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“In the Name of Allah Most Gracious Most Merciful.” 
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“ليس هناك هدف أسمى من تأصيل املعاني الثقافية بين األمم، أو أرفع 
من مد الجسور الثقافية بين الشعوب، فالثقافة هي السماء الخالدة التي 
 بصفائها ونقائها، وهي التي تمنح اإلنسان اإلطار السليم لقيمه 

ً
تظلنا جميعا

العليا التي تلقاها من هللا -عز وجل- عبر الرساالت السماوية”

ن �� ن الشريف�ي �� خادم الحرم�ي
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

-حفظه هللا ورعاه-



 ويتقاطع مع كثيٍر من الحضارات، فالتاريخ 
ً
“لدينا عمق تاريخي ضخم جدا

العربي من آالف السنين هو تاريخ الكلمة وتاريخ املبادئ والقيم الذي ال 
يضاهيه أي تاريخ أو حضارة في العالم”

ن ن العهد صاحب السمو امللك�ي ول�ي
ر محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود األم�ي

-حفظه هللا-
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القسم األول: مقدمة التقرير

مقدمة
 لألمر السامي الكريم رقم )26345( بتاريخ 1422/12/19هـ، 

ً
ِعدَّ هذا التقرير إنفاذا

ُ
أ

 ملا تضمنته املادة )29( من نظام مجلس الوزراء الصادر باألمر امللكي رقم )أ/13( 
ً
ووفقا

بتاريخ 1414/3/3هـ، وذلك عن عام 2021م.
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تتواصل جهود وزارة الثقافة إلرساء منظومة ثقافية سعودية متطورة، تليق بمكانة بالدنا وبتراثها الثقافي والحضاري، وذلك 

بدعم وإرشاد وتوجيه ال يتوقف من سيدي خادم الحرميـن الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه هللا ورعاه 

– وسمو سيدي صاحب السمو امللكي األميـر محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، 

ووزير الدفاع – حفظه هللا -.

كلمة سمو وزير الثقافة
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 في نشاطاتها وفعالياتها بعد 
ً
 في مشاريعها، ونموا

ً
وبفضل من هللا حّققت وزارة الثقافة في عام 2021م تقدما

، وهو ما يعكس نهضة ثقافية 
ً
 تجاوزت ما كان مستهدفا

ً
تجاوز آثار جائحة كورونا )كوفيد-19(، وحّققت أرقاما

تعيشها اململكة تحت مظلة رؤية 2030.

طلقت خالل 
ُ
نت وزارة الثقافة واملنظومة الثقافية من تحقيق إنجازات على أصعدة متعددة، فقد أ

ّ
لقد تمك

عام 2021م استراتيجيات الهيئات الثقافية، إلى جانب إطالق استراتيجية وزارة الثقافة للقطاع غير الربحي، 

كما نجحنا في تنظيم معرض الرياض الدولي للكتاب، في دورة هي األكبـر في تاريخ معارض الكتب في اململكة.

كما عملت الوزارة وهيئاتها والكيانات التابعة لها على تعزيز التواصل مع املجتمع الثقافي بمختلف مساراته، 

وذلك عبـر مساحات ومنصات تجمع العامليـن واملنتجيـن في القطاعات املختلفة، مثل ملتقى التـرجمة، 

ومستقبل األزياء، ومؤتمر الرياض الدولي للفلسفة، ومهرجان البحر األحمر السينمائي، وملتقى األدباء. 

نت منصة 
ّ

وأطلقت وزارة الثقافة شراكات مع القطاع التعليمي بمختلف الجامعات ومراكز التدريب، كما دش

“أبدع” اإللكترونية املخصصة إلصدار التراخيص والتصاريح الثقافية للممارسين واملوهوبيـن السعوديين 

ّوج 
ُ
 إلى تكريم املبدعيـن في املجاالت الثقافية من خالل الجوائز الثقافية الوطنية التـي ت

ً
واملقيميـن، إضافة

الفائزون بها خالل عام 2021م. 

وعلى الصعيد الدولي أسهمت وزارة الثقافة بتعزيز حضور الثقافة السعودية على مستوى العالم، من خالل 

مشاركات مهمة، وتعاون مستمر مع املنظمات واملحافل الدولية املرموقة، األمر الذي ساعد الوزارة على 

 .
ً
اإلسهام الفاعل في تعزيز مكانة بالدنا دوليا

نا في الوقت ذاته نؤكد 
ّ
 لكل ما أنجزته الوزارة والهيئات في هذا التقرير املوّسع؛ فإن

ً
 مفصال

ً
نا إذ نعرض وصفا

ّ
وإن

 في مشروع النهوض بالقطاع الثقافي السعودي، ودعم وتمكين املبدعات واملبدعين، 
ً
حرصنا على امل�ضي قدما

وتحفيز اإلنتاج، وتطوير الصناعة الثقافية؛ ملواكبة النهضة التي تعيشها بالدنا في املجاالت كافة. 

بدر بن عبدهللا بن فرحان آل سعود

وزير الثقافة
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رؤية 2030 
رؤية استراتيجية للمملكة العربية 

السعودية، ركائزها: مجتمع حيوي، 

اقتصاد مزدهر، وطن طموح.

التقرير السنوي 
 تقوم 

ً
ُيعّد التقرير السنوي منشورا

الجهات بتقديمه بشكل سنوي 

للمستفيدين لوصف عملياتها 

م  والظروف التي مّرت بها الجهة، وُيقدَّ

للجهات ذات العالقة.

وزير الثقافة 
األمير بدر بن عبدهللا بن محمد بن 

فرحان آل سعود، وهو أول وزير للثقافة 

في اململكة العربية السعودية.

3

1

4 5

2
تعريف املصطلحات واالختصارات

وزارة الثقافة 
هي الوزارة املشرفة على القطاع 

الثقافي في اململكة العربية السعودية، 

وتهدف إلى تطوير وتنشيط صناعة 

العمل الثقافي في اململكة، وجعلها 

 لالقتصاد الوطني.
ً
داعما

املشاريع 
 املشروع هو مسعى مؤقت وفريد من 

نوعه لتصنيع سلعة أو تقديم خدمة 
أو الوصول إلى نتيجة معينة؛ إذ يكون 

للمشروع نقطة ابتداء ونقطة انتهاء.
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اآلداب 
جملة املعارف اإلنسانية وبخاصة 

األدب اإلنشائي واألدب الوصفي 

والتاريخ والجغرافية وعلم اللغة 

والفلسفة وغيرها من العلوم.

الفنون 
أعمال إبداعية تخضع للحاسة العامة 

كفن الرقص، واملوسيقى، والغناء، 

والكتابة، والتأليف، والتلحين، وهي 

تعبير عن املوهبة اإلبداعية.

الـتـراث املادي 
 كل تراث ملموس وُيرى بالعين كاملباني 

والِحرف اليدوية.

7

الـتـراث 
 
ً
التراث الثقافي هو معالم تاريخية ومجموعات القطع الفنية واألثرية، ويشمل أيضا

التقاليد أو أشكال التعبير الحية املوروثة من أسالفنا، والتي تداولتها األجيال الواحد 

 إلينا، مثل التقاليد الشفهية، والفنون االستعراضية، واملمارسات 
ً
تلو اآلخر وصوال

االجتماعية، والطقوس، واملناسبات االحتفالية، واملعارف واملمارسات املتعلقة 

بالطبيعة والكون، واملعارف واملهارات في إنتاج الصناعات الِحرفية التقليدية.

6

8

9
ر املادي  الـتـراث غ�ي

املمارسات، والتقاليد، واملعارف، 

واملهارات التي تبدعها جماعة معينة، 

أو أفراد غير معلومين في مجتمع معين 

ل 
ّ
وتعكس ذاتية هذه الجماعة بما ُيشك

امليراث الثقافي لها.

10
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مة املحتوى قا�ئ
املقدمة

ي راتيحج ه االس�ت التوحج

ز األداء للمؤشرات واملبادرات موحج

ازات أبرز األعمال واإلنحج

مي الهيكل التنظ�ي

الوضع الراهن

ات والكيانات الثقافية الهي�ئ
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امللخص التنفيذي
سعت وزارة الثقافة خالل عام 2021م إلى تنفيذ مشروع النهوض بالقطاع الثقافي عبـر إطالق العديد من 

نة التصال املبدعيـن بالجمهور، وتنفيذ األنشطة والفعاليات التي أسهمت في إثراء  ِ
ّ
املبادرات واملنصات املمك

الحوار الثقافي وتنميته. كما عملت الوزارة علـى تعزيز حضور اململكة بثقافتها الثرية في املحافل الدولية لتكون 

 ملكانة اململكة حول العالم.
ً
 أساسيا

ً
الثقافة رافدا

وقد كان العام املنصرم زاخًرا باإلنجازات التي أسهمت في تحقيق مستهدفات االستراتيجية الوطنية للثقافة، 

ومن أبرزهـــا:

م معرض الرياض الدول�ي للكتاب تنظ�ي
على مساحة تقدر بـ 36،000 متـر مربع، بواقع 800 

جناح. وقد صاحب املعرض إقامة ما يزيد عن 100 

فعالية منها إقامة أول مؤتمر للناشرين في اململكة 

الثقافة،  جادة  وفعاليات  السعودية،  العربية 

املعرض. لجمهور  املثرية  األنشطة  من  وغيرها 

�ي إطالق االبتعاث الثقا�ف
تــــــم إصــــدار 464 قــــــرار ابتعـــــاث ضمـــــن برنــــــامـــج  إذ 

مــــــــــة عـلـــــــــى 7 دفـعــــــــــــات، 
َ
“االبتـعـــــــاث الثقـــــــافــــــــــي” مقّســـ

تأهيلي  في برنامج  سبقهــــــا ضم الطالب والطالبات 
افترا�ضي داخل اململكة، يسـاعـدهم على الحصول 

الجامعــي. القبول  عـلـى 

تقرير الحالة الثقافية فـي اململكة العربية 
الثقافة( السعودية )2020م: رقمنة 

الثقافي  املنجز  تدوين  إلى  يهدف  سنوي  تقرير  هو 

نوعي  مرجع  تأسيس  على  يعمل  السعودي، حيث 

باململكة  الثقافية  الحالة  به  فهم 
ُ
وت تقاس  وكمـي، 

العامة  االتجاهات  ويرصد  السعودية،  العربية 

الدولية. واملؤشرات  املعاييـر  وفق  الثقافي  للقطاع 

العربـي  العامل  فـي  الثقافة  مؤشر  إعداد 
واإلسالمي

ب ومستدام، يقيس كل دولة من 
ّ
 تصميم مؤشر مرك

حيث الحالة الثقافية بطريقة منهجية، وفق معاييـر 

ومؤشرات فرعية معتمدة، ذات وزن متساٍو تتما�ضى 

مع املعاييـر الدولية املعتبـرة.

دعم املحتوى املحل�ي
في  املؤهليـن  املحلييـن  املوردين  نسبة  بلغت  حيث 

الوزارة 93%، مما ساهم في تمكين املنتجات الوطنية 

 ألهداف رؤية اململكة 2030.
ً
وفقا
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إطالق منصة أبدع

هي املنصة املعنية بإصدار تراخيص مزاولة األنشطة 
الثقافية والفنية، وتهدف وزارة الثقافة إلى أن تكون 

والتصاريح  التراخيص  لجميع   
ً
مركزا املنصة  هذه 

املستفيدين من  ن 
ّ
تمك الثقافية، وواجهة موحدة 

تقديم الطلبات بسهولة ووضوح لكامل اإلجراءات.

نشر الوعي الثقافـي من خالل الفعاليات 
املتعددة

في  نّفذة 
ُ
امل الثقافية  الفعاليات  أيام  عدد  بلغ  إذ 

، شملت فعاليات 
ً
2021م ما مجموعه 1091 يوما

ومبادرات ثقافية متنوعة، منها مبادرة “عام الخط 

العربي”، ومعرض بينالي “بينالسور” للفن املعاصر، 

ومؤتمر الرياض الدولي للفلسفة، وملتقى التـرجمة، 

الطيب،  رجال  ومهرجان  الورد،  طائف  ومهرجان 

وأمسيات ضيف بدر، وتفعيالت االحتفال باليوم 

الوطني السعودي الـ 91، وغيرها من الفعاليات.

مي التفصيلـي لوزارة  تطوير الهيكل التنظ�ي
ات الثقافية الثقافة، وهياكل الهي�ئ

االقتصادية  الشؤون  مجلس  قرار  صدر  فعندما 

والتنمية باعتماد الهيكل التنظيمـي لوزارة الثقافة؛ 

عمدت الوزارة إلى تطوير الهيكل بشكٍل تفصيلي، 

بما يتناسب مع االحتياجات الحالية، ويتوافق مع 

التطلعات املستقبلية في تنمية القطاع الثقافي. كما 

ولوائح  التنظيمية،  الهياكل  تطوير  على  العمل  تم 
التابعة،  والكيانات  للهيئات  البشري  املال  رأس 

تحقيق  من  وتمكينها  جاهزيتها  من  للتأكد  وذلك 

االستـراتيجية. مستهدفاتها 
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ي راتيحج ه االس�ت : التوحج �ي القسم الثا��

ية( راتيحج )الرؤية والرسالة واألهداف والحفطة االس�ت
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الرؤية
أن تزدهر اململكة العربية السعودية بمختلف ألوان 

الثقافة؛ لتثـري نمط حياة الفرد، وتسهم في تعزيز 

الهوية الوطنية، وتشـجـع الحوار الثقافـي مع العالم.

الرسالة
بما  السعودي  الثقافي  القطاع  ونشـجع  ن 

ّ
مك

ُ
ن أن 

يعكس حقيقة ماضينا العريق، ويساهم في سعينا 

للعالم  ويفتح  بالتـراث،  يعتـز  مستقبل  بناء  نحو 

الثقافي. والتعبيـر  لإلبداع  ومختلفة  منافذ جديدة 

مقدمة
تزخر اململكة العربية السعودية بتنوٍع في ثقافاتها، وثراٍء في عناصرها الثقافية املادية وغير املادية، 

ووفرة املبدعيـن واملبدعات، وغزارة ألوان الفنون والتـراث. وقد أولت القيادة الحكيمة القطاَع 

، وعّدته رؤية اململكة 2030 من مقومات جودة الحياة، ومن القطاعات 
ً
 بالغا

ً
الثقافيَّ اهتماما

حيوي،  مجتمع  في  املتمثلة   ،2030 اململكة  لرؤية  االستراتيجية  الركائز  تحقيق  في  املساهمة 

واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.
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ز الركا�ئ
كما ترتكز الرؤية على أربعة مبادئ رئيسية، هي:

التطوير
تعمل الوزارة على تطوير القطاع الثقافي، من 

خالل إطار عمل ومنظومة متكاملة لتطوير 

املواهب وتسهيل املبادرات، باإلضافة إلى 

إيجاد السبل املناسبة لتسليط الضوء على 

اإلنجازات املحققة في القطاع وإيفائها حقها 

من التقدير.

الدعم
الثرية  الوزارة على عرض الجوانب  تعمل 

للثقافة السعودية املوجودة، وتوفير الدعم 

املادية وغير  التراثية  الكنوز  لها، وتحديد 

املادية التي تزخر بها اململكة ومن ثم رعايتها. 

وبغية تحقيق هذا الهدف؛ ستضع الوزارة 

املناسبة  والتشريعية  التنظيمية  األطر 

القطاع. وتحسين  لدعم 

الرعاية
الالزمة  والعناية  التقدير  الوزارة  تولي 

لكافة جوانب الثقافة السعودية، وذلك 

وتحرص  وأعمالها.  أنشطتها  جميع  في 

الوزارة على إيالء العناية الالزمة لتعزيز 

للمملكة،  املميـزة  الثقافية  الهوية  مكانة 

ورعاية اإلرث الثقافي والحفاظ على التراث 

الثقافية. والتقاليد 

القيادة
أن تكون الوزارة بمثابة املحرك الفاعل الذي 

يدفع عجلة التطور الثقافي في اململكة العربية 

ستوفر  هذا،  موقعها  وبموجب  السعودية. 

لجميع  والضروري  الواضح  التوجيه  الوزارة 
شركائها في القطاع من الهيئات الحكومية األخرى 

والجهات الفاعلة في القطاع األوسع. وستعمل 

الوزارة على تحقيق ذلك من خالل خلق تّيار 

مستمر  وعالي املستوى من الوعي لدى الجمهور.
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نحن أقوى معًا
 ننشر فيه ثقافة 

ً
 شامال

ً
 ثقافيا

ً
 مجتمعا

ً
نخلق معا

 بعد يوم.
ً
التغييـر يوما ن خلق 

ّ
االحتـرام، ونمك

نرفع سقف التوقعات
 إلى إلهام اآلخرين 

ً
نتجاوز التوقعات، ونطمح دوما

لتقديم األفضل.

ر �ي صنع التغي�ي نبدع �ف
واالبتكـــــار   لإلبداع  الــــــــــواسعة  آفاقنــــــا  على  نعتمــــــــد 

بنجاح. الــعقبـــات  وتخــــــــــطي  التحديــــــــات  ملواجهة 

نحك�ي قصتنا بشغف
التراثية،  ثقافتنـــا  قصـــة  العالــم  بمشاركـة  نفخر 

وإمكانياتنا غيـر املحدودة وموروث مملكتنا امللهم.

نؤمن بقدراتنا
نعمل بشفافية وعدل لخلق بيئة داعمة تتيح لنا 

 جديدة للنمو.
ً
اإلقدام على التحديات لنفتح أبوابا

ـــــم ــــــ�يَ الـ�تِ



 وزارة الثقافة  |  21

ية راتيحج األهداف االس�ت

 الثقافة لتعزيز وترسيخ 
الهوية الوطنية

نشر وإيصال الثقافة ملختلف 
املناطق ولكل شرائح املجتمع

توسيع أثر التغيرات الثقافية 
لتشمل تحسين السلوكيات 

املجتمعية

010203

يمكن للقطاع الثقافي أن يساهم بما يقارب 
3% من الناتج املحلي بما في ذلك دعم 

املنشآت الصغيـرة واملتوسطة

الثقافــة مصــدر أســاس إلنتــاج 
املحتــوى املحلــي

0102

الثقافة ك��مط حياة

ل ال��مو االقتصادي الثقافة من أحج

ن ل تعزيز مكانة اململكة دوليا� الثقافة من أحج

ريادة النشاط العربي
الثقافي

التأثير على دول العالم 
اإلسالمي

تعزيز صورة اململكة في 
املجتمع الدولي

010203
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ية راتيحج االس�ت
 في بناء االستراتيجية الوطنية للثقافة؛ وحّددت في ضوء ذلك 

ً
وضعت وزارة الثقافة التنوع والثراء الثقافي ركيزة

، هي: املوسيقى، والفنون البصرية، والفنون األدائية، واألزياء، وفنون العمارة والتصميم، 
ً
 ثقافيا

ً
16 قطاعا

والطعام وفنون الطهي، واألفالم والعروض املرئية، والتـراث، واملتاحف، واملكتبات، والكتب والنشر، واللغة، 

والشعر، واملواقع الثقافية واألثرية، والتـراث الطبيعي، واملهرجانات والفعاليات الثقافية.

 بوزير الثقافة، 
ً
 وترتبط تنظيميا

ً
 وإداريا

ً
وقد نتج عن هذه االستراتيجية تأسيس 11 هيئة ثقافية مستقلة ماليا

ووضعت لها مؤشرات األداء الرئيسية واألهداف السنوية املرجو تحقيقها من كل هيئة، ومتابعة أدائها، 

وتقديم الدعم واملساندة لها خالل مراحلها التأسيسية ومتابعة التنفيذ. كما نتج عن االستـراتيجية رسم 

تصور شامل آلليات تنفيذ مشروع النهوض بالقطاع الثقافـي املحلي الذي تتولى إدارته الوزارة والهيئات 

الثقافية، وذلك لخلق بنية تحتية ثقافية مالئمة تحفز على اإلنتاج الثقافي بشكل أكبـر وتصل إلى كافة شرائح 

املجتمع، باإلضافة إلى تحفيـز القطاع الخاص الستقطاب املواهب في مختلف أنواع العروض.



 وزارة الثقافة  |  23

 لالستراتيجية:
ً
حدثت وفقا

ُ
وفيما يلي إجمالي للهيئات الـ11 التي است
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مقدمة
يركز هذا القسم من التقرير على متابعة األداء االستراتيجي السنوي لوزارة الـثـقـافـة لعام 2021م، وذلك 

، وحالة مبادرات 
ً
عبـر  قياس مستوى األداء املحقق ملؤشرات قياس األداء االستـراتيجي، وعددها )16( مؤشرا

الوزارة املرتبطة ببرامج تحقيق رؤية 2030 وعددها )20( مبادرة قائمة ومكتملة.

ز األداء للمؤشرات واملبادرات القسم الثالث: موحج

ز أداء املؤشرات مو�ج
تم تحقيق مستهدفات 4 مؤشرات أداء خالل عام 2021م بشكل كلي، وواجهت الوزارة بعض التحديات التي 

حّدت من تحقيق مستهدفات املؤشرات املتبقية، والتي يمكن تلخيصها في األسباب التالية:

اعتماد مؤشر على مصدر بيانات خارجي، والذي حّد من تسليم القيمة الفعلية في الوقت املحدد.	�
وجــود طلبــات تغييـــر قيــد االعتمــاد مــن اللجنــة االســتراتيجية بمجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة 	�

لعناصــر بطاقــة مؤشــرين، والتــي حــّدت مــن تســليم القيــم الفعليــة فــي الوقــت املحــدد.
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فترة القياسالقيمة املستهدفةالقيمة الفعليةحالة املؤشر
برنامج تحقيق 

الرؤية

الهدف: تنمية املساهمة السعودية في الفنون والثقافة
نوع الهدف: استراتيجي مرتبط بالرؤية

عدد أيام الفعاليات الثقافية
برنامج جودة 

الحياة

األداء يتحسن
ً
1،091ً يوما

940 يوما
الربع الرابع 

2021م

الهدف: تنمية املساهمة السعودية في الفنون والثقافة
نوع الهدف: استراتيجي مرتبط بالرؤية

عدد خريجي الدراسات العليا في اختصاصات ثقافية
برنامج جودة 

الحياة

األداء يتحسن
ً
20،625ً خريجا

2021م17،000 خريجا

الهدف: تنمية املساهمة السعودية في الفنون والثقافة
نوع الهدف: استراتيجي مرتبط بالرؤية

عدد املنشآت الثقافية
برنامج جودة 

الحياة

األداء يتحسن
18 منشأة 

ثقافية
18 منشأة 

ثقافية
2021م

الهدف: تنمية املساهمة السعودية في الفنون والثقافة
نوع الهدف: استراتيجي مرتبط بالرؤية

عدد املشاركات السعودية في الفعاليات الثقافية الدولية
برنامج جودة 

الحياة

2021م5 مشاركات5 مشاركاتاألداء يتحسن

الهدف: تنمية املساهمة السعودية في الفنون والثقافة
نوع الهدف: استراتيجي مرتبط بالرؤية

عدد املوظفين في القطاع الثقافي السعودي
برنامج جودة 

الحياة

األداء يتحسن
ً
66،751ً موظفا

2021م93،100 موظفا

الهدف: تنمية املساهمة السعودية في الفنون والثقافة
نوع الهدف: استراتيجي مرتبط بالرؤية
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فترة القياسالقيمة املستهدفةالقيمة الفعليةحالة املؤشر
برنامج تحقيق 

الرؤية

نسبة إنفاق املستهلك على العروض الثقافية
برنامج جودة 

الحياة

-2021مغير متوفرةغير متوفرةالقيمة غير متوفرة

ً
، وترويج اململكة كوجهة ثقافية عامليا

ً
الهدف: زيادة التوعية والتعليم بالتراث الوطني محليا

نوع الهدف: استراتيجي مرتبط بالرؤية

عدد زوار املواقع املدرجة ضمن مواقع التراث الوطني واليونسكو
برنامج جودة 

الحياة

-2021مغير متوفرةغير متوفرةالقيمة غير متوفرة

الهدف: املحافظة على تراث اململكة اإلسالمي والعربي والوطني والتعريف به
نوع الهدف: استراتيجي مرتبط بالرؤية

إجمالي عدد مواقع التراث الوطني القابلة للزيارة
برنامج جودة 

الحياة

-2021مغير متوفرةغير متوفرةالقيمة غير متوفرة

 

شرح حالة املؤشر

الحالةمقدار التباين

99% فأكثر

85% إلى ما دون %99

ما دون %85

عدم توفير مستهدفات املؤشر و/أو عدم توفير قيم فعلية للمؤشر 

)
ً
لم يبدأ قياس املؤشر بعد )ال يقاس حاليا
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سندة بأوامر سامية
ُ
األداء العام للمؤشرات امل

اسم مؤشر
األداء

املستهدف 
العام

حالة
املؤشر

القيمة 
الفعلية

القيمة 
املستهدفة

فترة
القياس

عدد املتطوعين في املنظمات غير 
ًتحقق -الربحية

كليا
الربع الرابع 2021م587124

ًتحقق -عدد املنظمات غير الربحية
كليا

النصف الثاني 5131
2021م

عدد البرامج التي تقدمها 
ًتحقق -املنظمات غير الربحية

كليا
الربع الرابع 2021م115108

عدد املنظمات التي مكنتها 
ًتحقق -الوحدات اإلشرافية

كليا
النصف الثاني 1714

2021م

إجمالي عدد الساعات 
التطوعية املنفذة عبر 

املتطوعين في املنظمات غير 
الربحية

ًتحقق -
كليا

الربع الرابع 2021م7552496

تسليم الحساب الختامي 
ًتحقق -)2020م(

جزئيا
ً
95 يوما

ً
2020م90 يوما

املنصرف الفعلي من امليزانية 
لم يتم -بعد التعديل

2020ملم يبدألم يبدأالقياس

لم يتم -مؤشر جودة البيانات الوظيفية
تحقيقه

الربع الرابع 2021م%42.2%79

شرح حالة املؤشرات املسندة بأوامر سامية

الحالةمؤشرات معايير تسليم الحساب الختاميالحالةمؤشرات االلتزام بامليزانية املعتمدة

99% فأكثر99% فأكثر

83.35% إلى ما دون 98.99%95.01% إلى ما دون %98.99

ما دون 83.34%ما دون %95
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ز أداء املبادرات مو�ج
وهي 20 مبادرة مرتبطة ببرنامجيـن من برامج تحقيق رؤية اململكة 2030، وهما برنامج جودة الحياة، وبرنامج تنمية القدرات 

للتالي:  
ً
وفقا البشرية؛ 

برنامج تحقيق الرؤيةنسبة االكتمال املخططةنسبة االكتمال الفعلية

الهدف: تنمية املساهمة السعودية في الفنون والثقافة

نوع الهدف: استراتيجي مرتبط بالرؤية

برنامج جودة الحياةاسم املبادرة: استحداث األنشطة الثقافية على مستوى اململكة

بدأت: نعم%80%80

الهدف: تنمية املساهمة السعودية في الفنون والثقافة

نوع الهدف: استراتيجي مرتبط بالرؤية

برنامج جودة الحياةاستحداث مركز خدمات حكومية متكامل ملتطلبات الشركات اإلبداعية

بدأت: نعم%89%100

الهدف: تنمية املساهمة السعودية في الفنون والثقافة

نوع الهدف: استراتيجي مرتبط بالرؤية

برنامج جودة الحياةتطوير البنية التحتية الثقافية

بدأت: نعم%63%61

الهدف: تنمية املساهمة السعودية في الفنون والثقافة

نوع الهدف: استراتيجي مرتبط بالرؤية

برنامج جودة الحياةزيادة املشاركة املجتمعية في املجاالت الثقافية

%66%66

الهدف: تنمية املساهمة السعودية في الفنون والثقافة

نوع الهدف: استراتيجي مرتبط بالرؤية

برنامج جودة الحياةتأسيس الجمعيات الثقافية

بدأت: نعم%90%90

الهدف: تنمية املساهمة السعودية في الفنون والثقافة

نوع الهدف: استراتيجـي مرتبط بالرؤية
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برنامج تحقيق الرؤيةنسبة االكتمال املخططةنسبة االكتمال الفعلية

برنامج جودة الحياةتأسيس صندوق ثقافي وطني لدعم القطاع الثقافي )صندوق نمو الثقافي(

بدأت: نعم%94%100

الهدف: تنمية املساهمة السعودية في الفنون والثقافة

نوع الهدف: استراتيجي مرتبط بالرؤية

برنامج جودة الحياةأكاديميات الفنون

بدأت: نعم%67%63

الهدف: تنمية املساهمة السعودية في الفنون والثقافة

نوع الهدف: استراتيجي مرتبط بالرؤية

برنامج جودة الحياةترويج الثقافة السعودية خارج اململكة

بدأت: نعم%100%100

الهدف: تنمية املساهمة السعودية في الفنون والثقافة

نوع الهدف: استراتيجي مرتبط بالرؤية

برنامج جودة الحياةتسهيل استثمار القطاع الخاص في قطاع الثقافة

بدأت: نعم%93%100

الهدف: تنمية املساهمة السعودية في الفنون والثقافة

نوع الهدف: استراتيجي مرتبط بالرؤية

برنامج جودة الحياةتطوير املكتبات العامة

بدأت: نعم%14.18%35.18

الهدف: تنمية املساهمة السعودية في الفنون والثقافة

نوع الهدف: استراتيجي مرتبط بالرؤية

برنامج جودة الحياةتعزيز قطاع األفالم املحلي

بدأت: نعم%68%68.5

الهدف: تنمية املساهمة السعودية في الفنون والثقافة

نوع الهدف: استراتيجي مرتبط بالرؤية

برنامج جودة الحياةالنهوض بريادة األعمال الثقافية

بدأت: نعم%60%64
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برنامج تحقيق الرؤيةنسبة االكتمال املخططةنسبة االكتمال الفعلية

الهدف: تنمية املساهمة السعودية في الفنون والثقافة

نوع الهدف: استراتيجي مرتبط بالرؤية

برنامج جودة الحياةوضع إطار حوكمة وإطار تنظيمي شامل لقطاع الثقافة

بدأت: نعم%90%95

الهدف: تنمية املساهمة السعودية في الفنون والثقافة

نوع الهدف: استراتيجي مرتبط بالرؤية

برنامج جودة الحياةاألكاديمية السعودية لصناعة األفالم

بدأت: نعم%4%7

الهدف: تطوير قطاع السياحة

نوع الهدف: استراتيجي مرتبط بالرؤية

برنامج جودة الحياةتطوير مدينة عكاظ

بدأت: نعم%51%55

الهدف: املحافظة على تراث اململكة اإلسالمي والعربي والوطني والتعريف به

نوع الهدف: استراتيجي مرتبط بالرؤية

برنامج جودة الحياةمبادرة خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة - التراث

بدأت: نعم%36%41

الهدف: املحافظة على تراث اململكة اإلسالمي والعربي والوطني والتعريف به

نوع الهدف: استراتيجي مرتبط بالرؤية

برنامج جودة الحياةمبادرة خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة - املتاحف

بدأت: نعم%9%16.25

الهدف: املحافظة على تراث اململكة اإلسالمي والعربي والوطني والتعريف به

نوع الهدف: استراتيجي مرتبط بالرؤية
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برنامج تحقيق الرؤيةنسبة االكتمال املخططةنسبة االكتمال الفعلية

برنامج جودة الحياةالشركة السعودية للِحرف والصناعات اليدوية

بدأت: نعم%100%100

الهدف: املحافظة على تراث اململكة اإلسالمي والعربي والوطني والتعريف به

نوع الهدف: استراتيجي مرتبط بالرؤية

برنامج جودة الحياةمبادرة خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة - السياحة

بدأت: نعم%100%100

الهدف: العناية باللغة العربية

نوع الهدف: استراتيجي مرتبط بالرؤية

برنامج تنمية القدرات البشريةمجمع امللك سلمان العالمي للغة العربية

بدأت: نعم%33%33

شرح حالة املبادرة

الحالةنسبة اإلنجاز

5% وما دون

أكثر من 5% إلى %15

أكثر من %15

املبادرة لم تبدأ حسب تاريخ البدء املخطط – املبادرة الفعلية – املبادرات غير الحتمية/غير النشطة 

املبادرات التي اكتملت جميع معاملها ومخرجاتها، وتم توثيقها وقبولها بنسبة 100%، وتم تسليم تاريخ 

االكتمال الفعلي للمبادرة
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ازات القسم الرابع: أبرز األعمال واإلنحج

 استراتيجية ملشروعها للنهوض بالقطاع الثقافـي في اململكة، منها أن تكون “الثقافة نمط حياة”؛ وذلك 
ً
وضعت وزارة الثقافة أهدافا

سهم في تعزيز حضور 
ُ
من خالل دعم وتمكيـن اإلنتاج الثقافي املحلي، وإثراء حياة املجتمع باألنشطة والفعاليات الثقافية التـي ت

الثقافة وتأثيـرها في املجتمع.

وقد حققت الوزارة إنجازات عديدة ضمن هذا املرتكز، وهي:
تنظيــم معــرض الريــاض الدولــي للكتــاب: تصميــم وتنفيــذ أجنحــة معــرض الكتــاب علــى مســاحة تقــدر بـــ 36،000 متـــر مربــع، بواقع 	�

800 جناح، و مستودعات للكتب في مقر املعرض ال تقل مساحتها عن 10,000 متر مربع. وقد صاحب املعرض إقامة ما يزيد عن 

100 فعالية منها إقامة أول مؤتمر للناشرين في اململكة العربية السعودية، وفعاليات جادة الثقافة، وغيرها من األنشطة املثرية 

لجمهــور املعــرض الــذي ســاهم فــي تســهيل عمليــة شــراء التذاكــر، وأتــاح للــزوار إمكانيــة التعــرف علــى جميــع الفعاليــات املصاحبــة 

والتســجيل فيهــا.
دخل 	�

ُ
إطالق االبتعاث الثقافي: حيث تم إصدار 464 قرار ابتعاث ضمن برنامج “االبتعاث الثقافي” مقسمة على 7 دفعات. وقد أ

الطالب والطالبات قبل ذلك في برنامج تأهيلي افتـراضـي داخل اململكة، يساعدهـم في الحصول على قبول جامعي في التخصص 

الــذي اختاروه.

: 464 طالب/ــة �� ن لعدد الدارس�ي موع الكل�ي املحج

الثقافة ك�فمط �ياة

14

37

63

علم اآلثار

الفنون 
البصرية

فنون
الطهي

ن وطالبة طالبا�

ن وطالبة طالبا�

ن وطالبة طالبا�

4
طــــالب وطالبات

15

56

74

م األزياء تصم�ي

املسرح

م التصم�ي

صناعة
األفالم

ن وطالبة طالبا�

ن وطالبة طالبا�

ن وطالبة طالبا�

10

27

62

102

املوسيقى

املكتبات 
واملتاحف

فنون 
العمارة

اآلداب واللغات 
واللغويات

ن وطالبة طالبا�

ن وطالبة طالبا�

ن وطالبة طالبا�

طــــالب وطالبات
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إطالق معرض شواهد على الفن: هو معرض فني امتد 

لـ 6 أسابيع في املتحف الوطنـي بالرياض، وقد تضمن 

، يرصد الحركة الفنية 
ً
 فنيا

ً
 ألكثـر من 120 عمال

ً
عرضا

 وفنانة، ووصل عدد 
ً
التشكيلية السعودية لـ 40 فنانا

زوار املعرض ألكثـر من 4800 زائر.

وزارة  أسهمت  الفنادق:  تصنيــــــف  معـــاييـر  تحــــديث 

الفنادق السابقة  الثقافة في تحديث معــــاييـر تقييـــم 

الثقافية  التابعة لوزارة السياحة، وتضميـن املعاييـر 

فيها، وتخصيص فئات جديدة من الفنادق، وتتضمن 

بوتيك. ومجموعة  التراثية  الفنادق 

مسابقة تصميم األوسمة امللكية: أسهمت وزارة الثقافة 

امللكية  األوسمة  تصميم  مسابقة  على  اإلشراف  في 

بالشراكة مع إدارة األوسمة واإلعالم بالديوان امللكي، 

وجمعت املسابقة مواهب من املصمميـن السعوديين؛ 

للعمل على تصميم عدد من أهم األوسمة الوطنية.

الرحالت  التاريخية خالل موسم  ينبع  مدينة  تفعيل 

البحرية السعودية: عملت وزارة الثقافة على تجهيـز 

وذلك  الالزمة،  العامة  بالخدمات  التاريخية  املدينة 

لتكون وجهة ممتعة للتسوق وتناول األطعمة. باإلضافة 

إلى األنشطة الترفيهية املوجهة للسكان املحليين وضيوف 

السياحية. السفن 

اعتماد أول استراتيجية للقطاع الثقافي غيـر الربحـي: 

وتهدف االستراتيجية إلى تكوين منظومة متنوعة من 

قطاعات  جميع  في  الفاعلة  الربحية  غيـر  املنظمات 

الثقافة، واملناطق اإلدارية في اململكة، وأن تكون متاحة 

لجميع املواطنين. وأن تساهم بفاعلية في سلسلة رفع 

القيمة؛ من إنشاء املحتوى إلى التوزيع، وتتواصل مع 

الجمهور املحلي والعاملـي، وأن تصبح منظمات عالية 

.
ً
 ومستدامة ماليا

ً
الكفاءة إداريا
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أعمال وزارة الثقافة في مدينة الوجه: تنوعت أعمال 

الوجه  مدينة  في  وهيئاتها  ووكاالتها  الثقافة  وزارة 

يأتي: فيما  منها   
ً
بعضا تناول  ويمكن  التاريخية، 

بحث وتحليل نماذج املواد والطرق، لتنفيذ وترميم 	�

 مــن املبانــي ووضــع 
ً
وحمايــة األحيــاء التــي تضــم عــددا

خطــط الترميــم واإلشــراف علــى فنــادق مجموعــة 

بوتيــك واألســواق القديمــة فــي مدينــة الوجــه.
إعداد وتحسين املخطط العام للمنطقة العامة في 	�

مدينــة الوجه التاريخية.
إعــادة ترميــم وتجديــد عــدد مــن املبانــي، ومجموعــة 	�

البوتيك، والسوق القديمة، ومنطقة الفنار الجديد 

فــي مدينــة الوجــه.
دراسة وتحسين وتوثيق مخططات التراث العمراني 	�

تخــص  بدراســات  والقيــام  للمدينــة،  واملعمــاري 

الوضع الراهن لألصول القائمة من املباني التاريخية 

باستخدام تقنيات الليـزر وتقنيات التصوير ثالثية 

األبعــاد.
تقديـــــم حلــــــــــول خــدمــــــــــات النقــــــــــــل االستــــــــراتيجيــــة، 	�

والهنــدســـــــــة املعمـــاريــــــة املبـــدئيــــــة ملبانيهــــــا.

تغييـر لون سجاد مراسم االستقبال امللكية: قامت وزارة 

الثقافة ببناء املفهوم الثقافي ملبادرة تغييـر لون سـجاد 

مراسم االستقبال امللكية، كما أعّدت املحتوى الخاص 

بها، ونّفذت الحملة اإلعالمية والتسويقية املصاحبة لها.

الوطنية:  الثقافية  الجوائز  مبادرة  وتنظيم  إطالق 

تّولت وزارة الثقافة مهمة إدارة وتنظيم مبادرة الجوائز 

الثقافية الوطنية، بما في ذلك الحفل الختامي للدورة 

ّرم 
ُ
األولى من املبادرة التي أقيمت في أبريل 2021م، وقد ك

فيها أفراد ومؤسسات من مختلف القطاعات الثقافية.

2021م:  64 منظمـــــة غيــــر ربحيـــة خــــــالل عام  تأسيــس 

ليصــــل مجمـــــوع املنظمات تحت إشراف وزارة الثقافة 

 املستهـــــــدف -املقـــــرر من مركز 
ً
إلى 86 منظمـــــــة متجـــــــاوزة

أداء- في عدد املنظمات غيـر الربحية تحت إشراف الوزارة 

.%48.27 بنسبة 
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تثبيت  خالل  من  الصوتي:  األدبي  املحتوى  إثراء 

ن أفراد املجتمع من 
ّ
مك

ُ
لوحات في األماكن العامة، ت

االستجابة  برمز  الصوتي  املحتوى  ملنصة  الوصول 

أدبية  محتويات  املنصة  هذه  وتتضمن  السريعة، 

وثرية. ملهمة  وثقافية 

 
ً
مشروع حاضنة األزياء: مشاركة أكثر من 130 مشاركا

و19  الهاكاثون،  مرحلة  الحاضنة؛  مراحل  أولى  في 

 من خالل 
ً
 في املخيم التدريبـي، و25 مشاركا

ً
مشاركا

10 شركات ناشئة في برنامج الحاضنة، حيث حصل 

 ،
ً
 ودوليا

ً
معظم رواد األعمال على دعم للتصنيع محليا

وحازت بعض املشاريع على اهتمام مباشر من هيئة 

األزياء التابعة لوزارة الثقافة.

اقتناء األغراض املوسيقية للفنان الراحل طارق 

املؤلفات  املقتنيات  تلك  تشمل  عبدالحكيم: 

ومرئية  صوتية  ووسائل  املوسيقية،  واآلالت 

والبـرامج  والحفالت،  األغاني،  تسـجيالت  من 

املجموعة  تحتوي  كما  والتلفزيونية،  اإلذاعية 

املوسيقية،  املؤلفات  من  كبيـر  أرشيف  على 

 
ً
واملدونات واألبحاث املكتوبة بخط اليد، إضافة

إلى ألبومات الصور واملقاالت الصحفية واألزياء 

الشـخصية. املقتنيات  من  وغيرها  العسكرية، 

مشروع دعم الثقافة والفنون باملدارس: تمكيـن 

أكثر من 100 مدرسة من مدارس التعليم العام من 

تفعيل البرامج الالصفية والالمنهجية في مجاالت 

والفنون. الثقافة 

1: شارك  البلد  في جدة  الفنية  اإلقامة  مشروع 

في   
ً
وعامليا  

ً
سعوديا  

ً
فنيا  

ً
ومقيما  

ً
وكاتبا  

ً
فنانا  42

هذا املشروع، وتم تقديم الدعم املالي للمشاركين 

إلنتاج املشاريع الفنية والبحثية، وساهم البرنامج 

في تعزيز التبادل الثقافي بيـن املشاركين املحلييـن 

املشاركين  ربط  على  الوزارة  وعملت  والعاملييـن، 

بالفنانيـن والخبـراء املحلييـن؛ للدعم ورفع الوعي 

بالثقافة املحلية في جدة البلد.

العامة  الهيئة  مع  الرياض  موسم  في  املشاركة 

للترفيه؛ وذلك بهدف تعزيز واستحداث األنشطة 

 من اهتمام الوزارة 
ً
الثقافية، ويأتي ذلك انطالقا

واستقطاب  وتطويره  األدائية،  الفنون  بقطاع 

العاملية. العروض  أشهر 
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 للحضارات القديمة، 
ً
عّد منبعا

ُ
تتمتع اململكة العربية السعودية بمكانة ثقافية فريدة عن غيرها؛ فهـي مهبط الوحي الكريم، وت

 من الثقافة املميـزة التـي تجمع بيـن األصالة والحداثة، 
ً
 غنيا

ً
 للفكر اإلنساني، وتمتلك اململكة بمناطقها املختلفة مزيجا

ً
ومنطلقا

ومن هنا جاء حرص وزارة الثقافة على استغالل تلك املمكنات الثقافية نحو ريادة اململكة للنشاط العربي والثقافي، وتعزيز صورتها 

الذهنية ومكانتها الدولية في املحافل الثقافية العاملية.

ل تعزيز مكانة اململكة الدولية الثقافة من أ�ج
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نشر تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 

إلى  يهدف  تقرير سنوي  هو  الثقافة(:  رقمنة  )2020م: 

على  يعمل  حيث  السعودي،  الثقافي  املنجز    تدوين 

الحالة  به  فهم 
ُ
وت تقاس  وكمـي،  نوعي  مرجع  تأسيس 

الثقافية باململكة العربية السعودية، ويرصد االتجاهات 

العامة للقطاع الثقافي وفق املعاييـر واملؤشرات الدولية.

اعتماد الخطة التنفيذية للمنصة الثقافية اإلعالمية: 

ترسـخ  إعالمية  ثقافية  ملنظومة  الخطة  هذه  تؤسس 

الثقل  السعودية بصفتها مركز  العربية  اململكة  مكانة 

.
ً
إقليميا واإلبداعـي  الثقافـي 

أسهمت  امللكية:  املراسم  فـي  الثقافـي  املحتوى  إدراج 

وزارة الثقافة في إبراز الهوية الثقافية للمملكة العربية 

الديوان  فـي  امللكية  املراسم  مع  بالتعاون  السعودية 

الخارجية  والجهات  اململكة  زوار  لتعريف  امللكي، 

العريقة، وذلك من خالل تجهيـز  السعودية  بالثقافة 

وإثرائية. متنوعة  مواد 

وزارة  ـحت 
ّ

رش عسير:  منطقة  بموروث  عاملـي  اعتـراف 

الثقافة منطقة عسير كإحدى الرموز العاملية فـي مجال 

العاملية  الطهـي  مناطق  مشروع  عبـر  وذلك  الطهـي، 

في  الطهـــــــــــي  تم رفع ملف ترشيح فنون  IGCAT. حيث 

منطقـــــة عســـــــير  إلى املنظمة العاملية لتوثيقها كمنطقة 

الطهـي. بفنون  ثرية 

واإلسالمي:  العربي  العالم  في  الثقافة  مؤشر  إعداد 

يقيس كل دولة من  ب ومستدام، 
ّ
تصميم مؤشر مرك

معاييـر  منهجية، وفق  بطريقة  الثقافية  الحالة  حيث 

ومؤشرات فرعية معتمدة، ذات وزن متساٍو تتماشـى مع 

املعتبـرة. الدولية  املعاييـر 

العربية،  للغة  العاملـي  سلمان  امللك  مجمع  إطالق 

وإنشاء املوقع اإللكتروني الخاص به: تمت املوافقة 

على الترتيبات التنظيمية إلطالق مجمع امللك سلمان 

العاملـي للغة العربية، وعملت وزارة الثقافة على بناء 

وإنشاء املوقع اإللكتـروني لهذا املجمع املعنـي بتعزيز 

عّبـرة 
ُ
، وإبراز قيمتها امل

ً
 وعامليا

ً
دور اللغة العربية إقليميا

العربية واإلسالمية. للثقافتيـن  اللغوي  العمق  عن 

برامج  في  املختصيـن  لتأهيل  الخبـراء  برنامج  إطالق 

البرنامج  هذا  يأتي  اليونسكو:  منظمة  واتفاقيات 

نسبة  لتعزيز  الثقافة  وزارة  جهود  ضمن  التأهيلي 

يتضمن  ، حيث 
ً
دوليا العامليـن  السعودييـن  الخبـراء 

 من املحاور التـي تدعم مجال بناء القدرات 
ً
مجموعة

في قطاع الثقافة، ومنها الدورات القصيرة، والساعات 

الدوليين  الخبـراء  مع  والتعاقد  االستشارية، 

واستقطاب الخبـراء املحلييـن، باإلضافة إلى التدريب 

البرنامج  ويخدم  املساعدين،  للباحثيـن  امليداني 

التأهيلي شتى مسارات التسجيل في منظمة اليونسكو 

والعلوم. والثقافة  للتربية 

وقد حققت الوزارة إنجازات عديدة ضمن هذا املرتكز، وهي:
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التعاون  بتعزيز  املرتبطة  الوزارة  مستهدفات  تحقيق 

الثقافـي، وذلك من خالل: والتبادل  الدولي 
إعــداد وتنفيــذ ودعــم 11 زيــارة دوليــة لوزيــر الثقافــة 	�

التـــي  الصعوبــات  رغــم  1442هـــ،   - 2021م  لعــام 

نتجــت عــن جائحــة كوفيــد-19 فــي التنقــل بيـــن الــدول.
 يعــزز مــن التبــادل الثقافـــي 	�

ً
 دوليــا

ً
عقــد 25 اجتماعــا

الدولــي.
املشاركة في 4 فعاليات دولية.	�

املساهمة في قمة مجموعة العشرين بإيطاليا: تم إعداد 
الوزاري  االجتماع  في  الثقافة  وزير  مشاركة  وقيادة 

على  اإليطالية  الرئاسة  لدولة  رئيس  كنائب  الثقافي، 

هامش قمة مجموعة العشرين، وتهدف مشاركة وزارة 
الثقافة إلى املساهمة فـي تعزيز العالقات الثنائية مع دول 

مجموعة العشرين، ومناقشة القضايا ذات االهتمام 

املشتـرك، وتعزيز التعاون االقتصادي في املجال الثقافي. 

إضافة لقيادة اللجنة الفرعية املختصة بالتعاون الثقافي 

في مجلس الشراكة السعودي الهندي، وذلك خالل عقد 
االجتماع األول ملجموعة العمل املشتركة حول التعاون 

الشراكة  مجلس  من  واملنبثقة  واالجتماعـي،  الثقافي 

االستـراتيجية السعودي الهندي.

مساهمة اململكة ممثلة بوزارة الثقافة في دعم الصندوق 

الصراع  مناطق  في  الثقافي  التـراث  لحماية  الدولي 

 بوزارة الثقافة 
ً
واإلرهاب )ألف(: قدمت اململكة ممثلة

املعرَّض  الثقافي  التـراث  لحماية  ألف   ملؤسسة 
ً
دعما

للخطر بمناطق الصراع، في دول مثل: اليمن والعراق.

 
ً
جهودا الثقافة  وزارة  بذلت  السعودية:  القهوة  عام 

السعودية  القهوة  عام  لتفعيل  لالستعداد  واسعة؛ 

بالقهوة  املبادرة لالحتفاء  تأتي هذه  )2022م(، حيث 

السعودية، وإبراز أصالتها، وتجسيد معانيها ومكانتها 

املستحقة.
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لوزارة  كان  الثقافة:  لوزارة  الخارجية  املشاركات 

الثقافة العديد من املشاركات خالل عام 2021م، 

منها:  
ً
بعضا يأتي  وما 

املشــاركة فــي معــرض أرتيجانــو  إن فييـــرا: شــاركت 	�

معــرض  فــي  لهــا  خــاص  بجنــاح  الثقافــة  وزارة 

قيم في ميالنو اإليطالية؛ 
ُ
أرتيجانو   إن فييرا الذي أ

بالتـــراث  التعريــف  إلــى  املشــاركة  هــذه  وتهــدف 

الثقافي الغني للمملكة العربية السعودية، وإبراز 

أهــم العــادات والتقاليــد الســعودية، وتســليط 

الضوء على الِحرف اليدوية، واألكالت الشعبية 

املميـــزة للمملكــة.
اململكــة 	� جنــاح  مشــاريع  أعمــال  فــي  املشــاركة 

العربيــة الســعودية فــي إكســبو 2020 دبــي، وذلــك 

في إطار سعي الوزارة لتعزيز مكان اململكة، وإبراز 

هويتهــا الثقافيــة املتجــذرة.
لعــام 	� الســينمائي  كان  مهرجــان  فــي  املشــاركة 

2021م، وذلــك لتفعيــل دور اململكــة فــي الســاحة 

واعــدة  فــرص  وخلــق  الدوليــة،  الســينمائية 

ملســتقبل الســينما فــي الســعودية، واســتقطاب 

القطــاع. فــي  الدولييـــن  املســتثمرين 
املشــاركة فــي اجتمــاع منظمــة اليونســكو لــوزراء 	�

اجتمــاع  فــي  الثقافــة  وزارة  شــاركت  الثقافــة: 

اليونسكو لوزراء الثقافة بباريس في شهر نوفمبر 

2021م.
العــرب: 	� الثقافــة  وزراء  اجتمــاع  فــي  املشــاركة 

شــاركت وزارة الثقافــة فــي اجتمــاع وزراء الثقافــة 

لت اململكة كضيف شرف بمهرجان 
ّ
العرب، ومث

البـــردة فــي اإلمــارات العربيــة املتحــدة.
املشاركة في اجتماع وزراء الثقافة الـ 25 الخاص 	�

بمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة: شــارك 

معــــــــالي نائــب وزيـــــــــر الثقافــة  مثــال   للمملكــة فــي 

الخليــج  لــدول   25 الــــــــ  الثقافــة  وزراء  اجتمــاع 

العربيــة.
مشــاركة وزارة الثقافــة فــي إحيــاء ذكــرى األحــداث 	�

املهمــة فــي تاريــخ الواليــات املتحــدة املكســيكية.
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املذكرات التـي تم توقيعها: سعت وزارة الثقافة إلى 

توقيع عدد من مذكرات التفاهم في سبيل تعزيز مكانة 

وهوية اململكة الدولية. ومنها:
عــت 	�

ّ
توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع وزارة الســياحة: وق

وزارة الثقافــة هــذه املذكــرة مــع وزارة الســياحة، 

ثقافــة  وإبــراز  الثقافــي،  املحتــوى  إثــراء  بغــرض 

اململكة، وإظهارها كعالمة واضحة تعكس هوية 

اململكــة عبـــر تطويــر عــدد مــن املواقــع التراثيــة، 

وإدراج  الســياحية،  الثقافيــة  املهــن  وترويــج 

املــواد  وإثــراء  الفنــادق،  فــي  الثقافــي  املحتــوى 

الســياحي. لإلرشــاد  التدريبيــة 
مذكــرات التفاهــم املرتبطــة مــع عــدد مــن الــدول 	�

الصديقة: العمل على مشاريع مذكرات التفاهم 

مــن  وبعــض  اململكــة  بيـــن  الثقافــي  املجــال  فــي 

الــدول الصديقــة، ومنهــا: الجمهوريــة اإليطاليــة، 

املتحــدة،  واململكــة  اليونانيــة،  والجمهوريــة 

باكســتان. وجمهوريــة 
توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع الجمهوريــة الفرنســية: 	�

عت وزارة الثقافة مذكرة تفاهم تتعلق بتعزيـز 
ّ
وق

التعـــــاون والتبـــــــادل الثقـــــــافــــي فــــي شتـــــى املجــاالت 

تــم  وقــد  الفرنســية،  الجمهوريــة  مــع  الثقافيــة 

توقيع هذه املذكرة خالل زيارة الرئيس الفرنسـي 

إلــى اململكــة العربيــة الســعودية.

إدراج الثقافة في سباق فورموال 1: من خالل تجربة 

ثقافية متكاملة وثرية، تتمثل في إشراك القطاعات 

الكبيـرة  الرياضية  األحداث  في  املختلفة  الثقافية 

التي تستضيفها اململكة السيما سباقات فورموال 1، 

حيث شاركت وزارة الثقافة في إثراء املحتوى الثقافي 

التاريخية،  ركن عن جدة  بتفعيل  وذلك  للحدث، 

وإدراج تجربة فنون الطهـي لتعريف الزوار باألكالت 

تفعيل  إلى  باإلضافة  مبتكرة،  بطريقة  الشعبية 

في  اململكة  تاريخ  يروي  للسيارات  مصغر  متحف 

السيارات. سباقات 

الوفود  لزيارات  املصاحبة  الثقافية  البرامج  إعداد 

الدولية: تم إعداد وتنفيذ فعاليات مصاحبة لزيارات 

للمملكة  الدول  واستقباالت رؤساء ووزراء ووفود 

العربية السعودية، وفي مقدمتهم صاحب الجاللة 

الرئيس الفرنسـي، ووزيرة  سلطان عمان، وفخامة 

الفرنسية. الثقافة 

والوفود  الضيوف  واستقبال  الستضافة  التجهيـز 

الدولية ملعرض الرياض الدولي للكتاب: تم إعداد 

وتنفيذ استضافة جمهورية العراق العربية كضيف 

تم  وقد  للكتاب،  الدولي  الرياض  ملعرض  شرف 

خالل  دولة  سفير  و12  ثقافة  وزراء   8 استقبال 

املعرض بالتنسيق مع هيئة األدب والنشر والترجمة 

الثقافة. لوزارة  التابعة 

للجمهورية  املستوى  رفيعة  زيارة  وتجهيـز  إعداد 

فخامة  مع  الثقافة  وزير  لقاء  تضمنت  اليونانية: 
رئيسة الجمهورية اليونانية، ولقاًء مع رئيس الوزراء 

اليوناني، ولقاًء مع معالي وزير الخارجية اليوناني، 

ولقاء مع معالي وزيرة الثقافة والرياضة اليونانية.

