين 

الفعاليات الرتفيهية املميزة ) مثل 
الحفالت املوسيقية والعروض املرسحية 
والعروض الكوميدية  والسريك وما اىل 

ذلك ( والتاحه يف أفضل بلدان العامل 
األخرى

358 310 263 216 عدد العناوين الفريدة 
للفعاليات الرتفيهيه عدد

عدد	العناوين	

الفريدة	للفعاليات	

الرتفيهية	

يقيس مؤرش األداء الرئييس مشاركة 
األفراد يف قطاع الرتفيه عن طريق تحديد 
متوسط مبلغ األموال التي تنفقها األرس.  
ويجري تحديد األهداف بناء عىل املعايري 

العاملية

2.30% 2% 1.8% 1.7%
حجم نفقات األرسة 

عىل األنشطة 
الرتفيهية

%
إنفاق	األرس	عىل	

إجاميل	الرتفيه	

يقيس مؤرش األداء الرئييس مدى توفر 
الخيارات الرتفيهية املختلفة داخل املنزل 

ويجري تحديد األهداف بناء عىل أفضل 
املامرسات الدولية

409 333 257 181

عدد وسائل اإلعالم 
املتاحة يف البالد 
)التلفزيون الراديو، 

الصحف(

عدد
عدد	وسائل	

اإلعالم	املتاحة

يقيس مؤرش األداء توافر وتوقيت 
املحتوى الرتفيهي املنزيل، مرتجام 
باللغة العربية، يف اململكة العربية 

السعودية. وسيتم تقييم التوافر من خالل 
تحليل وجود أعىل 50 بندا  يف األمازون 
لكل فئة من البنود يف اململكة العربية 
السعودية. قد تتغري الفئات لتتكيف مع 

االبتكارات يف قطاع الرتفيه 

NA NA NA NA

عدد العناوين 
املتاحة )مثل الربامج 
التلفزيونية والكتب 
واأللعاب وأقراص 
الفيديو الرقمية / 
األقراص املدمجة 

وغريها(

%

النسبة	أفضل	

العناوين	املتاحة	

خالل	3	أشهر	من	

النرش	العاملي
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تفاصيل	مقاييس	الربنامج	ومسارات	املقاييس	)5/4(

مؤرش	األداء	

الرئييس
املربرات	املنطقية	واالفرتاضات201820192020خط	األساسالتعريفالوحدة

عدد	محالت	األطعمة	

 عددواملرشوبات
قياس عدد محالت 

الطعام والرشاب لكل 
مليون نسمة

28410292273004230859

تطابق مستوى توافر املطاعم 
واملقاهي يف املدن األكرث حيوية، 
تم تطبيق متوسط القيم يف املدن 
املعيارية للمطاعم واملقاهي لكل 

مليون نسمة عىل معدالت سكان 
املدن الكربى باململكة العربية 

السعودية البالغ عددها 13 مدينة 
لتحديد األهداف، وجرى النظر يف 

مستويات السياحة للمدن املعيارية 
وأهمية بعض املدن السعودية أثناء 
مواءمة األهداف لتالئم الوضع يف 

اململكة العربية السعودية.

عدد	املطاعم		

الراقية	)املطاعم	

التي	تم	منحها	نجمة	

ميشالن(

عدد
تقيم عدد املطاعم 
التي تشتغل فيها 

طهاه نجمة ميشالن 
ال 1

3ال ينطبقينطبق

قياس عدد املطاعم اململوكة/
املدارة من قبل الطهاة الحائزين عىل 
3-نجمة ميشالن حول اململكة العربية 

السعودية لتعزيز جودة عروض 
الخدمات املقدمة. تعرف املطاعم 
التي يديرها الطهاة الحائزين عىل 

3-نجمة ميشالن بالجودة العالية 
لألطعمة التي تقدمها، كام يتم 

االستفادة من مدى توافر املطاعم 
التي ميتلكها / يديرها هؤالء الطهاة 

باعتبار ذلك مؤرش لجودة منتجات 
األطعمة واملرشوبات.

نسبة	إنفاق	

املستهلك	عىل	

عروض	األطعمة	

واملرشوبات

النسبة 
املئوية

تقييم مستوى 
املشاركة العامة 

يف تقديم منتجات 
األطعمة واملرشوبات

5.57%5.57%5.57%5.57%

الحفاظ عىل نفس املستوى من 
اإلنفاق عىل منتجات األطعمة 

واملرشوبات مبجرد تقديم فرص 
الرتفيه اإلضافية يف البالد، واستمرار 

الحفاظ عىل معدل اإلنفاق الحايل 
حتى يتسنى تصنيف اململكة العربية 
السعودية من بني البلدان املعيارية 
األخرى باعتبارها واحدة من البلدان 
التي تصل نسبة نفقاتها إىل أعىل 

املعدالت
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املربرات	املنطقية	واالفرتاضات 2020 2019 2018
خط	

األساس
التعريف الوحدة

مؤرش	األداء	

الرئييس

توسيع نطاق مساحات بيع التجزئة لتتناسب 
مع العروض التي تقدمها الرشكات الكربى 

)يف دولة اإلمارات العربية املتحدة(. 
توفري مساحة إضافية لبيع للتجزئة هو 

أحد العوامل الهادفة لتنفيذ املزيد من 
األنشطة الرتفيهية )أي التسوق(

0.189 0.176 0.163 0.15

قياس حجم 
مساحات بيع التجزئة 
التي تقدمها مراكز 
التسوق يف جميع 

أنحاء البالد

باملرت 
املربع

مساحة	املوالت	

باملرت	املربع	

للفرد

تسهيل الوصول إىل أفضل العالمات 
التجارية لبيع التجزئة حتى يتسنى تصنيف 

اململكة العربية السعودية للمملكة 
العربية السعودية ضمن أفضل 20 دولة 

فيام يخص “تواجد تجار التجزئة عىل 
الصعيد العاملي” تصنفهم مؤسسة 

“CBRE “ يف التقارير األولية. فئات التجزئة 
املوجودة يف الرتتيب: القهوة واملطاعم، 
االلكرتونيات االستهالكية، األدوات املنزلية 

واملتاجر،
األزياء الفاخرة واألزياء املتوسطة 

األزياء واملالبس املتخصصة والسوبر 
ماركت وغريها - متجر الحيوانات األليفة، 

والكيميايئ، والكتب، واملوسيقى(

ال 
ينطبق ال ينطبق ال 

ينطبق ال ينطبق
تقييم أعىل معدل 

النتشار العالمة 
التجارية

النسبة 
املئوية

نسبة	متثيل	

العالمات	التجارية	

العاملية

بناء 3 مشاريع بارزة يف املدن الثالث 
الرئيسية يف اململكة العربية السعودية 

لزيادة شهرة املدينة عىل غرار ديب 
)سيتي ووك(، متنزه املارينا، منطقة 

التصميم، برج خليفة، الخ( لتكون مبثابة 
محور مركزي لنمط الحياة ولتحسني التصور 

الدويل للمملكة العربية السعودية

1 0 0 0

يقيس عدد 
املشاريع األيقونية 
البارزة يف املدن 

السعودية

عدد
عدد	املشاريع	

األيقونية

زيادة عدد مجموعات الهواة الفعالة 
ملشاركة السعوديني فيها  

 
450 300 150 0 عدد مجموعات 

الهواة الفعالة عدد
عدد	مجموعات	

الهواة
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