لدى  للمملكة  الدائم  الوفد  وهوية  شعار  تصميم 

تصميم  الثقافة  وزارة  ت 
ّ
تول اليونسكو:  منظمة 

شعار وهوية متكاملة للوفد الدائم للمملكة العربية 

السعودية لدى منظمة اليونسكو للتربية والثقافة 

والعلوم.
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ل الثقافة أحد أهم العوامل األساسية في تحقيق التنمية املستدامة، وتعزيز الناتج املحلي اإلجمالي. ووضعت رؤية اململكة 2030 
ّ
مث

ُ
ت

وبرامجها التنفيذية مستهدفات طموحة ترفع من جودة حياة املجتمع، وتجذب األجانب والسّياح لزيارة اململكة العربية السعودية، 

 بذلك على ما تتمتع به اململكة من تاريخ عريق.
ً
من خالل إقامة الفعاليات واألنشطة الثقافية التـي تمنح تجارب مختلفة، مرتكزة

ل ال�فمو االقتصادي الثقافة من أ�ج
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وقد حققت الوزارة إنجازات عديدة ضمن هذا املرتكز، وهي:

دعم املحتوى املحل�ي
املؤهليـن  املحلييـن  املوردين  نسبة  بلغت  حيث 

املنتجات  تمكين  في  ساهم  مما   ،%93 الوزارة  في 

.2030 اململكة  رؤية  ألهداف   
ً
وفقا الوطنية 

إطالق منصة أبدع
هي املنصة املعنية بإصدار تراخيص مزاولة األنشطة الثقافية والفنية، وتهدف وزارة الثقافة إلى أن تكون 

ن املستفيدين من تقديم 
ّ
 لجميع التراخيص والتصاريح الثقافية، وواجهة موحدة تمك

ً
هذه املنصة مركزا

الطلبات بسهولة ووضوح لكامل اإلجراءات.

وتشتمل املنصة في مرحلتها األولية على الرخص التالية:
رخصة ممارس عزف املوسيقى.	�
رخصة ممارس إلدارة الصوتيات املوسيقية.	�
رخصة ممارس اإلنتاج املوسيقي.	�
ترخيص نشاط الوكالة األدبية.	�
رخصة الوكيل األدبي.	�

إطالق تراخيص املنشآت التدريبية الثقافية
تقديم  في  الراغبة  للمراكز   

ً
رخصا املنصة  أطلقت 

برامج تدريبية ثقافية وفنية، بالشراكة مع املؤسسة 

العامة للتدريب التقنـي واملهنـي.

�ي إطالق خدمة ترخيص مراكز التدريب الثقا�ف
وقد تحقق في هذا الصدد:

إطــــــالق خــدمــــــــات الترخيص واملوافقــــــة والتفعيــــل للمعـــــاهد ومعاهـــد التـــدريب العـــالي.	�
إطالق مسار تسكين املنشآت الحاصلة على رخص مسبقة من املؤسسة العامة للتدريب التقـنـي واملهـنـي.	�
االنتهاء من حصر املتطلبات الفنية لـ 7 خدمات على منصة أبدع للتراخيص الثقافية.	�
االنتهــاء مــن ترخيــص 25 منشــأة تدريــب مــن خــالل منصــة أبــدع، باإلضافــة إلــى 3 منشــآت تدريبيــة تقدمــت 	�

بطلــب املوافقــة علــى البرامــج التدريبيــة.

رخصة خبير مقتنيات املتحف.	�
رخصة ممارس فنون أدائية.	�
رخص املراكز التدريبية.	�
رخص املعاهد التدريبية واملعاهد التدريبية العليا.	�
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�ف القطاعـيـن العام والحفاص وضع أسس الشراكة ب�ي
من أوجه الشراكة التي عملت عليها وزارة الثقافة مع القطاع الخاص مسار التعليم )املهنـي واألكاديمـي(، والتـراث )أعمال املسـح 

 من مذكرات التفاهم في إطار 
ً
عت الوزارة عددا

ّ
والتنقيب األثري(، واالستثمار والرعاية، واملشاركة بالدخل، والتراخيص. وقد وق

سعيها لتعزيز القطاع الثقافي:

الهيئـــــــة السعوديـــــــــة  توقيـــــــــع مذكرة مع 

الفكـــرية للملكيــــة 

إعـــــــداد  إلى  التفـــــاهـــــم  مذكــــــرة  تهـــــــدف 

بإدارة  املتعلقـــــــة  للسيـــــــاســــــــات  وثيقـــــة 

الثقـــــــافي  القطــــاع  فــــي  الفكريـــة  امللكيـــــــة 

سعي  إطار  في  وذلك  مجاالته،  بجميع 

األعمال  بيئة  تطوير  إلى  الثقافة  وزارة 

تسـجيل  على  والتشـجيع  القطاع،  في 

التعدي،  من  لحمايتها  الفنية؛  األعمال 

املبدعيـن. حقوق  ولحفظ 

تــوقيــــــــــع مذكــــــرة تفاهـــــــــم مع هيئة تطوير 

بوابة الدرعية

بهــــــــدف إثـــــــــراء وتعــــزيـــــــز البنيـــــــة التحتيـــــــة 

الثــقـــافيــــة.

الشراكة مع املؤسسة العامة للتدريب 

التقني واملهـنـــي

عملية  دعم  إلى  الشراكة  هذه  تهدف 

إدراج القطاعات الثقافية الستة عشر في 

التدريب الحكومي واألهلي، والتعاون في 

تيسير اللوائح واألنظمة املتعلقة بالتدريب 

تبادل  جوانب  وتفعيل  العالقة،  ذات 

البيانات واملعلومات التـي تعزز عمل وزارة 

الثقافة، وتدعم تطوير برامجها.

الشـــــراكة مـــــع هيـئــــــــــــة تقـــــــويـــــــم التعليـــــــــم 

والتدريب

األسس  وضع  إلى  الشراكة  هذه  تهدف 

بناء  يخص  فيما  واألحكام  والقواعد 

واعتماد وتقويم املعاييـر والبرامج املرتبطة 

واملتعلقة  والفنون  الثقافة  بمجاالت 

باملسارات التعليمية والتدريبية الرئيسية: 

)التعليم العام، والتدريب التقني واملهنـي، 

املستمر  والتعليم  العالي،  والتعليم 

املهنـي(. والتطوير 

الشراكة مع جامعة الطائف

تهدف هذه الشراكة إلى التعاون في تنمية 

قطاعات األدب والنشر والتـرجمة، ودعم 

الشعر العربي، وتنمية قطاع املوسيقى.

الشـــــــراكــــــــــة مــــع جامعــــــــــة امللـــــــــك سعـــــــــود

تهـــــدف هـــــذه الشــــراكـــــة إلى التعــــــاون في 

القدرات  وتنمية  املعرفة،  وتعزيز  نشــــر 

قــــاعـــــــــدة  بتوسيــــــــع  وذلـــــك  الثقــــــــــــافيـــــة، 

ملواكبـــــــــة  واألدبيــــــة  العلميـــــــــة  الدراسات 
الـــــــدول الـــــرائـــــــدة فـــــي مجـــــــــاالت الفنـــــــون 

والعـلـــــــوم.

توقيع مذكرة تفاهـــــــم مع شـــــركة نيــــــوم

االستفادة  إلى  التفاهم  مذكرة  تهـــــدف 

الطرفين  واختصاصات  خبـــــرات  من 

كالتـراث،  املختلفة  الثقافة  مجاالت  في 

واألفـــــالم  والتصميم،  العمارة  وفنـــــون 

باإلضــــافة إلى تنمية القــــدرات البشــــرية، 

املواهـــــب. وجــــذب 

البــــريــــــــــد  مــــع  تفاهــــــــــــــم  توقيــــــــــع مذكـــــــــــرة 

السعودي

تهدف املذكرة إلى إدراج الهوية الثقافية 

البريد  فروع  في  للمملكة  الفريدة 

البنية  تطوير  جانب  إلى  السعودي، 

والتخزين. الشـحن  لخدمات  التحتية 



 وزارة الثقافة  |  47



48  | التقرير السنوي 2021 م

التحول من األساس النقدي إل� أساس االستحقاق
تم إصدار القوائم املالية لعام 2018م - 2019م - 2020م - 

 ألساس االستحقاق، وذلك كأول وزارة تصدر 
ً
2021م، وفقا

في اململكة. قوائم مالية على أساس االستحقاق 

رفع كفاءة اإلنفاق
نت وزارة الثقافة من رفع كفاءة اإلنفاق، وتوفيـر السيولة 

ّ
تمك

واالرتقاء بجودة املشاريع، وفي هذا الصدد استطاعت الوزارة 

توفـيـر ما يقارب 240 مليون ريال.

ات الثقافية �ف ودعم الهي�ئ تمك�ي
من  أكثـر  توقيع  في  الثقافية  الهيئات  الثقافة  وزارة  دعمت 

30 مذكرة تفاهم مع عدة جهات مختلفة، وذلك بهدف إثراء 

وتنمية  الثقافية،  التحتية  البنية  وتطوير  الثقافي،  املحتوى 

العالقة  ذات  واللوائح  األنظمة  وتنظيم  البشرية،  القدرات 

الثقافي. بالقطاع 

تأسيس و�دة تحصيل وت�فمية ومتابعة اإليرادات
والهيئات  الوزارة،  مشاريع  من  األنشطة  إيرادات  لتحصيل 

. فية لثقا ا

�ي ازات عل� مستوى القطاع الثقا�ف اإلنحج

تحققت العديد من اإلنجازات على مستوى القطاع الثقافي، أسهمت بها وكاالت وزارة الثقافة وإداراتها، والهيئات والكيانات التابعة لها.

ويمكن تلخيصها في التالي:
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ام باملنظومة الثقافية رف م االل�ت إطالق عمليات تقي�ي
حيث ساهم إطالق هذه العمليات في ضمان االلتـزام بتطبيق 

جميع األنظمة والتشـريعات املرتبطة باملنظومة الثقافية.

ات الثقافية يات الهي�ئ راتيحج اع�تماد اس�ت
تصميم  في  الثقافية،  لهيئاتها  دعمها  الثقافة  وزارة  قدمت 

الحكيمة. للقيادة  ورفعها  استراتيجياتها  واعتماد  ومراجعة 

ية الوطنية للثقافة راتيحج إطالق مشروع تحديث االس�ت
ل لدى وزارة الثقافة اإلملام الشامل بشأن الوضع 

ّ
حيث تشك

الثقافية  االستراتيجية  تطوير  في  مما ساهم  للقطاع،  الحالي 

الثقافة. وزارة  استراتيجية  واستحداث  الوطنية، 

اتها  وهي�ئ الثقافة  لوزارة  رونية  اإللك�ت املواقع  إنشاء 
بعة لتا ا

أسهمت وزارة الثقافة ووكاالتها املختصة في بناء وإنشاء املوقع 

اإللكتروني الخاص بالوزارة، وكذلك جميع املواقع اإللكترونية 

لهيئاتها الثقافية الـ 11.

مي التفصيل�ي للوزارة تطوير الهيكل التنظ�ي
فبعد صدور قرار اعتماد مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية 

للهيكل التنظيمـي لوزارة الثقافة وذلك لفتـرة تجريبية، عملت 

بما  للوزارة  التفصيلي  التنظيمـي  الهيكل  تطوير  على  الوزارة 

التطلعات  مع  ويتوافق  الحالية،  االحتياجات  مع  يتناسب 

املستقبلية لتمكيـن الوزارة من تحقيق مستهدفاتها في تنمية 

السعودية. العربية  باململكة  الثقافي  القطاع 

ات الثقافية تطوير هياكل الهي�ئ
دعمت الوزارة عملية تطوير الهياكل التنظيمية، ولوائح رأس 

املال البشري، وبرامج مزايا وتعويضات العاملين لجميع الهيئات 

الثقافية، وذلك لتمكينها من تحقيق مستهدفاتها االستراتيجية.

نقل اختصاصات الشأن الثقافـي من وزارة اإلعالم إلـى 
وزارة الثقافة

وذلك بحسب األمر السامي رقم 111499 بتاريخ 2021/9/30م. 

وتهدف هذه الخطوة إلى تمكيـن القطاع الثقافي من ممارسة 

أدواره، من خالل وضع الترتيبات التنظيمية املناسبة، حيث 

تم نقل اختصاصات مركز امللك فهد الثقافي، واملجلة العربية، 

والجمعيات واألندية الثقافية من وزارة اإلعالم لتكون تحت 

نطاق وزارة الثقافة.

وزارة  من  الوطنـي  التـراث  قطاع  اختصاصات  نقل 
اتها ذات االختصاص الثقافة وهي�ئ إل� وزارة  السيا�ة 
تـهـــدف هـــذه الخطـــــــوة إلى تمكيـــــن القطـــــــاع الثقــــــــافي من ممارســـــــة 

أدواره، مــــــــــن خــــــــــــالل وضـــــــــع الترتيبـــــــــــات التنظيمــيـــــــــــــــة املناسبـــــــــة، 

، ونقل األصول املتضمنة 
ً
إذ تم تسكيـــــــن أكثر من 770 موظفا

للمــــراكـــــز واملتــــــاحف إلى هيئة التراث، وهيئة املتاحــــف التابعتين 

لـــــوزارة الثقافـــــة.

ان الس واللحج تفعيل وإدارة أعمال املحج
 ولجنة في كيانات املنظومة الثقافية 

ً
تفعيل وإدارة 51 مجلسا

واللجان املنبثقة منها، باإلضافة إلى اللجان الداخلية والخارجية 

 من 
ً
250 عضوا من  أكثـر  مع  العالقة  وإدارة  الثقافة  بوزارة 

مختلف الدول، وتتمثل تلك الكيانات في:
الهيئات الثقافية	�
مجمع امللك سلمان العالمي للغة العربية.	�
املعهد امللكي للفنون التقليـدية.	�
صندوق التنمية الثقافـي.	�
املتحف الوطنـي.	�

ات الثقافية تفعيل عمل الهي�ئ
 إذ تم االنتهاء من برنامج تأسيس وتفعيل الهيئات الثقافية. 

التالية: املسارات  تضمن  والذي 
للهيئــات 	� التنظيميــة  الترتيبــــــات  واعتمـــــــاد  تطـويــــــر  مســــــــار 

لثقافيــة. ا
التنفيذييـــن 	� الرؤســاء  يــوم وإلحــاق   100 الـــ  مســار خطــة 

وتعريفهــم  الثقافيــة  الهيئــات  إدارة  مجالــس  وأعضــاء 

بالــوزارة.
مسار إطالق مشاريع استراتيجيات الهيئات الثقافية.	�
ولجانهــا 	� الثقافيــة  الهيئــات  إدارة  مجالــس  تفعيــل  مســار 

إدارة. 65 عضــو مجلــس  مــع  العالقــة  وإدارة  املنبثقــة، 



50  | التقرير السنوي 2021 م

تأسيس املعهد امللك�ي للفنون التقليدية
وذلك بصدور موافقة مجلس الوزراء على التـرتيبات التنظيمية 

للمعهد امللكي للفنون التقليدية.

�ي راث العمرا�ف التعديل عل� نظام اآلثار واملتا�ف وال�ت
وذلك بصدور موافقة مجلس الوزراء على تعديل املادة الثالثة 

من نظام اآلثار واملتاحف والتـراث العمراني.

دة التاريخية إطالق برنام�ج �ج
صدرت املوافقة على الترتيبات التنظيمية لبرنامج جدة التاريخية، 

ويأتي ذلك في سياق اهتمام القيادة الرشيدة بالحفاظ على املواقع 

 ملستهدفات رؤية اململكة 2030.
ً
التاريخية وتأهيلها تحقيقا

�ي )نمو( إنشاء صندوق الت�فمية الثقا�ف
وذلك بحسب املرسوم امللكي رقم )م/45( بتاريخ 2021/1/6م 

- 1442/5/23هـ القاضـي باملوافقة على نظام صندوق التنمية 

وتحقيق  الثقافي  القطاع  تنمية  إلى  يهدف  والذي  الثقافي، 

االستدامة فيه، من خالل دعم النشاطات واملشاريع الثقافية، 

وتسهيل االستثمار في األنشطة الثقافية املختلفة.

�وكمة الكيانات الثقافية
أتّمت وزارة الثقافة ووكاالتها املختصة حوكمة 

املبادرات/الكيانات املستحدثة في منظومة الثقافة، عن طريق 

اعتماد تشكيل مجلس الكيان ولجانه املنبثقة، واالنتهاء من 

تطوير مواثيق العمل، ومصفوفة الصالحيات التنفيذية.

اهزية الكيانات التابعة دعم �ج
الترتيبات  مستوى  على  الالزم  الدعم  الثقافة  وزارة  قدمت 

والتنظيمات اإلدارية والتشغيلية للكيانات التابعة لها، وذلك 

 لدورها في تمكيـن القطاع الثقافي، 
ً
للتأكد من جاهزيتها، وتعزيزا

وتتمثل تلك الكيانات في املعهد امللكي للفنون التقليدية، ومجمع 

امللك سلمان العاملـي للغة العربية، وصندوق التنمية الثقافي.
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إطــــــــالق منصـــــــة ال�تمــيــــــز التشغيـــــل�ي لـألداء والتقـــارير، 
ـــــودة ومنصــــــة للحج

 لرفع جودة وكفاءة الخدمات املقدمة في منظومة الثقافة، 
ً
سعيا

تم إطالق منصة التقارير ولوحة األداء، والتي تجمع لوحة قياس 

األداء والتحكم للوكاالت واإلدارات العامة بالوزارة.

امللك  مركز  تنظيـم  علـى  الوزراء  لس  محج موافقة 
اللغوية. والسياسات  للتخطيط  عبدهللا 

تأسيس 3 شركات تخدم املنظومة الثقافية
وتتمثل تلك الشركات في:

عنـــى بإنتــاج وتســويق 	�
ُ
شــركة الِحــرف والصناعــات اليدويــة: ت

إقامــة  عــن   
ً
فضــال وتطويرهــا،  الحرفيــة  املنتجــات  وبيــع 

األنشــطة والفعاليــات، وقــد تــم توثيــق النظــام األساســـي 

1442/5/23هـــ.  - 2021/1/7م  بتاريــخ  للشــركة 
وتنظيــم 	� بإقامــة  عنـــى 

ُ
ت التـــي  الدرعيــة:  ثنائيــات  مؤسســة 

والتوعويــة،  والتعليميــة،  والفنيــة،  الثقافيــة،  األنشــطة 

والترفيهيــة، واألنشــطة العقاريــة واملهنيــة. وقــد تــم توثيــق 

1442/9/24هـــ.  - 2021/5/6م  بتاريــخ  التأســيس  عقــد 
عنـــى 	�

ُ
ت التــي  الســينمائي:  البحــر األحمــر  مؤسســة مهرجــان 

بأنشــطة قطــاع األفــالم مــن إنتــاج وتوزيــع ومــا بعــد التوزيــع، 

 عــن إقامــة األنشــطة الترفيهيــة، واألنشــطة العقاريــة 
ً
فضــال

 /4/13 بتاريــخ  التأســيس  تــم توثيــق عقــد  واملهنيــة. وقــد 

1442/9/1هـــ.  - 2021م 

�ي راث العمرا�ف � نظام اآلثار واملتا�ف وال�ت تحديث لوا�ئ
وذلك لتمكين هيئتي التراث واملتاحف من ممارسة اختصاصاتها.
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ر السياسات الثقافية مخت�ج
وتضمنت أعمال مختبر السياسات الثقافية:

ومســارات 	� للمختبـــر  التشــغيلي  النمــوذج  تصميــم  وثيقــة 

عملهــا. وآليــات  السياســات 
فــي 	� القيمــة  تواجــه سالســل  التــي  التحديــات  أبــرز  وثيقــة 

الثقافيــة. القطاعــات 
إشراك القطاع الخاص والعام والخبراء الثقافيين في عملية 	�

صناعة السياسات الثقافية من خالل ورش عمل ومقابالت.

التوعية القانونية
سعت وزارة الثقافة ضمن مبادرة “التوعية القانونية” إلى رفع 

الوعي والثقافة القانونية للمجتمع، وذلك في إطار اليوم العالمي 

للقانون.

إنشاء الحساب الفرعي للثقافة
تشكيل فرق عمل مشتركة مع هيئة اإلحصاء، لجمع وتحليل 

وحصر البيانات إلنشاء حساب فرعي للقطاع الثقافي.

ركة املركزي ودة نظام الحفدمات املش�ت رفع كفاءة و�ج
من خالل زيارة كافة املستفيدين لحصر التحديات التشغيلية، 

ويتضمن ذلك وضع خطط تصحيحية وإجرائية تخص تطوير 

األنظمة التقنية، وتحديث اإلجراءات والسياسات، لرفع األداء 

التشغيلي والتحسين من جودة الخدمات املقدمة. يأتي ذلك 

في إطار السعي لتطوير سير األعمال في وزارة الثقافة، والهيئات 
التابعة لها، وساهم ذلك في رفع رضا املستفيدين على مستوى 

الوزارة بنسبة %52.

ة عمل بال ورق بي�ئ
 مع رؤية اململكة 2030، وفي إطار 

ً
تأتي هذه الخطوة تماشيا

سعي وزارة الثقافة إلى رفع جودة الخدمات املقدمة، حيث تمت 

أتمتة دورة املشتريات والعقود على النظام.

�ي را�ف ة الوطنية لألمن السي�ج ام بضوابط الهي�ئ رف رفع االل�ت
وذلك بالتركيـز على الضوابط األساسية، ومنها بناء استراتيجية 

طريق  خارطة  وفق  والعمل  السيبـراني،  لألمن  الثقافة  وزارة 

حوكمة  بناء  إلى  باإلضافة  املتطلبات،  جميع  تغطي  واضحة 

شاملة، تم تدعيمها بـ 3 ورش عمل تعريفية باألمن السيبـراني، 
مستوى  لرفع  رئيسـي  بشكل  تهدف  توعوية  رسالة   15 ونشر 

الوزارة. في  الثقافة باألمن السيبراني 
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فـي  الحكومية  هات  للحج الفنية  األعمال  اقتناء  دليل 
ومكاتبها مقارها 

على  الحكومية  القطاعات  وتشـجيع  إرشاد  إلى  الدليل  يهدف 

الوطنية. الفنية  األعمال  اقتناء 

راء إنشاء قاعدة بيانات للخ�ج
هي منصة إلكترونية تتيح ألصحاب الخبـرات تسـجيل بياناتهم 

لدى وزارة الثقافة؛ لتتمكن إداراتها املختلفة من الحصول على 

استشاراتهم، واالستفادة منها بمقابل مادي.

اصة باملنظومة الثقافية ارية الحف يل العالمات التحج تسحج
تأتي خطوة تسجيل األسماء والعالمات التجارية ضمن مساعي 

الوزارة للتطوير املستمر في املنظومة الثقافية.

�ي اليونسكو راث �ف يل ال�ت سياسة تسحج
الثقافة في إعداد نص السياسة، وتصميم  إذ أسهمت وزارة 

بيـن  اإلجراءات  الترشيحات، وحوكمة  لجنة  أدوار وصالحيات 

بالسياسة. العالقة  ذات  الجهات 

الثقافية  ية  راتيحج لالس�ت ية  اإل�صا�ئ املؤشرات  اع�تماد 
ي. ليحج الحف التعاون  لس  محج لدول 

ركة م 152 ر�لة عميل للخدمات املش�ت تصم�ي
تم تطوير أدلة للخدمات املشتركة مع تصميم أكثـر من 152 رحلة 

عميل لتوفيـر رؤية مركزية للخدمات، وتجنب التداخل فيما بين 

خدمات إدارات الوزارة. حيث تساعد الرحلة املصممة في فهم 

تحديات العمالء، وتحسين جودة الخدمة، والتركيـز على تسريع 

الرحلة، وتسهيلها وإيضاح املتطلبات الخاصة بها.

الثقافية  ز  ـــوا�ئ الــحج ملبـــادرة  �ي  اإللكــتـرو�ف املوقـــع  إنشـــاء 
طنيـة لــو ا

لإلسهامات  الثقافة  وزارة  تقدير  عن  عّبـر 
ُ
ت التي  املبادرة  وهي 

الكبيـرة التـي يقدمها املبدعون السعوديون في جميع القطاعات 

الثقافية.
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رى م الهوية البصرية ملشاريع ثقافية ك�ج تصم�ي
ساهمت وزارة الثقافة ووكاالتها املختصة في تصميم وتطوير 

خالل  الكبرى  الثقافية  املشاريع  من  للكثيـر  البصرية  الهوية 

شملت: والتـي  2021م،  العام 
تطوير هوية الجناح السعودي في إكسبو 2020 دبي.	�
تصميــم الهويــة البصريــة لحفــل الــدورة األولــى مــن الجوائــز 	�

الثقافيــة الوطنيــة.
تقديــم مقترحــات حــول الهويــة البصريــة لشــعار مجموعــة 	�

بوتيــك، وشــعار موقــع ســعوديبيديا.

مــــا يخــــص االلتــــــزام  توعيـــــة موظفـــــي وزارة الثقافـــــة ف�ي
باألنظمـــة والتشريعــــات

عقدت وزارة الثقافة ورشتـي عمل ملوظفيها، وما يزيد عن 10 
رسائل توعوية لرفع مستوى وعي منسوبي املنظومة الثقافية 

فيما يخص موضوعات االلتـزام، وهو ما انعكس بشكل مباشر 

على التـزام الوزارة باألنظمة والتشريعات.

للفعاليات  ر  الزا�ئ ربة  تحج ية  راتيحج اس�ت وتفعيل  تطوير 
الثقافية

 تعتبر استراتيجية تجربة الزائر للفعاليات الثقافية، هي األولى 

مجال  في  الزوار  تجربة  وتحسين  لتقييم   
ً
محليا نوعها  من 

الحكومي. للقطاع  الفعاليات 

اكس بالدرعية �ي �ي �ج أعمال الوزارة �ف
ساهمت الوزارة في دعم عملية وضع استراتيجية لحـي جاكس، 

املبدئي واالستراتيجـي، والنموذج  العام  في ذلك املخطط  بما 

والهوية  الشعار  تصميم  عن   
ً
فضال والحوكمة.  التشغيلي 

بأعمال اإلنشاءات والترميم ملنطقة  للحـي، والقيام  البصرية 

كال دي سالك من الحـي، والتـي تبلغ مساحتها 6.900 متـر مربع 

حتـى تكون جاهزة الستقبال زوارها.

�ي را�ف نة املخاطر واألمن السي�ج تأسيس لحج
واتخاذ  السريعة  االستجابة  في  اللجنة  هذه  تأسيس  أسهم 

القرارات الالزمة؛ ملعالجة التحديات والعقبات التـي تعتـرض 

السيبـراني. األمن  أعمال 
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�ي 2021م ازات مبادرة عام الحفط العر�ج إنحج
“قصة ثقافتنا مع الخط العربي تتجاوز كل الحدود التقليدية؛ هي قصة وإرث وثقافة وحياة”، كانت تلك كلمات وزير 

الثقافة األميـر بدر بن عبدهللا بن فرحان آل سعود، عندما أعلنت وزارة الثقافة عن تمديد تسمية عام الخط العربي 

ليشمل عام 2021م.

َسة للثقافة العربية؛ فالخط العربي   من رؤية وزارة الثقافة ودورها في تعزيز العناصر املؤّسِ
ً
وتأتي هذه الخطوة انطالقا

شــــــكل من أشكال الجمال في الحضــــــــــــــــارة العربيــــة، ورمـــــــز  للهوية الثقافية، جذب عبر تاريخه املمتد اهتمام الفنانيـن 

، وعكس في هندسته وتفاصيله وأشكاله املختلفة واملذهلة؛ ثراء الثقافة العربية وعراقة 
ً
 وعامليا

ً
واملعمارييـن محليا

الحضاري. موروثها 

بدأت وزارة الثقافة من خالل املبادرة في تعزيز حضور الخط العربي، عن طريق إشراك املجتمع وكافة القطاعات 

 عن إبرازه في املحافل واملؤتمرات املحلية واإلقليمية 
ً
الحكومية والخاصة في االحتفاء بجماليات الخط العربي، فضال

والدولية؛ وذلك من خالل مجموعة من األنشطة الثرية واألمسيات الفريدة، التي تهدف من خاللها الوزارة إلى نقل الخط 

ل الهوية السعودية، والفن املتجدد.
ّ
مث

ُ
 إلى أيقونة؛ ت

ً
 معرفيا

ً
العربي من كونه مصدرا

وكانت هناك عدة تطلعات لوزارة الثقافة من مبادرة الخط العربي، تتمثل في:

 بذاته، بما يعكس ثراء الثقافة العربية.	�
ً
 قائما

ً
إبراز فن الخط العربي بوصفه فنا

تقديم اململكة العربية السعودية كحاضنة للخط العربي، وراعية له، ورائدة في دعمه.	�
نشر ثقافة استخدام الخط العربي بين النشء.	�
توحيد جهود القطاعات املعنية واملبادرات الفردية التي تسعى لدعم فن الخط العربي وحمايته واملحافظة عليه.	�
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أما عن اإلنجازات التي حققتها الوزارة ضمن هذه املبادرة، فيمكن تلخيص أبرز املنجزات من خالل مسارات املبادرة األربعة، وهي:

�ي اململكة الطالب والطالبات �ف

من  وانطالقًا  العربـي  الحفط  بعام  التوعية  بهدف 
الحكومية هات  الحج بيـن  التعاون  مبدأ 

شاركت 59 جهة حكومية في تفعيل مبادرة عام الخط العربي 

العربي  الخط  عام  استخدام شعار  تعميم  من خالل   2022

بهويته وآلياته املتعددة في املواقع اإللكترونية الرسمية. إضافة 

لعدد من التفعيالت الداخلية ملنسوبي الجهات الحكومية.

” إطالق مسابقة أزياء مخطوطة “مداد من نسي�ج
بالتعاون مع وزارة التعليم وهيئة األزياء، أطلقت وزارة الثقافة 

مسابقة افتراضية بدأت بإقامة 5 دورات تعليمية، وهدفت إلى 

استخدام الخط العربي في تصميم األزياء، وذلك بمشاركة 350 

، وترشيح 3 فائزين بجوائز مادية.
ً
 وطالبة ودعمهم ماديا

ً
طالبا

امعات �ي املدارس والحج �ي �ف إطالق مسابقة الحفط العر�ج
بالتعاون مع وزارة التعليم، أطلقت وزارة الثقافة هذه املسابقة 

بهدف إبراز فن الخط العربي، وتشجيع الفنانيـن الشباب على 

ق. وقد استهدفت 3 فئات عمرية مختلفة عن طريق 
ّ
اإلبداع والتأل

3 مسابقات متفرعة، واخُتتمت بإعالن أفضل 10 مشاركات 

 ومشاركة.
ً
لكل فئة عمرية ليكون مجموع الفائزين 30 مشاركا

إطالق منداال الحروف
وهي إحدى املشاريع الفائزة في املنصة املفتوحة بدعم وزارة 

الثقافة، وتهدف إلى إبراز جماليات الحروف العربية من خالل 

 عربية مرسومة 
ً
 حروفا

ً
كتيب تلوينـي يستهدف النشء، متضمنا

أجنحة  لزوار  الكتيبات  تلك  قدمت  وقد  املنداال.  بطريقة 

اململكة في املحافل واملعارض الدولية، كجناح اململكة العربية 

السعودية في إكسبو 2020 دبي.

زة باملسابقة املفتو�ة لوزارة الثقافة واملتعلقة بالحفط  هات الفا�ئ معية أم الدوم -إ�دى الحج بالتعاون مع �ج
- تم عقد دورات تدريبية للخط العربـي تحت شعار “خطي هويتـي” أسبوعية و�ضورية بأم الدوم  �ي العر�ج

ملدة 7 أشهر وبمعدل �ضور 40 شخصًا لكل دورة تدريبية.
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لكرة  السعودية  األندية  العبـي  قمصان  تعريب 
بعام  ا�تفاًء  الرياضة  وزارة  مع  بالتعاون  القدم 

العربـي. الحفط 

�ي كأس السعودية الحفط العربـي �ف
دعمت الوزارة هيئة األزياء في تصميم أزياء الخيول املشاركة 

في  الخيل  لسباقات  السعودية”  “كأس  من  الثانية  بالنسـخة 

باإلضافة  بالجنادرية،  للفروسية  العزيز  عبد  امللك  ميدان 

إلى أعمال تصميم لباس الخّيالة، وأوشـحة الفائزين باملراكز 

الثالثة األولى، ووشاح الفائز في شوط “كأس السعودية”، وذلك 

بالشراكة مع مبادرة عام الخط العربي.

مركز  مع  بالتعاون  العربـي  الحفط  مبادرة  تفعيل 
)إثراء( العاملي  عبدالعزيز  امللك 

في  املتنوعة  والبرامج  الفعاليات  من  سلسلة  ّفذت 
ُ
ن حيث 

العربي،  الخط  ودورات  الضوئي،  العرض  ومنها:  املركز، 

وورش عمل تركز على طباعة الخط العربي باستخدام تقنية 

 
ً
إضافة نادرة،  ومخطوطات  فنية  ومنتجات  “الرايزوغراف”، 

إلى إقامة معرض “وصل ما وراء القلم” الذي يهدف إلى تعزيز 

الخط العربي، وتسليط الضوء على تاريخه ومراحل تطوره.

ـي لهوية عام الحفط العربـي علـى  القيام بعرض مر�ئ
بل طويق. قمة �ج

إطالق معرض ر�لة الكتابة والحفط
والذي قدم رحلة معرفية تنقل الزائر إلى تاريخ الخط العربي، 

وقصة الكتابة وفنونها منذ فجر الحضارة العربية إلى اليوم، 

 
ً
وُعرض في هذا املعرض 200 عمل فنـي، وشارك فيه 42 فنانا

 من كبار الخطاطيـن واملصمميـن املعاصرين في اململكة 
ً
وخطاطا

العالم، وتجاوز عدد زوار  السعودية ومختلف دول  العربية 

50000 زائر. املعرض 

العربـي واملوسيقى،  الحفط  بـيـن فنون  بعمل يمز�ج 
العربـي مع مدلبيست الحفط  تعاونت مبادرة عام 

في دعم أفضل املتخصصين بمجال املوسيقى لُينجزوا أعمالهم 

في 3 مناطق مختلفة )األحساء، جازان، العال(، في حيـن يتولى 

الفنون عبـر عمل جداريات  تلك  العربي ترجمة  الخط  فنانو 

العربي. للخط 

�ي اململكة �تمع �ف املحج
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�ي سمات الحفط العر�ج داريات ومحج إطالق مشروع �ج
بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان، أطلقت 

، و15 
ً
وزارة الثقافة هذا املشروع الذي أتم إنشاء 13 مجسما

جدارية مرتبطة بالخط العربي في كافة أرجاء اململكة. حيث 

هذه  إنجاز  في  املحلي  املجتمع  من  وخطاطون  فنانون  شارك 

تفاعل  عكس  ما  وهو  مناطقهم،  في  واملجسمات  الجداريات 

املجتمع مع هذه املبادرة، واعتزازهم بهويتهم وثقافتهم العربية.

�ي موسـم الرياض  �ي �ف تفعيل 4 مبادرات للخط العر�ج
رفيه ة العامة لل�ت بالتعاون مع الهي�ئ

واشتملت هذه املبادرات على استعراض أهم املنجزات املحققة 

الرياض  نبض  منطقة  في  ضخمة  شاشة  على  العام  خالل 

إحدى مناطق فعاليات موسم الرياض، باإلضافة إلى توفيـر  4 

 إلنجاز أعمال مباشرة.
ً
خطاطين يوميا

�ي ريد السعودي بهوية الحفط العر�ج �ف طوابع ال�ج تدش�ي
نت وزارة الثقافة مع مؤسسة البريد السعودي “سبل” 

ّ
حيث دش

عدد 30,000 من الطوابع البريدية موشـحة بهوية مبادرة عام 

الخط العربي.

السعودية،  العربية  الحفطوط  شركة  مع  بالتعاون 
اصة  الحف البصرية  الهوية  تم تطبيق  وطيـران ناس، 

العربـي الحفط  بعام 
املختلفة  التفعيالت  إلى  باإلضافة  الطائرات،  من  بعض  على 

من  مجموعة  مشاركة  خالل  من  الصاالت،  في  للمبادرة 

الخطاطيـن، وتوزيع مطبوعات تعريفية، وكتب تلوين مزخرفة 

العربي. بالخط 

العربـي  الحفط  فن  معرض  الثقافة  وزارة  أطلقت 
الدرعية فـي  اكس  �ج بحي   XP معرض  املعاصر 

 ويهدف املعرض إلى الوصول إلى فئات املجتمع كافة بأفكار  

مع  التفاعلي  بالتصوير  مختص  معرٍض  فـي  مبتكرة  تقنية 

 لتقديم عرض 
ً
الحضور، ومتجر لعام الخط العربي، إضافة

العربي. الخط  تفاعلي حي عن طريق عدد من محترفي 

�ي ر الحفط العر�ج متا�ج
 لتوفير منتجات تعّبـر عن 

ً
احتفاًء بجماليات الخط العربي وسعيا

طِلقت عدٌد من املتاجر اإللكترونية 
ُ
جماليات الخط العربي، أ

املختصة بالخط العربي، ومما ُيذكر في هذا السياق التعاون مع 

تطبيق جاهز في إطالق متجر الخط العربي اإللكتروني.

موعة  إطالق ساعات الحفط العربـي بالتعاون مع محج
الشايع

 من الساعات 
ً
حيث أنتجت الشركة من خالل هذا التعاون عددا

املميزة بهوية وطابع الخط العربي.

ماكدونالدز،  ات  منتحج علـى  العربـي  الحفط  توظيف 
ماركت ر  هايـ�ج ولولو  دونتس،  ودانكن 

 يحكي جمالية الخط 
ً
 قصيـرا

ً
حيث أطلقت ماكدونالدز فيلما

الخط  حول  منشورات  ومشاركة  نشر  على  وعملت  العربي، 

العربي عبـر منصات التواصل االجتماعـي الخاصة بالشركة، في 

حيـن أعلنت شركة دانكن السعودية عن إطالق كوب بمناسبة 

وتنوعت  العربي،  الخط  ثقافة  على  يشجع  العربي  الخط 

تفعيالت لولو هايبـر ماركت بيـن تزييـن أكياس التسويق بالخط 

العربي، وتوفيـر عدد من املنتجات االستهالكية بهوية عام الخط 

العربي، كما انعكست األعمال في تطبيق نون العاملــي من خالل 

توفيـر منتجات بهوية مبادرة عام الخط العربي.

�ي إقامة الندوة العاملية للخط العر�ج
البحثية  األوراق  من  مجموعة  تناول  علمـي  لقاء  عن  عبارة 

خبـراء  بمشاركة  العربي،  الخط  في  عديدة  موضوعات  حول 

بهدف: وذلك  العالم،  دول  مختلف  من  ومتحدثيـن 

فــي . 1  
ً
 ودوليــا

ً
إبــراز الجهــود البحثيــة التــي تمّيــزت محليــا

والثقافــة  بالفنــون  وعالقتــه  العربــي  الخــط  مقاربــة 

لعربيــة. ا

تعزيــز حضــور الخــط العربــي باعتبــاره مــادة ثريــة ومهمــة . 2

فــي الحــوار العلمــي والحضــاري العاملـــي.

ات شركة بتيل �ي عل� منتحج توظيف الحفط العر�ج
 تم التعاون مع شركة بتيل إلصدار عدد املنتجات الخاصة 

العربي. الخط  وطابع  بهوية  باملركز 
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إطالق مسابقة وطنية لتصميـم شعار مركز األميـر 
محمد بن سلمان العاملي للخط العربـي )دار القلم(
وبحوافز مالية وصلت إلى 100,000ريال، وأثمرت املسابقة عن 

عدة مشاركات مميـزة من الخطاطين واملوهوبيـن، وانتهت بإقرار 

الشعار الخاص باملركز.

إطالق منصة الحفطاط
من املشاريع الفائزة في املنصة املفتوحة بدعم الوزارة، وهي أول 

منصة إلكترونية لتعليم الخط العربي والزخرفة عبـر اإلنترنت، 

املنصة  حيث تتضمن دورات ودروس مجانية. ويشرف على 

العربي،  والعالم  اململكة  في  املحترفيـن  الخطاطيـن  من   
ٌ
نخبة

العربي  الخط  حول  أساسيات  خاللها  من  يقدمون  الذين 

وفنونه وأساليبه عبـر دورات تدريبية، ومشروعات وورش عمل 

احتـرافية. وشهدت املنصة قرابة الخمسة مالييـن تفاعل خالل 

عامها األول ضمن أعمال مبادرة عام الخط العربي.

�ي إطالق امللتقى السعودي للخط العر�ج
من املشاريع الفائزة بدعم الوزارة، ويتضمن امللتقى ورش عمل 

مجانية لتعليم الخط العربي، وندوات عديدة حضرها كبار 

من  ملجموعة  معرض  إلى  باإلضافة  والرساميـن،  الخطاطيـن 

العربي. األعمال املحلية للخط 

نيد ر�مة هللا إقامة معرض الحفطاط محمد سامل با�ج
من املشاريع الفائزة بدعم الوزارة، ويعتبـر محمد سالم باجنيد أحد أهم رواد الخط العربي في اململكة، ومن املساهمين في تصميم 

ثوب الكعبة املشرفة، ونسخ القرآن الكريم. وقد أقيم املعرض في بيت الشربتلي في جدة التاريخية، واشتمل على 20 لوحة فنية 

تروي جماليات الخط العربي.

�ي مع مركز منصات إطالق برنام�ج تدريب الحفط العر�ج
من املشاريع الفائزة في املنصة املفتوحة بدعم الوزارة، حيث 

تم تقديم 30 ورشة تدريبية تتناول أساسيات خط الرقعة، 

وخط النسـخ، وخطوات لتحسين الخط بالقلم العادي.

صفحـــــة  إعــــداد  تم  ريــــر،  �ج مكتبــــة  مع  بالتعــــاون 
رير دعمًا ملبادرة  تسوق باملوقــع الرسـمي ملكتبة �ج

العربـي الحفط  عام 
للمبتدئيـن  العربي  للخط  الخاصة  األدوات  بتوفيـر  وذلك 

واملتمرسين، وتسهيل عملية اقتناء األدوات في كافة أرجاء اململكة.

�ي اململكة �ي �ف فنانو الحفط العر�ج
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�تمع الدول�ي املحج

وبرعاية وزير الثقافة؛ احتفلت وزارة الثقافة بختام مبادرة “عام الخط العربي”، حيث تم استعراض أبرز املنجزات املحققة خالل 

العام، باإلضافة إلى تدشين استراتيجية مركز األميـر محمد بن سلمان العالمي للخط العربي. وقد حضر الحفل صاحب السمو امللكي 

األميـر سعود بن خالد الفيصل نائب أميـر منطقة املدينة املنورة، ومعالي نائب وزير الثقافة األستاذ حامد بن محمد فايز، ومعالي 

مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، إلى جانب جمع من الوزراء والسفراء واملسؤولين والشخصيات الثقافية 

وشركاء النجاح الذين كان لهم دور بارز في تفعيل املبادرة.

مع  بالتعاون  السعودية  العربية  اململكة  قادت 
15 دولة عربية تحت إشراف منظمة “األلكسو” 
يل عنصر الـخط العربـي ركة فـي تسحج هود املش�ت الحج

التمثيلية  القائمة  ... على  مثل املعارف واملهارات واملمارسات 

للتـراث الثقافـي غيـر املادي ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم 

“اليونسكو”. والثقافة 

بـــن  محمـــد  األميـــر  مركـــز  يــة  اسـتــراتيحج تدشيـن 
القلم( )دار  العربـــي  للخـط  العاملــي  سلمـــان 

 ،
ً
 للخط والخطاطيـن دوليا

ً
 رائدا

ً
 عامليا

ً
وذلك لكي يكون مركزا

وذلك  العربي،  الخط  إرث  بحماية  ُيعنـى   
ً
عامليا  

ً
مرجعا ل 

ّ
يمث

باحتضان املواهب وتنمية املعارف، وتطوير اآلفاق اإلبداعية 

العربي. الخط  بفنون  املرتبطة 

باملديرية  ممثلهتً  الداخلية  وزارة  مع  بالتعاون 
ع ختـم “عام الحفط العربـي”  ِ وازات، ُوصف العامة للحج
عـبـر  اململكة  إلـى  القادميـن  سفر  وازات  �ج علـى 

والدمام دة،  و�ج الرياض،  مطارات 
وترسيخ  العربي،  الخط  بأهمية  املسافرين  وعي  رفع  بهدف 

العربية.  والثقافة  بالهوية  االعتزاز 

الحفط  تفعيل  تم  ية،  ار�ج الحف وزارة  مع  بالتعاون 
الحية  العروض  توفيـر  طريق  عن  دوليًا  العربـي 
فـي  العربـي  بالحفط  واملتخصصـيـن  �ف  للخطاط�ي
باملكسيك  السعودية  العربية  اململكة  سفارة 
.2021 لعام  السعودي  الوطـ�ف�ي  اليوم  خالل 

�ي �ي إكسبو  2020  د�ج �ي  �ف تفعيل 7 مبادرات للخط العر�ج
إضافة  الخطاطيـن  من  لعدد  حية  عروض  على  اشتملت 

الستعراض فنون ومنجزات الخط العربي على الشاشة الرئيسية 

التفعيالت  من   
ً
عددا العمل  تضمن  كما  بالجناح،  الخاصة 

الجانبية كمعرض الخط العربي االفترا�ضي، واستعراض منتجات 

السعــــودي. الجنـــاح  في  املبيعات  ركن  في  العربي  الخط  بهوية 

إطـــــالق مـــــــــعرض مكتبـــــــــة امللك عبدالعزيز للخـــط 
العربـي

إذ تم تدشين املعرض العاملـي للخط العربـي، وبشكل متـزامن 

بيـن الرياض، وفرعيه في الدار البيضاء، وجامعة بكيـن، وذلك 

بمشاركة من أشهر الخطاطيـن املعنييـن بالخط العربي وفنونه.

�ي إطالق الندوة العاملية للخط العر�ج
لألدب  العاملية  املوسوعة  بالتعاون مع  الثقافة  وزارة  نظمت 

من  عدد  بمشاركة  العربي،  للخط  العاملية  الندوة  العربي 

والتي  العالم،  دول  مختلف  من  العربي  الخط  في  الباحثين 

 على مدار يوميـن وشهدت إقامة أربع جلسات 
ً
أقيمت افتـراضيا

متعددة. موضوعات  في  علمية  أوراق   9 خاللها  طرحت 

ان الـبـردة �ي مهر�ج �ي �ف تفعيل مبادرة الحفط العر�ج
حيث شاركت وزارة الثقافة في مهرجان البـردة بدبي، والذي 

 إلى توفير عدد 
ً
استعرض أهم منجزات الخط العربي، إضافة

من التوزيعات والهدايا بهوية الخط العربي.
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إقامة معرض بينال�ي )بينالسور( للفن املعاصر

معرض بينالي الجنوب الدولي للفن املعاصر )بينالسور( هو تجسيد للفن املعاصر متعدد األقطاب، يعمل 

 من أمريكا 
ً
كشبكة مترابطة بيـن املتاحف، واملراكز الثقافية، والجامعات في جميع أنحاء العالم، انطالقا

الجنوبية وجامعة تريس دي فيبريرو الوطنية في بوينس آيرس، إلى جامعة الفنون في طوكيو اليابانية، ويحمل 

.
ً
 حرا

ً
 مفاهيميا

ً
 إبداعيا

ً
توجها

ويرتحل معرض بينالسور بطابعه الفريد من دولة إلى أخرى، حيث يسعى إلى رسم خريطته الخاصة املنفتحة 

على القارات الخمس، وفي دورته الثالثة لعام 2021م غادر موطن النشأة في بوينس آيرس باألرجنتين، وانتقل 

 معه لوحات لفنانين سعوديين، ثم استقر في 
ً
إلى محطته الدولية األخرى لهذه الدورة وهي األوروغواي، حامال

محطته األخيرة هنا في اململكة العربية السعودية.

حيث استضافت اململكة املعرض على مدى أربعة أشهر في حي جاكس بالدرعية بمدينة الرياض، ثم انتقل 

نت وزارة الثقافة املعرض تحت عنوان “أصداء: عالم بيـن 
ّ

إلى قصر خزام التاريخي في مدينة جدة، حيث دش

التماثلية والتناظرية”، وزار املعرض أكثـر من 10,000 زائر.

 من كل أنحاء العالم، وكان من بينهم 5 فنانيـن 
ً
، وشارك فيه 22 فنانا

ً
 فنيا

ً
كما تضمن املعرض 30 عمال

وهم: سعوديين، 
مهند شونو.	�
لينا قزاز.	�
عهد العامودي.	�
فلوة ناظر.	�
دانية الصالح.	�

وتوزعت األعمال املشاركة في املعرض على 4 محاور رئيسية:
في املكان؛ إزاء الزمان.	�
تجاه الطبيعة والالمتوقع.	�
في األضواء والظالل.	�
في الوضع البشري.	�

 بدورته الثانية لعام 2019م في 
ً
عّد هذه االستضافة هي الثانية ملعرض بينالسور في اململكة؛ إذ حّل ضيفا

ُ
وت

املتحف الوطنـي، وحرصت الوزارة على أن تكون إحدى املحطات الدولية لهذا املعرض بدورته الثالثة لعام 

2021م، من أجل توفيـر منصات إبداعية عاملية للمتخصصين واملهتميـن في عالم الفنون باململكة، ولتعزيز 

 لتحقيق املستهدفات الثقافية في رؤية 2030، وأهداف االستراتيجية الوطنية 
ً
التبادل الثقافي الدولي، وسعيا

للثقافة.
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املشاريع املرتبطة باملبادرة وصف املبادرة اسم املبادرة
الهدف االستراتيجي 
ذات العالقة برؤية 

اململكة 2030

-

تهدف هذه املبادرة إلى تحديث قطاع املكتبات العامة 
من أجل تلبية االحتياجات املعاصرة للمجتمع وزيادة 

استخدام املكتبات، وذلك من خالل إعادة تصميم وبناء 
 
ً
املكتبات العامة، لتلعب دور بيوت الثقافة، ولتكون منبرا

للمعرفة واملشاركة.

تطوير املكتبات 
العامة

تنمية املساهمة 
السعودية في 

الفنون والثقافة

متحف البحر األحمر	�
متحف الذهب األسود	�
متحف طارق عبدالكريم	�

تيم الب	�
مركز مستشفى عرقة	�
مركز امللك فهد الثقافي	�

قرية املفتاحة	�

تهدف هذه املبادرة إلى تطوير البنية التحتية الثقافية 
في جميع مناطق اململكة بما يتواءم مع املعايير املرجعية 

العاملية، التي تمت تهيئتها لتناسب السياق املحلي. وذلك 
من خالل تطوير البنية التحتية بطريقة كمية ونوعية، 

وتوزيع األصول بطريقة منظمة بين املناطق.

تطوير البنية التحتية 
الثقافية

-

تهدف هذه املبادرة إلى إقامة عروض ثقافية متنوعة، 
كاملسرحيات، والعروض األدائية، واملعارض الفنية، 

واملهرجانات الثقافية، وتفعيل املتاحف واملناطق األثرية 
بالفعاليات وغيرها. وذلك من أجل تغطية القطاعات 

الثقافية لكافة مناطق اململكة العربية السعودية، 
ولتمكين املواطنين واملقيمين والسّياح من املشاركة في 

أنشطة ثقافية عالية املستوى.

استحداث األنشطة 
الثقافية على 

مستوى اململكة

في إطار سعي املنظومة الثقافية لتحقيق أهدافها االستراتيجية الثالثة، وبما يتوافق مع تطلعات رؤية اململكة 2030؛ عمدت وزارة 

 في املجاالت الثقافية 
ً
الثقافة وهيئاتها وكياناتها التابعة في عام 2021م إلى إعداد وتنفيذ وإنجاز أكثـر من 80 مبادرة، و350 مشروعا

 عن املبادرات 
ً
املتنوعة، مثل: اآلثار والتـراث، واملتاحف، وفنون العمارة والتصميم، واألزياء، واملوسيقى، والطهـي، وغيرها. فضال

واملشاريع التطويرية األخرى ملنظومة العمل الثقافية.

ومن هنا يمكن تناول املبادرات واملشاريع من جانبين األول: من حيث املبادرات واملشاريع الثقافية املنبثقة من األهداف االستراتيجية 

املرتبطة برؤية اململكة 2030, وهي على النحو اآلتي:

املبادرات واملشاريع
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املشاريع املرتبطة باملبادرة وصف املبادرة اسم املبادرة
الهدف االستراتيجي 
ذات العالقة برؤية 

اململكة 2030

املدارس الثقافية 
املتخصصة

تقديم خدمات استشارية 
ملعهد املوسيقى

تهدف هذه املبادرة إلى إنشاء مؤسسات تعليمية 
متخصصة توفر برامج تعليمية متميزة في مجاالت متعددة 

من قطاعات الثقافة والفنون. ومنها:
برامج التلمذة في الفنون التقليدية: وهي برامج 	�

عملية ال تمنح شهادات أكاديمية، يتم تطبيقها على 
ثالث مراحل: مرحلة التلمذة، ومرحلة اإلتقان، 

ومرحلة االحتراف.
برامج تعليمية تمنح شهادات أكاديمية، مثل: 	�

الدبلوم والبكالوريوس واملاجستير في مجاالت 
الفنون الثقافية.

الدورات القصيرة، مثل: دورات صيفية، ودورات 	�
عن ُبعد، ودورات عملية في مجاالت الفنون 

الثقافية. 

أكاديميات الفنون

تنمية املساهمة 
السعودية في 

الفنون والثقافة

-

تهدف هذه املبادرة إلى تنمية القطاع الثقافي من خالل 
 
ً
تأسيس صندوق وطني مدعوم من الحكومة، نظرا

لصعوبة الحصول على التمويل من قبل الجهات الربحية. 
وذلك لرفع مستوى األداء وتحقيق االستدامة في القطاع 

باململكة العربية السعودية.

تأسيس صندوق 
ثقافي وطني لدعم 

القطاع الثقافي 
)صندوق نمو 

الثقافي(
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املشاريع املرتبطة باملبادرة وصف املبادرة اسم املبادرة
الهدف االستراتيجي 
ذات العالقة برؤية 

اململكة 2030

مسار معالجة وضع املنظمات 
القائمة

مسار التأسيس اإلداري 
للجمعيات املهنية الثقافية
مسار تطوير الدراسات 

االستشارية
تفعيل الجمعيات املهنية 

الثقافية

تهدف هذه املبادرة إلى إنشاء 16 جمعية مهنية ضمن 13 
 هي:

ً
 ثقافيا

ً
قطاعا
جمعية اآلثار.	�
جمعية اآلداب.	�
جمعية األزيــاء	�
جمعية األفالم.	�
جمعية التراث العمراني.	�
جمعية التراث غير املادي.	�
جمعية الطهي.	�
جمعية الفنون البصرية.	�
جمعية املتاحف.	�
جمعية املسرح والفنون األدائية.	�
جمعية املكتبات.	�
جمعية املوسيقى.	�
جمعية النشر.	�
جمعية فنون العمارة والتصميم.	�
جمعية الحرف.	�
جمعية الترجمة.	�

ستكون هذه الجمعيات انطالقة نوعية للعمل غير 
الربحي في املجال الثقافي؛ إذ ستشكل أولى الروابط 

املهنية للمثقفين والفنانين في اململكة، لكي تتيح الفرص 
للمحترفين في هذه القطاعات، لتنمية مهاراتهم، وبناء 

مبادراتهم، وتطوير وعيهم، وتكوين آليات دعمهم، وتشكيل 
نموذج اجتماعي جاذب لالحتراف في الثقافة والفنون.

تأسيس الجمعيات 
الثقافية

تنمية املساهمة 
السعودية في 

الفنون والثقافة

-

تهدف هذه املبادرة إلى تطوير االستراتيجية الوطنية 
للثقافة، لتحفيز مساهمة القطاع غير الحكومي في 

ال على مستوى  املشاركة بالقطاع الثقافي بشكٍل فعَّ
اململكة. وذلك من خالل وضع وتطوير منهجية وآليات، 

وبرامج وأدوات تواصل لجذب القطاع غير الحكومي 
وزيادة مشاركته في القطاع الثقافي.

تسهيل استثمار 
القطاع الخاص في 

قطاع الثقافة

-

تهدف هذه املبادرة إلى النهوض بقطاع صناعة األفالم 
داخل اململكة، واستقطاب دور اإلنتاج العاملية من خالل 
تعزيز مستوى اإلنتاج املحلي في صناعة األفالم، والنهوض 
بممكنات القطاع داخل اململكة وتأهيل الكوادر البشرية، 

ّتاب نصوص، وممثلين، ومنتجين، ومصورين 
ُ
من ك

وغيرهم. باإلضافة إلى البنى التحتية الضرورية إلنتاج 
األفالم، من أستوديوهات تصوير ومونتاج، والخدمات 

التسويقية والتوزيع، وتقديم التسهيالت اللوجستية 
وتنظيم الفعاليات واملشاركات، إلى جانب إنتاج دليل 

ملواقع التصوير داخل اململكة الستقطاب املنتجين من 
خارج اململكة.

تعزيز قطاع األفالم 
املحلي
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املشاريع املرتبطة باملبادرة وصف املبادرة اسم املبادرة
الهدف االستراتيجي 
ذات العالقة برؤية 

اململكة 2030

-

تهدف هذه املبادرة إلى تحفيز وبناء منظومة ثقافية 
متكاملة، عن طريق إنشاء وتشغيل ودعم منصات ريادة 

األعمال املتخصصة في القطاعات الثقافية، وبرامج 
إقامات فنية، وبرامج تدريبية تحتضن املمارسين 

الثقافيين واملؤسسات.

النهوض بريادة 
األعمال الثقافية

تنمية املساهمة 
السعودية في 

الفنون والثقافة

-

تهدف هذه املبادرة إلى تصميم وتنفيذ قانون حاكم 
أسا�ضي للقطاع، ويشمل ذلك تنظيم حماية امللكية 

الفكرية واللوائح التي تحمي الفنانين واملهنيين من 
التشهير، إلى جانب توضيح دور الجهات التنظيمية 
الحكومية املختلفة التي لها دور في القطاع الثقافي.

وضع إطار حوكمة 
وإطار تنظيمي شامل 

لقطاع الثقافة

-

تهدف هذه املبادرة إلى تطوير منصة تفاعلية شاملة 
للخدمات واملعلومات الخاصة بالثقافة والجهات 

املعنية باملنظومة، وذلك من أجل تسهيل رحلة العميل 
)األفراد، واملستثمرين(، سواًء كان في معامالت إصدار 
الرخص، أو التصاريح، أو املوافقات لألنشطة املتعلقة 

بالقطاعات الثقافية الـ 16. باإلضافة إلى إمكانية البحث 
عن معلومات عامة تخص الثقافة، وخدماتها وإجراءاتها، 

وتخصصاتها ذات العالقة، أو توفير الخدمات القيمة 
املضافة للعميل كاستشارات أو غيره.

استحداث مركز 
خدمات حكومية 
متكامل ملتطلبات 

الشركات اإلبداعية

-

تهدف هذه املبادرة إلى تعزيز التفاعل الجماهيري مع 
منتجي املحتوى الثقافي، وذلك من أجل تهيئة بيئة 

تشجع املواطنين على املشاركة في صناعة املشهد الثقافي 
السعودي، مع زيادة وعي املستهلكين بألوان التعبير الثقافي 
املتعددة، ودعم ثقتهم بالتفاعل مع هذه األلوان الثقافية 

من خالل تطوير البرامج الثقافية، وأدوات التواصل، 
ال مع العامة. وقاعدة البيانات التي تسهم في تواصل فعَّ

زيادة املشاركة 
املجتمعية في 

املجاالت الثقافية

-

تهدف هذه املبادرة إلى إبراز الثقافة السعودية في املجتمع 
الدولي، من خالل الفعاليات والبرامج واملواسم واملنتديات 
واملعارض واسعة النطاق، وذلك من أجل تنمية املواهب 

وبناء القدرات، والعمل املشترك، وتبادل املنتجات 
الثقافية والتعاون الفكري.

ترويج الثقافة 
السعودية خارج 

اململكة

-

تهدف هذه املبادرة إلى إنشاء وتشغيل أكاديمية سعودية 
لألفالم بالتعاون مع أفضل الجامعات العاملية في مجال 
صناعة األفالم؛ وذلك لتقديم برامج أكاديمية وبرنامج 

إعداد ُصّناع األفالم، كما ستركز األكاديمية على صناعة 
األفالم بمختلف تخصصاتها األساسية، واستحداث ومنح 

شهادات متخصصة في هذا املجال.

األكاديمية السعودية 
لصناعة األفالم
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املشاريع املرتبطة باملبادرة وصف املبادرة اسم املبادرة
الهدف االستراتيجي 
ذات العالقة برؤية 

اململكة 2030

-

تهدف هذه املبادرة إلى شراكة بين القطاعين العام 
والخاص، بهدف تطوير مدينة عكاظ الثقافية؛ إذ تسهم 

الدولة باألرا�ضي والبنى التحتية واملواقع االستثمارية 
ل املستثمرون من القطاع  والثقافية، في حين يتكفَّ

الخاص، بتنفيذ مخططات رئيسية ملشاريع سياحية، 
تشمل الضيافة، والعروض السكنية، والتسلية والترفيه.

تطوير مدينة عكاظ
تطوير قطاع 

السياحة

-

تهدف هذه املبادرة إلى استحداث شركة وطنية للحرف 
والصناعات اليدوية لدعم الحرفيين، عن طريق تطوير 

عالمة تجارية راقية للحرف والصناعات اليدوية ذات 
عنى هذه الشركة بالحفاظ على إرث 

ُ
جودة عالية وت

الحرف والصناعات اليدوية التقليدية في اململكة. وتجدر 
اإلشارة هنا إلى أن 80 % من الحرفيين هم من النساء.

الشركة السعودية 
للحرف والصناعات 

اليدوية

املحافظة على تراث 
اململكة اإلسالمي 
والعربي والوطني 

والتعريف به
-

تهدف هذه املبادرة إلى إنجاز مجموعة من املشاريع متعددة 
األنشطة والتخصصات، للعناية بتراث اململكة الثقافي 
ناته. وذلك من خالل مستهدفات رئيسية،  وتطوير مكّوِ

تتمثل في:
�	.

ً
 أثريا

ً
تأهيل 65 موقعا

تشغيل 10 مراكز للحرف والصناعات اليدوية.	�
تأهيل 11 قرية تراثية.	�
تسجيل موقعين إضافيين في قائمة التراث العالمي 	�

في منظمة اليونسكو.

برنامج خادم 
الحرمين الشريفين 

للعناية بالتراث 
الحضاري للمملكة 

-التراث-

-

تهدف هذه املبادرة إلى إنجاز مجموعة من املشاريع متعددة 
األنشطة والتخصصات، بهدف حماية وتأهيل وتفعيل 

وعرض التراث الثقافي في اململكة لتعزيز الوعي به، وذلك 
.
ً
من خالل إنشاء 14 متحفا

برنامج خادم 
الحرمين الشريفين 

للعناية بالتراث 
الحضاري للمملكة 

-املتاحف-

-

تهدف هذه املبادرة إلى أن يكون املجمع مرجعية عاملية في 
مجاالت اللغة العربية وتطبيقاتها، تنطلق من إرث اململكة 

وقيمها باعتبارها قلب العاملين العربي واإلسالمي، وذلك 
من خالل إنشاء مركز بحثي عالمي للتخطيط اللغوي، 

ومرصد دولي، وتأسيس برامج لغوية في املنظمات العاملية، 
 عن 

ً
وعقد مؤتمرات عاملية تخص اللغة العربية، فضال

مها املجمع ملبدعي اللغة العربية.  مسابقات وِمَنح يقّدِ
كما سيتم إنشاء مركز الذكاء االصطناعي للغة العربية، 

وإعداد مدونة للمصطلحات، ومعجم معاصر، كما سيتم 
إطالق اختبار كفاءة عالمي للغة العربية، وتدشين أدوات 

رقمية لتعليم اللغة العربية. باإلضافة إلى دعم تأسيس 
مراكز لتعليم اللغة العربية حول العالم، وإنشاء معرض 

عالمي للغة العربية، ويصاحب ذلك حمالت إعالمية 
لتعزيز قيمة اللغة ومحوريتها، وتحفيز املحتوى العربي 

وإثرائه.

مجمع امللك سلمان 
العالمي للغة العربية

العناية باللغة 
العربية
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أما الجانب اآلخر فيتمثل في املبادرات واملشاريع، التي تأتي ضمن تطلعات وزارة الثقافة للمنظومة الثقافية، وهي:

املشاريع املرتبطة باملبادرةوصف املبادرةاسم املبادرة

استراتيجية ثقافة 
الطفل

تهدف هذه املبادرة إلى االسهام في دعم ثقافة الطفل 
ياتها. وقد تمت مواءمة  ِ

ّ
وتعزيزها في املجتمع، ورصد تجل

أهدافها مع األهداف االستراتيجية الثالث لوزارة الثقافة.
-

بيئة عمل بال ورق

تهدف هذه املبادرة إلى زيادة الكفاءة التشغيلية وتسهيل 
رحلة العميل الداخلي والخارجي، من خالل رقمنة 
الخدمات وإجراءات العمل ضمن نظام الخدمات 

املساندة، وتوفير حلول تقنية تتمثل في تطبيق للهاتف 
املتنقل، وتطوير منصة للموردين.

-

تفعيل منصة 
املعرفة

تهدف هذه املبادرة إلى توفير إطار للمعرفة من خالل 
إنشاء مكتبة مركزية، تكون مرجع ملنسوبي وزارة الثقافة 

والهيئات الثقافية التابعة، لتسهيل نشر ثقافة املعرفة.
-

تطوير وتوثيق 
اإلجراءات 

والسياسات

تهدف هذه املبادرة إلى تطوير إطار إلدارة اإلجراءات 
والسياسات، لتطبيق أفضل املمارسات العاملية في 

املجال.

تطوير سياسات وإجراءات الوزارة -املرحلة الثانية-	�

نظام الجودة
تهدف هذه املبادرة إلى تطوير إطار ومنهجيات إلدارة 
الجودة واملبادئ التوجيهية لوزارة الثقافة والهيئات 

الثقافية التابعة.
-

تطوير منصة 
للتقارير ولوحة 

األداء

تهدف هذه املبادرة إلى توفير منصة موحدة للتقارير 
واألداء، تشمل لوحة األداء والتحكم، وتقارير األداء 

والجودة للتحسين املستمر.
-

برنامج االبتعاث 
الثقافي

تهدف هذه املبادرة إلى ابتعاث مستمر للسعوديين 
والسعوديات للدراسة في أبرز الجامعات العاملية في 
مجاالت الثقافة املختلفة، كعلم اآلثار، والتصميم، 
واملتاحف، واملوسيقى، واملسرح، وصناعة األفالم، 

واآلداب، الفنون البصرية، وفنون الطهي وغيرها من 
ة. صنوف وألوان املعارف الثقافية والفنّيِ

بناء مسار االبتعاث الثقافي	�
برنامج ويلبينق	�
تطوير االبتعاث الداخلي والخارجي وآليات تقديم 	�

الدعم املالي

تفعيل إطار عمل 
الحصول على 

الجوائز والشهادات

تهدف هذه املبادرة إلى تحديد جوائز الجودة والشهادات 
واالعتمادات، التي تسعى وزارة الثقافة والهيئات التابعة 

للحصول عليها، وذلك لتمكين أصحاب املصلحة.

الحصول على االعتراف من املؤسسة األوروبية للجودة 
EFQM

أداء الترجمة 
الفورية

تهدف هذه املبادرة إلى تفعيل أداة ترجمة فورية 
لالجتماعات من اللغة العربية للغة اإلنجليزية والعكس.

-
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املشاريع املرتبطة باملبادرةوصف املبادرةاسم املبادرة

حصر العالمات 
واألسماء الثقافية

تهدف هذه املبادرة إلى التأكيد على أهمية حماية 
العالمات واألسماء ذات العالقة بالقطاع الثقافي، وذلك 

ملنع أو الحد من استخدام األسماء ذات اإلرث الثقافي 
بطريقة قد ت�ضيء لصورتها النمطية. وتعمل املبادرة على 

تسجيل أكثر من 80 عالمة واسم ذات عالقة بالقطاع 
واملوروث الثقافي.

-

التوعية القانونية
تهدف هذه املبادرة إلى رفع الوعي بالثقافة القانونية، من 
خالل إرسال رسائل دورية وبطرق مبتكرة للموظفين في 

الوزارة وهيئاتها التابعة.
-

مبادرة عام الخط 
العربي

كعاصمة  اململكة  مكانة  ترسيخ  إلى  املبادرة  هذه  تهدف 
بهدف: وذلك  العربي،  للخط 

 بذاته، بما 	�
ً
 قائما

ً
إبراز فن الخط العربي بوصفه فنا

يعكس ثراء الثقافة العربية.
تقديم اململكة العربية السعودية كحاضنة للخط 	�

العربي، وراعية له، ورائدة في دعمه.
نشر ثقافة استخدام الخط العربي بين النشء.	�
توحيد جهود القطاعات املعنية واملبادرات الفردية 	�

التي تسعى إلبقاء فن الخط العربي وحمايته 
واملحافظة عليه.

-

إدارة املقتنيات

تهدف هذه املبادرة إلى تطوير متطلبات نظام إدارة 
املقتنيات )CMS(. وهو نظام لتنظيم وتخزين املقتنيات 

وإدارة الحقوق والتصاريح الرقمية، ويتضمن بيانات 
متنوعة، مثل: الوثائق، ووصف معلومات املقتنيات 

وموقعها، والصور والوسائط، وتفاصيل الحفظ، 
واملصدر والتاريخ، واملحتويات األخرى، على أن يكون هذا 
 منه للوصول الخاص 

ً
 بشكل جزئي، بعضا

ً
املحتوى متاحا

)أصحاب املصلحة في وزارة الثقافة، ومديرو املقتنيات(، 
والبعض اآلخر للوصول العام )زوار املنصة الوطنية 

الثقافية عبر اإلنترنت(.

-

إدارة االتصال في 
إكسبو 2020 دبي

تهدف هذه املبادرة إلى وضع وتنفيذ الخطط االتصالية 
والتسويقية واإلعالمية للجناح السعودي املشارك في 

إكسبو  2020 دبي منذ إطالقه.
-

بودكاست 1949
تهدف هذه املبادرة إلى تسليط الضوء على قضايا ثقافية 

متنوعة من خالل هذا البودكاست.
-

رقمنة قدرات 
األعمال التي تتحلى 

بها وزارة الثقافة

تهدف هذه املبادرة إلى تطوير وتشغيل أنظمة للخدمات 
املشتركة، وخدمات املوظفين، وتخطيط املوارد 

املؤسسية، وذلك من أجل أتمتة العمليات اإلدارية 
للوزارة.

دعم وإدارة وتنفيذ املركز الرقمي للموظفين ونظام 	�
عالقات العمالء

�	)SAP( نظام إدارة املوارد املؤسسية
تشغيل أنظمة الخدمات املشتركة )املرحلة األولى، 	�

الثانية، والثالثة(
نظام االتصاالت اإلدارية )املرحلة األولى(	�
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تمكين منظومة 
ثقافية قائمة على 

أساس البيانات

تهدف هذه املبادرة إلى تمكين عمل املنظومة الثقافية، 
من خالل أنظمة إلدارة املعلومات والعالقة مع العمالء.

�	)CRM( نظام إدارة خدمة العمالء

إرساء الركيزة 
األساسية للبنية 

التحتية واألمن

تهدف هذه املبادرة إلى بناء نظام متكامل لربط األنظمة 
والتطبيقات، وتقديم الدعم الفني لها، وتوفير التجهيزات 

واملعدات التقنية الالزمة للوزارة وكياناتها التابعة.

نظام تكامل األنظمة	�
التحول الرقمي لخدمة مهمات العمل	�

تفعيل البنية 
التنظيمية 

الستراتيجية 
التقنيات والحلول 

الرقمية

تهدف هذه املبادرة إلى تفعيل مزايا تقنية متعددة، تسهم 
في تحقيق مستوى أمان ومصداقية عالية.

التوقيع الرقمي	�

املنصات الرقمية

تهدف هذه املبادرة إلى خلق منصات رقمية متعددة، 
تتمثل في:
منصة تلعب دور املصدر املوثوق للثورة الثقافية 	�

السعودية.
منصة تربط املمارسين الثقافيين ملزيد من التعاون 	�

الثقافي.
منصة موحدة للطالب والطالبات الراغبين في 	�

االبتعاث الثقافي.
منصة تذاكر مفتوحة للعامة، تكون البوابة لجميع 	�

الفعاليات الثقافية في اململكة العربية السعودية.

منصة السجل الرقمي الثقافي	�
منصة املمارسين الثقافيين	�
منصة االبتعاث الثقافي	�
منصة اكتشف الثقافة	�
املوقع اإللكتروني ملراكز املوسيقى	�

تأسيس وحدة 
لإليرادات

تهدف هذه املبادرة إلى تأسيس وحدة إدارية مستقلة 
لالستثمار، وتنمية اإليرادات وتطويرها في وزارة الثقافة.

تأسيس وحدة تحصيل وتنمية ومتابعة اإليرادات	�

حمالت وفعاليات 
التواصل والتوعية

تهدف هذه املبادرة إلى إعداد برنامج للتواصل ونشر 
الوعي العام حول تنمية القدرات الثقافية، وتعزيز 

االهتمام في الوظائف املتعلقة بالفنون والثقافة.

إطالق استراتيجية تنمية القدرات	�

الدليل الرقمي 
لتنمية القدرات في 

الفنون والثقافة

تهدف هذه املبادرة إلى إطالق الدليل الرقمي لتنمية 
القدرات الثقافية، والذي يشتمل على برامج وفعاليات 

وورش عمل، باإلضافة إلى الوظائف الشاغرة في قطاعات 
الثقافة والفنون املختلفة.

بوصلة الثقافة	�
تطوير وتشغيل منصة بوصلة الثقافة	�
توفير الفرص التعليمية والتدريبية في مجال املحتوى 	�

الرقمي
إنشاء منصة اجتماعية للمواهب في مجال املحتوى 	�

الرقمي

دراسات وبحوث 
تنمية القدرات 

الثقافية

تهدف هذه املبادرة إلى إجراء دراسات وبحوث لتنمية 
القدرات في الثقافة والفنون ودعمها.

اللجنة العلمية	�
دراسة حاجة سوق العمل من الوظائف في القطاعات 	�

الثقافية
التقارير الدورية في مجال الشعر العربي - جامعة 	�

الطائف
مشروع الترجمة - جامعة الطائف	�
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جمع البيانات 
وإعداد التقارير

تهدف هذه املبادرة إلى إعداد آليات جمع البيانات وإعداد 
التقارير الخاصة باحتياجات مواهب الثقافة والفنون، 

والفجوات والتوجهات. 

تطوير إطار البيانات لدراسات رصد فجوات تنمية 	�
القدرات

اتفاقية إطارية لعمل دراسات تعليمية	�

لوائح تكافؤ الفرص 
في تنمية القدرات

تهدف هذه املبادرة إلى التوصية بلوائح تكافؤ فرص 
التعلم والوظائف بقطاع الثقافة، بحيث تراعي 

االحتياجات التعليمية الخاصة في محتوى منهج الثقافة 
والفنون.

الفنون والثقافة لذوي اإلعاقة	�

برامج تمويل األفكار 
االبتكارية

تهدف هذه املبادرة إلى إعداد برنامج تمويل لألفكار 
االبتكارية الخاصة بتنمية القدرات الثقافية.

-

برنامج االكتشاف 
واالحتفاء بالقدرات 
في الفنون والثقافة

تهدف هذه املبادرة إلى تنظيم برامج االكتشاف واالحتفاء 
بالقدرات في قطاع الثقافة والفنون وتمكينها بالتنسيق 

مع الجهات األخرى.

اللوائح والسياسات الخاصة بالطالب املوهوبين	�
بناء وتصميم وتفعيل نموذج رعاية املوهوبين	�
اكتشاف املواهب الناشئة	�
جائزة األمير عبدهللا الفيصل للشعر العربي	�
مسابقة األمير عبد هللا الفيصل لطالب وطالبات 	�

الجامعة للشعر - جامعة الطائف
حفل الجوائز الثقافية في التعليم العام	�

أنشطة الهواة
تهدف هذه املبادرة إلى تصميم وتقديم برامج تعزز 

أنشطة الهواة، بالتعاون مع الجهات املعنية بالثقافة 
والفنون.

-

تصميم وتحسين 
وطرح برامج 

وأنشطة الثقافة 
والفنون بالتعليم 

العام

تهدف هذه املبادرة إلى تصميم وتحسين برامج الثقافة 
والفنون ملراحل التعليم العام، ووضع معايير للتقييم 

وإعداد التقارير.

مشروع تطوير معايير ومتابعة تقديم منح لدعم برامج 	�
الثقافة والفنون في املدارس

تصوير 10 دروس ملادة تقدير الفنون لطالب املتوسط 	�
والثانوي

التراث غير املادي - الرقصات الشعبية	�
تطوير وعرض محتوى مبادرة تقدير الفنون لطالب 	�

املتوسط والثانوي
دعم برامج الثقافة والفنون في املدارس )املنح(	�
إطالق مسابقات الخط العربي - تعليم عام	�

تصميم وتحسين 
وطرح مناهج 

وأنشطة الثقافة 
والفنون بالتعليم 

العام

تهدف هذه املبادرة إلى تصميم وتحسين مناهج الثقافة 
والفنون ملراحل التعليم العام، ووضع معايير للتقييم 

وإعداد التقارير. 

تطوير اإلطار الوطني لتعليم الثقافة والفنون	�
تطوير محتوى املناهج املحددة في اإلطار	�
سياسات وتشريعات إلدراج األنشطة والبرامج 	�

الثقافية املحددة من اإلطار الوطني

برنامج تطوير بنك 
املوارد الرقمية

تهدف هذه املبادرة إلى تطوير أدوات تعليمية افتراضية 
لبنك املوارد الرقمية.

-
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تحديد معايير 
وتطوير البنية 

التحتية في املدارس

تهدف هذه املبادرة إلى تحديد ووضع متطلبات البنية 
التحتية للثقافة والفنون في املدارس.

املدارس الثقافية	�

معايير املعلمين 
املهنية

تهدف هذه املبادرة إلى وضع معايير مهنية ملعلمي الثقافة 
والفنون في املدارس.

مبادرة حصص الفنون األدائية االفتراضية	�
تطوير برامج لتدريب املعلمين على املناهج املحددة في 	�

اإلطار

برامج التطوير املنهي 
للمعلمين )نقاط(

تهدف هذه املبادرة إلى تعزيز وتطوير البرامج التدريبية 
واملهنية ملعلمي الثقافة والفنون بشكل عام.

املسرح املدر�ضي	�

برنامج التبادل 
الثقافي

تهدف هذه املبادرة إلى التنسيق مع الجهات املعنية 
إلعداد برامج التبادل الدولي في الثقافة والفنون.

استقطاب الطالب الدوليين	�
�	)TVTC( التبادل العالمي في التعليم التقني واملنهي

 
طرح أنشطة طالبية 

بالجامعات

تهدف هذه املبادرة إلى تأسيس أندية طالبية ثقافية 
ودعمها بأنشطة وفعاليات.

�	 Micro-Program برامج تعليمية قصيرة
بالشراكة مع القطاع الخاص

ملتقى الشعر السعودي - جامعة الطائف	�

منح أبحاث 
ومشاريع في التعليم 

العالي
-تهدف هذه املبادرة إلى تمويل األبحاث الثقافية.

برامج التدريب املنهي 
للطالب الجامعيين

تهدف هذه املبادرة إلى توفير مواقع تدريبية تخص 
التدريب املنهي للطالب الجامعيين املقبلين على التخرج. 

مشروع التدريب الصيفي بالشراكة مع جامعة امللك 	�
سعود

تنمية القدرات واملواهب في مجال الشعر - جامعة 	�
الطائف

برامج تنمية القدرات في املجال املوسيقي - جامعة 	�
الطائف

كليات وبرامج 
أكاديمية في التعليم 

العالي

تهدف هذه املبادرة إلى إطالق برامج وكليات ومعاهد 
ثقافة للفنون الوطنية في التعليم العالي.

املشاركة في تحسين تدريب كليات التربية ملتخص�ضي 	�
الفنون واملعلمين غير املتخصصين

�	 Micro & Nano( برامج جامعية قصيرة
)Degrees

تقييم معدالت التوظيف لبرامج التعليم العالي 	�
ومراجعة التخصصات الدراسية

استقطاب مؤسسات التعليم العالي واملنهي العاملية 	�
للمملكة

معاهد وكليات في 
التدريب التقني 

واملنهي

تهدف هذه املبادرة إلى استحداث أو استقطاب كليات 
ومعاهد في التدريب الثقافي التقني واملنهي. 

تطوير برنامج التلمذة	�
استحداث معاهد وأكاديميات في الثقافة والفنون	�
استقطاب مؤسسات التدريب الثقافي التقني واملنهي	�
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نظام برامج 
وتراخيص التدريب 

التقني واملنهي

تهدف هذه املبادرة إلى إصدار متطلبات املوافقة 
والتفعيل لبرامج التدريب الثقافية.

تطوير معايير وأطر برامج ومنشآت التدريب الثقافي	�
تطوير متطلبات األعمال لخدمات منصة أبدع 	�

املتعلقة برخص التدريب وضمان الجودة
قسائم التدريب املدفوعة لألفراد	�

برامج متخصصة 
في مجاالت الثقافة 
والفنون بمؤهالت 

في التدريب

تهدف هذه املبادرة إلى تأسيس برامج بمستويات وأنماط 
تدريبية مختلفة في التدريب الثقافي التقني واملنهي.

دراسة تعزيز وإدراج القطاعات الثقافية في التدريب، 	�
وتطوير املؤهالت والبرامج وفق احتياج القطاع

ضمان جودة 
التدريب التقني 

واملنهي في الثقافة 
والفنون

تهدف هذه املبادرة إلى وضع معايير جودة التعليم 
والتدريب التقني واملنهي ملؤسسات وبرامج الفنون 

والثقافة.

ترخيص املدربين في الثقافة والفنون	�
تطوير معايير ومحتوى مناهج وبرامج التعليم والتدريب	�
تدريب ممثلي الهيئات الثقافية واملراجعين الخارجيين 	�

لضمان جودة التدريب وبناء وتحديث املعايير املهنية 
الوطنية

الدعم واملنح في 
التدريب التقني 

واملنهي

تهدف هذه املبادرة إلى تقديم حزمة منح وحوافز 
للمنشآت التدريبية، واملدربين، واملتدربين.

تقييم معدالت التوظيف لبرامج التدريب التقني واملنهي 	�
مراجعة التخصصات الدراسية

اإلرشاد 
واالستشارات 

املهنية في مجال 
الفنون والثقافة

تهدف هذه املبادرة إلى تصميم برنامج توجيه للخريجين 
من تخصصات الثقافة والفنون، بحيث يكون بمثابة 

إرشاد منهي يربطهم بذوي الخبرات.

برنامج اإلرشاد ونقل الخبرات.	�

اإلرشاد املنهي الشامل.	�

برامج صقل 
املهارات بالثقافة 

والفنون

تهدف هذه املبادرة إلى تصميم برامج مهنية، تشمل 
الحاضنات ومسرعات األعمال، لصقل مهارات املمارسين 

املحترفين.

حاضنة األزياء	�
حصص تقدير املوسيقى االفتراضية	�
إقامة فنية في جدة البلد 1	�
اإلقامة الفنية في جدة البلد 2	�
رواد التقنية 2	�
�	)Skills Accelerator( مسرعة املهارات
برنامج حاضنة فنون الطهي	�
برنامج حاضنة املسرح والفنون األدائية	�
اإلقامة اإلبداعية )الفن واألزياء(	�

برنامج التعلم 
الرقمي في الفنون 

والثقافة

تهدف هذه املبادرة إلى تدشين برامج وورش عمل رقمية، 
بالشراكة مع املؤسسات التعليمية.

-

تصنيف املهن في 
الثقافة والفنون

تهدف هذه املبادرة إلى إدراج مهن الثقافة والفنون، 
وتفصيل متطلباتها التعليمية، واالعتراف بالعاملين 

املستقلين.
-

الدليل الرقمي 
لتنمية القدرات في 

الفنون والثقافة

تهدف هذه املبادرة إلى تأسيس الدليل الرقمي لتنمية 
القدرات في الفنون والثقافة.

-
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إنشاء وتفعيل 
وحدة )وحدات( 

االستثمار والرعاية 
وتنمية اإليرادات

تهدف هذه املبادرة إلى إنشاء وتفعيل وحدات االستثمار 
والرعاية وتنمية اإليرادات.

تمويل إنتاج املحتوى املحلي عبر صندوق التنمية 	�
الثقافي )نمو(

تفعيل مركز نبض الخبر	�

تطوير البنية 
التحتية الثقافية 

لتمكين إنشاء 
وإنتاج واستهالك 

وتعزيز املحتوى 
الثقافي

تهدف هذه املبادرة إلى تطوير البنية التحتية الثقافية، 
لتمكين إنشاء وإنتاج واستهالك وتعزيز املحتوى الثقافي.

الشراكة مع وزارة الرياضة	�
الشراكة مع الخطوط الجوية السعودية	�
الشراكة مع شركة روشن	�
تطويــر اســتراتيجية التشــغيل لألكاديميــات )فنــون الطهــي، 	�

واملوســيقى، والعمــارة النجديــة، والكتابــة اإلبداعيــة(
تطوير استراتيجية تشغيل بيت العرضة	�
تطوير استراتيجية تشغيل صالة السينما في الدرعية	�
تطوير استراتيجية تشغيل املسار الريا�ضي	�
تفعيل وإدارة املجمع امللكي للفنون وأصوله	�
خدمات دعم واستشارات للمعهد امللكي للفنون التقليدية	�
تطوير استراتيجية تشغيل مركز الدرعية لفنون املستقبل	�
بناء متحف الفن املعاصر	�
بناء متحف ومدرسة سمو ولي العهد للخط العربي	�
مجمع امللك سلمان العالمي للغة العربية	�
بناء بيت السامري	�
إنشاء معرض فني في حي جاكس	�
معرض بينالي الدرعية	�
بناء متحف الحضارات	�
بناء املسرح الوطني وملحقاته	�
مكتبة فنية في حديقة امللك سلمان	�
صالة السينما في حديقة امللك سلمان	�
بناء قبة لتدشين معارض وبرامج وأنشطة فنية في حديقة 	�

امللك ســلمان
بناء جناح يضمن منحوتة فنية	�
بناء املعهد امللكي للفنون التقليدية وتطوير املحتوى الثقافي 	�

املخصص للتشغيل
الفن في األماكن العامة )10 أعمال فنية(	�
�	MOMRAH – تطوير املكتبات العامة
املدرج املسرحي	�
مركز السينما - املسار الريا�ضي	�
مركز فنون الطهي	�
�	PRO إعداد تنظيم لحقوق األداء وامللكية
إنشاء أكاديمية متخصصة في املحتوى الرقمي – اإلعالن	�
إنشاء أكاديمية متخصصة في املحتوى الرقمي – األلعاب	�
تطوير الخدمات اللوجستية والتخزين	�
مشروع التسجيل والحماية	�
العنوان الوطني لألصول الثقافية	�
عمليات بحث وتنقيب وحماية للمواقع األثرية	�
إعداد إحصائيات متعلقة باملواقع األثرية والتراثية	�
ترميم وتأهيل أربعة مساجد تاريخية واقعة في نيوم	�
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تطوير فرص 
االستثمار والرعاية 
والتبرعات لجذب 
مساهمة القطاع 

الخاص

تهدف هذه املبادرة إلى تطوير فرص االستثمار والرعاية 
والتبرعات لجذب مساهمة القطاع الخاص.

الشراكة مع الهيئة السعودية للسياحة	�
الشراكة مع الهيئة العامة لإلعالم املرئي واملسموع	�
الشراكة مع شركة جبل عمر	�
الشراكة مع اتحاد الغرف السعودية	�
الشراكة مع صندوق التنمية السياحي	�
الشراكة مع وزارة االستثمار	�
الشراكة مع منشآت	�
جذب الرعايات عن طريق الفعاليات والشراكات	�
الدراسات والتصاميم واالستشارات )املالية(	�
الدراسات والتصاميم واالستشارات - القانونية	�

تطوير وتنفيذ 
استراتيجية 

الشراكات على 
مستوى مناطق 
اململكة لضمان 

تكافؤ فرص 
الوصول إلى الثقافة 

لكافة الشرائح في 
جميع أنحاء اململكة 

العربية السعودية

تهدف هذه املبادرة إلى تطوير وتنفيذ استراتيجية 
الشراكات على مستوى مناطق اململكة، من أجل ضمان 

تكافؤ فرص الوصول لكافة الشرائح في جميع أنحاء 
اململكة العربية السعودية.

ترميم وتأهيل قصر شدا التاريخي	�
مشروع ترميم وتأهيل عدد من املباني التراثية بعسير	�
ترميم املساجد التاريخية	�
مشروع إعادة التوثيق املكاني والتصوير الفوتوغرافي 	�

والتفريغ الن�ضي ملواقع الفنون الصخرية والنقوش 
الكتابية

مشروع موسوعة الحرف	�
توثيق النقوش والزخارف التراثية	�
املحافظة على املوروث الغنائي واملوسيقى والرقصات 	�

التقليدية
توثيق الهوية اإلقليمية ملنطقة عسير	�
توثيق تراث فنون الطهي ملنطقة عسير	�
�	IGCAT توثيق مناطق الطهي العاملية
برنامج األدب في كل مكان	�
مشروع األعمال الفنية املستلهمة من الغابات 	�

املحترقة في أبها
املعارض الخاصة في املتاحف	�
معرض ميثاق امللك سلمان العمراني	�
مهرجان قمم للفنون األدائية الجبلية	�
قرية املفتاحة	�
تأهيل وتطوير املكتبات العامة )مكتبة أحد رفيدة(	�
الفن في األماكن العامة	�
تأهيل وترميم وتوسيع نطاق املتاحف اإلقليمية 	�

)متحف عسير اإلقليمي(
مشروع برنامج التدريب املتخصص للحرفيين 	�

TOT واملدربين
برنامج معتزالت الكتابة وإقامة الكتاب	�
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تفعيل شراكات 
معنّية بتوفير وإثراء 

املحتوى الثقافي 
من خالل قنوات 
تقليدية مبتكرة 

ً
نة تقنيا

ّ
وممك

ة بتوفير  تهدف هذه املبادرة إلى تفعيل شراكات معنّيِ
وإثراء املحتوى الثقافي، من خالل قنوات تقليدية مبتكرة 

.
ً
نة تقنيا ِ

ّ
وممك

الشراكة مع الخطوط الجوية السعودية	�
الشراكة مع مسك آرت	�
الشراكة مع الخطوط الحديدية	�
الشراكة مع هيئة الطيران املدني	�
الشراكة مع وزارة الرياضة	�
تطوير مركز إبداعي لفنون الطهي	�
توفير مساحات إبداعية للمصممين بالشراكة مع مدينة األمير 	�

محمد بن سلمان غير الربحية
الشراكة مع شركة تطوير البحر األحمر لالستثمار	�
معتزالت الكتابة وإقامة الكتاب بالشراكة مع شركة تطوير البحر 	�

األحمر
الشراكة مع سناب شات	�
الشراكة مع الهيئة العامة للترفيه	�
الشراكة مع دور للضيافة	�
الشراكة مع فندق الفيصلية	�
الشراكة مع فندق كادن لالستثمار وسيرا القابضة	�
الشراكة مع فندق فيرمونت	�
حملة إعالمية ملشروع تسمية الشوارع بأسماء رواد الثقافة	�
�	)DGDA( سحابة أدب
�	)DGDA( إنشاء أجهزة القصة القصيرة
جداريات ومجسمات عام الخط العربي	�
�	)MOMRAH( مشروع سحابة أدب
ميثاق امللك سلمان للعمارة.	�
التباحث في أي برامج وأنشطة جديدة	�
�	

ً
 مشتركا

ً
تقييم الوضع الراهن لرفع جاهزية 11 موقعا

تطوير مواد تدريبية لإلرشاد السياحي للمواقع السياحية الثقافية	�
تحديد قائمة املهن املشتركة وترويج املهن الثقافية ذات األولوية 	�

في القطاع السياحي
إنشاء صندوق مخصص لتمويل إنتاج املحتوى املحلي )األلعاب(	�
أدب األطفال واليافعين	�
متحف ومقتنيات البريد السعودي	�
حمالت إعالنية للفعاليات الثقافية	�
مسابقة فنية للتصميم هوية وطنية للبريد السعودي	�
معرض مصغر للسيارات	�
�	)SPL( مشروع القصة القصيرة
طوابع وتغليف وبطاقات بهوية ثقافية	�
�	)SPL( سحابة أدب
الشراكة مع شركة نيوم لالستثمار	�
تطوير مركز الزوار موقع مغاير شعيب بالبدع	�
مسابقة تصميم هندسة معمارية	�
توثيق مشاريع نيوم بما يخص إنشاء املركز الوطني لتوثيق العمارة 	�

والتصميم
املشاركة في املؤتمرات والندوات	�
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تمكين التجارب 
الثقافية الغامرة 

والجاذبة

تهدف هذه املبادرة إلى تمكين التجارب الثقافية الغامرة 
والجاذبة )في املواقع وعن ُبعد(، من خالل استخدام 
الحلول التقنية لنشر الثقافة بشكٍل متساٍو في جميع 

أنحاء اململكة العربية السعودية.

مشاريع تقنية ابتكارية من خالل االستفادة من منتجات 
وابتكارات سناب شات لدفع األهداف االستراتيجية لكل 

الكيانين

تمكين التعلم عن 
بعد من خالل 
تطوير املناهج 

والدورات التدريبية 
الرقمية باالستفادة 

من املنصات 
الرقمية املختلفة

تهدف هذه املبادرة إلى تمكين التعلم عن بعد من خالل 
تطوير املناهج والدورات التدريبية الرقمية باالستفادة 

من املنصات الرقمية املختلفة.

برامج محلية لتطوير املواهب السعودية عبر مواضيع 	�
ذات اهتمام مشترك

دعم تفعيل 
مشاركة القطاع 

الخاص في القطاع 
الثقافي ودعم تنفيذ 

املشروع

تهدف هذه املبادرة إلى دعم تنفيذ وطرح مشاريع 
لالستثمار مع القطاع الخاص. 

تسهيل استثمار القطاع الخاص في قطاع الثقافة	�

بناء القدرات 
البشرية والتقنية 
لوكالة الشراكات 
الوطنية والتطوير

تهدف هذه املبادرة إلى تمكين التعلم عن بعد من خالل 
تطوير املناهج والدورات التدريبية الرقمية باالستفادة 

من املنصات الرقمية املختلفة.
-

تسهيل وتبسيط 
عملية الحصول 
على التراخيص 

والتصاريح، وإطالق 
املنصة الرقمية 

للتراخيص الثقافية 
للرفع من مستوى 
منظومة الرخص 
الثقافية وتمكين 

القطاع الثقافي 
من تحقيق كامل 

إمكاناته

تهدف هذه املبادرة إلى تمكين التجارب الثقافية الغامرة 
والجاذبة، من خالل استخدام الحلول التقنية لنشر 
الثقافة بشكٍل متساٍو في جميع أنحاء اململكة العربية 

السعودية.

مشروع تطوير وتشغيل منصة التراخيص الثقافية	�
�	 Mobile( مشروع تطبيق املنصة لألجهزة املحمولة

)application
استكمال منتجات لتسويق منصة أبدع	�

تشغيل وتحسين 
الخدمات ملنصة 

التراخيص الثقافية 
)أبدع(

تهدف هذه املبادرة إلى تشغيل وتحسين املنصة الرقمية 
للتراخيص الثقافية )منصة أبدع(، للرفع من مستوى 

منظومة الرخص الثقافية، وتمكين القطاع الثقافي من 
تحقيق كامل إمكاناته.

منتجات لتسويق منصة أبدع	�
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تفعيل البيئة 
التنظيمية لتمكين 

املمارسين من 
مواصلة العمل في 

املهن الثقافية

تهدف هذه املبادرة إلى تفعيل البيئة التنظيمية، لتمكين 
املمارسين من مواصلة العمل في املهن الثقافية. 

الشراكة مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك	�
الشراكة مع وزارة املوارد البشرية والشؤون 	�

االجتماعية
املحافظة على التراث العمراني وحماية املباني التراثية	�
تحسين الجاذبية البصرية	�
الترشيح في شبكة اليونسكو للمدن املبدعة	�
التراخيص والتصاريح الثقافية	�
إعداد تنظيمات لتصنيف ورقابة املحتوى	�
إنشاء منظمة غير ربحية لحماية حقوق املؤلف	�
إعداد سياسات زيادة املحتوى املحلي للفيديو	�
إعداد تنظيم جودة واستمرارية الخدمة	�
تسهيل تصاريح العمل للمحتوى الرقمي ومنصاته	�
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وهناك عدة مشاريع عامة تأتي ضمن جهود الوزارة الحثيثة في تعزيز املنظومة الثقافية خالل عام 2021م، وهي كالتالي:

وصف املشروعاسم املشروع

تأسيس اإلدارة العامة لاللتزام وإدارة 
املخاطر

حيث تم االنتهاء من مشروع تأسيس هذه اإلدارة، وهي املعنية بضمان االلتزام باملتطلبات التنظيمية 
والتشريعية، والحد مـن املخاطر املتعلقة بعدم االلتــزام.

تقييم مخاطر االستراتيجيات العامة 
للهيئات الثقافية

وذلك من خالل:
إعداد وتطوير املنهجية.	�
تحديد وتحليل املخاطر.	�
معالجة املخاطر.	�
التدريب ونقل املعرفة.	�
تطوير استراتيجية االستدامة الثقافية.	�

مشروع إدارة استمرارية األعمال
ال قادر على االنتقال املنظم، واستئناف الخدمات والوظائف والعمليات  يسهم في بناء برنامج فعَّ
ذات األهمية للوزارة والجهات التابعة لها، في مدة زمنية محددة. وذلك عند حدوث اضطرابات أو 

ر على استمرارية األعمال.
ّ
أزمات تؤث

استراتيجية األمن السيبراني
تهدف إلى ضمان خطط العمل لألمن السيبراني، واألهداف واملبادرات واملشاريع داخل الوزارة، في 

تحقيق املتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العالقة.

تصنيف بيانات ومعلومات وزارة الثقافة
 
ً
يهدف إلى ضمان حماية سرية وسالمة بيانات ومعلومات الوزارة، ودقتها وتوافرها، وذلك وفقا
العالقة. ذات  والتنظيمية  التشريعية  واملتطلبات  املحددة،  التنظيمية  واإلجراءات  للسياسات 

مركز الدفاع السيبراني
يهدف إلى ضمان تجميع وتحليل ومراقبة سجالت أحداث األمن السيبراني، من أجل االكتشاف 
االستباقي للهجمات السيبرانية وإدارة مخاطرها بفعالية، ملنع أو تقليل اآلثار املترتبة على أعمال 

الوزارة.

دراسة إنشاء املنصة اإلعالمية الثقافية
منصة ثقافية، تتضمن العديد من املحتويات اإلثرائية من مقاالت، ومقاطع فيديو، وبودكاست، 

وغيرها. وتغطي هذه املنصة جميع القطاعات الثقافية الـ 11.

إدارة وتشغيل منصة مختبر السياسات 
الثقافية

منصة تفاعلية تهدف إلى دعوة الخبراء واملمارسين من أفراد ومؤسسات في مختلف القطاعات 
الثقافية، ملشاركة التحديات التي تواجهها، واقتراح أفكار لسياسات إبداعية، يمكن من خالل 

التحديات. هذه  تجاوز 

تحديث االستراتيجية الوطنية للثقافة
ويتزامن مع تحديث االستراتيجية الوطنية للثقافة، إجراء تعديالت فيما يرتبط بها في استراتيجية 

وزارة الثقافة ونموذجها التشغيلي. ويشمل ذلك مراجعة املبادرات واملواضيع ذات األولوية.

برنامج تفعيل الهيئات الثقافية
يساهم هذا املشروع في تمكين ودعم الهيئات الثقافية في أن تكون قادرة على ممارسة أعمالها 

الالزم. بالشكل 

نماذج ملواثيق عمل املجالس واللجان 
باملنظومة الثقافية

تطوير نماذج قياسية ملواثيق عمل املجالس واللجان بمختلف الشرائح املستهدفة، على سبيل 
الحصر: الذكر ال 

اللجان الداخلية.	�
مجالس اإلدارة واألمناء للجهات التابعة.	�
اللجان التنفيذية والترشيحات واملكافآت املنبثقة عنها.	�
لجان املراجعة.	�
مجالس إدارة الشركات.	�
لجان االستثمار.	�
لجنة االلتزام واملخاطر.	�
اللجان الخارجية.	�
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إعادة تشكيل اللجان الداخلية للوزارة
تقييم  نتائج  االعتبار  بعين  األخذ  مع  الداخلية،  اللجان  تشكيل  قرارات  بمراجعة  ذلك  ل 

ّ
ويتمث

اللجان، ومقترحات األعضاء، واألنظمة واللوائح ذات الصلة، والتحسينات املقترحة من قبل فريق 
الحوكمة، والعمل على القرارات املحدثة.

تصميم مخطط مرئي للجهات واملجالس 
التابعة للوزارة

تحديث قاعدة بيانات املجالس واللجان والكيانات في املنظومة الثقافية بشكل مستمر.

مصفوفة الصالحيات واملسؤوليات 
التنفيذية )للوزارة(

تحديد منهجية وتطوير مصفوفة “تفويض الصالحيات واملسؤوليات التنفيذية” للوزارة.

مصفوفة الصالحيات واملسؤوليات 
التنفيذية )للهيئات الثقافية(

تحديد منهجية وتطوير مصفوفة “تفويض الصالحيات واملسؤوليات التنفيذية” لكافة الهيئات 
الثقافية.

مصفوفة الصالحيات واملسؤوليات 
التنفيذية للكيانات التابعة

للمنظومة  التنفيذية  واملسؤوليات  الصالحيات  “تفويض  مصفوفة  وتطوير  منهجية  تحديد 
الثقافية. املنظومة  لكيانات  الثقافية” 

مراجعة وتحديث اللوائح املالية واإلدارية للوزارة باملواءمة مع األنظمة واللوائح ذات العالقة.اللوائح املالية واإلدارية للوزارة

اللوائح املالية واإلدارية املوحدة للهيئات 
الثقافية

مراجعة وتحديث اللوائح املالية واإلدارية للهيئات باملواءمة مع األنظمة واللوائح ذات العالقة.

الدليل االسترشادي ملبادئ وضوابط 
ومتطلبات تشكيل وتفعيل اللجان في 

املنظومة الثقافية

تطوير دليل استرشادي، يوّضح دورة تشكيل وتفعيل اللجان في املنظومة الثقافية. باإلضافة إلى 
املهام واألدوار واملسؤوليات لكافة أصحاب املصلحة املعنيين.

نموذج قياس مستوى نضج حوكمة 
كيانات املنظومة الثقافية

تحديد منهجية قياس مستوى نضج حوكمة الكيانات بناًء على معايير قياس لكل مرحلة من النضج، 
من خالل مجموعة من األدوات والنماذج الواجب توفرها خالل تلك املراحل، وبشكٍل موحد لكافة 

الجهات التابعة.

العمل على تحديد التحسينات لإلجراءات التنظيمية لحوكمة وآلية التعاقد وااللتزام والصرف.حوكمة وآلية التعاقد وااللتزام والصرف

تطوير آلية صرف مكافآت املجالس 
واللجان املنبثقة عنها

تطوير منهجية وآلية توضح عملية صرف مكافآت أعضاء املجالس واللجان في املنظومة الثقافية، 
 ألفضل ممارسات الحوكمة.

ً
مة لذلك، ووفقا ِ

ّ
باملواءمة مع األنظمة واللوائح املنظ

قاعدة بيانات املرشحين املحتملين 
لعضوية املجالس واللجان املنبثقة في 

املنظومة الثقافية

تحديث قاعدة بيانات املرشحين املحتملين لعضوية املجالس واللجان املنبثقة منها في املنظومة 
الثقافية، ومعلومات التواصل والسير الذاتية لكل منهم.

تطوير منهجية لتحديد مكافآت أعضاء 
املجالس واللجان

تطوير منهجية مخصصة آللية احتساب مقدار املكافآت واعتمادها، ألعضاء املجالس واللجان.

تقييم كفاءة اللجان االستراتيجية 
الداخلية بالوزارة

والنماذج،  اللجان، من خالل استخدام مجموعة من األدوات  تقييم كفاءة أعضاء  استكمال 
كاالستبيانات الذاتية ألعضاء اللجان، وتحليل الردود. وذلك لتطوير تقارير تقييم كفاءة اللجان، 

مع وضع عدد من التوصيات.



84  | التقرير السنوي 2021 م

وصف املشروعاسم املشروع

إعادة هيكلة اإلدارة العامة للمجالس 
واللجان / تخطيط القوى العاملة

يهدف هذا املشروع إلى إعادة دراسة خطة القوى العاملة لوكالة الحوكمة وشؤون املجالس واللجان 
في وزارة الثقافة، وتحديث هيكلتها التنظيمية بما يتناسب مع حجم أعمالها.

إعداد خطط لتشكيل وتفعيل مجالس 
إدارات / أمناء واللجان املنبثقة عنها

 ولجنة تابعة للمنظومة الثقافية.
ً
حيث تم تشكيل وتفعيل 51 مجلسا

 يتعلق باملنظومة الثقافية.إدارة اجتماعات املجالس واللجان
ً
 وتكليفا

ً
، وتم متابعة أكثر من 1825 قرارا

ً
ُعقد أكثر من 411 اجتماعا

 ملجالس اإلدارة واللجان املنبثقة.إدارة العالقة مع أعضاء املجالس واللجان
ً
وذلك مع أكثر 220 عضوا

مشروع إدارة أمانة اللجنة اإلشرافية 
ملشاركة اململكة في إكسبو 2020 دبي

القيام بدور إدارة عالقات أصحاب املصلحة، فيما يتعلق باللجان اإلشرافية والتنفيذية إلكسبو 
2020 دبي.

إعداد نماذج العمل االستراتيجية 
الخاصة بأعمال اللجان

وتتمثل تلك النماذج في:
نموذج املحضر.	�
نموذج العرض املرئي.	�
نماذج التبليغات.	�

تطوير اإلطار التنظيمي الشامل
يشتمل على مقترحات التعديل على تنظيمات الهيئات التابعة للوزارة، باإلضافة إلى اقتراح األنظمة 

واللوائح وما في حكمها، واملرتبطة باختصاص الهيئات.

تحديث اللوائح التنفيذية لنظام اآلثار 
واملتاحف والتراث العمراني

ن الهيئات املعنية من 
ّ
تحديث اللوائح التنفيذية لنظام اآلثار واملتاحف والتراث العمراني، بما يمك

ممارسة األعمال املنوطة بها.

رسم وتخطيط وتنفيذ الشراكات بين 
القطاعين العام والخاص من الجانب 

القانوني

وذلك مع عدة جهات حكومية، وشركات في القطاع الخاص، مثل: شركة علم للحلول الرقمية، 
وشركة القدية لالستثمار، وشركة البحر األحمر لالستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة 
الطهي،  لفنون  بلو  كوردون  لو  ومعهد  والتدريب،  التعليم  تقويم  وهيئة  )منشآت(،  واملتوسطة 

سعود. امللك  وجامعة 

خطط التخصيص بالتنسيق مع الجهات 
ذات العالقة.

مشروع تأصيل الخط املحلي
مَّ ميدانية عن تأصيل الخط العربي. والهدف في املخرج النهائي للدراسة؛ 

ُ
كانت دراسة أولية ومن ث

م مكون من عدة أبحاث.
َّ
كتاب ُمحك

دراسة مرئيات الجيل زد على املهرجانات 
والفعاليات الثقافية

هي دراسة ترصد مدى اهتمام “الجيل زد” بفعاليات ومهرجانات القطاع الثقافي بمختلف مجاالته.

تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية 
السعودية 2021

ق الحصاد الثقافي املحلي، ويرصد االتجاهات العامة في القطاعات الثقافية الـ 16، 
ّ
تقرير سنوي يوث

م جوانب الحالة الثقافة في اململكة العربية السعودية خالل العام. وُيقّيِ

أبحاث ومنح في اللغات املهددة باالنقراض

دراسة اللغات املهددة باالنقراض في اململكة العربية السعودية، وأبرز تلك اللغات:
اللغة الفيفية.	�
اللغة املهرية.	�

والهدف من ذلك هو الخروج بمعجمين عن هاتين اللغتين )الفيفية، واملهرية(، باللغتين العربية 
واإلنجليزية.
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دراسة وضع الئحة ومعايير الكرا�ضي 
البحثية املتعلقة بالقطاع الثقافي

وذلك من خالل دراسة شاملة عن واقع الكرا�ضي البحثية املرتبطة بالقطاع الثقافي داخل الجامعات 
السعودية، لوضع معايير ومنهجية للكرا�ضي البحثية تساهم في نهاية األمر من رفع جودة مخرجاتها.

منظومة القيم الثقافية في املجتمع 
السعودي

هو مشروع يهدف إلى قياس القيم الثقافية للمجتمع السعودي وحصرها، عبر مسح كمي وبيانات 
حّدد بواساطتها قوائم القيم وأنماط توزيعها، وإمكانية تنفيذ مسوح دورية الحقة بشكٍل 

ُ
نوعية ت

ر في القيم الثقافية. معياري، وذلك لرصد التغيُّ

أطلس مأكوالت العالم
هو مقترح قّدم ملنظمة اليونسكو لبناء منصة رقمية بالتعاون مع شريك سعودي، بهدف للترويج 

بالدور الذي تقوم به اململكة العربية السعودية لصون تراثها ودعم التراث العالمي.

بناء قدرات الخبراء واستكمال تأهيل 
وتخريج املختصين في برامج واتفاقيات 

اليونسكو

 في شتى مسارات التسجيل في منظمة اليونسكو، وذلك لتعزيز نسبة 
ً
 سعوديا

ً
تأهيل 30 خبيـرا

، من خالل برنامج يشمل عدد من الخدمات التي تدعم مجال بناء القدرات 
ً
الخبراء السعوديين دوليا

في قطاع الثقافة، ومنها الدورات القصيرة والساعات االستشارية والتعاقد مع الخبـراء الدولييـن 
واستقطاب الخبـراء املحلييـن، باإلضافة إلى التدريب امليداني للباحثيـن املساعدين.

دليل إجرائي لدراسات السوق في القطاع 
الثقافي

يسعـى املشـــروع إلى بنــاء دليـــل إجرائـــي معمق لدراسات أبحاث السوق في القطاعات الثقافية، 
بهدف: وذلك 

تحديد آلية بناء دراسات السوق بالقطاعات الثقافية.	�
تعزيز القدرات املحلية في كتابة أبحاث السوق.	�
بناء القدرات ورفع كفاءة الكوادر املوجودة بالوزارة.	�

معجم املصطلحات الثقافية

تأسيس معجم موحد يخدم بشكل عام الوصول ملرجعية املصطلحات الثقافية الوطنية. ويحتوي 
. كما يعزز 

ً
 وعامليا

ً
 وفنيا

ً
املشروع على تعاريف أساسية للمصطلحات ذات املالءة الثقافية فكريا

شمولية  وتوطيد  املعنـى،  هالمية  لتجنب  الثقافية  املصطلحات  جميع  حصر   
ً
مستقبال املعجم 

واستقرار املفاهيم في قاموس ثقافي وطنـي موحد.

معرض السيارات )أسرع السيارات عبر 
الزمن(

معرض يحاكي رحلة تطور السيارات عبـر الزمن، ويستعرض السيارات األسرع في كل زمن خالل 
الفورموال 1 في جدة، وذلك ملدة شهر.

سباق مع الفن
الهواة  التشكيليين  الفنانين  دعوة  فيها  تمت  والتي  الرياضة،  وزارة  مع  بالتعاون  فنية  مسابقة 

الفريدة. اململكة  ثقافة  تعكس  فنية  رسومات  تصميم  في  للمشاركة  واملحترفين، 

مركز الدرعية للمستقبل
يهدف املركز إلى رعاية الفنانين واملمارسين املبدعين في مجاالت الفن الرقمي والتكنولوجيا الناشئة، 
من خالل توفير فرص للتعليم واإلنتاج الفني في برامج ثقافية متنوعة. ويفتتح املركز في الربع األخيـر 

من عام 2022م.

مركز الفناء األول
 
ً
 ثقافيا

ً
إعادة تجديد وتطوير مبنـى البنك األول بحي السفارات في مدينة الرياض، ليكون مركزا

للتواصل والحوار بيـن الثقافات. يفتتح املركز في الربع األخيـر من 2022م.

إعداد الدراسات البيئية في جزيرة فرسان

تشمل دعم املخطط العام، وتوضيح النظم البيئية، والتطلعات السياحية املتماشية مع املحيط 
الحيوي. كما يهدف إلى تطوير مركز أبحاث يشمل على دراسة جدوى تقييم املوقع، ووصف املفهوم 
العام للمنتجات والخدمات، والتحليل التناف�ضي للمركز، ووصف وتحليل السوق الحالي، والتركيبة 
السكانية للمنتجات والخدمات التـي تم اعتمادها، وتحليل الزيارات املحتملة للزوار على مدى 
السنوات الخمس األولى من التشغيل. وأخيـرا تقييم حالة الحفاظ على أشجار املانغروف واألرخبيل 

في جزيرة فرسان.
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إعداد الدراسات التاريخية واألثرية في 
جزيرة فرسان

يهدف إلى دعم مشروع وزارة الثقافة املتعلق بتجهيـز وتنفيذ محمية املحيط الحيوي لإلنسان. 
وذلك بحضور االجتماعات، وورش العمل لدعم الفريق، وتقييم األصول التراثية، وتزويد الفريق 

باملدخالت املتعلقة بإدارة التـراث الثقافي لتضمينها في خطة اإلدارة الطبيعية.

تطوير استراتيجية النقل واملواصالت 
لجزيرة فرسان

تقديم دراسات تطوير االستراتيجية العامة للنقل واملواصالت في جزيرة فرسان، وذلك بهدف دعم 
أنشطة التنقل من الناحية االستراتيجية، ودعم فريق املخطط العام في تقديم دراسات التنقل 

املتطورة.

إعداد كتاب جزيرة فرسان
ق ويفّصل بعمق جزيرة فرسان، وتراثها الغني، والنظام البيئي الذي تتمتع به، 

ّ
وهو منشور بحثـي يوث

وتأثير الطبيعة على الثقافة.

إعداد دراسة مسح اقتصادي واجتماعي 
وثقافي ملنطقة البطحاء

 تلك الواقعة بين ثالث 
ً
يهدف املشروع إلى حصر املحالت التجارية في منطقة البطحاء، خصوصا

، وشارع اإلمام 
ً
، وشارع الرأس شرقا

ً
، وشارع عمر املختار شماال

ً
بلوكات محاطة بشارع البطحاء غربا

. واملناطق الثالث املحددة إلعادة التطوير، هي:
ً
عبد الرحمن بن فيصل جنوبا

شارع أبي أيوب األنصاري.	�
شارع أبي املعالي.	�
املنطقة املجاورة لشارع عمر املختار.	�

حيث تحّولت هذه الشوارع بشكل أسا�ضي من متاجر هندية عرقية إلى مركز مفتوح للثقافة الهندية 
“هند مصغرة”.

تطوير استراتيجية الفاو

يهدف مشروع تطوير استراتيجية الفاو، إلى:
تفعيل مركز القرية بما تحتويه من بيئة غنية وجاذبة.	�
جذب الكتلة التطويرية املطلوبة لدعم بقاء املركز.	�
إنشاء جهة سياحية جذابة تحتوي على عدة مراكز جذب ثقافية.	�
الحفاظ على دعم النسيج العمراني التاريخي للمدينة القديمة.	�
إبراز دور قرية الفاو في التاريخ الحجازي الحديث.	�
إنشاء واجهة بحرية جديدة وربطها مع ميناء بحري نشط.	�

تطوير استراتيجية لالستدامة في منطقة 
الفاو

 للتنمية الشاملة ملوقع الفاو التراثي، واملناطق املحيطة.
ً
بهدف رسم مسارا

إنشاء دليل إرشادي للطرق الوعرة
دليل يجمع الطرق الوعرة في مناطق اململكة. ويكون هذا الدليل على صورة مجموعة من الكتب 

اإلرشادية، وموقع إلكتروني، وتطبيق ذكي باللغتيـن العربية واإلنجليزية.

إعداد التصميم العام ملنطقة العقير 
التاريخية

يهدف املشروع إلى إعادة تأهيل املوقع بشكل شامل، مع االهتمام بماضيه وتراثه، وإعادة تأهيل 
العناصر املتهالكة منه، واستنباط عمارة بيئية مستوحاة من املا�ضي ولكن ألنشطة حديثة، لتوفير 
تجربة للزوار، تسمح لهم بفهم النمط الثقافي الحالي من خالل وصف األنشطة التي تم ممارستها 
عبر التاريخ في العقير. باإلضافة إلى توفير طريقة تاريخية تربط أهمية املوقع باألحداث التاريخية التي 

حدثت هناك.

تصميم وبناء السوق القديم وفندق 
البوتيك واملوقع العام في منطقة الوجه 

التاريخية

يتمثل في أعمال مقاوالت لترميم سوق املناخة والفنار الجديد، وأعمال تصميم وتنفيذ وتهيئة 
بهما. املحيط  العام  للموقع 
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مهرجان جاكس للفنون

، يعرض الفنون من خالل إحياء مهرجان ثقافي 
ً
هو تفعيل منطقة جاكس 3 لتصبح مركًزا نشطا

حديثة  مساحات  لتكون  باملنطقة  املحيط  والحي  املستودعات  تأهيل  إعادة  من خالل  مؤقت. 
ومعاصرة، تستضيف مجموعة من العروض الحية واملنشآت الفنية، وورش العمل امللهمة التي 

تهدف إلى تشـجيع التعاون اإلبداعي.

معرض الرياض للتصوير

أكبر معرض للصور الفوتوغرافية واألفالم املرئية على مستوى الشرق األوسط. يسلط الضوء على 
أشهر أعمال الفنانين املعاصرين من مختلف بلدان الشرق األوسط، كما يتضمن على ورش عمل 
للشباب املهتمين في مجال التصوير. ويسعى املعرض إلى أن يكون ساحة لتبادل الخبرات الفنية على 

املستوى املحلي والعالمي.

هو مهرجان يسلط الضوء على العمق التاريخي للمنطقة الشرقية.مهرجان عمق الشرقية

مهرجان األوبرا الدولي
ف ضمن أقدم أوركسترا في العالم. يتخلل  يتمثل في أوركسترا برليـن الفيلهارمونية، والتـي تصنَّ

املهرجان معرض يبـرز القيمة الفنية لفن األوبرا.

معرض حكاية سدو

 مادية وغيـر مادية تستحق العناية واالهتمام والتطوير. وتراث 
ً
تراث اململكة غنـي ويتضمن أوجها

السدو فن بدوي أصيل أتقنته وتمّرست به املرأة السعودية. ويمتاز فن السدو بألوانه الزاهية، 
وزخارفه املتنوعة التي تعكس دالالت اجتماعية مستوحاة من طبيعة أبناء البادية. وتهدف وزارة 

الثقافة من خالل هذا املعرض إلى إحياء هذا النوع من التراث.

فعاليات ثقافية ترفيهية لألطفال بشارع 
السويلم

يهدف إلى تعزيز اإلرث السعودي الثقافي من خالل إقامة وتفعيل فعاليات بامتداد شارع السويلم 
الذي يبلغ طوله 400 متـر. وذلك في كل يوم سبت على مدار أربع أشهر.

مشروع إدارة فعالية بينالي الدرعية
 للفن املعاصر، وهو فرصة للترويج ملكانة اململكة العربية السعودية 

ً
 دوليا

ً
بينالي الدرعية معرضا

كمركز فني. سيعقد البينالي كل عام بالتناوب، مع التركيز على الفنون البصرية ملدة عام، والتصميم 
لعام آخر.

فعاليات موسم الرياض
تقدم الوزارة عدد من الفعاليات التي تخدم قطاع أو أكثـر من القطاعات الثقافية في موسم 

العالقة. الجهات ذات  بالتنسيق مع  الثقافي  املشهد  لتعزيز  إطار سعيها  في  الرياض، وذلك 

التحول الرقمي لخدمة مهمات العمل
ل على املوظفيـن حجوزات السفر ملهمات العمل، من طيـران  حيث تم تطوير منصة إلكترونية تسّهِ

وفنادق ومواصالت.

تجهيز مستودع األعمال الفنية.

يهدف املشروع إلى حفظ ورقمنة الوثائق الخاصة بمنظومة الثقافة.مشروع األرشفة اإللكترونية
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كما يمكن تناول تلك الفعاليات من خالل الجدول املرفق:

وصف الفعاليةاسم الفعالية#

1
سوق املزارعين )منطقة 

الرياض(

فعالية تسعى لدعم املزارعين املحليين، من خالل عرض منتجاتهم وبيعها بشكٍل مباشر 

على املستهلكين.

2
سوق املزارعين )املنطقة 

الغربية(

فعالية تسعى لدعم املزارعين املحليين، من خالل عرض منتجاتهم وبيعها بشكٍل مباشر 

على املستهلكين.

مهرجان طائف الورد3

جاءت النسخة الثانية من مهرجان طائف الورد بمستوى عالمي، يهدف إلى إبراز 

الطائف كمدينة للورد على خارطة العالم. وقد تضمن املهرجان 10 فعاليات مصاحبة 

تم العمل عليها بالشراكة مع القطاعات الحكومية والخاصة.

مهرجان رجال الطيب4

رحلة تفاعلية تهدف إلى اكتشاف الثقافة األصيلة لرجال أملع وإبراز إرثها الثقافي الفريد 

بين سفوح الجبال وسهول األودية. وقد أقيم املهرجان في دورته الثانية لهذا العام تحت 

شعار )تسعة قرون من الشموخ(.

أرقام الفعاليات الثقافية

عدد الفعاليات الثقافيةعدد أيام الفعاليات الثقافية
عدد مناطق وزوار 
الفعاليات الثقافية

عدد املناطق اإلداريةالفعاليات املكانيةالفعاليات املكانية

عدد املدنالفعاليات االفتراضيةالفعاليات االفتراضية

إجمالي عدد الحضوراإلجمالياإلجمالي

ً
8 مناطق36 فعالية1081 يوما

ً
46ً فعالية1091 يوما

زائـــــــرا
 2,191,129

101013
مدينةفعالياتأيـــــام

الفعاليات الثقافية
أطلقت وزارة الثقافة ووكاالتها وهيئاتها التابعة العديد من الفعاليات الثقافية على مدار عام 2021م، والتـي تنوعت بيـن فعاليات 

مكانية حضورية أقيمت في مختلف مناطق اململكة، وبيـن فعاليات أخرى افتراضية.
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5
مهرجان القط العسيري 

للتصميم

 ،
ً
القط العسيري؛ هو أحد الزخارف الفريدة التي تتزّين بها البيوت في منطقة عسير قديما

ويهدف املهرجان إلى إعادة إحياء أفضل األمثلة على لوحات القط العسيري، وتعزيز 

مشاركة املجتمع في إنشاء جداريات جديدة.

ملتقى الترجمة6

يمثل هذا امللتقى منصة دولية تهدف إلى تشجيع التواصل العالمي بين العاملين في 

ميدان الترجمة، وإثراء حركة الترجمة من وإلى العربية. وقد تضمن امللتقى العديد من 

الفعاليات املصاحبة من جلسات حوارية، وورش عمل تتناول أهم قضايا الترجمة 

الحديثة.

مستقبل األزياء7

ملتقى يضم أهم وأبرز الشخصيات العاملة في قطاع األزياء، وأشهر املصممين وأصحاب 

املشاريع في اململكة العربية السعودية. حيث يهدف إلى التفاعل وتبادل الخبرات بين 

املختصين واملهتمين، من خالل عقد ندوات، وورش عمل ومحاضرات، تتطرق إلى 

التحديات، والتوجهات، والتطورات الحالية في صناعة األزياء العاملية.

مهرجان بريدة للتمور8

مهرجان ثقافي وتجاري بمستوى عالمي، يعكس الثقافة والتراث األصيل التي تتمتع به 

 آخر يهتم بتسليط 
ً
 لألسر املنتجة، و14 جناحا

ً
منطقة القصيم. تم تخصيص 15 جناحا

الضوء على التراث السعودي. وقد أقيمت عدة فعاليات ومسرحيات وأمسيات ثقافية 

مصاحبة لهذا املهرجان.

برنامج ثقافتنا هويتنا9

هو مشروع أطلقته وزارة الثقافة، بهدف تعزيز املحتوى واإلرث الثقافي السعودي، ودعم 

املوهوبين واملمارسين للمهن الثقافية، لتقديم املنتجات الثقافية املتنوعة في عدد من 

املواقع الحيوية في اململكة.

10
مهرجان البحر األحمر 

السينمائي

تظاهرة سينمائية دولية في قلب جدة، تركز على املواهب السعودية الصاعدة، واألعمال 

 إلى تناول األنماط السينمائية الحديثة حول العالم.
ً
العربية الجديدة. إضافة

11
التفعيالت الثقافية 

املصاحبة لكأس 

السعودية للخيل

حيث نظّمت وزارة الثقافة مجموعة من الفعاليات املصاحبة لكأس السعودية للخيل 

في ميدان امللك عبدالعزيز للفروسية.

على سبيل املثال:
تصميم معزوفة موسيقية خاصة بنادي سباقات الخيل.	�
ٍم عن الخيل.	�

َ
 مدمجة بقصائد وِحك

ً
 وأعماال

ً
إصدارات تتضمن صورا

عروض حية مباشرة للحرفيين السعوديين	�
إقامة معرض “تاريخنا والخيل”.	�
إعداد مجسمات فنية للخيل العربي في مواقع مختلفة بالرياض.	�
تصميم دليل قواعد اللباس للحضور.	�
منح قطعة محاكة من السدو للخيل الفائز بالسباق.	�
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12
الثقافة في أروقة مطار 

عرعر الجديد

شاركت وزارة الثقافة في حفل افتتاح مطار عرعر الجديد الذي نظمته الهيئة العامة 

ع يتضمن أنشطة ثقافية في أروقة  للطيران املدني. وذلك بتنفيذها لبرنامج ثقافي منوَّ

املطار وممراته وصاالت االنتظار. ومنها لوحات فنية، وركن للتعريف بالخط العربي 

وجمالياته، وفرق موسيقية لعزف املوسيقى الحية.

سوق التمور13

سوق شعبي أقيم في الدرعية، يعرض أجود أنواع التمور التي جادت بها مزارع اململكة. 

ويهدف هذا السوق إلى دعم املزارعين املحليين، وفتح مجال لهم في بيع منتجاتهم بشكٍل 

مباشر للزوار.

الجوائز الثقافية الوطنية14

تجّمع يهدف إلى االحتفاء بُصّناع اإلبداع السعوديين في كافة القطاعات الثقافية. وقد 

ج  ُعقد الحفل الختامي بنسخته الثانية بحضور سمو أمير منطقة الرياض، حيث توَّ

سموه العديد من مبدعي ومبدعات الوطن.

15
معرض رحلة الكتابة 

والخط

معرض يجمع األعمال اإلبداعية لكبار املصممين املعاصرين في اململكة العربية 

السعودية، ومختلف دول العالم، وذلك لالحتفاء بالقيمة الثقافية لفن الخط العربي.

مهرجان أفالم السعودية16

لقاء يجمع صانعي األفالم السعوديين، بهدف تطوير وإثراء صناعة األفالم داخل 

السعودية، من خالل عرض أحدث األفالم اإلبداعية التي تتنافس للحصول على جوائز 

النخلة الذهبية.

أدباء املستقبل17
هي سلسلة من ورش العمل املكثفة لكتابة القصة، وتعزيز مهارات الكتابة اإلبداعية 

لدى األطفال واليافعين.

18
أمسية سردية "التأثير 

النف�ضي للرواية"

أمسية أدبية ملتخصصين في العالج النف�ضي، تناولت قراءة نصوص سردية ونقدها، 

الكتشاف أثر الرواية على القارئ، وسبل مساندتها للعالج النف�ضي.

أسبوع الطفل19
أسبوع مليء بالفعاليات الثقافية واملحاضرات املخصصة لألطفال. وقد شهد حضور 

اب القصص والحكايات. العديد من كتَّ

ملتقى األدباء20
أمسيات أدبية تتضمن لقاءات وحوارات بين الشعراء واألدباء، واملؤلفين واملثقفين، 

حول عدة مواضيع في األدب السعودي.

21
فعاليات اليوم الوطني الـ 

91 في قصر املصمك

جولة تفاعلية تضم مجموعة من الفعاليات الخاصة باليوم الوطني، كالعرض املرئي 

على جدار قصر املصمك، ومشاهدة لعروض الفرق الشعبية.

22
فعالية وطن ودار في عدة 

مناطق

وهي فعاليات ثقافية أقيمت في ثالث مناطق باململكة )الرياض، وجدة، والدمام(، تحتفي 

باليوم الوطني الـ 91 عن طريق ممر زمني يوضح املراحل التي مرت بها اململكة. وتهدف إلى 

تقديم سرد تاريخي مللوك وقادة اململكة العظماء، واالحتفاء بالعلم الوطني وقصة تطوره 

عبر التاريخ، وإبراز أهم الشخصيات الثقافية التي أسهمت في تطوير الثقافة السعودية.
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قافلة الفل23

مجموعة من األمسيات الشعرية التي أقيمت في ثالث مناطق باململكة )الرياض، 

والقصيم، والجوف(، وذلك بهدف نشر املحتوى األدبي بمختلف مناطق اململكة العربية 

السعودية. وشهدت هذه األمسيات حضور نخبة من األدباء والشعراء والفنانين.

24
فعاليات اليوم الوطني 

السعودي الـ 91 في 

املدينة املنورة

فعاليات ثقافية بمناسبة اليوم الوطني، تناولت التطورات الثقافية التي مرت بها 

اململكة.

شواهد على الفن25
 ولوحات إبداعية أنتجها فنانون سعوديون 

ً
معرض فني أقيم في الرياض، يتضمن أعماال

على مدى خمسة عقود.

26
معرض الخطاط محمد 

سالم باجنيد

معرض يضم أهم األعمال الفنية واملخطوطات العربية للفنان الراحل محمد سالم 

باجنيد.

27
أمسية األمل الذي ال 

ينتهي
أمسية غنائية أقيمت للفنان عبدالرحمن محمد في مدينة جدة.

سيرك دو سوليه28

عرض بشكٍل إبداعي ومستمر، وترافقها موسيقى خاصة 
ُ
لوحات فنية فريدة ومتنوعة ت

 من 
ً
للمزيد من الحماس واملتعة. ويعمل على تأدية تلك العروض أكثر من 40 عارضا

املحترفين العامليين. كما أن هناك عرض يتضمن تقديم قصة واقعية لالعب مي�ضي، 

ومسيرته الكروية منذ الصغر إلى أن أصبح من أعظم العبي كرة القدم في العالم.

األع�ضى29

أقيمت هذه الفعالية في حي منفوحة التاريخي، لسرد قصة حياة شاعرها "أع�ضى 

قات الشعر ما قبل اإلسالم. وتتضمن الفعالية مجموعة 
ّ
منفوحة"، وهو أحد كّتاب معل

متنوعة من األنشطة الثقافية.

30
خلوها )مبادرة فن 

املحاورة(

أمسية ألحد فنون الشعر الشعبي )املحاورة( التي تعتمد على الكالم املوزون ذي القافية 

الواحدة، حيث يلّحن املتنافسون شعرهم بصورة ارتجالية، ويتمتع شعر املحاورة 

بجماهيرية كبيرة، وله كذلك عدة مسميات، ومنها: )املحاورة، والرّدية، والقلطة(.

فعالية شارع السويلم31

فعاليات ثقافية متنوعة، ما بين مسرحيات، وورش عمل، وعروض متجولة، وحوائط 

تفاعلية موجهة للعائلة بشكل عام، واألطفال بشكل خاص في كل يوم سبت من كل 

أسبوع. تشترك بها املحالت التجارية بشارع السويلم الشهير في وسط الرياض.

32

التفعيل الثقافي في 

الصاالت التنفيذية 

الداخلية والدولية في 

مطار امللك خالد الدولي

قدمت وزارة الثقافة وهيئاتها املختصة مقترحات لألعمال واملقتنيات الثقافية، التي 

يمكن أن تساهم في تطوير البيئة الداخلية للمكتب التنفيذي ملطار امللك خالد الدولي 

بالرياض.
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33
قفز السعودية "جوالت 

الرياض لقفز الحواجز"

 من إثارة رياضة قفز الحواجز، والفعاليات 
ً
 مبهرا

ً
تقدم فعالية قفز السعودية مزيجا

الترفيهية املصاحبة. كما تتضمن معارض وحفالت غنائية ممتعة.

34
فعاليات عام الخط 

العربي

معرض فّني للخط العربي املعاصر، يستعرض من خالله أبرز املبادرات واملشاريع 

 
ً
واملنجزات التي نفذتها وزارة الثقافة في عام الخط العربي. كما تضمنت الفعالية معرضا

 للتصوير التفاعلي مع الحضور بأفكار تقنية مبتكرة، ونماذج من أعمال 
ً
متخصصا

محترفي وهواة الخط العربي.

معرض بينالي الدرعية35

أول معرض بينالي دولي يكشف عن جوهر الفنون املعاصرة بمختلف أشكالها. يعزز 

 .
ً
 ودوليا

ً
 إقليميا

ً
 ثقافيا

ً
هذا املعرض من مكانة اململكة العربية السعودية بوصفها مركزا

حيث يشتمل على أكثر من 200 حدث ثقافي متنوع، بين جلسات حوارية تناقش مواضيع 

تعليمية مميزة في القطاع الثقافي، وورش عمل تقدم تجارب تعليمية فريدة من نوعها في 

ر عدة أنشطة تشجع على املشاركة  ِ
ّ
مجاالت فنية وثقافية مختلفة، وتجارب إبداعية توف

 عن محاضرات متخصصة ومكثفة، وزيارات مدرسية يومية 
ً
واالستكشاف. فضال

لطالب املدارس العامة والخاصة.

36
مؤتمر الرياض الدولي 

للفلسفة

لقاء يجمع املختصين في الفلسفة ونظرياتها واملهتمين بتطبيقاتها الحديثة من جميع 

 متنوع االهتمامات والخبرات والخلفيات األكاديمية 
ً
أنحاء العالم. يستهدف حضورا

واملهنية. حيث يسعى إلى بناء شراكات استراتيجية مع كافة الجهات املعنية من 
 عن تضافر جهودهم لدعم حضور 

ً
القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، بحثا

الفلسفة وامتداداتها الفكرية والثقافية واملعرفية في كافة مجاالت الحياة ودول العالم، 

لبناء جسور راسخة فيما بينها قائمة على أسس فكرية ومعرفية مشتركة.

ضيف بدر37

عبارة عن أمسيات متجددة من خالل بث مباشر عبر صفحة األمير بدر بن عبدهللا بن 

فرحان آل سعود في تطبيق اإلنستقرام..

الضيوف:
صاحب السمو امللكي األمير بدر بن عبداملحسن بن عبدالعزيز آل سعود	�
الدكتور عبدالعزيز بن محي الدين خواجة	�
الدكتور فهد السماري	�
الفنان عبادي الجوهر	�
الفنانة أصالة نصري	�
الفنان رابح صقر	�
الدكتور خالد الزعاق	�
الدكتور عيد اليحيى	�
الفنان عبداملجيد عبدهللا	�
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وصف الفعاليةاسم الفعالية#

اليوم العالمي للمتاحف38

 في املتحف 
ً
 افتراضيا

ً
 موسيقيا

ً
أقامت هيئة املتاحف التابعة لوزارة الثقافة، عرضا

الوطني بالرياض، وذلك ضمن مشاركتها لالحتفاء باليوم العالمي للمتاحف. وقد شارك 

مجموعة من الفنانين ضمن هذا العرض، ومنهم: سوسن البهيتي، عبدهللا سعد، محمد 

القثمي، وإلفين، وجو هودسون، ودنيل تشيمينيلو.

يوم الترجمة العالمي39
فعالية افتراضية تحتفل بدور الترجمة واملترجمين في نقل الثقافات والعلم بين اللغات 

والحضارات املختلفة.

مستقبل األزياء40
 الستكشاف مستقبل 

ً
 للجميع من كل أنحاء حول العالم، ومهيأة

ً
منصة رقمية متاحة

صناعة أزياء أكثر استدامة.
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مي القسم السادس: الهيكل التنظ�ي

 لهيكلها التنظيمـي املعتمد في عام 2020م تنفيذ مهامها في تمكين وتشجيع القطاع الثقافي السعودي، وذلك 
ً
تتولى وزارة الثقافة وفقا

ضمن وحداته التنظيمية الرئيسية من الوكاالت واإلدارات العامة، ابتداء من املستوى التنظيمـي األول، وهو صاحب الصالحية 

)الوزير( إلى املستوى التنظيمـي الثالث.

وكالة الشؤون القانونية واألنظمة

اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية

اإلدارة العامة للتخطيط واألداء 
ومكتب تحقيق الرؤية

اإلدارة العامة لألنظمة واللوائح 

اإلدارة العامة لالستشارات 
القانونية

وكالة االستراتيجيات 
والسياسات الثقافية

وكالة العالقات 
الثقافية الدولية

وكالة الشراكات 
الوطنية والتطوير

وكالة الخدمات 
املشتركة
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وزير الثقافة
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نائب الوزير

وكالة الحوكمة وشؤون املجالس 
واللجان

مركز املشاريع التطويرية الخاصة

اإلدارة العامة للتميز التشغيلي
اإلدارة العامة لاللتزام وإدارة 

املخاطر

اإلدارة العامة للحوكمة

اإلدارة العامة لشؤون اللجان 
وأمانات ومجالس إدارة الهيئات

وكالة الفعاليات وكالة التواصل واإلعالم
واملهرجانات الثقافية

وكالة األصول واملراكز 
الثقافية
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إدارة األمن السيبراني
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مقدمة
 يبدأ من سمو وزير الثقافة ويتفرع إلى وكاالت وإدارات تعمل على تنفيذ كافة متطلبات القطاع 

ً
 تنظيميا

ً
وضعت وزارة الثقافة هيكال

الثقافي، من دعم وتمكيـن، وتتفرع مهام اإلدارات والوكاالت بحسب اختصاصها، وذلك على النحو التالي:

وكالة الشؤون القانونية واألنظمة
تعمل الوكالة على تقديم كافة الخدمات ذات الطبيعة القانونية للوزارة وهيئاتها والجهات التابعة لها، والتـي 

تشمل على تقديم اآلراء واالستشارات والدراسات القانونية، وإعداد ومراجعة العقود ومذكرات التفاهم 

واالتفاقيات، وفهم وتحليل االستراتيجيات والسياسات لتحديد االحتياج التشريعي، إلى جانب صياغتها 

في  القضائية، واملشاركة  أمام الجهات  لها  التابعة  الوزارة والهيئات والجهات  لألنظمة واللوائح، وتمثيل 

أعمال اللجان الداخلية والخارجية املتطلبة للدعم القانوني؛ وهي تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات القانونية، 

واملشاركة في مبادرات قانونية للوزارة والهيئات والجهات التابعة لها؛ وتندرج تحت الوكالة إدارتان عامتان، هي: 

اإلدارة العامة لألنظمة واللوائح	�

وهي معنية بصياغة وتحديث ومراجعة السياسات واللوائح املتعلقة بالوزارة والهيئات والجهات التابعة لها، 

وتندرج تحت اإلدارة العامة إدارتان فرعيتان، هي:

إدارة التحليل والتقييم.. 1

إدارة التطوير واملراجعة.. 2

اإلدارة العامة لالستشارات القانونية	�

وهي معنية بتقديم الخدمات االستشارية للوزارة والهيئات والجهات التابعة لها، بما في ذلك تحرير ومراجعة 

العقود، ومراجعة الوثائق ذات األثر القانوني، والتعامل مع الشؤون القانونية الخارجية؛ وتندرج تحت 

اإلدارة العامة إدارتان فرعيتان، هي:

إدارة التعامالت.. 1

إدارة البحوث والدراسات القانونية.. 2

اإلدارات والوكاالت
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ان الس واللحج وكالة الحوكمة وشؤون املحج
تعمل الوكالة على تطوير النموذج العام لحوكمة الوزارة واملنظومة الثقافية، وتشكيل املجالس واللجان، 

 لألنظمة واللوائح املتبعة، إلى جانب عملها على إدارة وتفعيل 
ً
وإعداد مواثيق عملها وتحديد صالحياتها تبعا

وتيسير أعمال مجالس ولجان املنظومة؛ وهي تهدف إلى توسيع وترسيخ نموذج حوكمة وفق أفضل املمارسات، 

 على مستوى اململكة. وتندرج تحت الوكالة إدارتان عامتان، هي:
ً
ُيعّد رائدا

اإلدارة العامة للحوكمة	�

وهي معنية بضمان تحديد واضـح لألدوار واملسؤوليات بيـن الوحدات التنظيمية في وزارة الثقافة، وهيئاتها 

واللجان واملجالس والجهات التابعة لها، وإعداد وتحديث نموذج الحوكمة، باإلضافة إلى تقديمها املشورة 

والتوصية فيما يتعلق بالحوكمة وبسياسات إدارات الوزارة، وتندرج تحتها إدارتان فرعيتان، هي:

إدارة كفاءة الحوكمة. 1

إدارة حوكمة املنظومة الثقافية. 2

اإلدارة العامة لشؤون اللجان وأمانات ومجالس إدارة الهيئات 	�

وهي معنية بالتخطيط واإلعداد الجتماعات املجالس ولجانها الداخلية والخارجية، والتنسيق مع كافة أعضاء 

املجالس واللجان حول االجتماعات، ومواءمة القرارات املنبثقة من املجالس واللجان، وتندرج تحتها إدارتان 

فرعيتان، هي: 

إدارة األمانة العامة للمجالس. 1

إدارة األمانة العامة للجان. 2

مركز املشاريع التطويرية الحفاصة
وهو معنـي بإنجاز ودعم برامج ومشاريع املدن التاريخية؛ من املخططات االستراتيجية الرئيسية وحتـى مرحلة 

الترميم والتفعيل لتلك املناطق، مع املحافظة على هويتها التاريخية، إلى جانب عملها على تسجيلها في اليونسكو 

ضمن قائمة التـراث العاملـي. ويحرص املركز من خالل تنفيذه للمشاريع على خلق مواءمة دائمة مع الجهات 

 لحوكمة فاعلة، 
ً
الخارجية ذات العالقة، وربط عمليات التنفيذ واإلنجاز بسياسات وإجراءات الوزارة ضمانا

كما يعمل املركز على التكليفات التـي يتم التوجيه بها من سمو الوزير بسرعة وفاعلية ملشاريع عدة ومتنوعة. 
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عة الداخلية اإلدارة العامة للمرا�ج
تختص اإلدارة بتقديم التأكيدات والخدمات االستشارية بما يضمن تقديم قيمة إضافية للوزارة والهيئات 

والجهات التابعة لها، وتحسين عملياتها، وتحقيق أهدافها من خالل اتباع أسلوب منهجـي منظم لتقييم 

وتحسين فاعلية الحوكمة وإدارة املخاطر والرقابة، باإلضافة إلى تنفيذها لألنشطة باتباع منهجية املراجعة 

املبنية على املخاطر؛ لتركيـز املهام على املخاطر ذات األولوية، كما تعمل اإلدارة على تحقيق االستفادة املثلى 

من املوارد املتاحة، وتوزيعها على اإلدارات حسب االختصاص للمحافظة على املال العام، وتحقيق الكفاءة 

في اإلنفاق؛ وتندرج تحت اإلدارة أربع إداراٍت فرعية، هي:
إدارة املراجعة املؤسسية	�
إدارة املراجعة املالية	�
إدارة مراجعة تقنية املعلومات	�
إدارة املتابعة	�

اإلدارة العامة للتخطيط واألداء ومكتب تحقيق الرؤية
تختص اإلدارة بضمان تكامل الخطط التنفيذية في تحقيق أهداف ومستهدفات االستراتيجية الوطنية 

للثقافة من خالل دعم الوزارة والهيئات الثقافية في إعداد خارطة الطريق والخطط السنوية للمبادرات 

واملشاريع، ودعم اعتمادها ومتابعة تنفيذها، باإلضافة إلى دعم اتخاذ القرار من خالل توفيـر بيانات موثوقة 

عن حالة املبادرات، ومدى مساهمتها في تحقيق املستهدفات، واألولويات االستراتيجية ودفع إنجاز املبادرات 

وتقييمها بشكل دوري، كما يختص مكتب تحقيق الرؤية بالتخطيط االستراتيجي ووضع خطة شاملة لجميع 

تحقيق  برامج  واستراتيجيات  وقطاعاتها،  للوزارة  العامة  االستراتيجية  املستهدفات  يخدم  بما  املبادرات 

رؤية اململكة 2030، وإدارة العالقة مع برامج الرؤية والدعم بطلبات التمويل للمبادرات، ووضع الخطط 

التفصيلية االستـراتيجية لكل مبادرة؛ للتأكد من تكاملها على مستوى برامج تحقيق الرؤية، باإلضافة إلدارة 

ومتابعة تنفيذ املبادرات؛ لضمان تحقيق املستهدفات االستراتيجية، وكفاءتها، وتحديد مناطق الضعف، 

وتقييم األثر واملنجزات املستهدفة، وأثرها على كافة املبادرات، وتوجيه املبادرات وبرامج الوزارة الخاصة 

والداخلية بما يتناسب مع املستهدفات االستراتيجية والخطط التنفيذية.
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وكالة الشراكات الوطنية والتطوير
تعمل الوكالة على رفع مساهمة املوارد الحكومية في تطوير القطاع الثقافي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، 

إلى جانب عملها على تحسين عمليات التـرخيص لألنشطة الثقافية، وتعزيز إمكانات القطاعات الثقافية، 

وتمكيـن املواهب والقدرات الثقافية وتطويرهم، وتندرج تحت الوكالة ثالث إدارات عامة، هي:
اإلدارة العامة لتنمية القدرات الثقافية	�

وهي معنية بتطوير القدرات واملهارات الثقافية والفنية ألفراد املجتمع عبـر منظومة من السياسات واملعاييـر 

والبرامج األكاديمية، وفرص التعلم التـي تثـري اإلبداع الثقافي في اململكة. 
اإلدارة العامة لشراكات القطاع العام	�

وهي معنية بتوفيـر بيئة تنظيمية ممكنة للقطاع الثقافي، ومواءمة الجهود الحكومية واملبادرات التكاملية، 

إضافة إلى عملها على توفيـر تمويل حكومي إضافي. 
اإلدارة العامة لشراكات القطاع الخاص	�

وهـي معنيــــــة بزيــــادة االستثمـــــار ومشاركــــة القطـــــاع الخـــــاص، إضــــــافة إلى عملهــــــا على زيــــادة األثــــر االجتمــاعـــي 

واالقتصـــادي؛ كاستحداث الوظائف، واالستعانة بخبـرات القطاع الخاص.   
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ركة وكالة الحفدمات املش�ت
تندرج تحت الوكالة خمس إدارات عامة، وهي:

اإلدارة العامة للتحول الرقمي وتقنية املعلومات:	�

تختص اإلدارة بتمكيـن دور الوزارة وهيئاتها والجهات التابعة لها في الكيان الثقافي السعودي، وأن يكون للشؤون التقنية والرقمية 

دور محوري في تحديد األسس، إلى جانب تقديم املفاهيم املبتكرة، وتوفيـر سبل الوصول العاملـي إلى الثـراء الثقافي بما يتناسب مع 

ثقافة اململكة عبـر تحقيق رقمنة لتجربة الثقافة، وتمكيـن قنوات التعاون داخل املنظومة، ورقمنة عمليات األعمال وأتمتتها؛ 

 في مجال االبتكار الرقمـي؛ وهي تهدف 
ً
لتحقيق ريادة االبتكار في التقنيات والحلول الرقمية، وأن تكون الوزارة الجهة الرائدة إقليميا

إلى تمكين التعاون مع مختلف الجهات الحكومية، وتطوير عمليات تقنية املعلومات، وتوسيع البنية التحتية للنظام البيئي الثقافي؛ 

وتندرج تحت اإلدارة العامة سبع إدارات فرعية، هي:

إدارة شراكة األعمال. 1

مكتبة البنية املؤسسية. 2

اإلدارة االستراتيجية والحوكمة. 3

إدارة التشغيل. 4

إدارة املنصات الرقمية. 5

إدارة تقديم الخدمات. 6

إدارة األنظمة الداخلية. 7

اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية ومركز الوثائق واملحفوظات	�

تختص هذه اإلدارة بخدمة املستفيدين من منسوبي للمنظومة أو ضيوفها؛ عبـر تأميـن أهم االحتياجات الالزمة لتمكينهم من 

ممارسة أعمالهم بيسر وسهولة، إلى جانب عملها على رفع معدل رضا املستفيدين من الخدمات؛ وتندرج تحت اإلدارة العامة أربع 

إدارات فرعية، هي:

مركز الوثائق واملحفوظات. 1

إدارة الخدمات اإلدارية. 2

إدارة العالقات الحكومية. 3

إدارة املراسم والتشريفات. 4

 
اإلدارة العامة للشؤون املالية	�

تختص اإلدارة بتمثيل الوزارة أمام الجهات السيادية والرقابية لتزويدها بكافة املعلومات املالية واإلحصائية، وهي معنية بمتابعة 

سير األعمال، واتخاذ القرارات في الوقت املناسب، وتخطيط وتنفيذ البرامج واملشاريع والدعم في تنفيذ األهداف االستراتيجية 

للمنظومة الثقافية، وتندرج تحت اإلدارة العامة إدارتان فرعيتان، هما:

إدارة التخطيط وامليزانية. 1

اإلدارة املالية. 2
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اإلدارة العامة للشؤون الهندسية واملـرافق	�

تختص اإلدارة بتقديم جميع الخدمات الهندسية، من تخطيط وتصميم وتنفيذ وضبط املشاريع، وإدارة املرافق، وتوفيـر خدمات 

الصيانة، إلى جانب عملها على خدمات األمن والسالمة؛ وهـي تهدف إلى: رفع جودة املخرجات الهندسية، وتحقيق كفاءة اإلنفاق في 

تقديم الخدمات وإدارة األصول؛ وتندرج تحت اإلدارة العامة ثالث إدارات فرعية، هي:

إدارة التخطيط وضبط املشاريع. 1

إدارة التنفيذ والتصميم. 2

إدارة املرافق. 3

اإلدارة العامة للمشتريات والعقود	�

تختص اإلدارة بتنظيم كافة عمليات الشراء، واإلجراءات الشرائية، وتعمل على االرتقاء بها للوصول إلى أعلى املستويات االحترافية 

واملهنية بما يتوافق مع اللوائح واألنظمة املتبعة في عمليات تأمين املنافسات واملشتريات الحكومية، إلى جانب تأميـن كافة احتياجات 

الوزارة والهيئات والجهات التابعة لها في الوقت والسعر املناسب، وبالجودة املناسبة، وتندرج تحت اإلدارة العامة ثالث إدارات 

فرعية، هي:

إدارة املناقصات واملشتريات . 1

إدارة العقود. 2

إدارة اإلسناد واملوردين. 3
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وكالة التواصل واإلعالم
تعمل الوكالة على بناء وتطوير استراتيجيات التواصل للوزارة والهيئات والجهات التابعة لها؛ بما في ذلك 

املشاريع والفعاليات واملبادرات والحمالت، إلى جانب تنفيذ املتطلبات االتصالية من إعداد املحتوى الن�ضي 

والبصري واملسموع، وصناعة املنشورات الرقمية واملطبوعة، وتصميم الهوية البصرية، والتسويق واملشاركة 

، باإلضافة إلى مهام إدارة 
ً
 ودوليا

ً
 وإقليميا

ً
املجتمعية، واملواكبة اإلعالمية عبر مختلف الوسائل اإلعالمية محليا

العالقات مع املراجعيـن واملستفيدين وعموم الجمهور، كما تعمل على إمداد ومشاركة الجهات الحكومية 

والجهات ذات العالقة باملحتوى الثقافي؛ وتندرج تحت الوكالة إدارة عامة واحدة، وخمس إدارات فرعية، هي:

اإلدارة العامة لإلعالم والعالقات العامة	�

وهي معنية بإعداد الخطط واالستراتيجيات اإلعالمية، وإنتاج املحتوى اإلعالمي للوزارة والهيئات والجهات 

التابعة لها، إلى جانب إدارة العالقات العامة مع األطراف ذات العالقة من جهات حكومية وخاصة وأفراد، 

وإدارة وتنظيم وتغطية أي حدث إعالمي مرتبط بأنشطة الوزارة والهيئات والجهات التابعة لها؛ وتندرج تحت 

اإلدارة العامة ثالث إدارات فرعية، وهي:

إدارة العالقات العامة. 1

إدارة املحتوى. 2

إدارة املركز اإلعالمي الثقافي. 3

  واإلدارتان الفرعيتان التاليتان:

إدارة التصميم والهوية املؤسسية. 1

إدارة التواصل واملشاركة املجتمعية. 2



 وزارة الثقافة  |  103

انات وكالة الفعاليات الثقافية واملهر�ج
بقطاع  املعنية  االستراتيجيات  تطوير  على  الوكالة  تعمل 

الفعاليات الثقافية، والسياق التشغيلي لها من تخطيط وإدارة 

الزوار  تجربة  وتطوير  تحسين  على  عملها  جانب  إلى  وتنفيذ، 

هي: عامة،  إدارات  ثالث  الوكالة  تحت  وتندرج  للفعاليات، 
اإلدارة العامة لتخطيط الفعاليات	�

وهي معنية بوضع الخطط التطويرية وتحليل االحتياجات، إلى 

جانب دراستها لآلثار املتوقعة وتوفيـر أفضل الحلول املبتكرة، 

للفعاليات  إقامتها  في  الوزارة  وقدرات  إمكانيات  لتعزيز  وذلك 

الثقافية. واملهرجانات 
اإلدارة العامة لتنظيم الفعاليات	�

وهي معنية بوضع وتطوير وتحديث الضوابط والشروط لتنظيم 
الحلول  أفضل  وتوفيـر  الثقافية،  واملهرجانات  الفعاليات 

إقامتها  في  الوزارة  وقدرات  إمكانيات  لتعزيز  وذلك  املبتكرة، 

الثقافية. واملهرجانات  للفعاليات 
اإلدارة العامة ملهرجان الجنادرية	�

وهي معنية بتخطيط وتنظيم وتنفيذ املهرجان الوطنـي للتـراث 

والثقافة.

وكالة األصول واملراكز الثقافية
في  الثقافية  التحتية  البنية  وتطوير  تعزيز  على  الوكالة  تعمل 

واملراكز  األصول  وتنمية  وتطوير  السعودية،  العربية  اململكة 

الثقافية وضمان تشغيلها، وتنسيق الجهود بما يضمن بنائها، 

للوزارة  التابعة  املراكز  في  الثقافي  املحتوى  عرض  جانب  إلى 

السنوية  الخطط  إعداد  على  اإلشراف  جانب  إلى  وهيئاتها، 

وامليزانية التقديرية لنشاطاتها، واإلشراف على وضع السياسات 

التنظيمية والقواعد والتعليمات واإلجراءات والبرامج الزمنية 

املتصلة بأعمالها، باإلضافة إلى إشرافها على متابعة تطبيقها 

إدارتان عامتان، هما: الوكالة  بعد االعتماد، وتندرج تحت 
اإلدارة العامة لتفعيل برامج األصول الثقافية	�

الوزارة من األصول واملراكز،  وهي معنية بتحديد احتياجات 

وعمل دراسات الجدوى لها، إلى جانب وضع البرامج الالزمة التي 
من شأنها أن تسهم في عرض املحتوى الثقافي املعلق باألصول 

الثقافية. واملراكز 
اإلدارة العامة لتطوير األصول واملراكز الثقافية	�

وهي معنية بضمان تطوير األصول واملراكز التـي تشرف عليها 

والبرامج  الخطط  وضع  جانب  إلى  وفاعلية،  بكفاءة  الوزارة 

إقرارها. بعد  وتنفيذها  العامة،  لإلدارة 
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اإلدارة العامة لرأس املال البشري
تختص اإلدارة بكافة ما يتعلق برأس املال البشري في الوزارة، 

املنظمة،  لهيكلة  وبناٍء  وتطويرها،  للمواهب،  استقطاب  من 

وتحديد سياساتها العملية، إلى جانب إدارتها لألداء واالرتباط 

الوظيفي والتواصل الداخلي في املنظومة؛ كما تهدف إلى خلق 

وتمكيـن  واملواهب،  للكفاءات  وجاذبة  ملنتسبيها،  آمنة  بيئة 

عبـر  وذلك  ومساهماتهم،  بمجهوداتهم  واالعتـراف  املوظفيـن 

 إلى بناء القوى البشرية 
ً
إشراكهم في صناعة القرارات، إضافة

في املستقبل؛ وتندرج تحت  الثقافي  التحول  لقيادة  وتطويرها 

اإلدارة ست إدارات فرعية، هي: 
استراتيجية رأس املال البشري والتطوير التنظيمي	�
إدارة املواهب	�
إدارة استقطاب الكفاءات	�
إدارة عمليات رأس املال البشري	�
إدارة التواصل الداخلي واالندماج الوظيفي	�
إدارة شركاء األعمال	�
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اإلدارة العامة للتنفيذ وإدارة املشاريع
تختص اإلدارة بوضع املنهجيات املتعلقة بإدارة املشاريع، والحوكمة، والسياسات واإلجراءات، إلى جانب تنفيذها ودعمها للمشاريع 

املسندة من الوزارة، وتقديم التعاون والتوعية وبناء الخبـرات بعد األخذ بالتجارب واملرئيات واملالحظات؛ وهي تهدف إلى رفع جودة 

، وحوكمة إجراءات إدارة املشاريع وأتمتة أنظمتها عبـر تطبيق األنظمة 
ً
إدارة املشاريع وتنفيذها عبـر وضع منهجيات معتمدة عامليا

اإللكتـرونية إلدارة املشاريع؛ وتندرج تحت اإلدارة ثالث إدارات فرعية، هي:
إدارة البرامج النوعية	�
إدارة البرامج القطاعية	�
إدارة التخطيط والعمليات	�

رف التشغيل�ي اإلدارة العامة لل�تم�ي
التشغيلي وتمكيـن  التميـز  بتنفيذ استـراتيجية  تختص اإلدارة 

أدائها  كفاءة  ورفع  تميزها  لتحقيق  وذلك  الثقافية  املنظومة 

التشغيلي؛ عبـر تحسين مستمر لإلجراءات والسياسات اإلدارية، 

بالوزارة  العامة  واإلدارات  بالوكاالت  املتعلقة  والعمليات 

تطوير  على  عملها  جانب  إلى  لها،  التابعة  والجهات  والهيئات 

مؤشرات أداء تشغيلية؛ وذلك لقياس ومتابعة األداء التشغيلي 

للمنظومة، ورفع تقارير الجودة، وتطبيق أفضل املعايير اإلدارية. 

القيمة  وخلق  العملية،  الكفاءة  رفع  إلى:  اإلدارة  تهدف  كما 

الثقافية، وترسيخ التميـز في منظومة الثقافة حتى تكون وزارة 

الثقافة فريدة من نوعها ورائدة على مستوى العالم؛ وتندرج 

تحت اإلدارة ثالث إدارات فرعية، هي:
إدارة استراتيجية التميز التشغيلي وبرامج التميز	�
إدارة إجراءات العمل والسياسات اإلدارية	�
إدارة الجودة واألداء التشغيلي	�
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ام وإدارة املخاطر رف اإلدارة العامة لالل�ت
بعدم  املتعلقة  املخاطر  من  والحّد  والتشريعية،  التنظيمية  باملتطلبات  االلتـزام  بضمان  اإلدارة  تختص 

االلتـزام، عبـر مراقبتها لخطط االلتزام وتقديمها املشورة لجميع االستفسارات واالستشارات املتعلقة به، إلى 

جانب عملها على تحديد ومراقبة املخاطر املالية والتشغيلية واالستـراتيجية املتعلقة بأعمال الوزارة والهيئات 

إلى تحديد وتقييم جميع املخاطر  التابعة لها، ومراقبتها لضمان تحقيقها األهداف، باإلضافة  والجهات 

املتعلقة بالبـرامج واملشاريع، وإدارتها الستمرارية األعمال وإدارة األزمات، وتطويرها لحوكمة األمن السيبـراني 

وأمن املعلومات، وتنفيذها العمليات والضوابط اإلجرائية والتقنية وضمان تطبيقها بما يضمن ويكفل التزام 

الوزارة والهيئات والجهات التابعة لها بكافة املتطلبات التشريعية والتنظيمية، واستمرارية عملها بالشكل 

السليم، وحماية خصوصية بياناتها، كما تهدف اإلدارة إلى: رفع مستوى التـزام املنظومة الثقافية باألنظمة 

والتشريعات، وتحقيقها التميـز التشريعي والتنظيمـي، وتعزيز نزاهة األعمال، والبنية التحتية، إلى جانب 

تحديد خطة استجابة للحوادث وإدارة األزمات، وبناء كيان رائد في ممارسات األمن السيبـراني، وهي تابعة 

ملكتب معالي نائب سمو الوزير؛ وتندرج تحت اإلدارة ثالث إدارات فرعية، هي:
إدارة االلتزام	�
إدارة املخاطر	�
إدارة األمن السيبراني وأمن املعلومات	�
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يات والسياسات الثقافية راتيحج وكالة االس�ت
تعمل الوكالة على تطوير االستراتيجيات والسياسات الثقافية، ومراجعة الحالية منها واملستقبلية؛ بما يكفل 

تحقيق مستهدفات رؤية اململكة 2030، إلى جانب عملها على مواءمة الجهود واملخرجات بيـن الوزارة وهيئاتها 

 لتكامل الجهود في النهوض بالقطاع الثقافي في 
ً
والجهات التابعة لها، والجهات الخارجية ذات العالقة، ضمانا

اململكة العربية السعودية، وهي تهدف إلى الدعم في توجيه وتحديد مسار املنظومة الثقافية على املستوى 

وتطوير وصياغة  والفجوات،  التحديات  معالجة  واستثمارها، وسبل  الفرص  أبرز  وتحديد  االستراتيجي، 

سياسات من شأنها أن تحفز اإلنتاج الثقافي السعودي، وتوفيـر رؤية شاملة ودقيقة عن الحالة الثقافية 

والوضع الراهن، وتقديم الدعم املتعلق بتصميم وصياغة سياسات وطنية في مختلف القطاعات من شأنها 

أن تحقق نمو القطاع الثقافـي؛ وتندرج تحت الوكالة إدارتان عامتان، هي:
اإلدارة العامة لالستراتيجيات	�

وهي معنية بتطوير االستراتيجيات الثقافية، ومتابعة تنفيذها، وتطوير املبادرات واملشاريع االستـراتيجية.
اإلدارة العامة للسياسات الثقافية	�

وهي معنية بتصميم وتطوير السياسات الثقافية، ومراجعتها، وجمع وتحليل البيانات ذات الصلة
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وكالة العالقات الثقافية الدولية
ن املبدعيـن واملنتجيـن الثقافيـن السعودييـن 

ّ
مك

ُ
تعمل الوكالة على بناء عالقات ثقافية دولية، من شأنها أن ت

، وتعزيز املكانة الدولية للمملكة العربية 
ً
من التواصل مع العالم أجمع، بما يكفل إبراز الهوية السعودية دوليا

السعودية عبر تبادل ثقافي فعال مع العالم، وهي ترتكز على مسارين، هما: مسار الدبلوماسية الثقافية، ومسار 

التبادل الثقافي؛ كما تهدف الوكالة إلى زيادة املشاركات الثقافية السعودية حول العالم، وتعزيز املشاركة الدولية 

في القطاع الثقافي السعودي، إلى جانب إدارة العالقات الحكومية الدولية، وتعزيز االنطباعات العامة الدولية 

عن اململكة، وتطوير الروابط مع الدول واملؤسسات ذات األولوية االستراتيجية، وأن تكون اململكة العربية 

 للثقافة العربية واإلسالمية؛ وتقوم الوكالة على إدارة عامة واحدة، وأربع إدارات فرعية، هي: 
ً
السعودية مركزا

اإلدارة العامة لتطوير استراتيجية وبرامج العالقات الدولية: 	�

وهي معنية بإعداد الخطة االستراتيجية لوكالة العالقات الثقافية الدولية وضمان تنفيذها، والتنسيق مع 

الجهات الدولية، والجهات التابعة للوزارة، باإلضافة إلى عملها على تطوير البرامج والشراكات االستراتيجية، 

ومتابعتها، وتقييمها. 
إدارة التعاون الدولي.	�
إدارة املنظمات الدولية.	�
إدارة االستراتيجية والبرامج.	�
إدارة دعم العمليات.	�
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اإلدارة العامة لألبحاث والدراسات الثقافية
تختص اإلدارة بجمع املعلومات واملؤشرات املتعلقة بقطاع الثقافة، إلى جانب إجرائها األبحاث واالستبيانات 

سهم في إعداد الخطط والسياسات التكاملية بكفاءة وفاعلية 
ُ
والدراسات والتقارير التـي من شأنها أن ت

 لرؤية وزارة الثقافة، وتلبية الحتياجاتها من املعلومات في اتخاذ القرارات، إلى جانب عملها مع الهيئات 
ً
تحقيقا

الثقافية لتحفيـز وتشـجيع املراكز املختصة باألبحاث والدراسات في الجامعات واملعاهد في اململكة في إثراء 

املجال البحثي بكافة القطاعات الثقافية، كما تهدف اإلدارة إلى تعزيز دور األبحاث املوجهة لخدمة املنظومة 

الثقافية، وتفعيل دور البيانات في اتخاذ القرارات، وتطوير استراتيجية إدارة امِلنح البحثية ومواءمتها مع 

استراتيجية القطاع الثقافي، وإعداد ونشر السياسات واملعاييـر واملبادئ التوجيهية لرعاية التـراث الثقافي، 

وأرشفة املحتوى الثقافي، وتشغيل األرشيف الوطني، وبناء الشراكات على الصعيد الوطني والدولي؛ وتندرج 

تحت اإلدارة أربع إدارات فرعية، هي:
إدارة األبحاث	�
إدارة الخدمات البحثية	�
إدارة دراسات السوق	�
إدارة البيانات	�

اإلدارة العامة لالبتكار ودعم اتخاذ القرار
تختص اإلدارة بدراسة التقنيات الناشئة والتطورات والتوّجهات الجديدة في قطاع الثقافة، وتشجيع االبتكار 

واإلبداع، إلى جانب تقديمها الرؤى واألفكار والفرص املتاحة لتطوير  القطاع الثقافي، كما تساعد على اتخاذ 

القرارات، وتحويل األفكار إلى خطط ومبادرات تنفيذية.

ر الربحي و�دة القطاع غ�ي
تعمل وحدة املنظمات غيـر الربحية على تأسيس الجمعيات واملؤسسات األهلية وتمكينها واإلسهام في نشر 

ثقافة العمل غيـر الربحي، فمن مهامها األربع عشرة دراسة كافة طلبات تأسيس املنظمات غيـر الربحية، 

التعليمات  ووضع   ،
ً
ميدانيا املنظمات  وزيارة  لتأسيسها،  اإلجراءات  ومتابعة  الطلب،  مقدمي  ومساعدة 

املتعلقة بأنشطة املنظمات في القطاعات الثقافية وتطويرها، إلى جانب إجراء البحوث والدراسات وبناء 

الخطط التي من شأنها أن ترفع من كفاءة األداء الفنـي للمنظمات، كما كلف مجلس الوزراء اإلدارة بتذليل 

كافة املصاعب التـي تواجه املنظمات غيـر الربحية. 
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وضع القوى البشرية

عدد املوظفين

 لحرص الوزارة وسعيها لتنمية الكوادر الوطنية من خالل استقطاب الكفاءات الشابة السعودية الطموحة لتنمية القطاع 
ً
امتدادا

الثقافي؛ برزت اإلحصاءات التالية:
 فــي الهيئــات الثقافيــة، بنســبة ســعودة تتجــاوز 99% فــي الــوزارة، 	�

ً
، وحوالــي 294 موظفــا

ً
بلــغ إجمالــي موظفــي الــوزارة 784 موظفــا

و96% فــي الهيئــات الثقافيــة.
 بنسبة سعودة تجاوزت  %94.	�

ً
بلغ عدد املوظفيـن في الكيانات التابعة للوزارة 110 موظفا

 اســتعانت بهــم الــوزارة لنقــل معرفتهــم وخبراتهــم إلــى 	�
ً
 معــارا

ً
 فــي 2021م، منهــم 25 موظفــا

ً
بلــغ متوســط أعمــار املوظفيـــن 33 عامــا

املواهب الوطنية الشابة، باإلضافة إلى ملء بعض الشواغر بالكفاءات املتخصصة من غير السعوديين الذين يمتلكون خبرات 

متميـــزة مرتبطــة باملجــال الثقافــي.
 مــن قطــاع التـــراث الوطـنـــي إلــى الــوزارة ضمــن مشــاريع دمــج القطاعــات ذات االختصــاص الثقافــي حوالــي 	�

ً
بلــغ عــدد املنتقليـــن حديثــا

 بنســبة ســعودة كاملــة.
ً
770 موظفــا

تمكين املرأة

 بأهمية تمكيـن املرأة واالستمرار في استثمار طاقاتها وتنمية مواهبها وتوفيـر الفرص املناسبة لها بما يسهم في تنمية املجتمع 
ً
إيمانا

واالقتصاد؛ كانت اإلحصاءات كالتالي:
بلغت في العام 2021م نسبة الوظائف القيادية العليا في الوزارة التي تقودها املرأة %23.	�
ل تلك الوظائف القيادية العليا 27% من نسبة الرؤساء التنفيذيين في الهيئات الثقافية.	�

ّ
شك

ُ
ت
تبلغ نسبة املرأة العاملة 45% من إجمالي املوظفيـن في الوزارة، و47% في الهيئات الثقافية، و44% في الكيانات التابعة للوزارة، 	�

.
ً
وهذه النسب ال تشمل موظفي التـراث الوطني املنتقليـن حديثا

البرامج التدريبية

 من الوزارة على تأهيل كوادرها البشرية، واالستمرار في التطوير والتعليم املنهي بما يتكامل مع االحتياجات التدريبية للموظفين 
ً
حرصا

، بحسب الجدول التالي:
ً
في الوزارة والكيانات التابعة، بلغ عدد املستفيدين من البرامج التدريبية 1276 مستفيدا

نسبة املتحقق من املستهدفاملتحقق )موظف(املستهدف )موظف(البرنامج التدريبـي

42.62%549234برامج التعليم املنهي

100%800800منصة التعليم اإللكتروني )لنكدإن(

100%3030برامج التوجيه القيادي

100%100100منصة اللغة اإلنجليزية

100%100100منصة هارفرد بزنس ريفيو

100%1212منصة أعمال األزياء

القسم السابع: الوضع الراهن
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�ي الوضع الراهن للمبا�ف
تؤدي الوزارة والكيانات التابعة لها أعمالها املنوطة بها في عدد من األماكن، وهي كالتالي:

األدواراملساحةاملوقعاسم املبنىم

دورين6,125 م2الدرعية، الرياضمبنى الدرعية1

دورين4,237 م2حي السفارات، الرياضمبنى السفارات2

دورين3,100 م2حي املربع، الرياضمبنى املربع3

دورين5,900 م2جاكس الدرعية، الرياضمبنى جاكس أ4

3 أدوار6,800 م2جاكس الدرعية، الرياضمبنى جاكس ب5

دورين2,687 م2حي النخيل، الرياضمبنى روبين بالزا6

دور954 م2حي الحمراء، جدةمبنى الوزارة بجدة7
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مقدمة
 للدليل الذي نشرته وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية فإن القطاع غير الربحي يعّرف بتعريفات 

ً
وفقا

متعددة، ومنها تعريف قاموس )أكسفورد( بأنه “الجزء من االقتصاد أو املجتمع الذي يشمل املنظمات 

التطوعي،  العمل  الخيرية، وجمعيات  الجمعيات  ومنها  للربح؛  الهادفة  غيـر  الحكومية  غيـر  الجمعيات  أو 

والجمعيات التي تخدم فئة محددة، والجمعيات التعاونية، وما إلى ذلك”. في حيـن عّرفه قاموس )كمبريدج( 

“بأنه الجزء من االقتصاد الذي يتكون من الجمعيات الخيرية”، وتعتبـر الباحثة )إديث أرسمبو( “أّن القطاع 

غيـر الربحـي يعتمد على خمسة معاييـر في منظماته، وهي:
أن تكون تنظيمات.	�
ال تهدف للربح.	�
مستقلة.	�
�	.

ً
مدبرة ذاتيا

�	.
ً
أن يكون االنتماء لها اختياريا

 إلى املادة األولى من تنظيم املركز الوطنـي لتنمية القطاع غيـر الربحي؛ الصادر بقرار مجلس الوزراء 
ً
واستنادا

رقم )618( بتاريخ 1442/10/22هـ، يعّرف القطاع غيـر الربحـي بأنه “منظومة األنشطة األهلية والخدمات 

، و تهدف إلى تحقيق غرض من أغراض البر أو 
ً
التطوعية واملنظمات غير الحكومية، التي ال تقصد الربح أساسا

التكافل أو التعاون أو التنمية االجتماعية أو غيرها من أغراض النفع العام أو املخصص”، وَعّرف -التنظيم- 

منظمات القطاع غيـر الربحي بأّنها “أي مجموعة أو كيان غيـر حكومي، ذي تنظيم مستمر، يهدف إلى تحقيق 

.”
ً
غرض غيـر ربحي أساسا

�ي املنظومة الثقافية ر الربحي �ف القطاع غ�ي
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مي واإلداري اإلطار التنظ�ي
( من األمر السامي 

ً
تأسست اإلدارة العامة ملنظمات القطاع غيـر الربحي في وزارة الثقافة بناًء على املادة )أوال

رقم )55190( بتاريخ 1438/11/28هـ القاضـي بإنشاء وحدة تعمل على تأسيس الجمعيات واملؤسسات 

اختصاصها  نطاق  في  يدخل  التـي  الحكومية  الجهات  في  وتمكينها،  ومتابعتها،  عليها  واإلشراف  األهلية، 

أهلية. ومؤسسات  جمعيات 

وُحددت مهام اإلدارة في قرار مجلس الوزراء رقم )457( بتاريخ 1439/8/22هـ، بأربع عشرة مهمة، شملت 

دراسة طلبات تأسيس الجمعيات واملؤسسات األهلية، ومساعدة طالبـي التأسيس، ومتابعة إجراءاته، 

ووضع التعليمات الفنية ألنشطة املنظمات في القطاعات الثقافية، وتطويرها -أي التعليمات-، واملوافقة 

على طلبات أنشطة املنظمات وبرامجها ومشاريعها، واملسؤولية عن رفع كفاءة األداء الفنـي للمنظمات 

، وإنشاء 
ً
من خالل إجراء البحوث والدراسات وبناء الخطط واقتـراح األساليب، وزيارة املنظمات ميدانيا

التقارير عنها، وقياس أدائها، والعمل على تطوير أنشطتها، ومواردها البشرية. كما كلف مجلس الوزراء 

اإلحصائية  التقارير  وإعداد  األهلية،  واملؤسسات  الجمعيات  تواجه  التـي  الصعوبات  بتذليل  الوحدة 

بمستوييها الدوري والسنوي، واإلسهام في نشر ثقافة العمل غيـر الربحـي. ومن املستوى اإلداري الذي 

منها  يتوقعه  الذي  الدور  طبيعة  استخالص  يمكن  واملسئوليات،  املهام  وطبيعة  اإلدارة،  منه  أنشئت 

املشّرع، ومستوى التمكيـن الواجب توفيـره لها.
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�ي ر الربحي الثقا�ف أهمية القطاع غ�ي
 إّن طبيعة املجال الثقافي تجعل من املمارس واملوهوب والهاوي محور التنمية الرئيس لهذا املجال؛ فهو قائم على املمارسة 

الفردية، النابعة من الشغف، وكل كيان ثقافي أهلي هو بمثابة مظلة لألفراد املوهوبين في املجاالت الثقافية. وبحكم هذه الطبيعة 

فإّن العناية بالقطاع غيـر الربحـي في املجال الثقافـي تفوق العناية به في العدد األكبـر من املجاالت األخرى. حيث إّن منظمات 

هذا القطاع هي املوقع املناسب الكتشاف املواهب، وتعزيز املمارسة الثقافية في املجتمعات املحلية، وتنمية العناية بتاريخ 

املجاالت الثقافية وحاضرها، واملظلة الكبـرى للعمل التطوعي، وهي الوجه األهلي للقطاع الجامع بيـن االستقالل والتخصص.

وقد تضمن بيان صاحب السمو وزير الثقافة في إعالنه استراتيجية القطاع الثقافي غيـر الربحي عبارة “إّن الثقافة في جوهرها 

فعل أهلي منتظم بتشريع حكومي، ومدعوم من القطاع الخاص”. وهي امتداد ملا جاء في مقال سموه املعنون بـ”شريكنا القادر 

على فعل املزيد”، واملنشور في نوفمبـر 2019م، والذي تضمن عبارته التأسيسية لجهود تطوير القطاع: “نؤمن في منظومتنا 

الثقافية بدور مؤسسات املجتمع املدني والقطاع غيـر الربحـي في بناء القدرات وتطويرها، وتحفيـز املبدعيـن من مناطق اململكة 

كافة على تأسيس جمعيات ثقافية متخصصة في القطاعات الثقافية الستة عشر، ما سيرفع اإلنتاج الثقافي التطوعـي، ويزيد 

من عدد املؤسسات املستقلة املتخصصة”. من هاتيـن العبارتيـن يمكن أن نحدد مستوى أهمية هذا امللف لوزارة الثقافة، 

ويمكن تمييـز املوقع املتقّدم للقطاع غيـر الربحـي في الثقافة، والذي قد ال يبلغه القطاع غيـر الربحـي في مجاالت أخرى.

الثقافي غيـر الربحـي:  اتيجية القطاع  استر
الرؤيــة: قطــاع غيـــر ربحــي فاعــل فــي املشــهد الثقافــي، وشــريك قــادر للمؤسســات الحكوميــة والخاصــة. 	�
الرســالة: بنــاء منظمــات للقطــاع غيـــر الربحـــي فــي مختلــف القطاعــات الثقافيــة، واملناطــق؛ بمــا يســهم فــي رفــع سلســلة القيمــة 	�

الثقافيــة، وتجمــع الكفــاءة اإلداريــة واالســتدامة املاليــة، وتتصــل بالجمهــور املحلـــي والعاملـــي.

منظومة متنوعة من املنظمات 
غير الربحية الفاعلة في جميع 
القطاعات الفرعية واملناطق 
السعودية لجميع املواطنين

األهداف االستراتيجية

مجاالت املبادرات

عوامل التمكين

تواصل واسع النطاق 
مع الجمهور املحلي والعالمي

منظمات غير ربحية عالية
ً
الكفاءة ومستدامة ماليا

إسهام فاعل في سلسلة رفع 
القيمة )من إنشاء املحتوى إلى 

التوزيع(

إنشاء جمعيات 
أساسية عالية 
األداء تشارك 

وزارة الثقافة في 
دعم القطاع

التقنيةالتعليمالتشريع والتنظيمالتمويل  التدريب وتنمية املواهب

تسهيل التعاون 
املتزايد بين 

املنظمات غير 
الربحية ووزارة 

الثقافة

تخفيف القيود 
على املنظمات 
غير الربحية في 
مختلف مراحل 
تكوينها وعملها

االعتماد على 
البيانات والشراكات 
الحكومية لتسريع 

عملية صياغة 
املبادرات

تزويد املنظمات 
غير الربحية 

باملوارد والقدرات 
الالزمة لنجاحها

زيادة االستفادة 
من التمويل على 
أساس املخرجات

اإلسهام في االستراتيجية الوطنية للثقافة
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عملت الوزارة بدعم من صاحب السمو وزير الثقافة، على بناء أضخم استراتيجية للقطاع الثقافي غيـر الربحـي. شملت دراسة أولى 

من نوعها ألبرز تجارب املنظمات الثقافية غيـر الربحية على املستوى العاملـي، وراجعت التجربة املحلية، وحددت سبل تطويرها 

من خالل دعم املنظمات غيـر الربحية في خمس مسارات هي التعليم، والتدريب، والتمويل، والتطوير التشريعـي، والدعم التقنـي، 

ووّسعت للمرة األولى في تاريخ اململكة نطاق املنظمات غيـر الربحية الثقافية من خالل توزيعها في خمسة قوالب؛ هي الجمعيات 

املهنية، ونظيرتها التخصصية، والجمعيات التعاونية، واملؤسسات األهلية، وأندية الهواة.

تم إطالق االستراتيجية في مارس 2021م، وتم العمل بها، مما أثمر عن توسع القطاع غيـر الربحـي إلى أعلى مستوى في تاريخه؛ إذ 

، منتشرة في عشر مناطق إدارية، 
ً
 ثقافيا

ً
بلغ عدد املنظمات غيـر الربحية حتـى نهاية العام ست وثمانين منظمة في ثالثة عشر قطاعا

ومع توالي إنشاء الجمعيات املهنية والتخصصية واملؤسسات األهلية ونقل اإلشراف الفني على الجمعيات التعاونية وتنامي مستوى 

ل أندية الهواة الثقافية قرابة 60% من أندية الهواة في اململكة اليوم(، يسهل تصور مستقبل 
ّ
الطلب الظاهر على أندية الهواة )تشك

ارتفاع عدد املنظمات الثقافية غير الربحية، ومستوى إسهاماتها النوعية في تنمية القطاعات الثقافية، وتشجيع املمارسة فيها، بما 

يستجيب ملستوى العناية بهذا القطاع في مركز الحكومة، ويترجم األهداف االستراتيجية لوزارة الثقافة.

الجمعيات األهلية 
الجمعيات املهنية

الجمعيات األهلية
الجمعيات التخصصية

الجمعيات
التعاونية 

املؤسسات
األهلية

أنــــديــــة
الهــــــــواة 

الحد األدنى للـتأسيس 10 . 1
مؤسسين.

يتطلب رأس مال يغطي . 2
مصاريف التشغيل.

تغطي جميع مناطق اململكة . 3
ويكون مقرها مدينة 

الرياض. 
تتبع لنظام الجمعيات . 4

األهلية.

الحد األدنى للـتأسيس 10 . 1
مؤسسين.

يتطلب رأس مال يغطي . 2
مصاريف التشغيل 

والتأسيس.
تغطي الجمعية نطاق . 3

جغرافي محدود.
تتبع لنظام الجمعيات . 4

األهلية.

الحد األدنى للتأسيس 12 . 1
مؤسس.

يتطلب رأس مال يغطي . 2
مصاريف التشغيل 

والتأسيس.
تغطي الجمعية نطاق . 3

جغرافي محدود.
تتبع لنظام الجمعيات . 4

التعاونية.

الحد األدنى للتأسيس . 1
مؤسس واحد.

رأس املال 5 ماليين خالل . 2
السنة األولى أو تسجيل 
أصول باسم املؤسسة 

ال تقل إيراداتها عن 500 
ألف ريال.

تتبع لنظام املؤسسات . 3
األهلية.

الحد األدنى للـتأسيس 3 . 1
مؤسسين.

ال يتطلب رأس مال. 2
تغطي الجمعية نطاق . 3

جغرافي محدود.
تتبع لالئحة أندية . 4

الهواة ونظام الجمعيات 
واملؤسسات األهلية.

قوالب منظمات القطاع غير الربحي 
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وحيث ُبنيت االستراتيجية على مراجعة تجارب دولية، وتكوين فهم عميق لعوامل القصور في املمارسة املحلية 

ضمن القطاع الثقافي غيـر الربحـي، فحددت أربعة أهداف رئيسة، تمثل مالمح صورته املستقبلية، والتوجه 

املنشود؛ وهي:

الربحية  غيـر  املنظمات  من  متنوعة  منظومة 

واملناطق  الثقافة،  قطاعات  جميع  في  الفاعلة 

املواطنيـن؛  لجميع  ومتاحة  اململكة،  في  اإلدارية 

بما يتجاوز مرحلة تركز املنظمات في قطاعات األدب 

منطقتـي  في  ونشاطها  البصرية،  والفنون  والتـراث 

على  بعضها  واقتصار  املكرمة،  ومكة  الرياض 

والفنانيـن. املثقفيـن  من  صغيـرة  مجموعات 

إنشاء  من  القيمة  رفع  سلسلة  في  فاعل  إسهام 

املنظمات  بتحول  وذلك  التوزيع؛  إلى  املحتوى 

غيـر الربحية من متلٍق للدعم، وفاعل محدود، إلى 

منظمات قادرة، تسهم في إنشاء املحتويات الثقافة، 

الثقافية،  باملجاالت  والتوعية  ونشرها،  وإنتاجها، 

الثقافية. املمارسات  وتشـجيع 

؛ 
ً
ماليا ومستدامة   

ً
إداريا الكفاءة  عالية  منظمات 

وغيـر  “الدائمة”،  اإلدارة  مرحلة  تجاوز  على   
ً
عمال

املوزعة على مستويات، وتخطي مرحلة املنظمة غيـر 

 على املساعدة الحكومية.
ً
الربحية املعتمدة كليا

املحلي  الجمهور  مع  النطاق  واسع  تواصل 

والعاملـي؛ من خالل تسويق املنظمات الثقافية غيـر 

الربحية، وتعزيز جاذبيتها، ورفع قدرتها االتصالية 

والدولي. املحلي  املستويين  على 
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 ألّن مالمح القصور في التجربة املحلية لم تنبع من اختالل في املنظمات ذاتها فحسب، بل 
ً
وإدراكا

 من السياق الداعم واملمكن لهذه املنظمات، فقد حددت االستراتيجية ستة مجاالت رئيسة 
ً
أيضا

للمبادرات املستقبلية التي ستعمل عليها الوزارة لتمكيـن القطاع؛ وهي:

إنشاء منظمات أساسية عالية األداء، تشارك وزارة الثقافة في دعم القطاع وتمكينه. . 1

تسهيل التعاون املتزايد بيـن املنظمات غير الربحية ووزارة الثقافة. . 2

تخفيف القيود على املنظمات غير الربحية في مختلف مراحل تكوينها، وعملها. . 3

زيــادة االســتفادة مــن التمويــل علــى أســاس املخرجــات، باســتخدام نظــام محكــم إلدارة . 4

األداء. 

تزويد املنظمات غير الربحية باملوارد والقدرات الالزمة لنجاحها.. 5

االعتماد على الشراكات الحكومية لتنمية املبادرات الداعمة للقطاع الثقافي غير الربحي.. 6
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وتهدف املبادرات املكّونة في هذه املجاالت إلى احتضان املنظمات غيـر الربحية املتميـزة، واالرتقاء باملنظمات 
األقل أداًء، والعمل على تأميـن أعداد مستدامة من املنظمات غيـر الربحية، وتطوير مؤشرات أداء خاصة 
باملنظمات غيـر الربحية الثقافية، وإنشاء محفزات لهم. كما تهدف هذه املبادرات إلى تقديم التدريب اإلداري 
والفني واملالي للمنظمات غيـر الربحية للتحسين من كفاءتهم، بما يعلي من مستوى جودة مخرجات القطاع.
ووفق تحليل تجارب الدول املتقدمة في القطاع غيـر الربحـي الثقافـي استنتجت الدراسة أّن تمكيـن القطاع 

مرتبط بمبادرات في خمس مجاالت رئيسة: 
التمويــل: مــن خــالل تهيئــة الفــرص لتزويــد املنظمــات بالقــدرة املاليــة؛ املســاهمة فــي رفــع جــودة مخرجاتهــم، 	�

وتيســير أعمالهــم. 
تطويــر املواهــب والتدريــب: عبـــر تدريــب املختصيـــن ببرامــج عاليــة الجــودة لتطويــر معــارف العامليـــن فــي 	�

املنظمــات، ورفــع مســتويات مهاراتهــم.
التعليــم: تعليــم الهــواة وغيـــر املختصيـــن أســس املجــاالت الثقافيــة، وتطويــر مهــارات العامليـــن ومعارفهــم 	�

اإلداريــة.
األنظمــة واللوائــح: مــن خــالل التنميــة املســتدامة ملعالجــة التحديــات التنظيميــة التـــي تواجــه أعمــال 	�

املنظمــات.
التقنيــة: عبـــر توفيـــر أدوات وأنظمــة تقنيــة تســهم فــي تحســين أداء املنظمــات ومتابعــة أعمالهــا، وإنشــاء 	�

منصــات تفاعليــة بيـــن املنظمــات غيـــر الربحيــة ملشــاركة املعرفــة وتنميــة القطــاع.

مبادرة الجمعيات املهنية:

أعلنت وزارة الثقافة في استراتيجية القطاع غير الربحي عن تأسيس الجمعيات املهنية ضمن املبادرة األولى التـي 

تتعلق بإنشاء جمعيات أساسية عالية األداء تشارك وزارة الثقافة في دعم القطاع. تهدف املبادرة إلى إنشاء ست 

عشرة جمعية مهنية ضمن ثالثة عشر قطاع ثقافي؛ واحدة في كل قطاع، مع استثناء قطاع التراث بتكوين أربع 

جمعيات مهنية تراثية؛ وذلك ألّن التـراث مجال يعم معظم قطاعات الثقافة مع اختالف التصنيف الزمنـي.

وستكون هذه املنظمات انطالقة نوعية للعمل غيـر الربحي في املجال الثقافي؛ إذ ستشكل أول روابط مهنية 

للمثقفين والفنانين في اململكة، لتتيح الفرص للمحترفين في هذه القطاعات لتنمية مهاراتهم، وبناء مبادراتهم، 

وتطوير الوعي، وتكوين آليات الدعم، وتشكيل نموذج اجتماعي جاذب الحتـراف الثقافة والفنون، وتتضمن 

املبادرة أربع مسارات:

إدارة  القائمة:  املنظمات  وضع  معالجة  مسار 

القائمة،  الثقافية  عملية معالجة وضع املنظمات 

واملؤسسات  الجمعيات  نظام  مع  املتوائمة  وغيـر 

العالقة. ذات  الجهات  مع  بالتعاون  األهلية، 

تطويـر  االستشارية:  الدراسات  تطوير  مسار 

الـــــــدراســــــــات االستشـــــــاريــــة لتكــــــــويــــــــن استـراتيجيـــــــات 

املقارنات  يشمل  بما  الثقافية،  املهنية  الجمعيات 

املعيارية الدولية واملحلية، واستراتيجياتها، ونماذج 

أعمالها، وهوياتها البصرية، ومؤشرات قياس أدائها.

املهنية  للجمعيات  اإلداري  التأسيس  مسار 

الثقافية: إتمام اإلجراءات اإلدارية لتأسيس ست 

عشرة جمعية مهنية ثقافية، في ثالثة عشر قطاع 

. في ثقا

دعم  الثقافية:  املهنية  الجمعيات  تفعيل 

الجمعيات املهنية الثقافية، من خالل أربع مسارات 

الخدمات  ومركز  املقرات،  توفيـر  تشمل  فرعية؛ 

املشتـركة، والحلول التقنية، والتسويق لفعالياتها.
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هذا وقد اكتمل تأسيس إحدى عشرة جمعية مهنية حتى نهاية عام 2021م:

تستحوذ منطقة الرياض على العدد األكبـر من املنظمات الثقافية 

غيـر الربحية )46 منظمة( بنسبة 53.4%، وتليها منطقة مكة 

املكرمة بنسبة 15% )13 منظمة( من إجمالي عدد املنظمات، ثم 

املنطقة الشرقية )10 منظمات( بنسبة 11.6%. وفي املقابل تخلو 

مناطق الحدود الشمالية، وحائل، وتبوك اليوم من املنظمات 

الثقافية غيـر الربحية. ويبدو أّن ثمة عالقة طردية بيـن معدل 

ان.
ّ
انتشار املنظمات الثقافية غيـر الربحية وعدد السك

يحتل قطاع التـراث املركز األول بيـن القطاعات الثقافية من 

ل املنظمات 
ّ
حيث كم املنظمات الثقافية غيـر الربحية؛ إذ تشك

التـراثية 29% من مجموع املنظمات )25 منظمة(، ويليه قطاع 

الفنون البصرية بنسبة تقتـرب من 14% )12 منظمة(. فيما 

لم تقم -حتـى اآلن- سوى ست منظمات في قطاعات الطهـي، 

(. وفي تقديرنا 
ً
واألزياء، واملتاحف، والنشر، والترجمة، )مجتمعة

أّن من عوامل ارتفاع عدد املنظمات التراثية أّن املمارسة قديمة 

ه مظلة لعدد كبيـر 
ّ
 في هذا القطاع، وأّن طبيعة التـراث أن

ً
نسبيا

من املجاالت الثقافية، أو للدقة لقديم تلك املجاالت. 

في النقاط التالية إيجاز ملالمح مشهد القطاع غير الربحي الثقافي، مع نهاية عام 2021م:

الوضع الراهن

تقديم عدة  يمكن  الهواة،  الكّمـي ألندية  التنامي  مع مالحظة 

في  الهواة  أندية  النسبة األكبـر من  أّن  مالحظات نوعية، منها 

الثقافية،  األندية  20.5% من  بنسبة  البصرية  الفنون  قطاع 

ويليه املسرح والفنون األدائية بنسبة 17.6%؛ بينما لم يؤسس 

أي نادي فـي قطاعات األزياء والنشر والترجمة، ومن املالحظات 

أّن أغلبية األندية في منطقة الرياض بنسبة 41.1%، بينما تخلو 

مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، وحائل، من أندية 

الثقافية. الهواة 

مجمل  من  نسبة  أعلى  ثاني  التخصصية  الجمعيات  تحتل 

املنظمات غيـر الربحية الداخلة في اإلشراف الفني لوزارة الثقافة، 

بنسبة 36% بواقع 31 جمعية تخصصية، ويحتل قطاع التـراث 

املركز األول للقالب حيث يشكل 48.3% من إجمالي منظماته 

بواقع 15 جمعية تخصصية، وتستحوذ منطقة الرياض على 

أكبـر عدد من الجمعيات التخصصية )15 جمعية تخصصية(.

الجمعيات املهنية جاري تأسيسهاالجمعيات املهنية التي تأسست

الجمعيات املهنية جاري مواءمتها
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يمثل قالب نادي الهواة القالب الرئيس للمنظمات 

الهواة  أندية  عدد  بلغ  إذ  الربحية،  غيـر  الثقافية 

 للهواة في عام 2021م، بما يعادل 
ً
الثقافية 34 ناديا

الربحية،  الثقافية غيـر  املنظمات  40% من  قرابة 

يشغل  الذي  التخصصية  الجمعيات  قالب  ويليه 

36% من مجموع املنظمات ذاتها )31 منظمة(. بينما 

الثقافة سوى جمعية  في إشراف وزارة  لم تدخل 

تعاونية واحدة حتى اآلن، ولكن خالل العام القادم، 

سيتم نقل إشراف الجمعيات التعاونية إلى الوزارة، 

ويعود هذا االنتشار السريع ألندية الهواة إلى عاملين؛ 

باملقارنة  التأسيس  النسبية إلجراء  األول السهولة 

 من 
ً
مع القوالب األربعة األخرى، والثاني أّن كثيـرا

املمارسات الثقافية تقع في ميدان الهواية في مقابل 

أّن عمليات نقل الجمعيات التعاونية لم تبدأ إال 

 على إثر صدور قرار مجلس الوزراء رقم )52(. 
ً
مؤخرا

 فـي فعاليات منظمات القطاع 
ً
انخرط 836 متطوعا

غيـر الربحـي الثقافـي خالل عام 2021م، مسـجلين 

أكثـر من ستة آالف ساعة، ورغم أّن هذه األرقام 

نا نتطلع إلى تنمية األعمال 
ّ
تتخطى املستهدف إال أن

من  وذلك  الربحـي،  غيـر  القطاع  في  التطوعية 

خالل تشـجيع املنظمات على طرح فرص التطوع، 

نا ننظر 
ّ
وتنمية سبل تسويقها لتلك الفرص. ذلك أن

باعتباره  الربحية  غيـر  املنظمات  في  التطوع  ملسار 

املعنـى لوجودها، فهذه املنظمات ليست منتديات 

املحلي  املجتمع  تشـجع  منظمات  هي  بل  مغلقة؛ 

على املمارسة الثقافية، وتوفر سبل انخراطه فيها.

 
ً
 رياديا

ً
من املنتظر أن تلعب املؤسسات األهلية دورا

وتشرف  الربحية،  غيـر  املنظمات  بقية  دعم  في 

 على ثمان مؤسسات أهلية مع 
ً
وزارة الثقافة فنيا

نهاية عام 2021م؛ خمس منها في مدينة الرياض، 

ونصفها متخصصة في قطاع التـراث، مع مالحظة 

أّن مؤسسة بدر بن عبداملحسن الحضارية تشمل 

السياق  هذا  وفي  ثقافي.  قطاع  من  أكثـر  أعمالها 

غيـر  األهلية  املؤسسات  تنمية  على  الوزارة  تعمل 

الربحية الثقافية من خالل أكثـر من مسار، ومنها 
تأسيس الوزارة مؤسستين أهليتين في مجالي الفنون 

البصرية واألفالم؛ استهدفت الوزارة من إقامتهما أن 

 هذا 
ً
تكونا نموذجيـن رائدين ضمن القطاع، مقّدمة

وهيئاتها؛  الوزارة  مظلة  إقامته ضمن  على  الخيار 

وهما مؤسسة ثنائيات الدرعية، ومؤسسة مهرجان 

تنمو  أن  األمل  ويحدونا  السينمائي.  األحمر  البحر 

بما  الربحية  غير  األهلية  املؤسسات  إسهامات 

األربعة  القوالب  في  املنظمات  بقية  على  ينعكس 

 ملسار 
ً
األخرى، وأن تشكل مع تنامي إسهاماتها قيادة

الدعم، في مقابل القيادة للمسار املعرفي واملنهي الذي 

املهنية. الجمعيات  تحتله 
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التطلعات:
تعمل وزارة الثقافة على تطوير سياقات العمل للمنظمات غيـر الربحية الثقافية من خالل إطالق املبادرات التمكينية ملنظمات 	�

 أهمية تنمية سبل تأسيس هذه املنظمات وتيسير أعمالها؛ وفي هذا السياق تم التخطيط لثالث مبادرات، وبدء 
ً
القطاع، مدركة

تنفيذها خالل العام الجاري. وهي مبادرة تهيئة املنظمات الثقافية غير الربحية إلسناد الخدمات الحكومية للقطاع غيـر الربحي، 

ومبادرة إطالق مركز الخدمات املشتركة للمنظمات غيـر الربحية، ومبادرة تنظيم ملتقى القطاع الثقافي غيـر الربحي.
كمــا تعمــل وزارة الثقافــة علــى تنميــة أعمــال القطــاع بالتنســيق مــع املركــز الوطنــي لقيــاس أداء األجهــزة العامــة. وحيــث إن إنشــاء 	�

املنظمات يبنـى على طلبات يرفعها الجمهور، واتخاذ القرار في قبولها يخضع لعدة اعتبارات تقررها ثالث جهات -إحداها وزارة 

ر، ومــا يمكــن بلوغــه فــي هــذا املســار هــو إعطــاء توقعــات 
ّ
الثقافــة-، فــإن وضــع تقديــرات دقيقــة لعــدد املنظمــات املســتقبلي متعــذ

مبنيــة علــى تجربــة -ليســت عميقــة- خــالل عــام 2021م. لــذا نتوقــع زيــادة عــدد املنظمــات غيـــر الربحيــة فــي 2022م إلــى 120 منظمــة 

غيـر ربحية، وتمكين 40 منظمة غيـر ربحية، ونعمل على تشجيع املنظمات إلقامة 310 فعالية بكافة املناطق والقطاعات ونأمل 

 لتقديــم 2304 ســاعة تطوعيــة فــي القطــاع غيـــر الربحــي الثقافــي.
ً
علــى اســتقطاب 576 متطوعــا

ر الربحي القطاع غ�ي

يات عامة إ�صا�ئ

86
منظمة

27
منظمة

115
فعالية

6102

ساعة

عدد املنظمات غيـر الربحية التـي 

تشرف عليها الوزارة

عدد الفعاليات التـي وافقت عليها 

نطاق  ضمن  للمنظمات  الوزارة 

إشرافها

836
متطوعًا

عدد املتطوعيـن فـي املنظمات غير 

الربحية ضمن إشراف الوزارة 

عدد الساعات التطوعية التـي في 

إشراف  نطاق  ضمن  املنظمات 

الوزارة 

التـــــي  املنظمـــــــــــات  عــــــدد 

الوزارة نتهــــــــــــــــا 
ّ
مك
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�ي ر الربحي الثقا�ف نماذ�ج من منظمات القطاع غ�ي
رغم أّن استـراتيجية وزارة الثقافة للقطاع غيـر الربحي حديثة، وأّن آثارها ستتنامى 

قّدر أّن املالمح العامة لبدايات تطبيق االستـراتيجية لن تكتمل 
ُ
نا ن

ّ
مع الوقت؛ إال أن

باملعلومات الكّمية املتقدمة، فيطيب لنا فيما يلي استعراض نماذج من منظمات 

القطاع الثقافي غيـر الربحـي، بما يعطي إشارات إلى األبعاد النوعية للمنظمات فلكل 

املجّمعة،  األرقام  إطار  خارج  إليها  النظر  علينا  يوجب  الذي  املتميـز،  إسهامه  منها 

واإلحصائيات.
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ي راتيحج ه االس�ت التو�ج

الرؤية
االحتفال بالتـراث الثقافي السعودي العريق، وإلهام إبداع فن صناعة األفالم في جميع أنحاء العالم، وتعزيز الحوار بيـن الثقافات 

املختلفة، واملساهمة في بناء صناعة سينمائية ديناميكية في اململكة العربية السعودية ترتكز على رعاية رواة القصص الوطنييـن 

والقصص األصلية املحلية املبتكرة.

الرسالة
، واملتوقعة في اململكة العربية 

ً
 ألحد األحداث الثقافية األكثـر اهتماما

ً
، وتعزيزا

ً
 وعامليا

ً
 إقليميا

ً
 رائدا

ً
 سينمائيا

ً
أن نصبح مهرجانا

السعودية من خالل تطوير الصناعة السينمائية، ومحور تجاري متين يضع األفالم السعودية وقطاعها على خريطة املنافسة العاملية.

األهداف
تنفيذ النسخة األولى من مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي.	�
دعم وتمكين قطاع صناعة األفالم في اململكة والعالم العربي. 	�
دعم وتطوير مشاريع السيناريوهات لألفالم الطويلة السعودية والعربية.	�
تزويد الجيل السينمائي الصاعد واألجيال الالحقة، باملؤونة املعرفية واملهنية الالزمة.	�
رّممة من قبل أرشيف البحر األحمر. 	�

ُ
إقامة معارض تتناول تاريخ السينما في العالم العربي وعرض األفالم امل

إنشــاء أســتوديو  لدعم أفالم املهرجان وُصّناع األفالم في اململكة بتقديم مجموعة من الخدمات اإلنتاجية املتمحورة حول فن 	�

صناعــة األفــالم. 
مساعدة ودعم موزعي األفالم في اململكة، واالستحواذ على حقوق عرض أفالم سينمائية لعرضها في اململكة.	�
دعم تنمية املواهب على مستوى املدارس والجامعات املحلية.	�
دعم األعمال الحديثة والتأسيس ملشهد سينمائي سعودي وعربي نابض، وتقديمه إلى العالم من خالل مجموعة من املبادرات 	�

الرائــدة. 
إنشاء صناديق لدعم اإلنتاج عبر منصة سوق البحر األحمر.	�

�ي ان البحر األ�مر السي�فما�ئ مؤسسة مهر�ج
تأسست املؤسسة في عام 2019م؛ بغرض دعم قطاع صناعة األفالم في 

اململكة العربية السعودية والعالم العربي، وما يتضمنه ذلك من مراحل 

املهرجانات  في  وعرضه  إنتاجه  إلى  السيناريو  كتابة  من  تبدأ  متفاوتة 

القاعدة  الكيان  وُيعّد  السينما،  وصاالت  والعاملية  املحلية  السينمائية 

الجهات  أولى  ومن  اململكة،  في  الحديثة  األفالم  معظم  النطالق  املتينة 

الداعمة لصناعة األفالم فيها، وتّمت إقامة النسـخة األولى من مهرجان 

في  2021م  ديسمبر   15-6 الفتـرة  في  الدولي  السينمائي  األحمر  البحر 

منطقة جدة التاريخية )في مدينة جدة(، باإلضافة إلى إقامة الفعاليات 

على مدار العام؛ لتعزز مكانة اململكة الدولية في مجال صناعة األفالم. 
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ازات الكيان خالل عام 2021م إنحج

وصف اإلنجازاسم اإلنجاز
الهدف االستراتيجي 

املرتبط

جائزة مكة للتميز 

في فئة التميز 

الثقافي

وزارة  عن   
ً
ممثال الدولي  السينمائي  األحمر  البحر  مهرجان  اختيار  تم 

الثقافة من ِقبل مستشار خادم الحرميـن الشريفيـن أميـر منطقة مكة 

املكرمة صاحب السمو امللكي األميـر خالد الفيصل بن عبدالعزيز آل 

عتبـر 
ُ
سعود، ومنح املهرجان جائزة مكة للتمّيـز في فئة التمّيـز الثقافـي، وت

، وقد منحتها منطقة مكة 
ً
 هاما

ً
 وثقافيا

ً
 حضاريا

ً
جائزة مكة للتمّيـز إنجازا

 ألعلى مستويات األداء في املجاالت 
ً
 تكريما

ً
املكرمة على مدى 12 عاما

الجودة  مستويات  في  بالتمّيـز  واحتفاًء  والفكرية،  والعملية  العلمية 

 لكل ما بذله الفريق في 
ً
 وتكريما

ً
واألداء،  كما تأتي هذه الجائزة اعترافا

الوزارة واملؤسسة من عمل وجهد في سبيل إنجاح هذا املهرجان، حيث 

 
ً
 وعربيا

ً
 استطاع التأكيد على مكانته محليا

ً
 استثنائيا

ً
 حدثا

ً
قّدمنا معا

. حيث تّوجت هذه الجائزة الجهود الجماعية إلنجازات املهرجان 
ً
وعامليا

 لتقديم املزيد من أجل تحقيق الطموحات 
ً
عّد دافعا

ُ
في دورته األولى، وت

القادمة. الدورات  في 

الثقافة من أجل تعزيز 	�

مكانة اململكة الدولية

إقامة النسخة 

األولى ملهرجان 

البحر األحمر 

السينمائي الدولي

في  الدولي  السينمائي  األحمر  البحر  ملهرجان  األولى  النسـخة  إقامة 

؛ الستقطاب ُصّناع األفالم، واملشاهير 
ً
 دوليا

ً
مدينة جدة ليكون محفال

بأفالمهم  للمشاركة  العالم  أنحاء  كافة  من  السينمائي  املجال  في 

في  باملجال  واملهتميـن  األفالم  لُصّناع  مناسبة  بيئة  خلق  إلى  باإلضافة 

اململكة  ووضع  معهم،  الخبـرات  لتبادل  السعودية؛  العربية  اململكة 

األفالم. صناعة  مجال  في  الدولية  املحافل  على  السعودية  العربية 

الثقافة من أجل تعزيز 	�

مكانة اململكة الدولية

.برامج األفالم
ً
عدد األفالم التي تم عرضها في املهرجان 136 فيلما

.
ً
عدد األفالم السعودية: 32 فيلما

الثقافة من أجل تعزيز 	�

مكانة اململكة الدولية

عدد الحضور للمهرجان طيلة فتـرة املهرجان 32,645 )الهدف بداية أعداد الحضور

.)20,000 العام 

 )الهدف 
ً
 الذين تمت دعوتهم 1,150 ضيفا

ً
 وعامليا

ً
إجمالي الضيوف محليا

بداية العام 1,500(.

الثقافة من أجل تعزيز 	�

مكانة اململكة الدولية

عقود الرعاية 

والشراكات 

االستراتيجية

تم االستفادة من 28.6 مليون ريال كإجمالي ما دفعه رعاة املهرجان.

عدد الرعاة 19.

عدد الشراكات االستراتيجية 7 في مجال صناعة األفالم.

العالمات التجارية العاملية )كرعاة(: 2.

الثقافة من أجل النمو 	�

االقتصادي
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وصف اإلنجازاسم اإلنجاز
الهدف االستراتيجي 

املرتبط

التأثير في صناعة 

األفالم 
ودعم صندوق 

البحر األحمر

يهدف البرنامج لدعم ُصّناع األفالم في اململكة العربية السعودية وتوفيـر 

طرق وسبل دعم مختلفة وذلك للتأكد من الوصول ألكبـر شريحة من 

ُصّناع األفالم واملهتميـن باملجال وحّثهم على إطالق إبداعاتهم.

املشاريع التي تم دعمها 125.

املشاريع التي تم تمويلها 97.

الثقافة من أجل النمو 	�

االقتصادي

تم بناء عالقة ارتباط مع 14 عالمات تجارية محلية.التأثير املجتمعي

تم بناء عالقة ارتباط مع 6 جامعات.

إنجازات على مستوى 	�

القطاع الثقافي 

حضور املشاهير 

والشخصيات 

االعتبارية في 

مجال صناعة 

األفالم

حضور 6 نجوم من هوليوود 
)الهدف بداية العام كان حضور4(.

حضور 99 من املشاهير في العالم العربي 

)الهدف بداية العام حضور 10(.

حضور 5 مواهب عاملية

)الهدف بداية العام كان حضور 2(.

الثقافة من أجل تعزيز 	�

مكانة اململكة الدولية

سوق البحر 

األحمر

امتأل املعرض في سوق البحر األحمر بنسبة 100% وقد تضمن مشاركة 
تجاوز  والذي  انتساب  بطاقة   2,189 بيع  وتم  شركة،   414 لـ  فعالة 

.%82 بــــ  املستهدف 

الثقافة من أجل النمو 	�

االقتصادي

إقامة عدد من 

الفعاليات على 

مدار العام

إقامة فعاليات صغيرة تهتم بُصّناع األفالم واملهتمين باملجال وذلك لعرض 

 وذلك 
ً
 وعامليا

ً
األفالم السعودية وإبرازها على الساحة وإقامة ندوات محليا

للتواصل مع ُصّناع األفالم وتبادل الخبرات ومن الفعاليات: 

:
ً
محليا

قيمت في الفتـرة من 13 – 15 يونيو 
ُ
 ليالي السينما السعودية – جدة، أ

2021م. 

:
ً
عامليا

ليالي السينما السعودية – باريس – يوليو 2021م.

 ،Pavilion املشاركة في املدينة العاملية في مهرجان كان السينمائي الدولي في

ويجمع أهم الشركات والجهات املهتمة في املجال صناعة األفالم في اململكة 

العربية السعودية - يوليو 2021م.

املشاركة في املهرجانات الدولية: 
مهرجان كان السينمائي الدولي	�
مهرجان البندقية السينمائي الدولي	�
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي	�

لتعزيز مكانة اململكة الدولية في املجال، وإقامة عدة ورش عمل 

واجتماعات وتجمعات لصناعة األفالم واملهتمين باملجال في هذه 

املهرجانات.

الثقافة من أجل تعزيز 	�

مكانة اململكة الدولية
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وصف اإلنجازاسم اإلنجاز
الهدف االستراتيجي 

املرتبط

النسخة الثانية 

ملعمل البحر 

األحمر

انتهت املؤسسة من النسخة الثانية ملعمل البحر األحمر السينمائي والذي 

أثمر عن اختيار فيلم سعودي وفيلم عربي، وتقديم الدعم الالزم لتمكيـن 

دخولهما في مسابقات عاملية.

وحاز الفائزان على جائزتين إنتاجيتين بمبلغ 100 ألف دوالر لكل فائز 

وتم اختيار الفرق الفائزة )6 أفالم عربية، 6 أفالم سعودية(.

الثقافة من أجل تعزيز 	�

مكانة اململكة الدولية

أرشيف مهرجان 

البحر األحمر 

السينمائي

تمت أرشفة قرابة 70% من ملفات األرشيف الذي تم الحصول عليه 

2020م. عام 

تم االستحواذ على أرشيف ثري للسينما في العالم العربي في عام 2021م، 

وجاري العمل على أرشفته.

تم االستحواذ على أرشيف صور يعود لعام 1917م وجاري العمل على 

أرشفته.

الثقافة كنمط حياة	�

برنامج لدعم الخدمات املجتمعية عن طريق: سينما الحارة

ورش عمل تفاعلية

عروض أفالم حية في 4 أحياء في مدينة جدة

من تاريخ 9 أكتوبر حتى 30 أكتوبر

الثقافة كنمط حياة	�

اصة بالكيان التطلعات الحف
العمل على الدروس املستفادة من النسخة السابقة للمهرجان.	�
التجهيز للنسخة الثانية من مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي.	�
تطوير آليات العمل، والسياسات واألدلة اإلجرائية لكافة اإلدارات.	�
تمكين املبادرات واملشاريع الحالية.	�
العمــل علــى إنشــاء مبــادرات ومشــاريع منبثقــة؛ لدعــم املواهــب وزيــادة التواصــل الفعــال مــع الجامعــات، والجهــات التعليميــة، 	�

واملؤسســات الخيريــة.
تغيير مقر املؤسسة الحالي.	�
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ازات الكيان خالل عام 2021م إنحج

الهدف االستراتيجي املرتبطوصف اإلنجازاسم اإلنجاز

إطالق فعالية 
بينالي الدرعية 
للفن املعاصر 

2022م-2021م

للفن  الدرعية  بينالي  من  األولى  النسـخة  تقدم 
اململكة  من   

ً
فنانا  60 من  ألكثـر   

ً
أعماال املعاصر 

في  العالم  دول  ومختلف  السعودية  العربية 
ُيحّفز  حيث  والتـراث.  الفنون  مدينة  الدرعية، 
االجتماعي  التحول  الستكشاف  الدرعية  بينالي 
تحت عنوان “تتّبع الحجارة”، املستوحى من املقولة 
الحجارة”،  تتّبع  خالل  من  النهر  “عبور  الشهيرة 
ويتيح للزوار الدخول في قلب املشهد الفني املعاصر 
املتنامي في اململكة، وهو املثال األكثـر ديناميكية في 

للفن. التحويلية  اإلمكانات  على  الخليج 

الثقافة كنمط حياة:
 عدد الفعاليات الثقافية )21 يوم فعالية لعام 	�

2021م(
 عدد املنشآت الثقافية )عدد 1 ملقر مؤسسة 	�

ثنائيات الدرعية بحي جاكس(
 الثقافة من أجل النمو االقتصادي:

تضمنت الفعالية برامج وأنشطة ثقافية 	�
مصاحبة ومتنوعة ساهمت في مؤشر إنفاق 

املستهلك على العروض الثقافية
ساهمت الفعالية في استحداث عدد الوظائف 	�

للسعوديين وغير السعوديين بناء على اإلنفاق 
على األنشطة الثقافية

الثقافة من أجل تعزيز مكانة اململكة الدولية:
زيادة عدد املشاركات السعودية في الفعاليات 	�

الثقافية الدولية )عدد 1 مشاركة(

يات الدرعية مؤسسة ثنا�ئ
بينالي  “مؤسسة  باسم  واملعروفة  الدرعية“،  “ثنائيات  مؤسسة  نشئت 

ُ
أ

يتم  اململكة  في  سنوي  بينالي  بتنظيم  املخولة  الجهة  لتكون  الدرعية” 

وهي  اإلسـالمية،  الفنون  وبينالي  املعاصر،  الفن  بينالي  بيـن  فيه  التناوب 

السمو  صاحب  أمنائها  مجلس  يرأس  بالفنون  متخصصة  مؤسسـة 

الثقافة، في حيـن تم  األميـر بدر بن عبدهللا بن فرحان آل سعود، وزير 

التنفيذي. الرئيس  منصب  في  البكري  حبيب  بنت  آية  األستاذة  تعييـن 
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اصة بالكيان  التطلعات الحف
إطالق فعالية بينالي الفنون اإلسالمية 2022م	�

اإلحصائيات
بينالي الدرعية للفن املعاصر 2021م:2022م 	�
�	

ً
عدد الزيارات للمعرض خالل عام 2021م: 38,970 زائرا

�	

ً
عدد الزيارات للمعرض حتى 11 مارس 2022م: 104,190 زائرا

�	

ً
عدد الزيارات للبرنامج الثقافي حتى 11 مارس 2022م: 8,901 زائرا

مستوى رضا الزوار حتى 11 مارس 2022م: 4.7 من 5	�
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مقدمة
تتولى الهيئات الثقافية مسؤولية إدارة القطاع الثقافي بمختلف تخصصاته واتجاهاته، من خالل تنظيم القطاع وتطويره، ودعم 

 
ً
وتشـجيع املمارسين فيه، وتعمل كل هيئة على ِحدة في تطوير املجال املختصة فيه، ورفع مستويات الجودة والفاعلية؛ وذلك التزاما

 ألهداف الوزارة االستـراتيجية 
ً
من املنظومة الثقافية بتحقيق أهداف رؤية اململكة 2030 املرتبطة بالقطاع الثقافي، وتحقيقا

املتمثلة في: الثقافة نمط حياة، والثقافة من أجل النمو االقتصادي، وتعزيز مكانة اململكة الدولية.

ات والكيانات الثقافية اإلطار النظامي للعالقة بيـن الوزارة والهي�ئ
اإلطار النظامي للعالقة بين الوزارة والهيئات:

قرار مجلس الوزراء رقم 398 القا�ضي بإنشاء الهيئات الثقافية	�
الترتيبات التنظيمية للهيئات	�
مجالس إدارة الهيئات الثقافية	�
اللجان الداخلية بالوزارة	�
مصفوفة تفويض الصالحيات التنفيذية	�
نموذج الخدمات املشتركة	�

ات والكيانات الثقافية القسم الثامن: الهي�ئ
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مجالس اإلدارة

حيث يرأس مجالس اإلدارة سمو وزير الثقافة وينوب عنه معالي نائب وزير الثقافة، ويتضمن مجلس إدارة 

كل هيئة 5 أعضاء من أصحاب الخبـرة واالختصاص، ويضمن تمثيل الوزارة في املجالس املواءمة في التوجه 

العام للهيئات.

ويتم تنظيم حوكمة أعمال الهيئات واملواءمة مع الوزارة من خالل القنوات التالية:

لجان الوزارة
لـــــــة في الــــــوزارة مهــــــام التوصـــيـــــة بشــــأن القـــــــرارات ذات األثر املشتـــــــرك على مستوى 

ّ
شك

ُ
تتـــــولى عـــــدد من اللجــــــان الداخليـــــة امل

الوزارة والهيئات مثل:

اللجنة االستراتيجية

عنى بالتوصية بشأن االستراتيجية الوطنية 
ُ
ت

إلى  باإلضافة  تنفيذها،  للثقافة وخطط 

الهيئات  ومبادرات  استراتيجيات  اعتماد 

الثقافية، واستعراض تقارير قياس األداء 

للجهات التابعة للوزارة.

اللجنة املالية

الوزارة،  بميـزانية  يتعلق  بما  عنى 
ُ
ت

وميـزانيات الهيئات الثقافية، وميـزانيات 

الجهات التـي تكون ضمن ميزانية الوزارة، 

بين  املناقلة  طلبات  من  بها  يتعلق  وما 

بنود امليـزانية وتعزيز امليـزانية، باإلضافة 

املالية  بالسياسات  يتعلق  ما  كل  إلى 

التابعة  والجهات  للوزارة  واملحاسبية 

للهيئات  املوحدة  املالية  واللوائح  لها، 

والتعليمات  واإلجراءات  الثقافية، 

للنشاط  املنظمة  الداخلية  والضوابط 

من  االستثناءات  في  والنظر  املالي، 

التعاقد  وإجراءات  املالية،  السياسات 

بالصرف. وااللتـزام 

لجنة الخدمات املشتركة
املركزي  بالنموذج  يتعلق  ما  بكل  عنـى 

ُ
ت

تقديمها  يتم  التي  املشتركة  للخدمات 

الوحدات  ِقبل  من  الثقافية  للهيئات 

التنظيمية بالوزارة والخطط التنفيذية 

للنموذج. 

والترشيحات  البشري  املال  رأس  لجنة 

واملكافآت

تصميم  في  والتوصية  بالنظر  عنــــى 
ُ
ت

املستـوى  )حتى  التنظيــمــــي  الهيكـــل 

وللهيئات  للوزارة  الثــالث(  التنظيمــــــي 

املترتبة  واملسؤوليــات  واألدوار  الثقافــيـــة 

التفصيلـــي  التنظيمـــــــي  والهيكــــل  عليهـــــا، 

للـــوحــــدات التنظيميــة، وجمـــيـــع ما يتعلـــق 

وخطط  ومبادرات  باستـراتيجيــات 

وسياسات رأس املال البشري. باإلضافة 

لعضوية  املرشـحين  بشأن  التوصية  إلى 

مجالس الجهات التابعة للوزارة واللجان 

ومكافآتهم. منها  املنبثقة 

لجنة االبتعاث الثقافي

االبتعاث  بقرارات  يتعلق  ما  بكل  عنـى 
ُ
ت

الشهريـــــــــــــة،  التقــــــارير  واعتمـــــاد  الثقافي، 

اختيــــــار  ومعـــــاييـر  وآليــــــــــــة  وســـيـــــــــاســـــات 

وغيـرها. الجــــــامعـــــــات 

لجنة االلتزام واملخاطر واألمن 

السيبراني

املعلومـــــــاتية  األصـــــول  بضـــــوابـــــط  عنــــى 
ُ
ت

ومشاريع  ومبادرات  الخاصة  والتقنية 

والهيئات  بالوزارة  السيبـراني  األمن 

تقبل  بمعاييـر  يتعلق  وما  الثقافية، 

والجهات  الوزارة  في  املخاطر  وتحمل 

لها. التابعة 

لجنة التعامالت اإللكترونية

عنـى بتنفيذ خطة التعامالت اإللكترونية 
ُ
ت

الثقافية  والهيئات  بالوزارة  الخاصة 

التعامالت  برنامج  مع  بالتنسيق 

الحكومة  بهيئة  الحكومية  اإللكترونية 

سياسات  بشأن  والتوصية  الرقمية، 

التحول الرقمي وتقنية املعلومات وغيرها.
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لجنة النظر في الشكاوى والتظلمات 

الوظيفية
الشكاوى  في  والتحقيق  بالنظر  عنـى 

ُ
ت

بالحقوق  العالقة  ذات  والتظلمات 

والواجبات الوظيفية، وما يرتبط بها في 

بيئة العمل بالوزارة والهيئات الثقافية، 

ذات  األطراف  أقوال  سماع  في  والحق 

. لعالقة ا

املنافسات  نظام  من  االستثناء  لجنة 

الحكومية واملشتريات 

امللكي  لألمر   
ً
وفقا تشكيلها  تم  والتي 

بشأن استثناء وزارة الثقافة من نظام 

الحكومية،  واملشتريات  املنافسات 

وتختص باعتماد اإلجراءات التنظيمية 

وااللتزام،  التعاقد  وآلية  لحوكمة 

والصرف من امليزانيات املعتمدة لوزارة 

يضمن  بما  الثقافية  والهيئات  الثقافة 

كفاءة الصرف وتحقيق عدالة األسعار.

لجنة املشتريات املوحدة

اإلجراءات  بتطبيق  تختص  والتـي 

التعاقد  وآلية  لحوكمة  التنظيمية 

بوزارة  املعتمدة  والصرف  وااللتـزام 

العروض  فتح  بمهام  والقيام  الثقافة، 

وفحصها، والتحقق من عدالة األسعار 

لألعمال واملشتريات املشمولة في ميزانية 

بشأنها. والتوصية  الوزارة 

لجنة النظر في طلبات التظلم من 

قرارات املشتريات

عنـى بالنظر في طلبات التظلم من 
ُ
والتـي ت

لجنة  مع  والتنسيق  املشتريات  قرارات 

بالوزارة. املوحدة  املشتريات 

لجنة الهدايا والهبات والتبرعات

عنـى بالنظر في سياسات قبول واستالم 
ُ
ت

وحفظ الهدايا ملوظفي الوزارة والهيئات 

إلى ما يتم تقديمه  الثقافية، باإلضافة 

من تبرعات، كما توصـي بشأن آلية تثميـن 

وتقييم الهدايا، وتسـجيل وتتبع الهدايا، 

في  التبرعات  قبول  ونماذج  وإجراءات 

الثقافية. والهيئات  الوزارة 

لجنة الوثائق واملحفوظات

وثائق  لشؤون  الرئيسـي  املرجع  وهي 

يكفل  بما  الثقافية  والهيئات  الوزارة 

بلوائح  يتعلق  ملا  األمثل  التطبيق 

وإجراءات  وبرامج  وخطط،  وسياسات 

واملحفوظات. الوثائق 

تحقيق  برامج  مبادرات  أعمال  لجنة 

الرؤية

واملاليــــة  الـــــفنية  الـــــعروض  بفتـــح  عنـى 
ُ
ت

ملبادرات برامج تحقيق الرؤية، وتحليلها 

وتقويمها من الناحية الفنية، ومراجعة 

والعقود  للمشاريع  التغيير  طلبات 

الرؤية  تحقيق  مبادرات  القائمة ضمن 

2030 وطلبات التأهيل املسبق واإلعالن 

املسبق. التأهيل  نتائج  عن 

لهيئة  الرفع  إجراءات  حوكمة  لجنة 

ء لخبـرا ا

رفع إلى 
ُ
عنـى بدراسة املوضوعات التـي ت

ُ
ت

هيئة الخبـراء، والنظر فيما تتباين فيه 

آراء الجهات قبل الرفع لهيئة الخبـراء.
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مصفوفة تفويض الصال�يات التنفيذية
من  كل  بيـن  والصالحيات  واملسؤوليات  األدوار  لوضع  مفصلة  تنفيذية  صالحيات  مصفوفة  تطوير  تم 

مجالس إدارة الهيئات الثقافية واللجان املنبثقة عنها، والرئيس التنفيذي لكل هيئة، واللجان الداخلية 

 من األنشطة التنفيذية ذات 
ً
بالوزارة، والوحدات التنظيمية بالوزارة. تتضمن املصفوفة أكثـر من 240 بندا

العالقة بكل من فئات )الشؤون اإلدارية، الشؤون القانونية، شؤون املالية واملشتـريات، االلتـزام واملخاطر 

واستمرارية األعمال، االستراتيجيات واملبادرات واملشاريع، العالقات الثقافية الدولية، التواصل واإلعالم، 

الشراكات والتطوير، الخدمات املشتركة، السياسات واإلجراءات، املراجعة الداخلية والخارجية، الحوكمة 

وشؤون املجالس واللجان، الفعاليات واملهرجانات، األصول واملراكز الثقافية(.

نظرة عامة على اللجان الداخلية:

سمو وزير الثقافة

لجنة استثناء وزارة الثقافة من نظام 
املنافسات و املشتريات الحكومية

لجنة رأس املال البشري 
والترشيحات واملكافآت 
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العليا
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ركة نموذ�ج الحفدمات املش�ت
 على التقدم في تنفيذ االستراتيجية الوطنية للثقافة ونمو املنظومة الثقافية، واعتماد االستـراتيجيات 

ً
عطفا

القطاعية للهيئات الثقافية اإلحدى عشرة، عملت الوزارة على وضع تصور شامل آللية دعم وتمكيـن هذه 

الكيانات وتوضيح العالقات وطرق التواصل بينها، وكذلك تفصيل النموذج الداخلي للوزارة بحيث يدعم 

ن من تحقيق املستهدفات بهذا الصدد.
ّ
هذا النمو، وُيمك

 بـنموذج عمليات يتكون مما يلي:
ً
لذلك، قامت الوزارة بتطوير نموذج مفّصل آللية تمكين األعمال ُممثال

تعريف مفّصل للخدمات والعالقة بين األطراف ذات الصلة في كل خدمة وفي كل مهمة. . 1

نــات الالزمــة ألســاليب التخطيــط الــدوري، واملواءمــة مــع الجهــات ذات الصالحيــة فــي هــذا . 2
ّ
مك

ُ
تحديــد امل

الصــدد، وأهميــة تنظيــم إجــراءات العمــل الداخليــة.

تطويــر إطــار عمــل للمنظومــة الثقافيــة يّبيـــن آليــة تأســيس الكيانــات واحتضانهــا ودعمهــا فــي املنظومــة؛ . 3

نهــا بالقيــام بأدوارهــا 
ّ
لضمــان اســتقاللها بالشـــخصية االعتباريــة، واســتقاللها املالــي واإلداري ممــا ُيمك

التنظيميــة والتنفيذيــة.

 للجهات املختلفة املندرجة تحت 
ً
 واضحا

ً
 لذلك، فّصلت الوزارة املسؤوليات واملهام، ووضعت تعريفا

ً
ونتيجة

وزارة الثقافة، وحددت ثالث فئات للجهات املندرجة تحتها، والتي تتلخص في اآلتي:

الوحدات التنظيمية في وزارة الثقافة:. 1
التعريف: الوكاالت واإلدارات العامة داخل الوزارة.	�
تعمل على تحقيق مهام الوزارة وإدارة ودعم املنظومة الثقافية.	�

الجهات التابعة لوزارة الثقافة: . 2
التعريــف: جميــع الهيئــات الثقافيــة املذكــورة فــي قــرار مجلــس الــوزارة رقــم 398 والصــادر بتاريــخ 	�

1441/06/10هـــ، باإلضافــة إلــى جميــع الجهــات التــي تقــع تحــت إشــراف وزارة الثقافــة بشــكل مباشــر 

 ألداة نظاميــة أو تنظيــم تلــك الجهــة.  
ً
وفقــا

تدير وتطور القطاعات الثقافية املختلفة، ولديها الخصائص التالية:	�
تخضع لسياسات الوزارة.	�
يتم حوكمتها عن طريق لجان الوزارة الداخلية.	�
يتم دعمها عن طريق الوحدات التنظيمية في الوزارة.	�

كيانات منظومة الثقافة:. 3
، والتــي تــم إنشــاؤها عــن طريــق الــوزارة أو أحــد 	�

ً
 وإداريــا

ً
التعريــف: الكيانــات الثقافيــة املســتقلة ماليــا

؛ للحصول على دعم الوزارة 
ً
الجهات التابعة، وترتبط بوزير الثقافة، وتكون هذه الكيانات مؤهلة

خــالل مرحلــة االحتضــان حتــى تصبــح جاهــزة لالســتقالل اإلداري واملالــي بشــكل كامــل.
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ات الثقافية الهي�ئ
تعمل الهيئات على نحو مستمر، لخدمة أهداف الوزارة االستراتيجية، وذلك عبر مبادرات متعددة 

 ألدوارها ومسؤولياتها ومجالها املحدد، وهي 
ً
نتجت عنها منجزات ومكتسبات لعام 2021م، وفقا

كالتالي لكل هيئة على ِحدة: 
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ي راتيحج ه االس�ت التو�ج
الرؤية

ثروة أدبية متجّددة. صناعة نشر متطّورة. نشاط ترجمة احترافي.

الرسالة
إيجاد البيئة املمكنة لريادة األدب السعودي بما يثـري إبداع األديب وجودة املنتج وتجربة املتلقي، ودعم صناعة النشر في السعودية 

 وفق أعلى املعاييـر التـي تعّزز التبادل 
ً
 وكيفا

ً
بما يحقق لها الجاذبية االستثمارية والتنافسية العاملية، وتطوير نشاط الترجمة كما

الثقافي الدولي، وتثـري املحتوى املعرفي العربي، واالعتماد على الشراكات الفعالة والكفاءات املؤهلة والتقنيات املبتكرة لترسيخ 

العمل املؤسسـي املستدام.

ية راتيحج األهداف االس�ت
: عن طريق إيجاد بيئة محفزة على اإلنتاج األدبي، ودعم انتشار الكتاب السعودي 	�

ً
 وعامليا

ً
إثراء املحتوى والوصول للمتلقي محليا

، وإثراء املحتوى العربي املترجم، وتعزيز الدور السعودي في التبادل الثقافي واملعرفي عن طريق الترجمة.
ً
 وعامليا

ً
محليا

نشر ثقافة القراءة في حياة الفرد: وذلك من خالل تعزيز قيمة األدب في حياة الفرد، ودعم أدب األطفال واليافعين.	�
، وتنظيم ســوق النشــر املحلي 	�

ً
 وعامليا

ً
تطوير منظومة تنافســية مســتدامة: عن طريق تطوير قدرات دور النشــر الســعودية إقليميا

وتحســين بيئة األعمال، وتطوير قدرات املترجميـــن الســعوديين ومســاراتهم املهنية، وتنظيم ســوق التـــرجمة املحلي وتحســين بيئة 

األعمــال.
تعزيز التواصل الفعال مع جميع أصحاب العالقة: لتحقيق األهداف االستراتيجية.	�

يكمن دور هيئة األدب والنشر والترجمة في تنظيم القطاعات الثالثة، وتطوير اإلمكانات وتحفيـز املمارسين واملستفيدين منها، 

نات األساسية التي تنهض 
ّ
مك

ُ
لالرتقاء باملحتوى العربي وإثرائه بدعم صناعة املحتوى، وتحريره وإنتاجه ونشره وترجمته، وتحسين امل

 من نمط حياة الفرد. 
ً
بمقومات األدب والنشر والترجمة في اململكة العربية السعودية، وتحفيـز الطلب من خالل جعل القراءة جزءا

 لوزير 
ً
كما تعد هيئة األدب والنشر والترجمة املظلة الرسمية واملرجعية لكل ما يتعلق باألدب والنشر والترجمة، وتتبع تنظيميا

صص لها مجلس إدارة، وتتولى أدوار التنظيم والتطوير والتحفيـز لهذه القطاعات.
ُ
الثقافة، وخ
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الهيكل التنظيمي

ة خالل عام 2021م ازات الهي�ئ إنحج

الثقافة ك�فمط �ياة
اب	�

ّ
ت

ُ
إقامات الك برنامج معتزالت الكتابة و

�إقامة معتزل كتابة في منطقة عسير بالتعاون مع شركة السودة للتطوير.�-

إقامة ثالث معتزالت كتابة في محافظة العال بالتعاون مع الهيئة امللكية ملحافظة العال.�-

�إقامة “إقامة كاتب” واحدة في محافظة العال بالتعاون مع الهيئة امللكية ملحافظة العال.�-
برنامج دعم األجناس األدبية غير الشائعة	�

إنتاج 3 مجموعات من القصة القصيرة السعودية باللغتين العربية واإلنجليزية�-

إقامــة 3 فعاليــات فــي األجنــاس غيـــر الشــائعة: “أدب الرحــالت” فــي مكــة املكرمــة و”روايــات الفانتازيــا والخيــال العلمــي “فــي جــدة، �-

وورشــة “الكتابــة اإلبداعيــة” فــي املدينــة املنــورة.

إنتاج سبع قصائد غنائية فصحى بالتعاون مع هيئة املوسيقى.�-

إقامة ورشتين في كتابة القصص املصورة بالطريقة اليابانية )الكومكس واملانجا( بالتعاون مع شركة مانجا العربية.�-
برنامج الفعاليات )قطاع األدب(	�

دعم جمعية الفلسفة إلقامة مسابقة املصطلحات الفلسفية االفتراضية على مدار العام.�-

دعم جمعية الفلسفة إلقامة 10 محاضرات بعنوان “قراءات فلسفية في الفكر السعودي” في الرياض وجدة والدمام.�-

إقامة ملتقى األدباء األول بمنطقة عسير بالتعاون مع شركة السودة للتطوير.�-

-�.
ً
 ودوليا

ً
 محليا

ً
إقامة مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة بمشاركة 50 متحدثا

إقامة فعالية قافلة الفل التي انطلقت من جازان بـخمس شعراء.�-

إقامة قافلة الورد التي انطلقت من الطائف بـست شعراء.�-

إقامة فعالية “أسبوع الطفل” في املنطقة الشرقية بواقع 29 ورشة تدريبية، و11 فعالية توعوية.�-

املستشارن
الفعاليات 

شركاء األعمال

مكتب الرئيس التنفيذي
الرئيس التنفيذي 

الترجمةاألدباالستراتيجية واألداء الشركات والتطويرالنشر
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برنامج أدب األطفال واليافعين	�

دعم جمعية الفلسفة إلطالق مبادرة “الفيلسوف الصغير” االفتراضية لتقديم الفلسفة لألطفال واليافعين وأولياء أمورهم.�-

دعم حصول مشروع “كان يا مكان ” ألدب األطفال على تمويل من صندوق التنمية الثقافي.�-

إطالق مبادرة مسرعة األعمال لتمكين 10 شركات ناشئة في مجال أدب األطفال.�-

دعم جمعية األطفال ذوي اإلعاقة إلقامة ورشة “الكاتب الصغير “لألطفال ذوي اإلعاقة غير الذهنية.�-
برنامج األدب في كل مكان	�

-�.
ً
 في إقامة 167 فعالية وفيها استضافة 75 أديبا

ً
إطالق مشروع الشريك األدبي ودعم 20 شريكا

توفير أجهزة القصة القصيرة في قطاعات متنوعة حول اململكة.�-

إطالق منصة “األدب في كل مكان” بمسار يه” سحابة أدب” و”ق. ق” إلتاحة املحتوى األدبي املسموع واملقروء للعامة.�-
برنامج النشر الرقمي	�

 إلطالقه عام 2022م.�-
ً
اعتماد الخطة التنفيذية لبرنامج النشر الرقمي استعدادا

إقامة جلستين حواريتين في مؤتمر الناشرين حول النشر الرقمي.�-

بناء هوية ومحتوى صفحة مشروع التحويل الرقمي للكتب.�-

بناء الخطة االستراتيجية لتسويق النشر الرقمي.�-
برنامج منظومة الوكيل األدبي	�

إعداد واعتماد االستراتيجية لبرنامج الوكيل األدبي.�-

إطالق رخص الوكيل األدبي والوكالة األدبية واإلعالن عن الوكالء األدبيين املرخصين من قبل الهيئة.�-

إقامة ورش عمل وجلسات حوارية في معرض الكتاب بالتعاقد مع وكالء أدبيين ووكاالت أدبية محلية وعاملية.�-

الترخيص ألول وكالة أدبية سعودية.�-
برنامج معارض الكتاب	�

إعداد واعتماد الخطة االستراتيجية ملعارض الكتب في اململكة العربية السعودية.�-

إقامة معرض الرياض الدولي للكتاب 2021م من 1 إلى 10 أكتوبر 2021م.�-

إقامة أول مؤتمر للناشرين في اململكة العربية السعودية من ضمن معرض الرياض الدولي للكتاب.�-

إقامة 114 فعالية ثقافية ضمن معرض الرياض الدولي للكتاب�-

إقامــة 12 فعاليــة خارجيــة مصاحبــة ملعــرض الريــاض الدولــي للكتــاب: الفعاليــات االســتباقية فــي املراكــز التجاريــة )الريــاض – �-

جــدة – الدمــام(، البرنامــج الثقافــي، فعاليــات جــادة الثقافــة.

إطالق معرض الكتاب االفترا�ضي املصاحب�-

االجتماع واالتفاق املبدئي مع شركة ”Big Bad Wolf” على إقامة معارضهم الخاصة بالكتب املخفضة في اململكة.�-
الشراكات واالستثمار	�

توقيــع اتفاقيــة تعــاون مــع الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغيـــرة واملتوســطة )منشــآت( لإلشــراف علــى مشــروع مســرعات أعمــال �-

النشــر وبرنامــج التدريــب الدولــي.

توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة البيانات والذكاء االصطناعي )سدايا(.�-

توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة بدر بن عبد املحسن الحضارية.�-

توقيع اتفاقية تعاون مع مكتبة امللك عبد العزيز العامة.�-
الفعاليات )قطاع النشر(	�

إقامة حفل تدشين كتب املصور الفرن�ضي تيري موجيه -حي جاكس- الدرعية.�-
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مشروع إنشاء دار النشر السعودية	�

إعداد وتطوير استراتيجية مشروع دار النشر السعودية. �-

موافقة مجلس اإلدارة على تأسيس شركة دار النشر السعودية.�-

اعتماد وزير الثقافة اسم )ناشر( لشركة دار النشر السعودية، ورفع طلب تصميم الهوية والشعار.�-

استالم عقد التأسيس من وكالة الشؤون القانونية.�-

إعادة طباعة كتاب “ما لم تقله الوظيفة”.�-

االنتهاء من مشروع كتاب “مانداال” للخط العربي، واإلسهام في تفعيل عام الخط العربي.�-

مشــروع كتــب اململكــة: االنتهــاء مــن رحــالت تصويــر الكتــب التاليــة: جــدة التاريخيــة فــي مدينــة جــدة، رجــال الطيــب فــي عســير، فــن �-

النفــط فــي املنطقــة الشــرقية، واحــة األحســاء فــي األحســاء، البحــر األحمــر فــي املنطقــة الغربيــة، واالنتهــاء مــن رســم وتصويــر كتــاب 

الربــع الخالــي.

مشــروع كتــب اململكــة: االنتهــاء مــن العمــل علــى الفيلــم الوثائقــي املصاحــب لتســويق الكتــب، وبــدء العمــل علــى 6 أفــالم ترويجيــة �-

للكتــب.

استالم التصاميم النهائية للكتب الستة في املشروع.�-

ل تعزيز مكانة اململكة الدولية الثقافة من أ�ج
برنامج ترجم	�

إطالق ِمنح للترجمة ضمن مبادرة ترجم تستهدف دور النشر السعودية ألول مرة في اململكة. �-

 في مختلف املجاالت ضمن ِمنح الترجمة. �-
ً
دعم 22 دار نشر لترجمة 292 كتابا

ترجمة 44 دورية أكاديمية في مختلف مجاالت العلوم اإلنسانية والثقافية ونشرها على منصة مبادرة ترجم.�-
برنامج تنسيق الجهود العربية في مجال الترجمة	�

تطوير استراتيجية برنامج تنسيق الجهود العربية في مجال الترجمة .�-

االستحواذ على قاعدة بيانات ببليوغرافيا الكتب املترجمة واملنشورة في اململكة العربية السعودية للفترة من 1932م – 2020م.�-

ل ال�فمو االقتصادي الثقافة من أ�ج
الشراكات واالستثمار	�

اإلسهام في تأسيس جمعية األدب.�-

اإلسهام في تأسيس جمعية الفلسفة.�-

توقيع اتفاقية تعاون مع جمعية األطفال ذوي اإلعاقة.�-

توقيع اتفاقية تعاون مع شركة مانجا لإلنتاج.�-

توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة امللكية ملحافظة العال.�-

املشاركة في مهرجان البردة بالتعاون مع أكاديمية الشعر العربي.�-

رفع ملف ترشيح مدينة الرياض لتكون عاصمة الكتاب العاملية.�-

الحصول على منحة صندوق التنمية الثقافي لدعم مؤسسة كان ياما كان ضمن برنامج دعم أدب األطفال واليافعين.�-
برنامج ريادة دور النشر	�

إعداد واعتماد الخطة التنفيذية لبرنامج ريادة دور النشر.�-

إطالق الدورات التدريبية االفتراضية للممارسين في صناعة النشر بالتعاون مع أكاديمية منشآت.�-
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�ي ازات عل� مستوى القطاع الثقا�ف اإلنحج
الشراكات وتنمية القدرات والتطوير واالستثمار )قطاع الترجمة(	�

توقيع اتفاقية تعاون مع معهد جوته.�-
الفعاليات )قطاع الترجمة(	�

، منهــم متحدثــون وخبـــراء عامليــون �-
ً
إقامــة أول ملتقــى للترجمــة نظمتــه هيئــة األدب والنشــر والترجمــة، حيــث حضــر 643 مشــاركا

مــن 8 دول مختلفــة، حيــث تنوعــت فقــرات املؤتمــر ومــن أبرزهــا:

إقامة 10 ورش عمل و7 جلسات حوارية.�-

 ومتسابقة في تحدي الترجمة.�-
ً
تنافس 56 متسابقا

 من خبراء الترجمة.�-
ً
إقامة معرض مصاحب بمشاركة 14 جهة محلية وعاملية تشمل 21 خبيرا

مشروع نقل الشأن الثقافي من وزارة اإلعالم	�

تسمية ممثلي وزارة الثقافة وهيئة األدب والنشر والترجمة من قبل سمو وزير الثقافة لنقل االختصاصات من وزارة اإلعالم.�-

إعداد محضر نقل االختصاصات بين هيئة األدب والنشر والترجمة ووزارة الثقافة ووزارة اإلعالم.�-

اعتماد األنشطة املراد نقلها من وزارة اإلعالم إلى الهيئة من مجلس اإلدارة.�-

إعداد بطاقات التراخيص والتصاريح املراد نقلها.�-
برنامج تنمية القدرات	�

رعاية جائزة األمير عبد هللا الفيصل للشعر العربي.�-

االنتهاء من املرحلة األولى )ورشتي عمل( من البرنامج التدريبي للمانجا.�-
املراجعة الداخلية	�

إكمال متطلبات عملية املراجعة الداخلية السنوية مع اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية بالوزارة.�-
عام الخط العربي	�

اإلسهام في تفعيل عام الخط العربي بإصدار كتاب مانداال )كتاب تلوين(.�-
مركز الكتابة اإلبداعية	�

إتمام متطلبات تصميم مبنى “مركز الكتابة اإلبداعية” في الدرعية مع هيئة تطوير بوابة الدرعية.�-
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وصف املبادرةاسم املبادرة
املشاريع املرتبطة 

باملبادرة

برنامج دعم أدب 

األطفال واليافعين

رفع جودة اإلنتاج في مجال األطفال واليافعين وتشجيعهم على اإلقبال 

للقراءة والكتابة، ورفع مستوى الوعي لديهم بأهميتهما من خالل 

الفعاليات واألنشطة، وتمكين الشركات الناشئة في املجال.
برنامج معتزالت 

الكتابة وإقامات 

ّتاب
ُ
الك

ّتاب من أجل تطوير محتوى إبداعي مميز عن طريق 
ُ
خلق املناخ املالئم للك

ّتاب السعوديين من كبار األدباء 
ُ
تنظيم معتزالت للكتابة يتم فيها جمع الك

ّتاب من دول أخرى.
ُ
في بيئة منعزلة وملهمة مع ك

برنامج األدب في كل

مكان

نشر املحتوى األدبي العربي واملترجم بشكل متبكر وأقرب ملتناول الجمهور 

مما يساهم في رفع وعي املجتمع بشكل مباشر عن طريق مشاريع تواكب 

أحدث التقنيات للوصول إلى مختلف فئات املجتمع.

سحابة أدب

ق.ق

األدب في اإلذاعة والتلفاز

الشريك األدبي
برنامج دعم األجناس

األدبية غير الشائعة

ّتاب وُصّناع املحتوى األدبي على إنتاج األعمال األدبية غير 
ُ
تشجيع الك

الشائعة وخلق فرص جديدة؛ إلبراز مثل هذه األعمال بما يساهم في تنويع 

املحتوى األدبي السعودي.
 من خالل التوسع في برنامج النشرالرقمي

ً
 وعامليا

ً
إثراء املحتوى العربي ونشره وإيصاله محليا

مجال النشر الرقمي للكتب السعودية.
برنامج معارض

الكتاب

 من حياة 
ً
 إثراء تداول املحتوى األدبي في املجتمع، وجعل القراءة جزءا

الفرد عن طريق تنظيم إقامة معارض الكتاب، ومؤتمر الناشرين 

 بالقراءة وصناعة القراءة.
ً
السعوديين بشكل سنوي احتفاال

معرض الرياض الدولي 

للكتاب

برنامج منظومة 

الوكيل األدبي

استحداث مهنة الوكيل األدبي والوكاالت األدبية في اململكة العربية 

السعودية.
برنامج ريادة دور 

النشر

تطوير دور النشر في قطاع األعمال من خالل برامج التدريب والتحفيز 

 ومتوائمة 
ً
ووضع مقاييس التصنيف، لتصبح قادرة على املنافسة إقليميا

مع املعايير العاملية.
برنامج تأسيس دار 

النشر السعودية

تأسيس دار نشر سعودية ذات معايير عاملية ونموذج عمل عالي املستوى 

يسهم في رفع كفاءة قطاع النشر من خالل تحسين جودة املحتوى األدبي 

وتنويعه، إضافة إلى تقديمها لخدمات رفيعة املستوى؛ لتحفيز وتمكين 

الكاتب من اإلبداع األدبي ودعمه لنشر أعماله بشكل موسع.

تييري موجييه

إنتاج كتب اململكة مع 

الناشر أسولين

دول املبادرات �ج
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وصف املبادرةاسم املبادرة
املشاريع املرتبطة 

باملبادرة

تهدف مبادرة ترجم إلثراء املحتوى العربي باملواد املترجمة من لغات برنامج ترجم

العالم ذات القيمتين العلمية واألدبية، إلى جانب نشر املؤلفات العربية 

إلى العالم بجودة عالية، مع ما يتضمنه ذلك من خدمة للغة العربية عن 

طريق الترجمة منها وإليها. كما تهدف املبادرة إلى خدمة الباحثين والدارسين 

باللغة العربية عبر توفيرها ملواد مترجمة عالية القيمة وذات أهمية علمية 

وأدبية.

ترجم: ترجمة الدوريات 

األكاديمية 

ترجم: ترجمة الكتب من 

وإلى اللغة العربية

برنامج تنسيق الجهود 

العربية في مجال 

الترجمة

يهدف برنامج )تنسيق الجهود العربية في مجال الترجمة- املرصد العربي 

للترجمة( لتأسيس مرصد افترا�ضي يوثق حركة الترجمة في اململكة العربية 

السعودية والعالم العربي بحيث يكون مرصد الترجمة الرائد والقائد في 
رصد حركة الترجمة في العالم العربي، من خالل تعزيز وتفعيل الشفافية 

في توفير وعرض البيانات واإلحصاءات في مختلف مجاالت الترجمة، 

وترسيخ دوره القيادي في التبادل املعرفي والثقافي؛ ليكون املرجع العربي 

األول للترجمة في جميع مجاالتها ويدعم مسيرة الترجمة العربية وتنسيق 

الجهود في الترجمة.

تنسيق الجهود العربية في 

مجال الترجمة – املرصد 

السعودي 

تنسيق الجهود العربية 

في مجال الترجمة – 

استراتيجية املرصد 

العربي للترجمة 

تنسيق الجهود العربية في 

مجال الترجمة – املراصد 

الخليجية والعربية

تنسيق الجهود العربية في 

مجال الترجمة – منصة 

املرصد العربي للترجمة
برنامج تنمية القدرات 

واملواهب ودعم 

املمارسين املتميزين

يهدف البرنامج إلى تنمية قدرات ومواهب املمارسين في قطاعات األدب 
والنشر والترجمة عبر ردم الهوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق 

العمل من خالل برامج تعليمية تأهيلية تنافسية توائم احتياجات سوق 

العمل املحلي واإلقليمي وبالتعاون مع وزارة التعليم والجهات التابعة 

لها، واملعاهد التدريبية املتخصصة من القطاع الخاص واملنظمات غير 

الربحية.
 تنظيم الفعاليات  

ً
يهدف البرنامج إلى تعزيز الثقافة األدبية في املجتمع، وجعل القراءة جزءا

من حياة الفرد عن طريق تنظيم إقامة الفعاليات األدبية واملشاركة في 

الفعاليات واملهرجانات الوطنية.
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ر املرتبطة باملبادرات املشاريع غ�ي

وصف املشروعاسم املشروع

ملتقى الترجمة

يهدف ملتقى للترجمة إلى تعزيز التواصل العالمي بيـن العاملين في ميدان الترجمة وإثراء حركة الترجمة 

من وإلى اللغة العربية، من خالل إقامة ملتقى عالمي مختص بالترجمة. ويتضمن ذلك امللتقى جملة من 

الفعاليات املصاحبة، مثل: الجلسات الحوارية التي تتناول أهم قضايا الترجمة الحديثة، وورش عمل، 

وتحدي الترجمة، وغيرها من الفعاليات.

ة اصة بالهي�ئ التطلعات الحف
حضور عالمي لألدب السعودي.	�
تتطلع الهيئة إلى تفعيل محاور التطوير والتحفيـز والتمكيـن لتهيئة بيئة إبداعية تدعم األديب السعودي، وتمكنه من اكتشاف 	�

.
ً
 وعامليا

ً
مواهبه، وصقل تجربته، وتجديد إبداعه، وتجويد إنتاجه، وتسويق أعماله إقليميا

تنافسية عالية لدور النشر السعودية.	�
تتطلع الهيئة إلى خلق بيئة أعمال متطورة تسمح لدور النشر بالسعودية بالنمو على أسس تجارية راسخة وأهداف استثمارية 	�

طموحة ورسالة ثقافية شاملة، وتشـجع على االبتكار واملنافسة والتطوير املستمر.
ريادة سعودية لنشاط الترجمة من اللغة العربية وإليها.	�
تتطلــع الهيئــة إلــى تفعيــل كافــة القــدرات الترجميــة الوطنيــة لــدى األفــراد واملؤسســات والقطاعــات الحكوميــة والربحيــة وغيـــر 	�

 عــن طريــق الترجمــة.
ً
 وحضاريــا

ً
 ومعرفيــا

ً
الربحيــة؛ مــن أجــل لعــب دور ريــادي فــي خدمــة اللغــة العربيــة واملتحدثيــن بهــا ثقافيــا
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ي  راتيحج ه االس�ت التو�ج
الرؤية

ين باإلضافة إلى تلبية االحتياجات العاملية،   االرتقاء بقطاع األزياء في اململكة من خالل الثقافة، وبالتالي تعزيز التراث والهوية الوطنيَّ

وتحقيق األثر في االقتصاد الوطني.

 الرسالة
 في مختلف مراحل سلسلة القيمة، وتعزيز املواهب 

ً
 ومتكامال

ً
 وجامعا

ً
تمكيـن وتطوير قطاع األزياء، وتحقيق ازدهاره؛ ليكون مستداما

والخبـرات والكفاءات املحلية.

ية راتيحج  األهداف االس�ت
ضمــان التطويــر املســتمر للمواهــب الجديــدة؛ للحفــاظ علــى النمــو طويــل األجــل لقطــاع األزيــاء، مــن خــالل رعايــة ركيـــزة ثقافيــة 	�

وتعليميــة غنيــة.
إنشــاء وتطويــر القــدرات فــي اململكــة، وجعلهــا فــي متنــاول اليــد علــى املــدى القصيـــر مــن الخــارج، وتعزيــز تطويــر املهــارات املحليــة لنمــو 	�

الصناعــة علــى املــدى الطويــل.
�	.

ً
 وخارجيا

ً
الترويج لألزياء والهوية السعودية بشكل أوسع، وزيادة الوعي والرغبة لدى املستهلكين داخليا

، من خالل القنوات املادية وعبر اإلنترنت.	�
ً
 ودوليا

ً
دعم املصممين املحليين في عرض وبيع إبداعاتهم محليا

أخذ زمام املبادرة العاملية في االستدامة واألزياء األخالقية منذ املراحل األولى من تطور الصناعة	�

 تتمتع به اململكة، 
ً
 ثمينا

ً
 من أركان الثقافة املحلية، وكنـزا

ً
عّد ركنا

ُ
نشئت هيئة األزياء بهدف االرتقاء بقطاع األزياء في اململكة، والتي ت

ُ
أ

 ملساحتها الشاسعة، وتنوع العادات واألذواق من منطقة ألخرى، وقد حرصت الهيئة على تعزيز التـراث والهوية الوطنيّيـن، 
ً
نظرا

 للمواهب والخبـرات 
ً
، وداعما

ً
 ومتكامال

ً
 وشامال

ً
وتمكيـن قطاع األزياء، والعمل على تطويره وتحقيق ازدهاره؛ ليكون مستداما

املحلية. والكفاءات 
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ل تعزيز مكانة اململكة الدولية الثقافة من أ�ج
قواعد اللباس )كأس السعودية(	�

تصميم قواعد اللباس من خالل عمل فريق متكامل بإشراف هيئة األزياء.�-
فعالية مستقبل األزياء االفتراضية 	�

إقامة فعالية افتراضية تحتوي على مجموعة من الحوارات لخبراء مجال األزياء اإلقليميين والعامليين.�-
ساعات فيليبس	�

حــدث عالمــي يمتلــك قيمــة عامليــة وثقافــة عاليــة، ومعــرض مخصــص للعالمــات التجاريــة التــي ستشــارك بعــرض ســاعات عامليــة �-
مختــارة مــن مجموعاتهــم.

إكسبو 2020 دبي	�

إعداد لجنة الختيار التصاميم النهائية ملمثلي الجناح السعودي، وتم اعتمادها من قبل اللجنة.�-
 مؤتمر مستقبل األزياء 	�

 لفعالية مستقبل األزياء االفتراضية، وتضمن ورش عمل للنهوض بقطاع األزياء وتمكينه.�-
ً
يأتي ُمكمال

معرض 100 براند سعودي 	�

تدريب املصممين على تصميم قطع معارض والتوعية باملصممين املحللين.�-

ل ال�فمو االقتصادي الثقافة من أ�ج
برنامج 100 براند سعودي 	�

تقديم التدريب والتوجيه واالستشارات ملئة براند سعودي.�-
برنامج سمو	�

تقديم جلسات إرشادية للقيادات النسائية، وقد تم االنتهاء من 80% من تنفيذ البرنامج.�-
حاضنة األزياء 	�

تخريج 10 شركات في مجال األزياء.�-
�	 swap معرض

فكرة تعزيز االستدامة عن طريق تبادل القطع واملالبس. �-

الهيكل التنظيمي

ة خالل عام 2021م ازات الهي�ئ إنحج

املستشارون

األداء ومكتب إدارة املشاريع

شركاء األعمال

مكتب الرئيس التنفيذي
الرئيس التنفيذي 

تطوير القطاع وتنفيذ البرامج  االستراتيجية والسياسات وتطوير األعمال 

تطوير 
قطاع االزياء

االستراتيجية 
و السياسات

تطوير 
الفعالياتاألعمال

تطوير 
املواهب والتعليم

مي
عال

وال
ي 
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وال
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دول املبادرات �ج

وصف املبادرةاسم املبادرة
املشاريع املرتبطة 

باملبادرة

الوصول إلى املراكز 

العاملية لتطوير 

مواد جديدة، 

وللحفاظ وإمكانية 

الحصول على الِحرف 

واملنسوجات 

مركز امتياز بحثي لالبتكار في مجال املنسوجات وتحقيق االستدامة البيئية. 

يحتوي املركز على مختبر مزود باإلمكانيات البشرية والتقنية لتطوير 

 في مجال علوم استدامة 
ً
األبحاث، والتي تسعى لريادة اململكة إقليميا

صناعة املواد الخام في املنسوجات.  تقوم هذه املبادرة بالشراكة مع 

الجامعات والشركات املحلية والعاملية لتوفير مقومات نجاح املركز. 

تطوير وإثراء التعليم 

والبرامج التدريبية 

لقطاع األزياء

تهدف املبادرة إلى االستفادة من الشراكات املبرمة مع مؤسسات تعليمية 

، وتسهيل 
ً
دولية مرموقة من أجل تقديم خدمات عالية الجودة محليا

التبادل الدولي للطالب

خدمات تعليمية محلية جديدة:

– إعداد خدمات تعليمية محلية من خالل الشراكة مع مؤسسة رائدة، 

: معهد “مارانغوني” في نموذج شراكة مختلط يضمن تقديم تعليم 
ً
مثال

عالي الجودة )نهج املقررات الدراسية الشاملة(، ويلّبي االحتياجات املحلية.

:
ً
عمليات تبادل الطالب دوليا

– عقد الشراكات مع املؤسسات الرائدة من أجل تمكين الطالب 

السعوديين الذين يتابعون دراسة األزياء في الجامعات املحلية من إكمال 

الفصول الدراسية في الخارج ومتابعة برامج الشهادات املزدوجة )شراكات 

فردية مع الجامعات املحلية(.
تطوير قواعد بيانات 

قطاع األزياء 

وحدة بحوث مركزية مسؤولة عن جمع بيانات السوق، وإنشاء مستودع 

)من جانب العرض والطلب( يمكن أن يطلع عليه مجتمع التصميم، 

والشركات العاملة في املجال، باإلضافة لتقارير حول حجم السوق تحّدد 

حجم القطاع، وعدد الشركات، وعدد املوظفين، والصادرات والواردات، 

وتحليل وتوقع االتجاهات في تصميم األزياء وتجارة التجزئة واالستدامة 

على املستويين املحلي والدولي.

دراسات بحثية 

ومعلومات عن األزياء 

تعزيز وتطوير شبكة 

من الشراكات 

الحكومية واملحلية 

والدولية 

املشاركة في اإلجراءات املتكاملة مع هيئات متعددة في وزارة الثقافة، 

والترويج لبيئة تعاونية في القطاعات الفنية يمكن أن تتراوح مجاالت 

التعاون فيها ما بين التكامل في املعارض والفعاليات، والتآزر في حشد 

الدعم/الجهود التنظيمية، واإلجراءات املشتركة التي تصب في مصلحة 

التعليم اإلبداعي لتعزيز التعاون، إذ يمكن اعتماد آلية منتظمة من نقاط 

التواصل بين الهيئات، والحرص في الوقت نفسه على ضمان املرونة من 

أجل اغتنام الفرص اآلنية/غير املتوقعة.
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وصف املبادرةاسم املبادرة
املشاريع املرتبطة 

باملبادرة

دعم تطوير منظومة 

تصنيع محلية وتمكين 

خدمات تطوير 

املنتجات لقطاع 

األزياء

إنشاء مركز بمساحة 2000 متر مربع في الرياض حيث سيصل متخصصو 

األزياء إلى دعم تطوير املنتجات والتكنولوجيا واآلالت على مستوى عالمي.

باإلضافة لتمكين ودعم تطوير التصنيع املحلي، من خالل نهج شامل 

يغطي 3 ركائز:

تقديم التمويل على شكل ِمنح لدعم املصنعين املحليين، وتحفيز 

، وتطوير القوى العاملة من خالل 
ً
املصّممين املحليين على اإلنتاج محليا

تطوير املهارات واستقطاب املواهب السعودية، وذلك عبر إقامة شراكة مع 

موّرد؛ لتدريب القوى العاملة، وتوفير دليل باملصنعين املحليين، والترويج 

لهم.
سرد/تعميم أعمال 

هيئة األزياء وهوية 

األزياء السعودية 

واملصممين عبر 

القنوات اإلعالمية 

والفعاليات 

تنطوي هذه املبادرة على ثالثة أهداف، وهي: نشر أعمال هيئة األزياء وسرد 

قصة هوية األزياء السعودية والترويج للمصّممين السعوديين، إذ

ستستخدم هيئة األزياء مجموعة واسعة من القنوات اإلعالمية 

واملخرجات، وسلسلة من الفعاليات؛ للوصول إلى الجمهور املستهدف، 

وتشمل القنوات الرئيسية:

املوقع اإللكتروني ومواقع التواصل االجتماعي والتلفزيون/اإلذاعة، 

والعالقات العامة، والتسويق املوّجه إلى املؤسسات، كما ستشمل 

الفعاليات الرئيسية: مستقبل األزياء، ومواسم السعودية، وروح اململكة، 

والتعاونات التجارية.

تخطيط وتشغيل 

االستراتيجيات 

التسويقية، وإدارة 

الحمالت التسويقية 

ملبادرات هيئة األزياء 

العالقات العامة   

أزياء إكسبو 2020 دبي 

)التعاون في التصاميم 

واملوضة(
إقامة املنصات 

والفعاليات لتمكين 

ودعم قطاع األزياء في 

اململكة 

 لسد فجوة الخدمة على املدى القصير، فإن الهدف الرئي�ضي للمركز هو 
رفع مهارات املهنيين السعوديين، لبناء األساس ملبادرات األعمال الخاصة 

املستقبلية. كما سيحل املتدرب بشكل تدريجي محل املوظفين الذين 

يديرون املركز، والذين تم جلبهم في البداية من الخارج.
تمكين االستدامة في 

قطاع األزياء 

يكمن الهدف في إثبات مكانة اململكة العربية السعودية كرائد في تنفيذ 

أجندة االستدامة في قطاع األزياء على الصعيد الدولي، من خالل تمكين 

التقنيات املبتكرة من الوصول إلى النطاق التجاري.
تطوير البيئة 

التنظيمية لقطاع 

األزياء 

مراجعة شاملة لإلطار التنظيمي الحالي من وجهة نظر صاحب مهنة 

في مجال األزياء وهيئة األزياء. وتهدف هذه املراجعة إلى تحسين اإلطار 

التنظيمي الحالي وتعديله بما يتناسب مع احتياجات قطاع األزياء، 

إذ ستكون هيئة األزياء جهة إلصدار أو املراجعة أو تيسير املوافقات 

)التراخيص(، والتصاريح، والتسجيل.

مشروع )تفعيل 

استراتيجية هيئة األزياء(
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وصف املبادرةاسم املبادرة
املشاريع املرتبطة 

باملبادرة

تشجيع إقامة 

جمعيات لدعم قطاع 

األزياء 

إنشاء جمعية ملحترفي األزياء السعوديين كمنصة جديدة تجمع كافة 

 لتمثيل القطاع، والتحدث باسمه، 
ً
مهن األزياء في اململكة، وتنمو تدريجيا

باإلضافة إلى تقديم الدعم من خالل تحديد التحديات، والتحدث باسم 

املجتمع، واقتراح لوائح تنظيمية جديدة، والتواصل والتعاون بين أجزاء 

 يشمل كافة أعضاء 
ً
املنظومة من خالل منصة رقمية تتضّمن دليال

قطاع األزياء في اململكة والفعاليات السنوية املختلفة، وتكون هيئة األزياء 

مسؤولة عن الدليل خالل السنوات الثالث أو األربع األولى، وتسهيل 

مشاركة املعرفة بين األجزاء املختلفة من املنظومة، وإتاحة الوصول إلى 

مصادر البيانات املختلفة.
تطوير البرامج 

اإلرشادية املوجهة 

لقطاع األزياء )تشمل 

املواهب وتطوير 

األعمال وريادي 

األعمال(

إنشاء ثالثة برامج إرشادية تربط مواهب األزياء الشابة/الناشئة من 

جميع الخلفيات بقادة الصناعة الذين سيعملون كموجهين لصناعة 

األزياء، وسوف يمثل بيئة متعددة األغراض لجمع املتخصصين عبر 

الخطوة املختلفة لسلسلة قيمة األزياء واإلرشاد؛ لتطوير العالمة التجارية 

لبرنامج اإلرشاد للعالمات التجارية الناشئة في مجاالت اإلرشاد التي تتراوح 

 عن مهارات إدارة األعمال، بما يتما�ضى مع 
ً
بين املوضة واإلبداع، فضال

احتياجات الحفاظ على مجتمع تصميم األزياء.

برنامج 100 براند 

سعودي

البرنامج التدريبي )سمو( 

قمة األزياء املستدامة

تطوير مساحات 

إبداعية للمواهب 

واملهتمين بقطاع 

األزياء

مبادرة بالتعاون مع عدة هيئات تابعة لوزارة الثقافة تتضمن إنشاء مركز 

ثقافي يشكل بيئة سعودية مناسبة وحاضنة لعدد من الفنون، وسيقّدم 

هذا املشروع لقطاع األزياء بيئة متعددة األهداف تجمع متخصصين 

موزعين على مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع األزياء.

ر املرتبطة باملبادرات املشاريع غ�ي

وصف املشروعاسم املشروع

وضع اململكة كمركز إقليمي رائد لألزياء، وتسليط الضوء على املواهب املحلية، وزيادة الوعي بقدرات مستقبل األزياء 

صناعة األزياء السعودية. من خالل تبادل الخبرات العملية، والتحديات الرقمية في مجال األزياء، 

والقادة امللهمين في عالم األزياء على مستوى العالم، واملشاركة في ورش العمل، والفصول الدراسية 

الرئيسية.
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ة  اصة بالهي�ئ التطلعات الحف
تطلعات الهيئة تتمحور حول:

 تحقيق املكاسب السريعة من خالل املشاريع التنموية التي تسهم في بناء القطاع وتشجيع االستثمار فيه.	�
بناء الشراكات الالزمة لتنفيذ االستراتيجية.	�
 من خالل األزياء.	�

ً
 زيادة التوعية نحو االستدامة ونشر ثقافة اململكة عامليا

 من خالل األزياء.	�
ً
نشر ثقافة اململكة عامليا

دعم املواهب وتقديم البرامج التعليمية واإلرشادية لتنمية املهارات.	�
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ي  راتيحج ه االس�ت التو�ج
الرؤية

ترسيخ مكانة اململكة كمركز عالمي لصناعة األفالم في قلب الشرق األوسط.

الرسالة
بناء وتنمية قطاع أفالم سعودي إبداعي، وتعزيز قدراته على مستوى األسواق املحلية والدولية.

ية راتيحج األهداف االس�ت
تطوير املواهب: ضمان وصول قطاع األفالم في اململكة إلى املواهب املؤهلة بتكلفة تنافسية.	�
البنية التحتية: ضمان حصول قطاع األفالم السعودي على املرافق والخدمات املناسبة وبتكلفة تنافسية.	�
اإلنتاج املحلي في اململكة: تحفيز اإلنتاج املحلي لألفالم في اململكة.	�
اإلنتاج الدولي في اململكة: جذب اإلنتاج العالمي لألفالم إلى اململكة.	�
اإلطار التنظيمي: خلق بيئة تنظيمية مناسبة تعّزز تنمية قطاع األفالم.	�
ختارة.	�

ُ
التوزيع والعرض: تحفيز الطلب على األفالم السعودية في األسواق املحلية والعاملية امل

هيئة األفالم هي هيئة حكومية سعودية، تابعة لوزارة الثقافة، تأسست في شهر فبراير من العام 2020م، ومقرها في حي السفارات في 

العاصمة الرياض؛ وتهدف الهيئة لتطوير قطاع األفالم وبيئة اإلنتاج في اململكة، إضافة إلى تحفيز وتمكين ُصّناع األفالم السعوديين.
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ل تعزيز مكانة اململكة الدولية الثقافة من أ�ج
مهرجان كان السينمائي الدولي	�

املشــاركة وتمثيــل اململكــة فــي مهرجــان كان الســينمائي للترويــج لصناعــة األفــالم املحليــة مــن خــالل مشــاركة عــدد مــن الجهــات �-

.
ً
الرســمية واألهليــة ذات العالقــة بالقطــاع إلــى جانــب عــدد مــن صنــاع األفــالم املحلييـــن لربطهــم بــرواد الصناعــة عامليــا

مهرجان البندقية السينمائي	�

-�.
ً
املشاركة في مهرجان البندقية السينمائي للترويج لصناعة األفالم املحلية دوليا

مهرجان أفالم السعودية	�

تطوير ودعم مهرجان أفالم السعودية في نسخته السابعة لالرتقاء بالبرامج املقدمة ورفع اسم املهرجان على مستوى املنطقة.�-
افز	� اإلعالن عن برنامج الحو

اإلعالن عن برنامج حوافز األفالم املحلية والدولية والذي يهدف إلى جذب اإلنتاجات الدولية للمملكة وتعزيز إنتاج األفالم املحلية.�-
اقع التصوير	� مكتبة مو

إطــالق مكتبــة رقميــة ملواقــع تصويــر األفــالم ضمــن موقــع الهيئــة وتهــدف إلــى إضافــة أكثـــر مــن 200 موقــع بنهايــة الربــع األول لعــام �-

2022م.
إنتاج األفالم الدولية	�

االنتهــاء مــن إنتــاج فيلــم املحــارب العربــي فــي اململكــة بمشــاركة عــدد مــن ُصّنــاع األفــالم العاملييـــن والــذي تــم تصويــره فــي مناطــق �-

مختلفــة حــول اململكــة.

ة خالل عام 2021م ازات الهي�ئ إنحج

الهيكل التنظيمي

أرشيف 
الفيلم الوطني 

الحوافز 
والترويج السينمائي

تنمية القطاع 
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والسياسات واللوائح
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دول املبادرات �ج

املشاريع املرتبطة باملبادرةوصف املبادرةاسم املبادرة

برنامج حوافز األفالم 

السعودية

تطوير برامج الحوافز التنافسية )اإلعانات 

التلقائية والتمويل االنتقائي( التي تقدم مجموعة 

من املزايا املعلنة لتأهيل صانعي األفالم املحليين 

والدوليين للتصوير في اململكة العربية السعودية.

فيلم األبطال 

فيلم قندهار

إنتاج األفالم الطويلة الفائزة في مسابقة ضوء 

لدعم األفالم

إنتاج األفالم القصيرة وأفالم الطالب الفائزة في 

مسابقة ضوء لدعم األفالم

تطوير النصوص وتوزيع األفالم الفائزة في 

مسابقة ضوء لدعم األفالم

ل ال�فمو االقتصادي الثقافة من أ�ج
1000 متدرب في مجال صناعة األفالم	�

إقامة ورش عمل ودورات تدريبية ألكثر من 1000 متدرب/ة في تخصصات مختلفة في مجال صناعة األفالم.�-
األكاديمية السعودية لصناعة األفالم	�

االنتهاء من عمل دراسة تفصيلية ملبادرة األكاديمية السعودية لصناعة األفالم.�-
اتفاقيات الفائزين في مسابقة ضوء	�

 وتطويــر عــدد 6 نصــوص وتوزيــع �-
ً
 قصيـــرا

ً
توقيــع اتفاقيــات مــع الفائزيــن فــي مســابقة ضــوء لدعــم إنتــاج 8 أفــالم طويلــة و12 فيلمــا

عــدد مــن األفــالم.
لجنة األفالم املشتركة	�

تأســيس لجنــة مشــتركة لتســهيل عمــل صانــع الفيلــم بعضويــة عــدد مــن الجهــات الحكوميــة ذات العالقــة بقطــاع األفــالم )مثــل: �-

وزارة االســتثمار، وزارة الداخليــة، الهيئــة العامــة لإلعــالم املرئــي واملســموع، وزارة الخارجيــة، وزارة الســياحة، الهيئــة العامــة 

للجمــارك، وزارة التجــارة(. اللجنــة غيـــر معلنــة.
إعفاء الضرائب	�

إعفاء الضرائب عن األفالم السعودية التي تعرض في دور السينما.�-
برنامج كتابة السيناريو	�

إطالق برنامج متخصص لكتابة السيناريو بالتعاون مع مؤسسة مسك.�-
حفل إطالق االستراتيجية	�

اكتمال وإطالق استراتيجية هيئة األفالم واإلعالن عن عدد من مبادراتها بحضور أصحاب املصلحة من القطاع.�-
مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي	�

مشاركة الهيئة في مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي عن طريق مقر ضمن سوق املهرجان.�-
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املشاريع املرتبطة باملبادرةوصف املبادرةاسم املبادرة

األرشيف الوطني 

لألفالم

 الرقمنة والتجميع والترميم والحفظ لألفالم 

السعودية التاريخية واملحتوى السمعي البصري، 

وترميم وحفظ األفالم السعودية ذات الصلة 

باألجهزة، على سبيل املثال الكاميرات ودعائم 

اإلنتاج.

مكتبة مواقع التصوير

تقنين إجراءات 

الترخيص وإجراءات 

شهادات عدم املمانعة

العمل على تسهيل إجراءات الترخيص بوضع 

شروط وإجراءات ترخيص موحدة، والقضاء 

على اإلجراءات املرهقة الخاصة بترخيص شركات 

اإلنتاج.

نقل االختصاص من هيئة اإلعالم املرئي 

واملسموع إلى هيئة األفالم 

دراسات األفالم 

والتدريب

دعم املواهب في قطاع األفالم باملساهمة في رفع 

كفاءاتهم وذلك عن طريق التدريب األكاديمي 

واملنهي والعمل على إنشاء برامج تدريبية متميزة 

.
ً
وجاذبة للطالب املحليين والدوليين عامليا

املعهد السعودي لألفالم )مرحلة التنفيذ(

برامج تدريبية طويلة وقصيرة األجل في صناعة 

األفالم 

تدريب وتمكين الكوادر السعودية في األفالم 

واملسلسالت العربية
إطالق برنامج االستثمار وبرامج التوعية؛ لجذب مجمع األفالم

االستثمارات املباشرة أو غير املباشرة من الكيانات 

الخاصة وإطالق البرامج؛ لجذب املوردين 

املحليين والدوليين املشاركين في سلسلة القيمة 

السينمائية.
املوقع اإللكتروني 

لخدمات املعلومات 

والتسهيالت املرتبطة 

ببوابة وزارة الثقافة 

على اإلنترنت

مركز خدمات شامل - خدمات املعلومات 

والتسهيالت - بوابة قطاع األفالم )قواعد 

بيانات الحوافز، واألنظمة واللوائح، والشركات، 

والخدمات، ومواقع التصوير، وإصدار 

التراخيص، والتصاريح، وما إلى ذلك(.  
 يسعى البرنامج لتوعية جميع األطراف خارج برنامج التوعية املهنية 

قطاع األفالم بالقطاع، وذلك عن طريق عدة 

مشاريع تسعى الهيئة من خاللها لزيادة الوعي 

بقطاع األفالم عن طريق املراحل التعليمية، 

وتقديم االستشارات املهنية وتدريب املواهب 

املبتدئة للمهتمين بصناعة األفالم لنقل املعرفة 

واملهارة.

برنامج األفالم املدرسية

فعاليات السينما 

السعودية املحلية 

والعاملية 

تقديم الدعم الالزم للسينما السعودية من خالل 

إبرازها في الفعاليات واملهرجانات واملشاركات 

املحلية والدولية.
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ة اصة بالهي�ئ التطلعات الحف
إطالق برامج تدريبية إضافية.	�
تسهيل وتقنين إجراءات إصدار التصاريح والتراخيص لصناع األفالم.	�
رفع نسبة الوعي بقطاع األفالم.	�
تطوير البنية التحتية الالزمة لقطاع األفالم.	�
تطوير املواهب في قطاع األفالم وتأهيلها للمشاركات الدولية.	�
رفع نسبة املحتوى املحلي لألفالم.	�
رفع مستوى إنتاجات األفالم.	�
الحضور السعودي في املحافل الدولية ذات العالقة بالقطاع.	�
تأسيس األرشيف الوطني لألفالم وإطالق مبادرات ألرشفة وترميم األفالم.	�
تأسيس شراكات مع القطاع املحلي والدولي.	�
تحفيز القطاع الخاص وعقد شراكات وفرص استثمارية للقطاع.	�
إقامة محافل وفعاليات ذات العالقة بالقطاع.	�

�ي عام 2021م ة �ف يات الهي�ئ أرقام وإ�صا�ئ
تم تدريب أكثر من 1100 متدرب/ة في مجال صناعة األفالم.	�
 وتطوير 6 نصوص وتوزيع عدد من األفالم.	�

ً
 قصيرا

ً
توقيع اتفاقيات دعم أفالم إلنتاج 8 أفالم طويلة و12 فيلما

املشاركة في مهرجانات محلية ودولية: 	�

مهرجان البندقية السينمائي.�-

مهرجــان كان الســينمائي: شــاركت هيئــة األفــالم فــي مهرجــان كان حيــث كانــت املشــاركة بتمثيــل 10 جهــات ســعودية مــا بيـــن �-

القطــاع العــام والخــاص إلــى جانــب وفــد مــن ُصّنــاع األفــالم املحلييـــن.
قامت الهيئة بدعم املواهب املحلية حيث بلغت نسبة السعوديين الفنييـن في فيلم )محارب الصحراء( 20% وفي فيلم )قندهار( 	�

10%، كمــا تمــت مشــاركة ممثــل بــدور رئيســـي مســاعد، ومــا يزيــد علــى 500 شـــخص ألدوار ممثليـــن إضافييـــن فــي فيلــم )محــارب 

الصحــراء(، ومــا يزيــد علــى 100 شـــخص ألدوار ممثليـــن إضافييـــن فــي فيلــم )قندهــار(، كمــا اســتفادت عــدد مــن الجهــات الخاصــة 

والحكوميــة فــي قطاعــات مختلفــة مــن إنتــاج الفيلميـــن، وهــي كالتالــي:

قطاع األفالم: مزودو خدمات اإلنتاج السينمائي - مزودو معدات التصوير - مزودو خدمات املواهب - ذوي الوظائف الحرة �-

- املمثلون واملمثالت - الدارسون.

قطــاع الســياحة: اإلرشــاد الســياحي - الفندقــة واإلســكان الســياحي - املواقــع الســياحية التـــراثية - املواقــع الســياحية الحديثــة �-

– املطاعــم.

قطاع الفعاليات: موسم العال - موسم الرياض - فورموال1 - مهرجان البحر األحمر السينمائي.�-

قطاع الخدمات اللوجستية: التخليص الجمركي - الشحن.�-

قطاع النقل: شركات النقل الجوي - النقل البـري - شركات تأجير الشاحنات والحافالت - شركات تأجير السيارات.�-

قطاع األمن: الخدمات األمنية الخاصة.�-
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 لتطوير استراتيجية فّعالة يمكن من خاللها 
ً
 من األصول التراثية، والتي تعد أساسا

ً
 غنية

ً
تمتلك اململكة العربية السعودية ثروة

تنظيم قطاع التـراث في اململكة وتطويره، والنهوض بمقوماته، ودعم وتشـجيع املمارسين فيه. وقد صدر قرار مجلس الوزراء املوقر 
رقم )398( بتاريخ 10-6-1441هـ القاضـي باملوافقة على تأسيس )11( هيئة تابعة لوزارة الثقافة لتفعيل املنظومة الثقافية في 

عنـى بعدة مهام من أهمها:
ُ
اململكة العربية السعودية، ومنها هيئة التـراث التـي ت

حماية املواقع األثرية ومواقع التراث العمراني، وترميمها وتأهيلها.	�
إجراء املسوحات وعمليات التنقيب األثرية.	�
 الجهات املختصة )من جامعات وباحثين ومتخصصين في مجال التـراث( للعمل على 	�

ّ
إعداد البحوث والدراسات األثرية، وحث

ذلــك.
التشجيع على استثمار وتشغيل مواقع التـراث الوطنـي.	�
تطوير قطاع الِحرف اليدوية.	�
إنشاء قاعدة بيانات لقطاع التـراث الوطني، وتسجيل مواقع تراثية في قائمة اليونسكو للتـراث العاملـي.	�
إنشــاء الشــراكات مــع مختلــف الجهــات مــن القطاعيـــن الحكومــي والخــاص واملنظمــات والجمعيــات األهليــة لتشــجيعها علــى إنتــاج 	�

وتطويــر املحتــوى فــي قطــاع التـــراث.
رفــع مســتوى االهتمــام والوعـــي بالتـــراث الوطنـــي وحمايتــه مــن االندثــار، وإقامــة املؤتمــرات واملعــارض والفعاليــات والــدورات 	�

التدريبيــة الداعمــة لذلــك.

كما تسعى هيئة التـراث إلى إدارة وتنظيم القطاع التـراثي في اململكة، وفق تصور شامل تنمو من خالله األصول التـراثية للمملكة 

بمختلف قوالبها املادية وغيـر املادية، وتوفيـر كل الدعم الالزم لتطوير القطاع، ودعم جهود الحفاظ عليه وحمايته وتنميته، ورفع 

 تنتقل إلى األجيال القادمة لتحكي العمق التاريخي والحضاري للمملكة.
ً
 حضارية

ً
 تراثية

ً
كفاءته؛ ليصبح عنصر جذب ثقافي، ووثيقة

 
ً
ه لتحقيق خطة وطنية شاملة تهدف إلى تحويل اململكة العربية السعودية إلى نموذج رائد عامليا عّد استراتيجية الهيئة بمثابة املوّجِ

ُ
وت

 مع كافة شرائح املجتمع من خالل رؤيتها التي تهدف 
ً
 ومتفاعال

ً
 مستداما

ً
في الحفاظ على تراثها الوطنـي وصونه وحمايته؛ لجعله تراثا

إلى “االحتفاء بتراثنا كثـروة ثقافية وطنية وعاملية”.
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ي  راتيحج ه االس�ت التو�ج
الرؤية

االحتفاء بتراثنا كثـروة ثقافية وطنية وعاملية.

الرسالة
حماية وإدارة وتمكين االبتكار والتطوير املستدام ملكونات التراث الثقافي.

ية راتيحج ز االس�ت الركا�ئ
 مــن توثيــق 	�

ً
حمايــة محفظــة الثـــروة الثقافيــة واملواقــع األثريــة وإدارتهــا بفعاليــة: وذلــك مــن خــالل حلقــات سلســلة القيمــة بــدءا

 بإدارتهــا وانتهــاًء بنشــر الوعــي بهــا.
ً
األصــول التراثيــة ومــرورا

تعزيــز األبحــاث وتنميــة املواهــب املتخصصــة فــي التـــراث: دعــم البحــث وتطويــر املواهــب بمــا يضمــن نمــو القطــاع التـــراثي واملحافظة 	�

عليــه.
استخدام أحدث التقنيات الرقمية في سلسلة القيمة التـراثية: تطبيق أحدث التقنيات الداعمة لتوثيق التـراث الثقافي وإدارته 	�

ونشــر الوعي به.
وضع األنظمة واللوائح املناســبة وإصدار الرخص: ســّن وتطبيق األنظمة واللوائح املالئمة والداعمة لعمليات وإجراءات حماية 	�

التـــراث الثقافي وتنظيمه وتطويره بكافة فئاته.
العمــل علــى نطــاق واســع مــع القطــاع الخــاص )مشــاريع األعمــال التجاريــة(: جــذب القطــاع الخــاص والتعــاون معــه وإشــراكه بمــا 	�

يحقــق فائــدة أكبـــر للقطــاع التراثــي.
توفيـــر التمويــل املقــدم مــن الحكومــة الســعودية ودعــم الــوكاالت الدوليــة: تأميـــن التمويــل الــذي يســهم فــي املحافظــة علــى التـــراث 	�

وتطويــره، ســواء مــن الحكومــة الســعودية أو الــوكاالت الدوليــة.
خلق وعي لدى الجمهور ونشر التـراث: زيادة الوعي بالتراث الثقافي الوطني وقيمته وأهمية الحفاظ عليه. 	�
العمل من خالل الشراكات واسعة النطاق على املستوى املحلي والعالمي: التعاون مع أصحاب املصلحة وذوي العالقة بتنظيم 	�

نشاط التـراث الوطـنـي وتطويره، على املستويين املحلي والعالمي من خالل إقامة الشراكات ودعم وجه التعاون معهم.

الهيكل التنظيمي

التراث العالمي

اللجان*املشاريع التراثية

شركاء األعمال

فروع الهيئة في املناطق إدارة ودعم املناطق

مكتب الرئيس التنفيذي
الرئيس التنفيذي 

التحول
 واالستراتيجية

الِحرف اليدويةالتراث العمراني
التراث 

غير املادي التواصل والبرامج
التراثية

التعليم والبحوث 
واالبتكار

اآلثار الشراكات وتطوير 
األعمال
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ة خالل عام 2021م ازات الهي�ئ إنحج
الثقافة ك�فمط �ياة

إطالق خدمة بالغ أثري	�

أطلقــت هيئــة التــراث خدمــة بــالغ أثــري حيــث تهــدف الخدمــة الســتقبال البالغــات مــن املجتمــع املحلــي ومعالجتهــا، وتعزيــز �-

املشــاركة معهــم.
تشغيل مراكز اإلبداع الِحرفي	�

تم تشغيل مراكز اإلبداع الِحرفي في عام 2021م لتبلغ )3( مراكز في مناطق متعددة باململكة تشمل األحساء، عنيـزة، بريدة، �-

بهدف جمع الِحرفييـن والِحرفيات، وتوفيـر مراكز يمكن لهم من خاللها تبادل خبراتهم وتطوير مهاراتهم وكفاءاتهم من خالل 

برامــج تخصصية.
تقديم دورات التدريب وورش العمل الِحرفية من أجل تطوير كفاءات ومهارات الِحرفيين	�

تم عقد دورات التدريب وورش العمل الِحرفية لتبلغ )8( دورات وورش في مناطق متعددة باململكة، ووصل عدد املستفيدين �-

 وحرفية.
ً
من البرامج والورش التدريبية )192( حرفيا

إنتاج قطع حرفية من مشاريع الِحرف	�

تمــت زيــادة القطــع الِحرفيــة املنتجــة لتبلــغ )115( قطعــة حرفيــة مــن مشــاريع الِحــرف املختلفــة، وذلــك بهــدف تطويــر وتعزيــز �-

املنتجــات الِحرفيــة وإنتاجهــا.
مشاركة الِحرفيين في الفعاليات واملهرجانات املحلية والدولية	�

 وحرفية، وذلك بهدف �-
ً
تمت زيادة عدد الِحرفييـن املشاركين في الفعاليات واملهرجانات املحلية والدولية لتبلغ )171( حرفيا

تســويق املنتجات الِحرفية داخل اململكة وخارجها.
حصر وتوثيق الِحرفييـن والِحرفيات	�

 وحرفيــة، بهــدف توثيــق صناعــة الِحــرف اليدويــة والِحرفييـــن �-
ً
تــم حصــر الِحرفييـــن والِحرفيــات املوثقيـــن بعــدد )4429( حرفيــا

لصونهــا وحمايتهــا مــن االندثــار.
مشاركة الجمعيات الخيرية	�

تقديم الدعم لـ )4( جمعيات خيرية ولجان تطوعية متخصصة في الِحرف من خالل إشراكهم في مشاريع قطاع الِحرف.�-
تطوير منهج مادة تقدير الفنون للتعليم العام	�

بالتعــاون مــع إدارة تنميــة القــدرات الثقافيــة بــوزارة الثقافــة تــم تطويــر منهــــج الصفــي بعنــوان مــادة “تقديــر الفنــون” لطــالب �-

التعليم العام في املدارس يتناول املنهــــج الجانب الفني من املواقع التـــراثية واألثرية في اململكة، بما تحتويه من مبان ونقوش 

 فــي الفصــل الدرا�ضــي األول مــن عــام 2022م.
ً
صخريــة وكتابــات مــن آالف الســنين، وتقــدم حاليــا

كأس السعودية – الرياض	�

شــاركت هيئــة التـــراث فــي كأس الســعودية وهــو ســباق الخيــل الدولــي الــذي يشــارك فيــه أبــرز الخيالــة فــي العالــم فــي ميــدان امللــك �-

عبدالعزيــز للفروســية، وكانــت املشــاركة بمعــرض مصــور يبـــرز ارتبــاط الخيــل العميــق املتجــذر فــي هويتنــا ويحتــوي علــى أهــم 

الفنــون الصخريــة املرتبطــة بالخيــل فــي جميــع أنحــاء اململكــة.
معرض إكسبو 2020 دبي	�

شــاركت هيئــة التـــراث فــي معــرض إكســبو 2020 دبــي مــن خــالل املصادقــة علــى املعلومــات املتعلقــة بالتـــراث لجميــع تصــورات �-

تفعيل مشاركة اململكة في املعرض، كما تم ترشيح ِحرفييـن من قطاع الِحرف والصناعات اليدوية والعديد من املتحدثيـن 

 إلبراز الجوانب الثقافية للمملكة، وكذلك إبراز الزخارف املحلية مثل تجربة فن القط العســيري، إضافة 
ً
للمشــاركة؛ دعما

إلــى ورش العمــل املختصــة فــي تجربــة الخوصيــات وشــرح كيفيــة ممارســتها.
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مهرجان بريدة للتمور – القصيم	�

شــاركت هيئــة التــراث فــي مهرجــان بريــدة للتمــور وهــو ســوق موسمـــي يقــام كل عــام عندمــا تنضــج التمــور فــي املنطقــة، وشــاركت �-

الهيئة بمعرض يبـرز القطع التراثية املرتبطة بالنخل والتمور، وتوفير وسائل تواصل ملالك املتاحف الخاصة املتعلقة بالقطع 

التراثيــة بمدينــة بريــدة بمنطقــة القصيــم.
برنامج ثقافتنا هويتنا - عدة مناطق في اململكة	�

إقامة تفعيالت ثقافية من خالل تقديم محتوى ثقافي بهدف تعزيز اإلرث السعودي ونشر املعرفة الثقافية بيـــن كافة فئات �-

املجتمــع مــن خــالل وضــع منصــات 4*4 باملواقــع الحيويــة فــي مختلــف مناطــق اململكة.
فعالية رجال الطيب – عسير	�

شاركت هيئة التـراث في فعالية رجال الطيب وهو مهرجان تراثي يقدم مختلف األنشطة التراثية مثل تجربة الحرف التراثية �-

وتقدم من خالل عروض حية تفاعلية، وتم توظيف التقنية الحديثة إلثراء العروض التراثية على املباني للقرية، كما تمت 

املشاركة بعدد من الحرفييـن والرواة وعرض مجموعة من األفكار كتسليط الضوء على األشجار املعمرة.
فعالية ينبع التاريخية )كروز السعودية( – ينبع	�

شاركت هيئة التـراث بتفعيل حي الصور التاريخي وإبراز جمال الحي من خالل التركيز على الجوانب والقيم التراثية املختلفة، �-

وتصور حي للعادات املجتمعية، وتسليط الضوء على جمال العمارة، والعديد من العروض الحية للحرفييـن، واستعراض 

للسفن القديمة، وتوظيف العروض الضوئية على املباني بمحتوى وسرد بصري جاذب.
معرض القط العسيري – عسير	�

وهو معرض يبـــرز جمال هذا الفن ويشــمل لوحة فنية ألبرز الفنانيـــن املشــهورين في رســم فن القط العســيري، وقد شــاركت �-

هيئــة التـــراث فــي املعــرض مــن خــالل مصادقــة املعلومــات املتعلقــة بهــذا الفــن.
معرض فن مصر الدولي – مصر	�

وهــو معــرض فنـــي معاصــر يحمــل هويــة بعنــوان )األبــد هــو اآلن(، وقــد تمــت مشــاركة الهيئــة فيــه بعمــل فنــي عبــارة عــن متاهــة �-

بشــكل مكعبــات تــم حفرهــا مــن األعلــى بنقــش رمســيس الثالــث بتيمــاء، وذلــك لتســليط الضــوء علــى عالقــة الفراعنــة بالجزيــرة 

العربيــة وإبــراز العمــق التاريخــي للمملكــة.
اليوم الوطني السعودي	�

شاركت هيئة التـراث بمناسبة اليوم الوطني السعودي من خالل تفعيل األصول التـراثية في ثالثة مواقع، وهي: موقع سكة �-

حديــد الحجــاز باملدينــة املنــورة، وحــي الصــور التاريخــي بمحافظــة بينبــع، واملدرســة األميريــة بمحافظــة األحســاء، وقــد شــملت 

فعاليــات متعلقــة بتاريــخ اململكــة وتشــمل: )معــرض مصــور، وعــروض ضوئيــة، وفنــون أدائيــة، وعــروض حرفيــة(.

ل تعزيز مكانة اململكة الدولية الثقافة من أ�ج
تسجيل عنصر تراثي وطني لدى منظمة اليونسكو	�

تسجيل “ منطقة حمى الثقافية” ضمن قائمة التراث العالمي لدى اليونسكو.�-
تسجيل عنصر تراثي وطني لدى منظمة اليونسكو	�

تسجيل “الخط العربي: املعارف واملهارات واملمارسات” على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير املادي.�-
إدراج “قرية رجال أملع” ضمن قائمة أفضل القرى السياحية بالعالم	�

املشاركة في تسجيل قرية رجال أملع ضمن أفضل القرى السياحية في العالم، إذ أعلنت منظمة السياحة العاملية )الخميس �-

2 ديسمبر 2021م( عن فوز قرية رجال أملع باململكة العربية السعودية ضمن مبادرة قائمة أفضل القرى السياحية املقدمة 

من منظمة السياحة العاملية، التي تم اختيارها من بيـن )170( قرية تمثل )75( دولة في العالم.
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اقع أثرية جديدة	� تسجيل مو

 فــي ســـجل اآلثــار الوطنــي لعــام 2021م فــي مناطــق مختلفــة مــن اململكــة )الريــاض – مكــة �-
ً
 جديــدا

ً
 أثريــا

ً
تــم تســجيل )638( موقعــا

املكرمة – الحدود الشمالية – املنطقة الشرقية – الجوف – حائل – القصيم – جازان – نجران – عسيـر – املدينة املنورة 

.
ً
– تبــوك – الباحــة(، ليصبــح إجمالــي املواقــع األثريــة املســـجلة )8176( موقعــا

زيادة مشاريع املسح والتنقيب	�

 للمســـح والتنقيــب بزيــادة نســبة )21%( عــن العــام �-
ً
زيــادة عــدد مشــاريع املســـح والتنقيــب لعــام 2021م، بواقــع )35( مشــروعا

الســابق 2020م.
طباعة ونشر أبحاث في اآلثار	�

 فــي �-
ً
طباعــة ونشــر العــدد )30( مــن مجلــة “أطــالل”، وطباعــة )4( كتــب متخصصــة فــي مجــال اآلثــار، وإعــداد مســودة )36( كتابــا

 ملجلــة “أطــالل” للباحثيــن واملهتميــن، وذلــك علــى 
ً
 إلكترونيــا

ً
مراحلهــا النهائيــة بهــدف تعزيــز مســار البحوث.كمــا تــم نشــر )30( كتابــا

املوقــع الرسمـــي لهيئــة التـــراث.
االكتشافات األثرية الحديثة	�

أعلنت الهيئة عن اكتشافات أثرية حديثة تم اإلعالن عنها )دالئل مبكرة للهجرات البشرية – الشواهد األثرية للملك نابونبد �-

شــرت بعــض هــذه االكتشــافات فــي مجــالت دوليــة عامليــة، واعُتمــدت علــى أحــدث 
ُ
- اكتشــاف أحافيـــر فــي كهــف أم جرســان(، ون

التقنيــات واملناهـــج العلميــة الحديثــة.

اكتشاف مواقع أثرية في اململكة تعود إلى حوالي 350 ألف سنة.. 1

اكتشاف عن شواهد أثرية للملك البابلي نابونيد في حائل.. 2

اكتشاف دالئل لهجرات بشرية مبكرة من قارة أفريقيا إلى شمال الجزيرة العربية بدأت قبل 400 ألف سنة.. 3

دراســة علميــة ترجــح أن موقــع الجمــل بمنطقــة الجــوف مــن أقــدم املواقــع فــي العالــم لنحــت الحيوانــات املجســمة بالحجــم . 4

الطبيعـي.

اكتشافات جديدة ضمن أعمال التنقيب في موقع “قرية” بتبوك.. 5
إطالق املبادرة املجتمعية الوطنية “نقوش السعودية”	�

إطالق مبادرة نقوش السعودية الهادفة إلى تعزيز دور أفراد املجتمع في إحياء التراث الوطني.�-
إطالق مشروع التـراث الثقافي املغمور باملياه	�

أطلقت هيئة التـراث مشروع مسـح مواقع التـراث الثقافي املغمور باملياه للمنطقة الواقعة من مدينة أملج، وحتى رأس الشيخ �-

حميد بمسافة 400 كم على ساحل البحر األحمر، ويهدف املشروع العلمي الذي تعمل هيئة التـراث على تنفيذه بالتعاون مع 

جامعة امللك عبدالعزيز إلى إجراء مسح وتنقيب أثري لعناصر التراث الثقافي املغمور باملياه بهدف رصدها وتوثيقها وإدراجها 

ضمن السـجل الوطني لآلثار.
إطالق مشاريع تخصصية نوعية	�

إطالق مشروع توثيق ودراسة املنشآت الحجرية�-

إطالق مشروع تدوين “ توثيق الرسوم الصخرية والنقوش العربية القديمة واإلسالمية”.. 1

إطالق مبادرة “درب زبيدة” لتسجيل “درب زبيدة” التاريخـي الذي يربط بين الكوفة ومكة املكرمة؛ ضمن قائمة التـراث . 2

.
ً
 وتراثيا

ً
العاملـي في “اليونسكو” وتفعيل الدرب التاريخـي ثقافيا
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املؤتمرات وامللتقيات التراثية	�

إقامة ملتقى املكتشفات األثرية االفترا�ضي األول برعاية سمو وزير الثقافة.�-

إقامة سلسلة لقاءات علمية افتراضية للتعريف بمشاريع وحفريات اآلثار بشكل شهري، ومنها:�-

1 ..)Nature( الهجرات البشرية القديمة للجزيرة العربية - حول املقال املنشور في مجلة

اآلثار اإلسالمية في مواقيت الحج والعمرة.. 2
تأسيس املركز الوطني للتـراث غير املادي	�

يهدف املركز إلى القيام باألبحاث والتوثيق والحماية واإلشراف على البرامج املتعلقة بالتـراث غير املادي.�-
اقع التـراث العمراني املسجلة	� زيادة عدد مو

إعــداد خطــة لتســـجيل وتصنيــف أكثــر مــن 1000 موقــع تــراث عمرانــي خــالل 2021م، بنســبة زيــادة عــن العــام املا�ضــي 70% مــن �-

عــدد مواقــع التـــراث العمرانــي املســـجلة البالــغ 300 موقــع خــالل عــام 2020م.
اقع التراث العمراني	� ترميز عدد من مو

إطــالق مشــروع يتضمــن نطــاق تصميــم وتركيــب لوحــة معياريــة لعــدد )1000( موقــع تــراث عمرانــي للتعريــف بهــا بأحــدث �-

.)QR Code( التقنيــات الرقميــة مــن خــالل اســتخدام رمــز االســتجابة الســريع
التوثيق املعماري لعدد من مباني التـراث العمراني على مستوى اململكة	�

 خالل العام 2021م، وبنسبة زيادة عن العام املا�ضي 39% من عدد املواقع �-
ً
 عمرانيا

ً
 تراثيا

ً
التوثيق املعماري لعدد 139 موقعا

التي توثيقها البالغة 100موقع خالل العام 2020م.
تقييم الوضع الراهن ملباني التراث العمراني	�

-� 
ً
 خــالل العــام 2021م بزيــادة 30% عــن العــام 2020م بواقــع 56 موقعــا

ً
 عمرانيــا

ً
 تراثيــا

ً
تقديــم الدعــم الفنــي ملــا يقــارب 80 موقعــا

.
ً
 عمرانيــا

ً
تراثيــا

 في مناطق مختلفة من اململكة	�
ً
 صناعيا

ً
 تراثيا

ً
حصر عدد 73 موقعا

 خــالل 2021م، حيــث إن املشــروع �-
ً
 صناعيــا

ً
 تراثيــا

ً
إعــداد منهجيــة لحصــر أصــول التــراث الصناعــي حيــث تــم حصــر 73 موقعــا

جديــد.
اقع التراث العمراني	� إنشاء منصة بالغات إلشراك املجتمع املحلي في تصنيف وتسجيل مو

 البالغ عددها أكثر من �-
ً
 عمرانيا

ً
 تراثيا

ً
اســتحداث منصة الســتقبال البالغات من املجتمع املحلي عن تســـجيل وتصنيف موقعا

600 بالغ خالل العام 2021م.
التعاون املشترك بين وزارة الثقافة ممثلة في هيئة التراث ووزارة التعليم	�

تفعيل الشراكة مع أكثر من 23 جامعة محلية متخصصة في كليات العمارة والتخطيط خالل العام 2021م.�-
املشاركة في معرض أرتيجانو	�

شاركت هيئة التـراث في معرض أرتيجانو إن فييـرا بمدينة ميالن في إيطاليا للتعريف بالحرف السعودية وعروض حية لعدد �-

 وحرفيــة ســعوديين إلبــراز تــراث اململكــة، وتبــادل الخبـــرات مــع الــدول املشــاركة، ويعتبـــر املعــرض مــن أشــهر املعــارض 
ً
12 حرفيــا

الدولية في مجال الحرف والصناعات اليدوية واملأكوالت الشــعبية، ويقام منذ 20 عام ملدة 10 أيام في شــهر ديســمبر، ويزوره 

 مــا يقــارب مليــون زائــر وتشــارك بــه أكثـــر مــن 100 دولــة حــول العالــم.
ً
ســنويا

تشغيل مراكز اإلبداع الِحرفي	�

تم تشــغيل 3 مراكز إبداع حرفي في املدرســة األميرية بمحافظة األحســاء باملنطقة الشــرقية وســوق املســوكف بمحافظة عنيزة �-

 
ً
 ومتكامــال

ً
 شــامال

ً
وســوق الحــرف ببريــدة بمنطقــة القصيــم، ومراكــز اإلبــداع الحرفــي هــي مراكــز تعنــى بالحرفييـــن وتعتبـــر موقعــا

لتكــون محــور العمــل الحرفــي، ونقطــة جــذب لــزوار املنطقــة، تحتــوي علــى عــدة أنشــطة ومرافــق لخدمــة الحرفييـــن، مــن حيــث 

تعليــم وتدريــب الراغبيـــن بالعمــل الحرفــي وورش عمــل، وتطويــر املنتجــات الحرفيــة وإنتاجهــا وتســويقها، ومنافــذ لبيــع الحــرف.
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ل ال�فمو االقتصادي الثقافة من أ�ج

تطوير تصاميم مبتكرة لإلنتاج الِحرفي	�

 لإلنتــاج الحرفــي بهــدف تطويــر وتعزيــز املنتجــات الحرفيــة، حيــث يتــم توظيــف تلــك التصاميــم مــن �-
ً
 معتمــدا

ً
توفيـــر )27( تصميمــا

قبــل الحرفييـــن الســعوديين فــي مراكــز اإلبــداع الحرفــي ومــن خــالل شــركاء قطــاع الحــرف لتقديمهــا كمنتجــات للتجزئــة وكهدايــا 

حرفيــة.
املشاركة في املعارض والفعاليات املحلية والدولية املحلية	�

تهــدف املشــاركة فــي املعــارض والفعاليــات إلــى تســويق املنتجــات الِحرفيــة داخــل اململكــة وخارجهــا، حيــث تمــت املشــاركة فــي )10( �-

 فــي معــرض “أرتيجانــو إن فييـــرا” بميالنــو.
ً
معــارض محليــة، ودوليــا

املنافذ التسويقية الِحرفية	�

توفير “متجر صوغة” في فندق راديسون بلو بحي السفارات بمدينة الرياض بهدف تسويق املنتجات الحرفية من خالل عرضها �-

وبيعهــا ملقيمـــي وزوار الفنــدق واملنتجــات الحرفيــة املعروضــة فــي املتجــر تعــد أحــد مخرجــات املشــاريع الحرفيــة لهيئــة التـــراث.
توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات بالقطاعين العام والخاص	�

اتفاقيات هيئة تطوير ومحمية اإلمام تركي بن عبدهللا امللكية.. 1

اتفاقية تعاون بين هيئة التراث وشركة نماء املنورة.. 2

مذكرة تفاهم بين هيئة التراث وشركة القدية لالستثمار.. 3

مذكرة تعاون بين هيئة التراث ودارة امللك عبدالعزيز.. 4

اتفاقية تعاون بين هيئة التراث وجامعة حائل.. 5

اتفاقية تعاون بين هيئة التراث وشركة ماجد محمد الفطيم العقارية.. 6

مذكرة تفاهم بين هيئة التراث وشركة علم.. 7

مذكرة تفاهم بين هيئة التراث وشركة البحر األحمر للتطوير.. 8
عقد ورش عمل للمستثمرين	�

عملــت هيئــة التـــراث علــى إشــراك القطــاع الخــاص فــي تطويــر اســتراتيجية االســتثمار فــي التـــراث وذلــك مــن خــالل دعوتهــم إلــى �-

عــدد مــن ورش العمــل املرتبطــة بذلــك لالســتماع إليهــم واالســتفادة مــن مرئياتهــم وتطلعاتهــم التـــي تــم تضمينهــا فــي تطويــر تلــك 

 فــي تطويــر وتحســين اللوائــح القانونيــة لالســتثمار.
ً
االســتراتيجية ممــا كان لــه األثــر اإليجابــي أيضــا

تطوير التراخيص الخاصة بهيئة التراث	�

عملــت الهيئــة علــى إعــداد )5( فئــات مــن التـــراخيص وذلــك إلطالقهــا فــي الربــع األول مــن عــام 2022م وهــي تراخيــص: )ممــارس �-
حرفــي – محــل بيــع منتجــات حرفيــة تراثيــة يدويــة – مســـح أثــري وتنقيــب عــن آثــار – دخــول وخــروج أجهــزة – خــروج ودخــول 

عينــات أثريــة(، كمــا أنجــزت الهيئــة إعــداد دليــل املســتثمر واألدلــة التنظيميــة الخاصــة بتراخيــص: )ممــارس حرفــي – محــل بيــع 

منتجــات حرفيــة تراثيــة يدويــة(.
الشراكات الدولية	�

عمل خارطة طريق لتطوير شراكات مع عدد من املنظمات والجهات الدولية ) اليونسكو، االيكوموس، االيكروم، األيسيسكو(.�-

دعم مشاركات الهيئة في فعاليات دولية لعام 2021م أبرزها )أسبوع الترميم في إيطاليا، معرض فن مصر، معرض املتوسطي �-

في إيطاليا، معرض أرتيجانو إن فييرا(.

دعــم فريــق هيئــة التـــراث فــي تســجيل ملفــات )منطقــة حمــى الثقافيــة “يوليــو”- الخــط العربــي “ ديســمبر”( فــي قائمــة اليونســكو �-

لعــام 2021م.
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�ي ازات عل� مستوى القطاع الثقا�ف اإلنحج

إطالق استـراتيجية هيئة التـراث	�

إطــالق استـــراتيجية هيئــة التـــراث، والتــي تشــمل الرؤيــة والرســالة والقيــم، وحــددت االســتراتيجية 8 ركائــز ســتعمل عليهــا الهيئــة �-

مــع شــركائها الداخلييـــن والخارجييـــن، والتــي ســيتم تنفيذهــا مــن خــالل 33 مبــادرة ينــدرج تحتهــا 150 مشــروع ســيتم تنفيذهــا 

 
ً
فــي الســنوات القادمــة. ويمكــن إيجازهــا فــي نمــوذج عمــل بســيط لكنــه فعــال: نبــدأ باالستكشــاف والتوثيــق، ثــم الحمايــة، وأخيـــرا

التفعيــل والتســويق.



166  | التقرير السنوي 2021 م

دول املبادرات �ج

وصف املبادرةاسم املبادرة
املشاريع املرتبطة 

باملبادرة

توثيق األصول 

والترويج للفعاليات 

الخاصة باللغة 

العربية والشعر وفن 

الخط العربي

توثيق وتدوين جميع األصول املرتبطة باللغة العربية من أنواع الخط 

العربي والشعر املحلي وتسجيل الشعراء وجميع ممارسات التراث املحكي 

التي تسهم في الحفاظ على التراث غير املادي الخاص باململكة.

برامج التلمذة املهنية 

والعالمات التجارية 

للِحرفيين السعوديين

تطوير برامج تلمذة؛ لتحسين قدرات الِحرفيين ومهاراتهم ونقل خبراتهم 

لألجيال الناشئة للمحافظة عليها، والترويج وتعزيز هوية الِحرف اليدوية 

السعودية من خالل تطوير أساليب تسويقية، وتقديم هوية مميزة في إطار 

مميز وجودة عالية.
ترويج ودعم املأكوالت 

التراثية

حماية املأكوالت التراثية السعودية وممارسات ومهارات الحصاد بأنواعها 

من خالل التوثيق، والترويج لها كجزء مهم من عناصر التراث غير املادي، 

ورفع نسبة التوعية بها واملحافظة عليها من االندثار.
الترويج والتحفيز 

للموسيقى والرقصات 

التقليدية

حماية املوسيقى وفنون الرقص التقليدية السعودية من خالل التوثيق، 

كأحد عناصر التراث غير املادي والترويج لها، ورفع مستوى الوعي، 

واملحافظة عليها من االندثار.
الترويج والتحفيز 

للفنون الشعبية 

واملمارسات الوطنية

حماية الفلكلور الشعبي السعودي من خالل التوثيق كأحد عناصر التراث 

الال مادي، والترويج لها ورفع مستوى الوعي، واملحافظة عليها من االندثار.

الترويج والتحفيز 

للرياضات الشعبية

حماية الرياضات التقليدية السعودية من خالل توثيقها كأحد عناصر 

التراث غير املادي، والترويج لها ورفع مستوى الوعي بها واملحافظة عليها 

من االندثار.
تخطيط وتوثيق 

وتطوير وصيانة 

األحياء السكنية في 

املدن التراثية

تحديث أنظمة التراث العمراني والعمل على تصنيف مباني التراث 

العمراني في اململكة وتوثيقها وتصنيفها من خالل آلية معتمدة في السجل 

الوطني للتراث العمراني بأحدث األنظمة التقنية، باإلضافة إلى وضع 

األسس واملعايير والدراسات إلعادة تطوير وصيانة وتأهيل أصول التراث 

العمراني باململكة.
تحديد وحفظ وترميم 

املواقع األثرية

الزيادة والتوسع في إجراء مشاريع املسح والتنقيب باملواقع األثرية 

الكتشافها وإعداد الدراسات واألبحاث، وتأسيس املختبرات العلمية 

واالبتكار في أساليب املسح والتنقيب، باإلضافة إلى توثيق وتصنيف جميع 

مواقع اآلثار في السجل الوطني لآلثار وذلك باتباع أحدث األنظمة التقنية 

لحمايتها واملحافظة عليها.
تحسين وتطوير 

املواقع األثرية 

والتراثية

تطوير وتحسين وتأهيل وترميم املواقع األثرية بهدف تشغيلها وتفعيلها.
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وصف املبادرةاسم املبادرة
املشاريع املرتبطة 

باملبادرة

تطوير وتحسين فنون 

عمارة املواقع التراثية 

تأهيل وتحسين وتطوير مواقع التراث العمراني عن طريق ابتكار أساليب 
وأنظمة جديدة؛ للمحافظة على أصول التراث العمراني، وتحسين فنون 

العمارة واالبتكار لتأهيل مواقع التراث العمراني.
صياغة إجراءات 
اكتشاف األصول 

وتحديدها

إعداد وتطوير لوائح وإجراءات وآليات ومعايير؛ الكتشاف وتحديد األصول 

األثرية والتراثية في اململكة وفهرستها.

وضع منصة شاملة 
ملحفظة األصول 

التراثية ووضع إطار 

عمل خاص بها

زيادة مستوى الوعي العام باملواقع التراث الثقافي باململكة.

إطالق إجراءات 

تشغيلية جديدة 

إلدارة التراث الرئيسية

إطالق إجراءات جديدة؛ لتطوير وتحسين العمل في املواقع التراثية 

واألثرية من ضمنها اللوائح واألنظمة واألدلة التشغيلية للتعامل مع املواقع 

باإلضافة إلى ترقية قدرات العاملين عليها.
إطالق حملة التسويق 

الرئيسية للتراث

إطالق حملة شاملة للتراث الثقافي في اململكة تتضمن جوائز وتكريم 

للمساهمين في الحماية واملحافظة والتعريف باإلرث الثقافي املادي وغير 

املادي للمملكة، إضافة إلى املشاركة في املؤتمرات الدولية والنشر الدوري 

لألبحاث في مجالت علمية ٌمحكمة ومعتمدة.
تحويل املواقع التراثية 

إلى وجهات سياحية 

ثقافية

تطوير استراتيجية التسويق وتفعيل املواقع األثرية والتراثية، وجعلها 

مواقع وعناصر جذب للسياحة الثقافية باململكة.

إطالق حمالت 

للتواصل املجتمعي

إطالق حمالت إعالمية لتعزيز التواصل مع املجتمع وزيادة الوعي بالتراث 

الثقافي باململكة.
املشاركة في الفعاليات 

العاملية املتعلقة 

بالتراث

املشاركة الفعالة في الفعاليات واأليام الدولية والعاملية؛ لتسليط الضوء 

على التراث الثقافي باململكة ووضع بصمة عاملية مؤثرة للمملكة.

إنشاء خطة رئيسية 

طويلة املدى للعرض 

والطلب على املواهب 

املتخصصة في قطاع 

التراث

تطوير خطة استراتيجية طويلة املدى للعرض والطلب على املواهب 

املتخصصة في قطاع التراث املادي والال مادي، وتحليل الفجوات للبرامج 

األكاديمية في الجامعات السعودية، بهدف ترقية وإدراج برامج أكاديمية 

جديدة ومتخصصة بالتعاون مع الجامعات ووزارة التعليم.

تطوير وتعزيز التعليم 

املتخصص في التراث

تطوير وترقية وتعزيز البرامج التعليمية األكاديمية بالجامعات السعودية 

الخاصة بالتراث املادي وغير املادي بالتعاون مع الجامعات السعودية 

ووزارة التعليم.
تأسيس برامج تدريب 

ز على التراث
ّ
منهي ترك

استحداث وتطوير برامج تدريب منهي للعاملين واملتخصصين في التراث 

املادي وغير املادي، بهدف تمكينهم وتنمية وتعزيز قدراتهم لدعم االحتياج.
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وصف املبادرةاسم املبادرة
املشاريع املرتبطة 

باملبادرة

وضع خارطة طريق 

لألبحاث الخاصة 

بالتراث وتعزيز 

القدرات البحثية

تطوير استراتيجية وخارطة طريق لتحديد أولويات األبحاث في مجال 

التراث املادي وغير املادي، وإعداد منهجية علمية للبحوث والدراسات، 

وتعزيز القدرات البحثية للمختصين.

تفعيل التمويل من 

القطاع الخاص 

والشراكات بين 

القطاعين العام 

والخاص

تطوير األنظمة واللوائح املحّددة لالستثمار ودعم تنويع مصادر التمويل 

للقطاع وتفعيل طرق للتمويل بالشراكة مع القطاع الخاص، وتحفيز 

الشركات الخاصة على االستثمار في بذل الجهود الوطنية للحفاظ على 

األصول التراثية السعودية.

إطالق استراتيجية 

التسويق الخاصة 

بالتراث

تطوير استراتيجية خاصة بنشر وتسويق املواقع األثرية والتراثية، لتحقيق 

اإليرادات لرفع املساهمة في الناتج املحلي اإلجمالي الوارد من قطاع التراث، 

وزيادة عدد فرص العمل املتوفرة.
إطالق أدوات تمويل 

متخصصة في التراث

إطالق برامج استثمارية وأدوات تمويل متخصصة في قطاع التراث، 

للمنشآت الصغيرة واملتوسطة في قطاع التراث، وتكوين شراكات 

استراتيجية فعالة مع جهات عدة في القطاع الحكومي، والخاص وغير 

الربحي؛ لتحقيق التنمية املستدامة وتعزيز األثر اإليجابي على قطاع التراث. 

واملمارسين فيه بما يعود بالنفع على اقتصاد الدولة واملصلحة العامة.
استخدام تقنيات 

رقمية لتحديد وإدارة 
األصول

استخدام أحدث التقنيات الرقمية املتقدمة الستكشاف األصول، 

وحماية ومراقبة األصول التراثية واألثرية، وتطوير منصة إلكترونية شاملة 

كقاعدة بيانات وطنية ألصول التراث املادي وغير املادي.
إعداد تجارب الزوار 

الرقمية

تطوير تجارب رقمية من خالل استخدام أحدث التقنيات مثل الواقع 

االفترا�ضي والواقع املعزز تطبيقات لتحسين تجربة الزوار في املواقع 

الرئيسية، والتطبيقات واأللعاب الرقمية.
إطالق برنامج 

التواصل االجتماعي 

للتراث

إطالق وإدارة وتفعيل منصات التواصل االجتماعي لتعزيز التفاعل 

والتواصل مع الجمهور.

تنسيق األنظمة 

املتعلقة بالتراث

تطوير األنظمة واللوائح التنظيمية الخاصة بأنظمة أصول التراث املادي 

وغير املادي.
التعاون مع إدارات 

وهيئات وزارة الثقافة 

لتبادل املعرفة 

واملبادرات املشتركة

التعاون مع اإلدارات والوكاالت بالوزارة لتعزيز سبل الدعم وتسهيل 

األعمال فيما يخص املبادرات املشتركة وتبادل الخبرات واملعرفة.



 وزارة الثقافة  |  169

وصف املبادرةاسم املبادرة
املشاريع املرتبطة 

باملبادرة

التعاون مع الوزارات 

والجهات الحكومية 

لتبادل املعرفة 

واملبادرات املشتركة

التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية لدعم قطاع التراث املادي وغير 

املادي، وتحقيق االستفادة القصوى من املوارد املشتركة وتقديم الدعم 

الالزم ملواقع التراث املادي في أنحاء اململكة. 

التعاون مع املشاريع 

العمالقة والجامعات 

والهيئات األخرى في 

اململكة

التعاون مع املشاريع العمالقة والهيئات واملحميات في اململكة، وذلك 

لدعم وتفعيل املشاركة أصول التراث املادي.

التعاون مع الدول 

العاملية الشريكة 

والوكاالت التراثية 

وتبادل املعرفة معها

التعاون مع الدول العاملية والوكاالت العاملية لتبادل ونقل الخبرات 

الدولية في جميع تخصصات القطاع واالستفادة والدعم.

العضويات مع 

صناديق التمويل 

والجمعيات التراثية 

الدولية

تنشيط العضويات في صناديق التمويل وجمعيات التراث املحلية 

والعاملية.

ة اصة بالهي�ئ التطلعات الحف
مضاعفة عدد مواقع املسح والتنقيب +90.	�
مضاعفة عدد مواقع التراث العمراني املسجلة +2000.	�
تسجيل “النقش على املعادن” في قائمة اليونسكو كعنصر للتراث غير املادي.	�
إطالق موسوعة الِحرف )املرحلة األولى(.	�
إطالق استراتيجية مركز التراث املغمور.	�
إطالق استراتيجية التراث الصناعي.	�
تطوير البنية التحتية لسجل التراث العمراني إلدراج سجل التراث الصناعي.	�
تطوير منصة إلشراك املجتمع في تسجيل وتصنيف مواقع التراث العمراني.	�
إطــالق منصــة “بصمــة التـــراث” وهــي موجهــة للمجتمــع واملتخصصيـــن فــي التـــراث الثقافــي، تتضمــن دورات تدريبيــة، وورش العمــل 	�

التوعوية والتثقيفية عن التـــراث الثقافي املادي وغيـــر املادي والتـــراث املغمور باملياه، من خالل خبـــراء عاملييـــن في مجال التـــراث.
زيادة عدد الفعاليات التراثية الثقافية في جميع مناطق اململكة لخلق وعي لدى الجمهور ونشر التـراث +45.	�
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ي راتيحج ه االس�ت التو�ج
الرؤية

مركز إقليمـي للفنون البصرية يسعى إلى تشجيع املجتمع املحلي على تذوق الفن واالحتفاء به، وتوفيـر فرص فريدة لنمو املواهب 

املحلية، وتمكيـن املمارسيـن على مستوى عاملـي بروح وطنية. 

الرسالة
تمكيـن حركة الفنون البصرية في اململكة العربية السعودية من خالل دعم التعبيـر املجتمعـي، وتعزيز الحوار من خالل فرص 

املشاركات الفنية املتنوعة، والعمل كمحفز القتصاد مبدع ومستدام. 

ية راتيحج ز االس�ت الركا�ئ
الفنون البصرية وسيلة للتعبير املجتمعي والتفاعلي.	�
الفنون البصرية أداة للحوار واملشاركة.	�
الفنون البصرية محرك لالقتصاد اإلبداعي.	�

عد الفنون البصرية لغة تخاطب الشعوب، فهـي تساعد على نقل الثقافات دون الحاجة إلى الشرح والتفسير، كما أنها عنصر 
ُ
ت

نتج ألهداف جمالية وفكرية، 
ُ
 متعددة من الفنون التي ت

ً
أساسـي في تشكيل الثقافة السعودية؛ فالفنون البصرية تغطي أشكاال

ليتم تقديرها على جمالها وأبعادها املعنوية والالمعنوية، باستخدام مختلف األدوات واألساليب، ومن خالل الوسائط املتعددة 

واملختلفة. وتهتم هيئة الفنون البصرية بتفعيل دور الفنون البصرية، وتعزيز وتمكيـن ممتهنيها ومحترفيها وهواتها بكافة السبل، 

 بفّنها وفنانيها؛ وذلك من خالل عدد 
ً
وتحفيزهم على إنتاج وتقديم أعمال فنية تثـري قطاع الفنون البصرية؛ لتكون اململكة رائدة

من البرامج واملبادرات التي تهدف لتهيئة البنية التحتية الالزمة لبيئة مستدامة ومتنامية في قطاع الفنون البصرية عن طريق تمكين 

ودعم أصحاب املصلحة، وإقامة عدد من الشراكات مع الجهات ذات العالقة، مثل: وزارة التعليم وغيرها الستحداث مجموعة 

واسعة من الفرص املحلية والدولية للمواهب السعودية، باإلضافة إلى خلق مشهد جماهيـري حيوي من خالل دعم وتقديم فرص 

لجميع املواهب واملجموعات الفنية؛ للتعاون واالختبار واالبتكار وتقديم مجموعة متنوعة من األنشطة، والتي ستسهم في إحداث 

تحول إيجابي في الصورة السائدة عن الفنون البصرية على الصعيدين املحلي والدولي.
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تطوير املواهب
مشاركة وتفعيل قطاع 
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ة خالل عام 2021م ازات الهي�ئ إنحج

الثقافة ك�فمط �ياة
دليل اقتناء األعمال الفنية	�

دليل تفصيلي حول تفاصيل اقتناء األعمال الفنية للجهات الحكومية في مقارها ومكاتبها في اململكة العربية السعودية.�-
جدة - معرض 21,39	�

رعاية معرض جدة 21,39 أسرار العضديات لعام 2021م وإقامة ورش عمل واقعية وافتراضية وجلسات حوارية.�-
فورموال 1	�

املشاركة مع وزارة الرياضة وفعالية الفورميال 1 في جدة في املسابقة الفنية للفنانين.�-
كأس السعودية 	�

املشاركة مع هيئة الفروسية في فعالية كأس السعودية.�-

�ي ازات عل� مستوى القطاع الثقا�ف اإلنحج
اعتماد استراتيجية هيئة الفنون البصرية والنموذج التشغيلي	�

االنتهاء من تطوير استراتيجية هيئة الفنون البصرية ودراسات املقارنة املعيارية وأفضل املمارسات العاملية واملعاييـر املتعلقة �-

بالقطاع باإلضافة إلى تطوير النموذج التشغيلي والخروج باالعتمادات النهائية.
استراتيجية مبادرة الفن في األماكن العامة	�

االنتهاء من تطوير استراتيجية مبادرة الفن في األماكن العامة ودراسات املقارنة املعيارية وأفضل املمارسات العاملية واملعاييـر �-

املتعلقة بالفن في األماكن العامة والخروج باالعتمادات النهائية.
االنتهاء من تطوير دراسة مشروع معرض فن الرياض	�

تطوير دراسة مشروع معرض فن الرياض والهيكل التنظيمي ومنظمة التواصل وخطة التنفيذ.�-

الهيكل التنظيمي

املستشارون

األداء ومكتب إدارة املشاريع

شركاء األعمال

مكتب الرئيس التنفيذي
الرئيس التنفيذي 

االستراتيجية، وتواصل وتمكين القطاعتنفيذ البرامج )تطوير القطاعات الفرعية( 

مجموعة من املساهمين 
الفرديين

تتركز أدوارهم على التالي:

امليزانية

تطوير األعمال

التراخيص والتصاريح

الشراكات وأصحاب املصلحة

االستراتيجية والسياسات واللوائح
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دول املبادرات �ج

وصف املبادرةاسم املبادرة
املشاريع املرتبطة 

باملبادرة

اكتشاف املواهب 

الناشئة

 من رؤية الوزارة في دعم ورعاية القطاعات الفنية والثقافية، تم إنشاء 
ً
انطالقا

هذا البرنامج لدعم املواهب الشابة في اململكة في تنمية قدراتهم اإلبداعية، 

وإتاحة الفرص لهذه املواهب من اكتشاف مهاراتهم الفنية وإطالق العنان 

 تندرج ضمن مجاالت الفنون البصرية.
ً
 بديعة

ً
 فنية

ً
لخيالهم وابتكارهم أعماال

اكتشاف املواهب الناشئة

البرامج الفنية 

املجتمعية

تطوير برنامج فني مجتمعي، تحت إشراف هيئة الفنون البصرية، يتيح ملبادرات 

قطاع الفنون البصرية الوصول إلى كافة شرائح املجتمع في جميع أنحاء اململكة.

األعمال الفنية املستلهمة 

من الغابات املحترقة في أبها

توفير فرص اإلرشاد لخريجي الفنون والفنانين املحترفين من أجل تطوير مهاراتهمالتوجيه واإلرشاد املنهي

وتقديم الدعم واإلرشادات لجميع املمارسين فيما يتعلق بالحياة املهنية 

واملواصلة في التعليم العالي، وتشجيع املؤسسات والشركاء على تنظيم هذه 

البرامج وقيادتها.

التوجيه واإلرشاد املنهي

تكليفات األعمال الفنية 

في األماكن العامة

املبادرة تهدف إلى العمل على إعداد وتصميم وتنفيذ األعمال الفنية في األماكن 

العامة داخل اململكة ومتابعة تنفيذ هذه األعمال بما يتما�ضى مع تطلعات 

اململكة.

الفن في األماكن العامة 

)إعداد وتصميم وتنفيذ 

األعمال الفنية(

تمكين الفنانين السعوديين من التعرف على البيئة الفنية العاملية، وتطوير برامج اإلقامة الفنية

؛ للسماح للفنانين العامليين باستكشاف اململكة، والحصول 
ً
أنفسهم مهنيا

على اإللهام من ثقافتها وتراثها الغني، واالستفادة من خبرات الفنانين العامليين 

من خالل زيارتهم للمملكة، واالستلهام من حضارة اململكة العربية السعودية، 

وتراثها الغني، وتفاعلهم مع الفنانين املحليين.

برامج اإلقامة الفنية

املشاركة في الفعاليات 

الدولية

الهيئة مكلفة ومسؤولة عن تمثيل اململكة العربية السعودية في البيناليات 

الدولية الرئيسية املختصة في الفنون البصرية.

بينالي فينيسيا 

دليل التخطيط الشامل 

للفن في األماكن العامة

تفصيل املخطط الشامل لوزارة الثقافة، والذي سيستخدم بمثابة خطة 

للدولة على مدار الخمس سنوات القادمة بما يتما�ضى مع الجهات املعنية ذات 

الصلة.

دليل التخطيط الشامل 

ألفضل املمارسات العاملية 

للفن في األماكن العامة
إقامة فعاليات فنية مؤقتة على نطاق واسع تتضمن جوانب وموضوعات فعاليات كبرى

ثقافية أخرى؛ لجذب فئات كبيرة من الجمهور وإدخال موضوعات جديدة 

في الفعاليات الفنية، وتوفير منصة للفنانين؛ لعرض أعمالهم والتنافس فيما 

بينهم.

مهرجان فن الجداريات

مسابقة التصوير 

الفوتوغرافي

إمكانية الوصول إلى 

املوارد املرجعية

توفير القدرة على إتاحة املوارد واملراجع العاملية الخاصة بالفنون البصرية 

وتكليف الباحثين بإجراء البحوث لتعزيز وترسيخ تاريخ الفنون البصرية في 

اململكة العربية السعودية.

منشورات لالحتفال 

والترويج

التوعية واإلصالحات 

التنظيمية

العمل على دراسة احتياج القطاع، وتحديد التراخيص والتصاريح الخاصة 

بقطاع الفنون البصرية؛ لتحسين البنية التحتية في القطاع، حيث جاٍر العمل 

على إصدار عدد من التراخيص التي تخدم القطاع.
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ة  اصة بالهي�ئ التطلعات الحف
تتطلع الهيئة ألن:

 في مجال الفنون البصرية يسعى إلى تشجيع املجتمع املحلي على تذوق الفن واالحتفاء به.	�
ً
 رائدا

ً
 إقليميا

ً
 تكون مركزا

 توفيـر فرص فريدة لنمو املواهب املحلية، وتمكيـن املمارسيـن على مستوى عاملـي بروح وطنية، وذلك من خالل تعريف املجتمع 	�

املحلي بالفنون البصرية من خالل برامج تفاعلية للتواصل والتبادل املعرفي.
 التـرويج للفنون كمنصة للحوار اإلقليمـي والعالـمـي حول اململكة، إلى جانب خلق فرص اقتصادية للفنانيـن من خالل تأسيس 	�

بيئة أعمال فنية عضوية ومشـجعة.
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ي  راتيحج ه االس�ت التو�ج
الرؤية

تثبيت متاحف اململكة كمقامات ثقافية ملهمة محفزة للترابط املجتمعي للمواطنين واملقيمين والزائرين.

الرسالة
 مكانة اململكة على ساحة 

ً
 ومعززا

ً
حماية التراث السعودي والعالمي والترويج له وتقديمه من أجل الدراسة والتثقيف والترفيه، مثبتا

 ألعلى معاييـر الجودة.
ً
الثقافة العاملية، ووفقا

ية راتيحج األهداف االس�ت
 إنشاء متاحف متميزة في املدن الرئيسية ومتاحف محلية في املناطق تتميز بتنوعها وإرثها.	�
 ألفضل املعايير.	�

ً
حماية مجموعات املقتنيات وعرضها وفقا

استحداث تجارب تعليمية وترفيهية يسهل للجميع الوصول إليها.	�
ستحقّين من داخل اململكة وخارجها.	�

ُ
جذب زوار املتاحف والسعي لنيل االعتراف والتقدير امل

إيجاد قوى عاملة مؤهلة ومتمرسة للمتاحف.	�
ضمان تقديم الدعم املالي الالزم وتحفيز مشاركة القطاع الثالث.	�
قامة الشراكات الغتنام الفرص التي يتيحها قطاع املتاحف وتمكينه من إضفاء القيمة.	�
إصدار الرخص واللوائح التنظيمية لضمان تطبيق معايير الجودة الشامل.	�

تأتي هيئة املتاحف ضمن 11 هيئة ثقافية أطلقتها وزارة الثقافة إلدارة املجال الثقافي في اململكة بمختلف تخصصاته، وتتولى الهيئة 

مسؤولية تنظيم قطاع املتاحف وتطويره، والنهوض بمقوماته، والسعي لتقديم كافة سبل الدعم والتسهيل للممارسين واملهتميـن 

به، كما أن الهيئة تسير وفق رؤية محددة، ورسالة قّيمة تتلخص في حماية التراث السعودي والعالمي والترويج له، وتقديمه بغرض 

الدراسة والتثقيف والترفيه، مما سيرسخ مكانة اململكة في الساحة الثقافية العاملية.
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ة خالل عام 2021م ازات الهي�ئ إنحج

الثقافة ك�فمط �ياة
تطوير الخطة الرئيسية الستراتيجية هيئة املتاحف ومتابعتها	�

توفــر الخطــة طريقــة ملعايــرة املشــهد املتحفــي علــى النحــو األمثــل وتعكــس اآلثــار املاليــة وغيرهــا لتطويــر رؤيــة فريــدة للمتاحــف �-

فــي اململكــة وخطــة لتحقيــق تطلعــات القيــادة ولتقييــم أنمــاط املتاحــف لضمــان وجــود مزيــج مثالــي مــن املتاحــف وتحديــد أدوار 

ومســؤوليات واضحــة لفريــق خبـــراء لجنــة املتاحــف بنــاء علــى خطــط املشــاريع.
معرض تصوير فوتوغرافي	�

-� .SAMOCA تقديم دعم لجميع الفنانيـن الناشئيـن داخل اململكة. استخدم معرض التصوير الفوتوغرافي كفرصة للتـرويج لـ

بإقامة معرض لفنانيـن عاملييـن مع جائزة لفنانيـن سعوديين محليين. 
تدريب ميداني لطالب الجامعات	�

التعاون بيـن الجامعات املحلية وهيئة املتاحف لتقديم برامج تدريب ميداني يتوافق مع احتياج املتاحف ومخرجات املواد �-

العلمية؛ لتقديم تطبيق عملي يساهم في إثراء سوق العمل وتجهيـز الخريجيـن للعمل في مجال املتاحف.

الهيكل التنظيمي

املستشارون

مركز االبتكار في املتاحف
الفعاليات 

شركاء األعمال

مكتب الرئيس التنفيذي
الرئيس التنفيذي 

االستراتيجية 
والسياسات

التعليم
 وتنمية املواهب

التسويق والتواصل
مع الجمهور

تفعيل األصول الشراكات وتطوير 
األعمال

أمانة املتاحف واملعارض 
ومجموعات املقتنيات
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دول املبادرات �ج

املشاريع املرتبطة باملبادرةوصف املبادرةاسم املبادرة

تحول الجوانب الداخلية والخارجية للمتحف الوطني للملكة العربية السعودية تحول املتحف الوطني
بما يجعله حجر األساس في املنظومة الثقافية للمملكة وعامل الجذب الرئي�ضي 

في اململكة.

شبكة املؤسسات
واملتاحف الجديدة 

اململوكة للدولة

إعداد مفاهيم عالية الجودة للمتاحف العامة )مثل: املتاحف الفريدة( لخدمة 
شبكة من الوجهات الثقافية امللهمة املحفزة للترابط الثقافي واملجتمعي.

متحف السيارات
متحف الصحراء

متحف الفن الرقمي
متحف الحرب على اإلرهاب

متحف الفن اإلسالمي
املتحف السعودي للفن 

املعاصر

مؤسسات املشاريع 
العمالقة الجديدة

التنسيق مع مؤسسات املشاريع العمالقة بشأن إنشاء املتاحف الجديدة 
وضمان التنوع العام ألنواع املتاحف، وتقديم الدعم االستشاري ملجموعة 

مختارة من املتاحف الخاصة / متاحف املشاريع العمالقة.

ل تعزيز مكانة اململكة الدولية الثقافة من أ�ج
متحف قصر املصمك 	�

افتتــاح تجريبــي للقصــر وطــرح مشــروع توريــد وتركيــب أنظمــة املراقبــة األمنيــة والكهروميكانيكيــة واملعماريــة بمتحــف قصــر �-

املصمــك؛ إلعــادة إحيــاء القصــور امللكيــة لتكــون بمثابــة ركيـــزة لقطــاع املتاحــف فــي اململكــة ولالســتعانة بهــا فــي الترويــج لصــورة 

 عــن طريــق العــروض املتحفيــة الخاصــة بهــذه القصــور.
ً
 وخارجيــا

ً
اململكــة داخليــا

ل ال�فمو االقتصادي الثقافة من أ�ج
مشاركة هيئة املتاحف في برنامج رواد التقنية	�

ن رّواد األعمال من ابتكار حلول �-
ّ
شاركت هيئة املتاحف في النسـخة الثانية من برنامج رّواد التقنية وهو برنامج افتراضـي ُيمك

رقمّية، يدعم البرنامج رّواد األعمال السعوديين لالنطالق بمشاريع تخدم أهم القطاعات منها قطاع املتاحف. تساهم الهيئة 

كشــريك استراتيجـــي تحــت وزارة الثقافــة بتقديــم الخدمــات االستشــارية والعالقــات مــع الخبـــراء فــي املشــاريع الرقميــة الخاصــة 

بقطــاع املتاحــف لتحقيــق مفهــوم االســتدامة فــي قطــاع املتاحــف مــن خــالل التقنيــة واالبتــكار إلثــراء ونشــر املحتوى الثقافي.
إطالق تراخيص هيئة املتاحف ضمن منصة أبدع )منصة التراخيص الثقافية(	�

ضمن منصة أبدع التي تقدم الدعم والتمكين للنشاط الثقافي في اململكة؛ تم إطالق ترخيص خبيـر رعاية مقتنيات املتحف �-

وترخيص الدورات التدريبية/ التعليمية قصيـرة املدى.
مجموعات املقتنيات الوطنية وتبادل املقتنيات.	�

تقديــم املشــورة والتوصيــات باقتنــاء أفضــل األعمــال الفنيــة واملقتنيــات للمتاحــف واإلشــراف علــى ذلــك ومباشــرة تقييــم �-

املجموعــات واملتاحــف الخاصــة التـــي تعــرض علــى الهيئــة لالقتنــاء كاقتنــاء لوحــات الفنــان عبــدهللا الحمــاس.
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توسيع نطاق املتاحف 
املحلية وتعزيزها

إعداد استراتيجية ُمحكمة، وتنسيق توسيع نطاق منظومة املتاحف )مثل: 
مراجعة / اعتماد خطط التوسع( ودعم تحسين جودة املتاحف املحلية القائمة 

.
ً
في املناطق، وضمان التنوع العام ألنواع املتاحف املتاحة حاليا

مراجعة السيناريو املتحفي 
وإعادة تصميم عروضها 

املتحفية املتاحف 
اإلقليمية

إعادة تصميم املوقع العام 
ملتحف تبوك والباحة 

وسقف تبوك

مشروع إعداد دراسة 
جدوى ملتحف التاريخ 

الطبيعي

مشروع إعداد دراسة 
تطويرية ملتحف الحضارة 

في املجمع امللكي للفنون

إعادة هيكلة املتاحف 
الخاصة

تقديم الدعم االستشاري للمؤسسات الخاصة لتطوير املنشآت واستيفاء 
املعايير املطلوبة، وتقديم املشورة للمؤسسات الخاصة بشأن اقتناء مجموعات 

املقتنيات.

إعداد الدراسة التطويرية 
للمتاحف العامة في 

القصور امللكية

مجموعات املقتنيات 
الوطنية وتبادل 

املقتنيات

تقديم التوصيات باقتناء أفضل املقتنيات واألعمال الفنية للمتاحف واإلشراف 
على ذلك، وتقديم القروض التحفيزية / التبرعات / عرض املقتنيات الخاصة أو 

مجموعات املقتنيات عالية القيمة.

لوحات الفنان عبدهللا 
حماس

لوحة الفنانة شيرازي 
هوشياري

عرض مجموعات 
املقتنيات الدائمة 
وتفسيرها وتبديلها

تقديم الدعم في تنمية املعروضات ومجموعات املقتنيات عالية القيمة، 
وضمان تبديلها وتحديثها، وتحفيز النقاد على تناولها، وإعداد التقارير حولها.

السجل الرقمي الوطني 
ملقتنيات املتاحف

إنشاء قاعدة بيانات؛ لتحديد املقتنيات والقطع األثرية الوطنية داخل اململكة 
العربية السعودية وتتبعها.

تقديم الدعم في تطوير املعارض الخاصة عالية الجودة، واإلشراف على املعارض الخاصة
اتفاقيات إعارة املقتنيات الدولية عالية القيمة.

معرض التصوير 
الفوتوغرافي

مختبرات الحفظ 
والتخزين

إنشاء شبكة مستودعات عامة ومختبرات للحفاظ على املقتنيات؛ لتسهيل 
تخزين مقتنيات املتاحف ذات األهمية الوطنية ورعايتها وتبادلها.

تصميم مستودعات 
ومختبرات املتاحف 

اإلقليمية
تصميم مستودعات 
ومختبرات املتاحف 

القصور امللكية

الخدمات اللوجستية 
والفسح الجمركي

التعاون مع الجمارك السعودية ومقدمي خدمات الفسح الجمركي؛ لضمان 
سهولة تقديم الخدمات اللوجستية الداخلية والخارجية، وتوفر نظام أمني 

شامل، وتوفر الخدمات اللوجستية الالزمة للمقتنيات عالية القيمة وخدمات 
التأمين في جميع أنحاء اململكة.
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تجربة الزوار والتجربة 
التعليمية

تحسين تجربة العميل الشاملة )مثل: الترحيب واالستقبال، ومكتب إصدار 
التذاكر، والجوالت التعريفية املصحوبة بمرشدين، وخدمة العمالء( وعروض 

املحتويات التعليمية )مثل: امللفات اإلرشادية الصوتية، ومقاطع الفيديو 
التوجيهية، وورش العمل(.

تجارب الزيارات 
االفتراضية للمتاحف

إنشاء املعارض القائمة على تقنيات الواقع املعزز واملعارض الغامرة )مثل: 
تقنيات الواقع االفترا�ضي والواقع املعزز( في مؤسسات املتاحف الكبرى، وتنظيم 

الجوالت االفتراضية وتجارب املستخدم الرقمية )مثل: مواقع الويب، ووسائل 
التواصل االجتماعي، والحجز عبر اإلنترنت( بمعايير متوافقة عبر جميع املتاحف.

استراتيجية دخول 
املتاحف والتكلفة 

امليسورة

تحديد سياسة إصدار التذاكر وتصريحات الدخول والعضويات للمتاحف 
العامة، وضمان توفير الدخول املجاني أو ميسور التكلفة لفئات سكانية محددة 

)مثل: املواطنين، والطالب، وكبار السن(.

وضع نموذج جديد 
للتجزئة

تحديد التوجيهات واملتطلبات العامة للبيع بالتجزئة داخل املتاحف وإقامة 
شراكة مع كبرى جهات البيع بالتجزئة؛ إلطالق فرص تعاون على مستوى شبكة 

املتاحف الوطنية.

تقديم خدمات الطعام 
والشراب وتطوير 

تجاربها املميزة

تحديد التوجيهات واملتطلبات العامة لتقديم خدمات الطعام والشراب داخل 
املتاحف، واختيار مقدمي خدمات الطعام والشراب وإقامة الشراكات معهم؛ 

إلطالق فرص التعاون عبر شبكة املتاحف الوطنية.

التواصل واملشاركة 
املجتمعية

إنشاء برامج تعليمية مخصصة ملؤسسات التعليم االبتدائي والثانوي 
والجامعي، وإنشاء برامج عائلية ليوم كامل لتشجيع مشاركة األطفال والكبار 

واألجداد وغيرهم من فئات الجمهور األسا�ضي.

تنظيم الفعاليات الخاصة داخل املتاحف في املدن الكبرى باالشتراك مع الفعاليات والبرامج
مجموعات من خارج قطاع املتاحف )مثل: ورش العمل، واملحاضرات، 

واملؤتمرات، والعروض األدائية(.

اليوم العالمي للمتاحف

اليوم الوطني

أكاديمية التدريب 
املتحفي

تقديم برامج التدريب املنهي للموظفين املبتدئين وبرامج صقل املهارات ملوظفي 
املتحف الحاليين للتدريب على املهارات األساسية ومهارات تقديم الدعم )مثل: 

الحفظ، والرعاية، وإدارة العمالء، واإلدارة املالية، وغيرها(.

وضع آلية الكتشاف املواهب وذوي األداء املتفوق في قطاع املتاحف ومكافأتهم.مخطط تقدير املواهب

إنشاء برامج التبادل مع الجامعات واملتاحف الدولية للطالب وموظفي برامج التبادل
املتاحف.

منصة التطور الوظيفي 
والبحث عن وظائف

تطوير منصة للبحث عن الوظائف؛ لإلعالن عن املناصب الشاغرة في قطاع 
املتاحف.

آلية التمويل املباشر 
للمتاحف

تطوير منصة لتوحيد آليات وفرص التمويل الحكومي بين مختلف أصحاب 
املصلحة من القطاع العام.

منصة جمع التبرعات 
والتمويل من القطاع 

الخاص

إنشاء قنوات لجمع التبرعات وبناء القدرات )مثل: فعاليات جمع التبرعات، 
وصناديق التبرعات، والحمالت املنظمة عبر اإلنترنت(، وتقديم االستثمارات 

والتبرعات الخاصة إلى املتاحف وقطاع املتاحف من خالل جهات جمع 
التبرعات، والفعاليات واملنصات الرقمية.

التعاون مع الوزارات )مثل: وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة املوارد القطاع العام املحلي
البشرية والتنمية االجتماعية( والهيئات )مثل: هيئة التراث( واملتاحف لتحقيق 

األهداف املشتركة وتبادل املهارات الفنية والخبرات واألصول.
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تحديد األدوار واملسؤوليات الواضحة عند إنشاء املتاحف وإدارتها في املشاريع القطاع الخاص
العمالقة وتقديم الدعم االستشاري لتلك املشاريع.

املشاريع العمالقة 
وهيئات تطوير املدن 

واملناطق

إشراك الجهات الفاعلة من القطاع الخاص في مجال املتاحف )مثل: املتاحف، 
والجامعات، وشركات التقنيات، ومقدمي الخدمات( إلعداد مشاريع مشتركة 

داخل اململكة العربية السعودية.

إشراك الجهات العامة الدولية )مثل: الجهات الحكومية، واملتاحف العامة، الحكومات الدولية
والجامعات( إلعداد مشاريع مشتركة داخل اململكة العربية السعودية وخارجها.

بناء شبكة من املنظمات غير الربحية )مثل: الجمعيات واملجالس( لتحقيق القطاع الثالث
 عن خلق 

ً
األهداف الثقافية املشتركة وتبادل املهارات والخبرات واألصول فضال

الوعي.

القوانين واللوائح 

التنظيمية والحوافز 

للمتاحف

تحديث اللوائح التنظيمية التمكينية، وتحديد اللوائح التنظيمية في مجاالت 
البنية التحتية للمتاحف، واملؤسسات والجمعيات التي تعالج الفجوات الحالية 

في اللوائح التنظيمية للمتاحف داخل اململكة.

منصة التراخيص 

والتصاريح

تقييم التراخيص واملتطلبات الحالية لقطاع املتاحف، وسد الفجوات 
باستخدام تراخيص/متطلبات إضافية، وتنفيذ التراخيص/التصاريح الجديدة 

من خالل تطوير منصة مركزية إلصدار التراخيص والتصاريح.

معايير الجودة 

ومخططات االعتماد

تقييم نظام تصنيف املتاحف وإعادة تعريفه باستخدام معايير ومتطلبات 
واضحة لكل مستوى من مستويات املتحف، وإنشاء مخطط االعتماد؛ لرفع 

مستوى جودة املتاحف.

مخططات التفتيش 

واملخالفات 

والعقوبات

تقييم قائمة املخالفات والعقوبات وتحديثها، وتنفيذ آليات املراقبة وإنفاذ 
القوانين.

وضع خطة خدمات 

املتحف الوطني

تقديم الخدمات االستشارية لدعم املتاحف فيما يتعلق باملفاهيم، والعمارة 
والتصميم، وتصميم املعارض، وتوسيع نطاق الخدمات االستشارية؛ لتشمل 

الخدمات غير األساسية للمتاحف )مثل: خدمات الطعام والشراب، واملبيعات(.
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ر املرتبطة باملبادرات املشاريع غ�ي

وصف املشروعاسم املشروع

دعم األولويات العاجلة لهيئة املتاحف
دعم الهيئة في تطوير الخطة الرئيسية للمتاحف وإطالقها، وتسريع املبادرات 

التأسيسية، وتعزيز قدرات الهيئة.

تقديم خدمات الحراسات األمنية ملرافق 

الوزارة والهيئات التابعة لها
تقديم خدمات الحراسات األمنية ملرافق الوزارة والهيئات التابعة لها.

خدمات الصيانة والنظافة والضيافة 

ملرافق الوزارة والهيئات التابعة لها
خدمات الصيانة والنظافة والضيافة ملرافق الوزارة والهيئات التابعة لها.

ة  اصة بالهي�ئ التطلعات الحف
تأسيس قطاع متحفي مزدهر بأنواع وأحجام وموضوعات متنوعة.	�
مســاندة خطــة تطويــر رؤيــة اململكــة 2030، واالســتفادة مــن املناطــق ذات الكثافــة السكانية/الســياحية لتعزيــز املشــهد العــام 	�

للمتاحــف.
تحقيق املشاركة من جانب القطاع الخاص والثالث والهيئات الحكومية في املشهد العام لقطاع املتاحف.	�
إبراز السمات الثقافية الثرية على مستوى املناطق واملستوى املحلي.	�
رفع جودة املتاحف وفق املقاييس العاملية، وضمان سهولة الوصول إليها على مستوى األمة.	�
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املتحف الوط�ف�ي 
يقع املتحف الوطنـي ضمن مشروع مركز امللك عبد العزيز التاريخي، والذي تم افتتاحه بتاريخ 1419/10/6هـ 

املوافق 1999/1/23م، بمناسبة مرور مئة عام هجرية على تأسيس اململكة العربية السعودية، وقد اختيـر 

 
ً
 لديوان امللك عبد العزيز رحمه هللا، إضافة

ً
موقعه لقيمته التاريخية حيث يضم قصر املربع الذي كان مقرا

إلى مجموعة من املباني التـراثية املهمة.

 للعودة بعد جائحة كورونا بتاريخ 16 يونيو 2021م ، حيث 
ً
 متقدما

ً
 ومنهجا

ً
 إداريا

ً
واتبع املتحف الوطني أسلوبا

 لضمان سالمة زواره ورواده، وبادر املتحف الوطنـي في 
ً
تم العمل على جميع االستعدادات االحتـرازية مبكرا

تنفيذ العديد من البرامج التنشيطية والتثقيفية واستضافة العديد من املعارض داخل أروقته، ويمكن لنا 

تلخيص ما تم بعد العودة لالفتتاح بالنقاط التالية:

استقبل املتحف الوطني )31309( زائر منذ العودة حتى تاريخ إعداد هذا التقرير. . 1
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م املتحف العديد من املعارض كالتالي:
ّ
كما نظ

معرض رحلة الكتابة والخط من تاريخ 2021/06/16م إلى 2021/08/21م، وبلغ عدد زوار املعرض )6457(.. 1

معرض شواهد على الفن من تاريخ 2021/9/27م إلى 2021/11/6م، وبلغ عدد الزوار للمعرض )4840(.. 2

استضافة املتحف لفعالية فان كليف آند اربلز الخاصة من تاريخ 2021/12/7م إلى 2021/12/10م .. 3

وفيما يخص البرامج التي تمت إقامتها وتنظيمها في املتحف الوطني: 

إقامة وتنظيم احتفالية املتحف الوطني باليوم الوطني السعودي 91.. 1

تنفيذ عدد )27( ورشة متنوعة بشكل يومي وأسبوعي استهدفت زوار املتحف الوطنـي بمختلف الفئات.. 2

إطالق املتحف ملبادرة برنامج العمل التطوعي في عام 2021م.. 3

 من الحمالت التسويقية من خالل التالي:
ً
كما أكمل املتحف عددا

الجولــة االفتراضيــة: وهــي عبــارة عــن زيــارة افتراضيــة متكاملــة للمتحــف الوطنــي تمكــن املســتخدم مــن االطــالع علــى املحتويــات . 1

واملقتنيــات الثمينــة التــي يمتلكهــا املتحــف الوطنــي، وزيــادة الوعــي بأهميــة الثقافــة املتحفيــة، تــم إطــالق الجولــة بتاريــخ 

2021/5/18م، وبلــغ عــدد تحميــل التطبيــق 12,310 مــرة، وعــدد زيــارات املنصــة 29,450 زيــارة.

 تحتوي على املواد املرئية واملسموعة واملقروءة كمواد خام أو . 2
ً
األصول الرقمية: هي عبارة عن ملفات يتم إنشاؤها إلكترونيا

معدلة عن املتحف الوطني، ومتاحة كبيانات محفوظة على أجهزة تخزين رقمية خارجية.

ويسعى املتحف الوطني خالل السنة املالية 2022م إلى تنفيذ العديد من املشاريع واملبادرات؛ لتحقيق نقلة نوعية مؤثرة في صناعة 

الثقافة، وتطوير العرض املتحفي.
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متحف قصر املصمك 
تقوم هيئة املتاحف بدور فّعال في إبراز قصر املصمك وتشغيله بعرض متحفي يحكي 

أهميته التاريخية حيث يحتل مكانة بارزة في تاريخ اململكة بصفة عامة وفي مدينة 

الرياض بصفة خاصة، حيث يمثل االنطالقة األولى للملك عبد العزيز آل سعود - 
رحمه هللا - لتوحيد هذا الكيان العظيم وهو اململكة العربية السعودية، حيث اقتـرن 

حصن املصمك باسترداد الرياض في فجر الخامس من شوال سنة 1319هـ، املوافق 

الخامس عشر من يناير سنة 1902م على يد امللك عبد العزيز آل سعود - رحمه هللا - 

ويمثل اقتحامه استعادة مدينة الرياض. 

بدأ متحف املصمك بالعودة الستقبال زواره من ضيوف الدولة والسلك الدبلوماسـي 

وضيوف القطاع العام والخاص واملجموعات السياحية باإلضافة إلى سكان مدينة 

الرياض من املواطنيـن واملقيميـن ابتداًء من الثاني من سبتمبر عام 2021م بعد التعافي 

من آثار الجائحة. حيث استقبل املتحف أكثـر من 85000 زائر في الثلث األخيـر من العام 

ما بين زيارات رسمية وزيارات مدرسية والزيارات العامة، باإلضافة إلى مشاركة املتحف 

بتنظيم فعالية اليوم الوطنـي 91، والتي استمرت ملدة ثالثة أيام استقبل فيها املتحف 

أكثر من 17000 ألف زائر.

 تروي قصة استرداد مدينة الرياض، واسترداد 
ً
 ضوئية

ً
وتضمنت الفعالية عروضا

حصن املصمك على يد املؤسس امللك عبدالعزيز آل سعود - رحمه هللا -  باإلضافة 

إلى تنظيم جوالت داخل املتحف لزوار الفعالية، كما تم توزيع الهدايا التذكارية عن 

اليوم الوطنـي 91 لكافة زوار الفعالية، وشملت الفعالية فقرات فلكلور شعبي ثقافـي 

ملختلف مناطق اململكة وسط تفاعل الحضور. كما شارك متحف املصمك بإنجاح 

إحدى فعاليات موسم الرياض واملتمثلة بفعالية نبض الرياض التـي تقام في ساحة 

الخارجية. املصمك 

التطويرية  الخطط  على  بالعمل  املصمك  ومتحف  املتاحف  هيئة  تقوم  كما 

واالستراتيجية لرفع كفاءة التشغيل وإثراء تجربة الزوار من خالل إعادة كتابة سيناريو 

العرض املتحفي وتطوير أساليب العرض، باإلضافة إلى تأهيل واستقطاب الكوادر. 

وتتمثل أبرز التحديات في موقع املصمك في الرياض، حيث يوجد في قلب الرياض 

التاريخية، والتي تدار من قبل الهيئة امللكية ملدينة الرياض.

إطالق رخصة خبيـر رعاية مقتنيات املتحف من خالل منصة أبدع في مارس 2021م.

أطلقت الهيئة موقعها اإللكتروني لتعزيز التواصل مع املنتميـن للقطاع املتحفي من 

باحثيـن وشركاء ومالك املتاحف الخاصة باململكة في يونيو 2021م.
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فعالية اال�تفال باليوم الوط�ف�ي 91
توقيع مذكرة تعاون مع شركة البحر األحمر للتطوير بهدف تعزيز 

التعاون في املجاالت املشتركة ذات العالقة باملتاحف والتـراث 

الوطنـي، والعمل على تطويرها، وذلك مطلع نوفمبـر 2021م.

بالتـزامن مع سباق السعودية STC للفورموال1؛ أقامت هيئة 

 ثالثية 
ً
املتاحف، معرضها )أسرع السيارات عبـر الزمن( ومحاكاة

األبعاد لجدة التاريخية، وذلك في ديسمبر 2021م.

الظهور اإلعالمي
اســتضافة جمعيــة )نحــن تراثنــا( للرئيــس التنفيــذي لهيئــة 	�

الجديــد  )املشــهد  بعنــوان  حواريــة  جلســة  فــي  املتاحــف 

23\3\2021م. بتاريــخ  اململكــة(  فــي  للمتاحــف 
�	 

ً
مــت هيئــة املتاحــف فــي املتحــف الوطنـــي، لقــاًء مفتوحــا

ّ
نظ

للرئيــس التنفيــذي للهيئــة الدكتــور ســتيفانو كاربونــي، مــع 

املتاحــف  قطــاع  فــي  واملســتثمرين  واملختصيـــن  املهتميـــن 

باململكــة، لالطــالع علــى أفكارهــم ومقترحاتهــم التــي تســهم فــي 

تطويــر القطــاع وتنميتــه، وذلــك فــي ديســمبر 2021م.

النتائج واإلنجازات املتوقعة:
12 فعالية حضورية مخططة.	�
 دراسات معمارية وتصميمية للمتاحف.	�
معرضان رقميان.	�
9 دراسات تطويرية للمتاحف في املناطق.	�
10 معارض محلية.	�
3 استراتيجيات لزيادة أعداد الجماهير.	�
معرضان دوليان.	�
12 دراسة تطويرية للمتاحف.	�
مختبر للحفظ والتخزين.	�
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ي راتيحج ه االس�ت التو�ج
الرؤية

عروض ملهمة بمواهب استثنائية على كل مسرح. 

الرسالة
تحفيز تطور ونمو قطاع املسرح والفنون األدائية من خالل تمكين املواهب السعودية؛ لبناء مسيرات مهنية ناجحة وإنشاء محتوى 

يلهم الجمهور. 

ية راتيحج األهداف االس�ت
تعزيز كمية املحتوى وتنوعه مع ضمان تحقيق أعلى معايير للجودة.	�
زيادة عدد أعمال اإلنتاج املحلي وتنوعها مع ضمان تحقيق أعلى معايير الجودة.	�
ضمــان إمكانيــة الوصــول لقطــاع املســرح والفنــون األدائيــة علــى مســتوى املناطــق والفئــات االجتماعيــة املختلفــة وللجمهــور 	�

واملمارســين علــى حــد ســواء.
 بقطاع املسرح والفنون األدائية السعودي.	�

ً
 ودوليا

ً
زيادة الوعي لدى الجمهور واملمارسين محليا

زيــادة إقبــال الجمهــور علــى قطــاع املســرح والفنــون األدائيــة علــى مســتوى جميــع املناطــق والشــرائح االجتماعيــة والفئــات العمريــة 	�

املختلفــة.

تضطلع هيئة املسرح والفنون األدائية بمسؤولية النهوض بالقطاع بكافة أشكاله وتخصصاته، ويشمل ذلك املسرح، وعروض 

السيرك، والكوميديا االرتجالية، وعروض الشارع، والعروض الحركية، والرقص، واألوبرا، وعروض الفنون الشعبية األدائية، 

وعروض الستاند أب كوميدي.
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ة خالل عام 2021م ازات الهي�ئ إنحج

الثقافة ك�فمط �ياة
ورشة اإلنتاج املسرحي املبتكر	�

أقامت هيئة املسرح والفنون األدائية ممثلة في املسرح الوطنـي ورشة اإلنتاج املسرحي املبتكر في مقر مركز امللك فهد الثقافي �-

بالرياض، بمشاركة مواهب شابة بتخصصات متنوعة شملت التمثيل والفنون األدائية ومصممي الديكور واالكسسوارات 

واملالبس واإلضاءة والصوت واملؤثرات، واإلخراج والكتابة املســرحية، وذلك وفق مفهوم “املســرح املبتكر” الذي يطور فيه 

 من املمثليـن إلى الفنييـن، حيث يشارك الجميع في العملية اإلبداعية.
ً
 تعاونيا

ً
الفريق اإلبداعـي بأكمله عرضا

عرض مسرحية )كما نشاء(	�

 بعنــوان: “كمــا نشــاء” فــي مركــز امللــك فهــد �-
ً
 مســرحيا

ً
 فــي املســرح الوطنـــي عرضــا

ً
قّدمــت هيئــة املســرح والفنــون األدائيــة ممثلــة

الثقافــي بالريــاض ضمــن برنامــج االحتفــال باليــوم العاملـــي للمســرح، وهــو نتــاج ورشــة “اإلنتــاج املسرحـــي املبتكــر “بمشــاركة 

مســرحيين شــباب فــي مختلــف التخصصــات الفنيــة.
تدشين استراتيجية هيئة املسرح والفنون األدائية 	�

-� 
ً
مت هيئة املســرح والفنون األدائية، حفال

ّ
تحت رعاية وزير الثقافة، رئيس مجلس إدارة هيئة املســرح والفنون األدائية، نظ

لتدشيـــن اســتراتيجيتها؛ لتطويــر القطــاع املســرحي باململكــة، وكشــفت الهيئــة خــالل الحفــل عــن رؤيتهــا ورســالتها وأهدافهــا 

االستراتيجية التـي تسعى من خاللها إلى إدارة قطاع املسرح، والفنون األدائية بأشكالها السبعة، باإلضافة إلى دورها في تفعيل 

دور العرض، وتشـجيع صناعة املحتوى املسرحي ونشر ثقافة العروض األدائية، إلى جانب تمكيـن املواهب السعودية، كما 

كشفت خالل الحفل عن مبادراتها االستراتيجية ومشاريعها الرائدة في دعم املسرح والفنون األدائية في مختلف مناطق اململكة.
توقيع اتفاقية تعاون مع جمعية أسر التوحد بالرياض	�

تهدف هذه االتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجال التدريب املسرحي ملنسوبي الجمعية وللمستفيدين منها.�-

الهيكل التنظيمي

املستشارون

شركاء األعمال

مكتب الرئيس التنفيذي الرئيس التنفيذي 

الفعاليات وتجربة االستراتيجية واألنظمة
الجمهور

تطوير القطاع تطوير األعمالتطوير املواهب
املسرح الوطنيواملمارسين
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مبادرة تنمية املواهب والتدريب 	�

، وافتـــراضية فــي عــدد مــن مناطــق �-
ً
إقامــة عــدد مــن الــورش والــدورات التدريبيــة فــي مجــال املســرح والفنــون األدائيــة حضوريــة

اململكــة.
افقة على إنشاء عدد من أندية الهواة في املسرح والفنون األدائية 	� املو

املوافقة على إنشاء أندية هواة متخصصة في املسرح والفنون األدائية في عدد من مدن اململكة، والتـرخيص لها بالعمل. �-
مسابقة الكوميديا السعودية )ستاند أب كوميدي( 	�

أقيمــت مســابقة الكوميديــا الســعودية ضمــن مبــادرة تنميــة املواهــب فــي مجــال )ســتاند أب كوميــدي( علــى مســتوى اململكــة �-

تضمنــت عــدة جــوالت فــي 13 مدينــة. 
إكمال استراتيجية أكاديمية املسرح والنموذج التشغيلي لها  	�

تم االنتهاء من العمل على دراسة الجدوى االستراتيجية ألكاديمية املسرح مع شركة كيرنـي االستراتيجية، وشملت مخرجات �-

الدراســة التالي:

ما يقارب 100 اجتماع: ما بين اجتماعات دورية ومقابالت مع أصحاب املصلحة.. 1

التحليل التمهيدي.. 2

نطاق االستراتيجية وتحديد التطلعات.. 3

مخطط االستراتيجية.. 4

تفصيل االستراتيجية.. 5

تفعيل االستراتيجية.. 6
عرض مسرحية حراس الحقول	�

مــت �-
ّ
فــي إطــار حــرص هيئــة املســرح والفنــون األدائيــة علــى دعــم اإلنتــاج املســرحي املحلــي وتطويــر اإلبــداع وتمكيـــن املبدعيـــن، نظ

 لألطفــال بعنــوان “حــراس الحقــول” فــي محافظــة األحســاء، مــن تأليــف منيـــرة الخشــرم، ومــن إخــراج 
ً
 مســرحيا

ً
الهيئــة، عرضــا

إيمــان الطويــل.

ل تعزيز مكانة اململكة الدولية الثقافة من أ�ج
االحتفال باليوم العالمي للمسرح )كما نشاء(	�

قيــم االحتفــال فــي �-
ُ
عّدهــا الهيئــة الدوليــة للمســرح، وأ

ُ
قــرأ فيــه كلمــة املســرحيين التــي ت

ُ
احتفــال عاملـــي ســنوي يقــام فــي 27 مــارس ت

مركــز امللــك فهــد الثقافــي.
مبادرة العمل والتعلم	�

تنفيذ برامج تدريبية أثناء املمارسة الفنية الفعلية من خالل إشراك عدد من املتدربين في مجال التقنية في أعمال مسرحية �-

قائمــة )وذلــك مــن أجــل تهيئتهــم مباشــرة للعمــل امليدانــي مــع فــرق مســرحية(، وتــم تدريــب 16 منهي/مهنيــة فــي مجــال املســرح 

ت كإحــدى فعاليــات معــرض الريــاض 
ّ
فــذ

ُ
والفنــون األدائيــة مــن خــالل مبــادرة العمــل والتعلــم، وذلــك خــالل العــروض التــي ن

الدولــي للكتــاب حيــث تــم التدريــب تحــت إشــراف شركتـــي إنتــاج عامليتيــن، وهمــا: 

Disney Concerts - Pantoni Pantomime Solutions.
املشاركة في ملتقى الشارقة الدولي للراوي	�

ملتقــى دولــي لفــن الروايــة والقــص والحكواتيــة، وتمثلــت املشــاركة فــي تقديــم ورقــة عمــل بعنــوان قصــص الحيــوان فــي التـــراث �-

الســعودي للدكتــور ســمير الضامــر.

املشاركة في مهرجان اإلسكندرية املسرحي الدولي )عروض بال إنتاج(	�
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بدعــم مــن هيئــة املســرح والفنــون األدائيــة شــارك فريــق عمــل مســرحية “رقصــة املــوت” للمخــرج مالــك القــالف فــي فعاليــات �-

 ثــالث جوائــز رئيســية فــي املهرجــان هــي جائــزة أفضــل مكيــاج )مركــز أول( 
ً
مهرجــان مســرح بــال إنتــاج الدولــي باإلســكندرية محققــا

للفنانة فاطمة الجشـي، وأفضل إضاءة )املركز الثاني( للفنان محمد جميل، وجائزة أفضل دراما حركية ورقصات )املركز 

األول( للفنــان معــاذ الرفاعـــي.
املشاركة في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي	�

 لتواصــل املســرحيين الســعوديين باملجتمــع �-
ً
 لحضــور املســرح الســعودي فــي الفعاليــات واملهرجانــات الدوليــة، وتفعيــال

ً
دعمــا

؛ شــاركت هيئــة املســرح والفنــون األدائيــة فــي 
ً
 وعامليــا

ً
املســرح الدولــي للوقــوف واالطــالع علــى أحــدث التجــارب املســرحية عربيــا

مهرجــان شــرم الشــيخ الدولــي للمســرح الشــبابي.
املشاركة في مهرجان طنجة الدولي للمسرح  	�

 لتواصــل املســرحيين الســعوديين ملجتمــع �-
ً
 لحضــور املســرح الســعودي فــي الفعاليــات واملهرجانــات الدوليــة، وتفعيــال

ً
دعمــا

؛ شــاركت هيئــة املســرح والفنــون األدائيــة 
ً
 وعامليــا

ً
املســرح الدولــي للوقــوف واالطــالع علــى أحــدث التجــارب املســرحية عربيــا

كضيــف الشــرف فــي مهرجــان طنجــة الدولــي للفنــون املشــهدية.
املشاركة في مهرجان ليالي قرطاج املسرحية الدولي بتونس	�

 لتواصــل املســرحيين الســعوديين بمجتمــع �-
ً
 لحضــور املســرح الســعودي فــي الفعاليــات واملهرجانــات الدوليــة، وتفعيــال

ً
دعمــا

؛ شــاركت هيئــة املســرح والفنــون األدائيــة فــي 
ً
 وعامليــا

ً
املســرح الدولــي للوقــوف واالطــالع علــى أحــدث التجــارب املســرحية عربيــا

مهرجــان ليالــي قرطــاج املســرحية الدولــي بتونــس. 
املشاركة في مهرجان أرتيجانو الدولي في إيطاليا 	�

كانــت املشــاركة بالشــراكة مــع هيئــة التــراث واملعهــد امللكــي للفنــون التقليــدي، وتمثلــت املشــاركة فــي تقديــم عــروض  فلكلــور �-

شــعبية متنوعــة ملختلــف األلــوان.

ل ال�فمو االقتصادي الثقافة من أ�ج
إنشاء جمعية املسرحيين السعوديين )املهنية( 	�

ضمــن مبــادرة تطويــر القطــاع الثالــث تأتــي املوافقــة علــى تأســيس جمعيــة مهنيــة متخصصــة فــي املســرح والفنــون األدائيــة وفــق �-

أنظمــة ولوائــح وزارة املــوارد البشــرية.
افقة على إنشاء جمعية خويد للمسرح والفنون األدائية 	� املو

املوافقة على إنشاء جمعية أهلية متخصصة في املسرح والفنون األدائية ومقرها جازان حيث بدأت أعمالها.�-
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دول املبادرات �ج

وصف املبادرةاسم املبادرة
املشاريع املرتبطة 

باملبادرة

مبادرة املسرح 
املدر�ضي 

مبادرة بالشراكة مع وزارة التعليم تهدف إلى تدريب أكثر من 25500 معلم 
ومعلمة في مجال املسرح املدر�ضي )من خالل برنامج تدريبي يقوده فريق 
عالمي متخصص في املسرح املدر�ضي( في كل مدرسة؛ لتسكين معلم/ـة 

مدرب/ـة، وتستغرق هذه املبادرة ثالث سنوات.
مشروع ملبادرة دعم 

اإلنتاج لـ 3 مسرحيات 
محلية

عرض مسرحية سطح تقديم 3 مسرحيات من العروض املسرحية من إنتاج الهيئة.
البيت

عرض مسرحية مغارة 
الحكايا

عرض مسرحية حراس 
الحقول

إقامة العروض 
املحلية الدولية في 

مناطق اململكة 

تنظم هيئة املسرح والفنون األدائية الدورة األولى ملهرجان قمم للفنون 
األدائية الجبلية في منطقة عسير خالل الفترة،  والذي يركز على التعريف 

بالفنون األدائية الجبلية العريقة، واالحتفاء بها وبأصالتها املرتبطة بمختلف 
املناطق في سلسلة جبال السروات، إلى جانب االحتفاء بالِحرف اليدوية 

واألكالت الشعبية املعروفة واألزياء التقليدية، واألزياء املستخدمة في تأدية 
 من الفعاليات الفنية والثقافية 

ً
الرقصات الشعبية، وشمل املهرجان باقة

قيمت في 3 مواقع من القرى والقصور التاريخية في 
ُ
والعروض األدائية أ

منطقة عسير وهي: قصور آل مشيط، قصور آل أبو سراح، قصر مالك.
تهدف هذه املبادرة إلى إمداد املمارسين الحاليين عبر مختلف فئات مبادرة تنمية املهارات

الوظائف بدورات التدريب عبر اإلنترنت والتدريب الشخ�ضي على امتداد 
مجموعة كبيرة من التخصصات تشمل التمثيل واإلخراج والتصميم 

وإدارة املسرح واملجاالت الفنية )أي هندسة اإلضاءة والصوت(.

مايكرو تياترو 

تقديم فرص تدريب منهي للممارسين الشباب على يد مؤسسات محلية مبادرة العمل والتعلم
ودولية رائدة في املجال، تتمركز هذه الفرص حول التعلم املنهي من خالل 

العمل مع هذه املؤسسات داخل وخارج اململكة.
مبادرة اكتشاف 

املواهب
اكتشاف وجذب املواهب عبر عدة مجاالت في قطاع املسرح والفنون األدائية 

من خالل املسابقات املحلية، والتي تشمل جميع املجاالت في القطاع.
مبادرة أكاديمية 

املسرح
إنشاء أكاديمية تقدم برامج للتعليم العالي على مستوى عالمي في اململكة 

في مجال املسرح والفنون األدائية تشمل الدرجات العلمية: دبلوم، 
بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه، باإلضافة للبرامج التدريبية وورش 

العمل القصيرة املكثفة.

أكاديمية املسرح 

مبادرة حاضنة أعمال 
املسرح والفنون 

األدائية

مبادرة تهدف إلى تزويد رواد األعمال باملهارات الالزمة لتطوير مشاريعهم 
وعروضهم في مجاالت القطاع مثل بناء الفريق الفني واإلنتاج املسرحي 

وإنتاج عروض الفنون الشعبية.
زيادة مشاركة الصحافيين واملدونين املحليين للكتابة عن املسرح والفنون مبادرة النقد املسرحي 

األدائية، ودعوة النقاد الدوليين؛ لحضور أعمال اإلنتاج الكبيرة ضمن 
الخيام، وعقد ورش عمل؛ لصقل مهارات النقد.

منتدى كالوس 
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وصف املبادرةاسم املبادرة
املشاريع املرتبطة 

باملبادرة

بناء مؤسسة وطنية تسلط الضوء على العرضة وتطورها، وهي فن رئي�ضي بيت العرضة 
 من التراث السعودي.

ً
يمثل جزءا

بيت العرضة 

إقامة العروض 
والفعاليات في جميع 

املناطق

دعم أعمال اإلنتاج الدولية القادمة إلى اململكة العربية السعودية، 
وإعداد املهرجانات املحلية والدولية للمسرح والفنون األدائية في اململكة 

على مستوى املناطق واألشكال الفنية املختلفة.

عرض مسرحية أميرة 
الرماد

عرض ليالي الفالمنكو
عرض مسرحية لبنى

عرض مسرحية قيس 
وليلى

معتزل كتابة النص توفير الدعم املالي من خالل امِلنح واإلعانات للشركات واملنتجين املمارسين.برنامج دعم اإلنتاج
املسرحي

تقديم الدعم لجمعية دعم إنشاء جمعيات وأندية هواة في قطاع املسرح والفنون األدائية.تطوير القطاع الثالث
خويد من أجل عرض 

مسرحية العصفور والهر 
فيلم العرضة 

توثيق فن مجارير بادية 
الحجاز 

توثيق الفنون األدائية 
بمنطقة عسير

تشمل املبادرة ثالثة جوانب هي: )1( دعم إنشاء وأعمال إنتاج ِفرق الهواة املشاركة املجتمعية 
واملسارح غير الربحية واملشاركة في تمويلها، )2( املشاركة في تطوير برامج 

املشاركة املجتمعية، بما في ذلك ورش العمل التي تقودها الِفرق غير 
الهادفة للربح، )3( تفعيل ُدور الثقافة.

مبادرة ترويج 
 
ً
الفعاليات محليا

 )حزمة 
ً
وعامليا

السائحين(

الترويج لفعاليات املسرح والفنون األدائية املحلية لدى السياح الدوليين 
)الوافدين لزيارة اململكة العربية السعودية(، وإدراج تلك الفعاليات كجزء 

قيا�ضي من برنامج السياح.

بناء مؤسسة املسرح الوطني ودعمها لالرتقاء بجودة اإلنتاج املحلي املسرح الوطني
العالمي، ودعم شركات اإلنتاج املحلية.

ضمان مشاركة اململكة العربية السعودية في املؤتمرات الدولية البارزة تمثيل اململكة الدولية 
الخاصة باملسرح والفنون األدائية وفعاليات البينالي واملهرجانات 

واملنتديات واملعارض، وما إلى ذلك، من خالل أجنحة اململكة ومسارحها 
والحصول على العضوية واملشاركة في الهيئات الدولية )مثل: الجمعية 

الدولية للفنون املسرحية واملعهد الدولي للمسرح واملجلس الدولي للرقص 
 لقطاع املسرح والفنون األدائية في اململكة.

ً
وغيرها( للترويج دوليا
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وصف املبادرةاسم املبادرة
املشاريع املرتبطة 

باملبادرة

تهدف إلى توفير التمويل عبر مجالين، هما: دعم االبتكار 
-تمويل شركات اإلنتاج والتقنية إليجاد تجارب آسرة جديدة في الفنون 
األدائية واختبارها مع الجمهور، ودعم مشاريع البحث والتطوير لوضع 

رؤى بشأن تصورات الجمهور وسلوكياته وتحسين جودة املحتوى 
واستقطاب استثمارات القطاع الخاص.

تنظيم حفل توزيع جوائز تسبقه عملية تقييم تمتد على مدار عام يحضر جائزة التميز 
في خالله حكام خبراء أعمال إنتاج مرشحة وتمنح الجائرة ألكثر املمارسين 

 عبر جميع الفئات في نهاية العام.
ً
نجاحا

إنشاء منصة خاصة برؤى الجمهور بهدف تحسين مستوى رضا الجمهور اعرف جمهورك 
من خالل تحسين العروض وتمكين أماكن ومنظمات قطاع املسرح 

والفنون األدائية من التعّرف على الرؤى وتطبيقها.
الترويج للمسارات 
املهنية والوظائف 

بالقطاع

إنشاء مستودع بالوظائف الشاغرة للمهنيين الحاليين واملستقبليين، 
وتنظيم معارض الوظائف وفعاليات تكوين العالقات املهنية.

التوعية بقطاع 
املسرح والفنون 

األدائية

رفع مستوى الوعي بقطاع املسرح والفنون األدائية ودور الهيئة والبرامج 
التي تقدمها من خالل إطالق الحمالت التسويقية )بما في ذلك الشراكة مع 

الشخصيات املؤثرة على وسائل التواصل االجتماعي( وعقد ورش العمل 
واملؤتمرات وإنشاء األصول الرقمية، مثل: املوقع اإللكتروني/ التطبيق.

الفنون األدائية 
للجميع )دعم 

التذاكر(

دعم أسعار التذاكر في جميع املناطق لضمان إمكانية وصول الفئات 
االجتماعية املحرومة إلى عروض املسرح والفنون األدائية، حيث سيقدم 

الدعم لنسبة من التذاكر لطالب املدارس ولفئات املستهدفة األخرى )مثل: 
املتخصصين في الرعاية الصحية وذوي االحتياجات الخاصة وكبار السن 

والعسكريين والشباب(.

تفعيل أماكن إقامة 
العروض في املدن

ضمان توفر البنية التحتية املناسبة الستضافة العدد املستهدف من 
عروض األداء، من خالل تجديد 10 أماكن متوسطة الحجم.

إشراك القطاع 
الخاص )التبرعات(

استقطاب تبرعات القطاع الخاص إلى القطاع من خالل املشاركة في 
تمويل األعمال اإلنتاجية.

دعم أعمال إنتاج الشباب وإعداد برنامج تدريبي موّجه وسلسلة من مسارح الشباب
ورش العمل الصيفية لألطفال والشباب لرفع مستوى الوعي واملشاركة في 

القطاع بين هذه الفئات.
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ة اصة بالهي�ئ التطلعات الحف
تتطلع الهيئة إلى زوال كافة آثار جائحة كورونا بإذن هللا تعالى؛ ليعود العمل بشكله الطبيعي حتى تتمكن من تنفيذ برامجها وفق 

الخطط املرسومة لها، كما تتطلع إلى إنجاز املشاريع التي ال تزال نشطة في وقتها املحدد، وتحقيق أعلى قدر من مستهدفات استراتيجية 

الهيئة، وإكمال طواقم وفرق العمل في كل إدارة من إدارات الهيئة. 

من مبادرة ت�فمية املهارات(  بيان تفصيل�ي بالدورات والورش التدريبة )�ف

الوصف التفصيليالدورة / الورشة

تساعد هذه الورشة على اكتشاف دور ووظيفة مصمم األزياء، ودور األشخاص املسؤولين عن ورشة تصميم األزياء

تصميم عناصر أزياء املمثلين. كما توضح هذه الورشة كيفية عمل مصمم األزياء بشكل وثيق مع 

املخرج واملصممين اآلخرين لاللتزام بمتطلبات القصة والشخصيات في املسرحية، ومن خالل 

التدريبات العملية واملناقشات سيحصل املشاركون على املعرفة حول عملية التصميم وكيفية 

مواءمته مع قصة املسرحية.
 تقدم هذه الورشة للمشاركين الجوانب النظرية والعملية للنقد املسرحي. قبل اإلجابة على سؤال ورشة النقد املسرحي

كيف نكتب عن املسرح، سيتم تعريف املشاركين بعملية تركيب اإلنتاج. كما ستغطي الجلسات 

كيفية تحليل املسرح وكيفية التفكير النقدي في املسرح، وكيفية ترجمة تجربتنا في اإلنتاج إلى نص 

مكتوب، وسيشاهد املشاركون العديد من النصوص وسيقومون بكتابة مراجعات نقدية لها.
 تعد هذه الورشة مقدمة في الدراماتورجيا، إذ يتم استعراض تاريخ نظرية وممارسة الدراماتورجيا، ورشة الدراماتورجيا

وسيحصل املشاركون على خبرة عملية في وظيفة الدراما من مرحلة ما قبل اإلنتاج إلى ليلة االفتتاح 

والعرض.
ورشة الكتابة 

املسرحية

تقدم هذه الورشة مقدمة عن الكتابة للمسرح، من خالل التدريبات العملية، إذ سيتعرف املشاركون 

على املكونات الرئيسية للمسرحية: الحركة والشخصيات والحوار، وسيكتسبون خبرة عملية لبعض 

أساسيات الكتابة للمسرح من خالل االنخراط في كتابة مسرحية قصيرة من فصل واحد.
 تقدم ورشة العمل هذه تقنيات مفيدة وشاملة ابتداًء من طرق التواصل أثناء مراحل االختيار، ورشة تجارب األداء

 إلى االستعداد الختبارات األداء، وكيفية االستعداد الذهني ألداء االختبارات، باإلضافة إلى 
ً
وصوال

كونها ستغطي العديد من الجوانب الفنية املتعلقة بالتدريب لهذا الحدث املهم.
البرنامج التدريبي 

األسا�ضي في املسرح

يهدف “برنامج فن صناعة املسرح “ إلى تدريب املبتدئين والراغبين بااللتحاق باملسرح والتعريف 
بأسس صناعة املسرح، عبر برنامج تدريبي مكثف في مختلف تخصصات املسرح يقدمها الدكتور 

عماد ألمي من تونس، تتضمن ورش تدريب للمبتدئين في صناعة املسرح. حيث ستكون مدة كل ورشة 

؛ وتهدف لبناء القدرات املحلية للمسرح.
ً
 واحدا

ً
شهرا
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الوصف التفصيليالدورة / الورشة

البرنامج التدريبي 

املتقدم في فن صناعة 

املسرح

 برنامج تدريبي مباشر في مختلف تخصصات املسرح تقدمها فلور دي ليما، حيث يسهم هذا البرنامج 

في رفع مستوى اإلدراك املسرحي وتحسين املهارات املسرحية، وذلك من خالل دراسة املسرحيات 

 
ً
الكالسيكية واملعاصرة باإلضافة إلى التعرف على دور املخرج وآلية اختيار فريق املمثلين. سيتم أيضا

العمل مع فريق مصممي األزياء والتقنيين لتشكيل الرؤية الفنية، والتعرف على أبرز املهارات مثل 

امتالك الشخصية، واستكشاف تقنيات التمثيل والصوت مما يساهم في تعزيز القدرة على التعبير 

عن الذات.
ورشة متقدمة في 

صناعة املسرح

إحدى الورش املقدمة من سلسلة من ورش الفنون املسرحية من معهد املستقبل، تغطي هذه 

الورشة مواضيع مختلفة من صناعة املسرح مثل التمثيل، التوجيه، األزياء، اإلنتاج.
، إذ تعّرف املتدربون على العديد من ورشة عمل املونودراما

ً
امتدت ورشة العمل لتسعة أيام بمعدل أربع ساعات يوميا

املهارات مثل مهارات الكتابة واإلبداع، وكيفية إنشاء الحبكة، وتطوير الشخصية باإلضافة إلى 

املهارات املتعلقة بـإنشاء الشخصيات الداخلية والخارجية.
، إذ تعّرف خاللها املتدربون على العديد ورشة عمل االرتجال

ً
امتدت ورشة العمل لتسعة أيام بمعدل أربع ساعات يوميا

من املهارات مثل تجسيد املشاعر، وحركة الجسد، واستخدام حركة الجسم في بناء املشاهد 

باإلضافة إلى التعرف على مبدأ الفشل ومتعة املجازفة، ومبدأ القبول والبناء في األفكار.
تدريب عملي أثناء 

عروض عاملية زائرة 

مثل عرض أميرات 

ديزني - مسرحية جزيرة 

الكنز )ضمن مبادرة 

العمل والتعلم(

تم تقديم هذا البرنامج التدريبي بالتزامن مع العرض املسرحي ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي 

قيم خالل الفترة 1-10 أكتوبر 2021م، ويأتي هذا البرنامج التدريبي ضمن مبادرة العمل 
ُ
للكتاب الذي أ

والتعلم التي تهدف إلى تقديم تدريب منهي للمحترفين الشباب بما في ذلك فرص تدريب أثناء العمل 

في مؤسسات محلية ودولية رائدة، وقام املتدربون بالعمل مع فنيّي اإلضاءة حيث تم التعرف على 

 تعرفوا على التقنيات املصاحبة لإلضاءة. كما 
ً
مخططات اإلضاءة، وأنواع اإلضاءة املستخدمة، وأيضا

تم العمل مع فنيّي الصوت على تعلم كيفية توزيع مكبرات الصوت ومواءمتها مع اإلضاءة، باإلضافة 

إلى العمل مع فنيّي الديكور واملنتجين.
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كما تتولى الهيئة مسؤولية تنظيم وإقامة املؤتمرات واملعارض والفعاليات واملسابقات املحلية والدولية وذلك في حدود اختصاصات 

 لإلجراءات املتبعة، والترخيص لألنشطة ذات العالقة بمجال عمل الهيئة، إلى جانب تأسيس الشركات أو املشاركة 
ً
الهيئة، ووفقا

 لإلجراءات النظامية املتبعة، واالشتراك في االتحادات واملنظمات والهيئات اإلقليمية والدولية 
ً
في تأسيسها أو الدخول فيها وفقا

 إلى تمثيل اململكة في الهيئات واملنظمات واملحافل اإلقليمية والدولية ذات العالقة 
ً
وما في حكمها بعد التنسيق مع الوزارة، إضافة

باختصاصات الهيئة.

مفهوم جديد للمكتبات

تسعى هيئة املكتبات إلى تطوير مفاهيم املكتبات باعتبارها منصات ثقافية وتعليمية ممكنة فاملكتبات العامة كمثال تم االنتهاء 

من خطتها االستراتيجية والتنفيذية تحت مبادرة تطوير وتأهيل املكتبات العامة، والتي تهدف إلى تحويلها من مكتبات تقليدية إلى 

بيوت للثقافة يراعى في تصميمها وتفعيلها تحقيق جميع املستهدفات منها االجتماعية والثقافية والتعليمية والترفيهية، وبهذا االعتبار 

ستصبح املكتبات منّصات ثقافية تتوفر فيها جميع األنشطة التي تديرها وزارة الثقافة الستضافة الفعاليات، ودعم املبتكرين، 

واكتشاف املواهب، والتي تشتمل على عدد من املرافق، كمسرح لعرض املسرحيات واألفالم والحفالت املوسيقية، وقاعات للقراءة، 

وقاعات أخرى متعددة األهداف ملمارسة األنشطة وإقامة معارض فنية، وغرف وورش عمل للتدريب، ومساحات لألطفال والعائلة، 

وحدائق خارجية ومقاهي، تهدف إلى تطوير تجربة الزائر للمكتبات العامة من خالل خلق بيئة اجتماعية جاذبة تجمع بيـن ترسيخ 

العادات القرائية ودعم التعليم والبحث والثقافة والترفيه، على أن تعود بالنفع على الوطن واملواطنيـن وتحقيق مستهدفات رؤية 

اململكة 2030.

تتركز مسؤولية هيئة املكتبات في تطوير قطاع املكتبات في اململكة العربية السعودية من كافة جوانبه التشريعية والتنظيمية، 

وتمكيـن جميع أنواع املكتبات بما في ذلك املكتبات العامة، والخاصة وغيـر الربحية. وذلك من خالل بناء استراتيجية للقطاع -في 

إطار االستراتيجية الوطنية للثقافة- ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من وزارة الثقافة، ويرتبط ذلك باقتـراح مشروعات األنظمة 

والتنظيمات التي تتطلبها طبيعة عمل الهيئة وتعديل املعمول به منها، والرفع بها للوزارة الستكمال اإلجراءات النظامية.

ولضمان استدامة القطاع تعمل الهيئة على تشـجيع التمويل واالستثمار في املجاالت ذات العالقة باختصاصات الهيئة، واقتـراح 

املعاييـر واملقاييس الخاصة بقطاع املكتبات، وتشـجيع األفراد واملؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير املحتوى.

كما تسهم الهيئة في اعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات مانحة للشهادات مختصة بالتدريب، واعتماد البرامج التعليمية وتقديم 

املنح الدراسية للموهوبين بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة، إضافة إلى دعم حماية حقوق امللكية الفكرية، وإنشاء قاعدة بيانات 

لقطاع املكتبات.
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وقد ركزت هيئة املكتبات على تطوير استراتيجية املكتبات العامة والتي تعتمد على خمس موضوعات أساسية:
لع.	�

ّ
تسهيل الوصول إلى املعلومات والبيانات واملعرفة لتأسيس مجتمع مط

املشاركة الثقافية في الفعاليات وتحفيز التفاعل الثقافي لتعزيز األفكار والتشجيع على التغييرات اإليجابية في السلوكيات.	�
التعليم وتطوير الذات وتأمين التعليم مدى الحياة واملشاركة في تنمية املهارات املجتمعية.	�
مشاركة املجتمع وتعزيز التفاعل والتعايش والتماسك بين األفراد.	�
الترويج للثقافة والتراث من أجل ترسيخ الهوية الوطنية.	�

 للمكتبات في جميع مناطق 
ً
 كبيـرا

ً
ّصص لها رؤية وتوجهات متضّمنة دعما

ُ
والتي نتج عنها مبادرة تطوير املكتبات العامة، وقد خ

اململكة، بهدف تطويرها وتحويلها إلى منارات للثقافة واملعرفة ضمن برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية اململكة 2030؛ ليتم بذلك 

بناء وتأهيل 153 مكتبة عامة بحلول عام 2030م.

ي  راتيحج ه االس�ت التو�ج
الرؤية

مجتمع معلوماتي مشارك في بناء اقتصاد املعرفة، وتحقيق أهداف التنمية املستدامة.

الرسالة
 تمكين مجتمع قطاع املكتبات في اململكة العربية السعودية للمساهمة في النمو االقتصادي والتعليمي واالجتماعي والثقافي.

ة املكتبات: ية لتحقيق تطلعات هي�ئ راتيحج زنا وأهدافنا االس�ت ركا�ئ
الركيزة األولى: تنمية قطاع املكتبات:

دعم التحول الرقمي لخدمات املكتبات.. 1

تطوير كفاءة القطاع.. 2

تشجيع االبتكار واالستثمار.. 3

تطوير منظومة مصادر التمويل.. 4

الركيزة الثانية: تعزيز املشاركة املجتمعية:

تحسين إتاحة الوصول لخدمات املكتبات.. 1

رفع مستوى الوعي املعلوماتي وتعزيز العادات القرائية. . 2

تنشيط املكتبات كمراكز للتعليم والثقافة والتنمية املجتمعية.. 3

الركيزة الثالثة: تطوير الكفاءة اإلدارية والتشغيلية.. 4

ابة وبناء قدرات داخلية متطورة.. 5
ّ
توفير بيئة عمل جذ

تفعيل الشراكات املحلية واإلقليمية والدولية.. 6

الركيزة الثالثة: تطوير الكفاءة اإلدارية والتشغيلية

ابة وبناء قدرات داخلية متطورة.. 1
ّ
توفير بيئة عمل جذ

تفعيل الشراكات املحلية واإلقليمية والدولية.. 2
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الهيكل التنظيمي

ة خالل عام 2021م ازات الهي�ئ إنحج

الثقافة ك�فمط �ياة
إعداد وتطوير الخطة التنفيذية لتأهيل وترميم املكتبات القائمة 	�

تعظيم االستفادة من األصول الحكومية من خالل إعادة ترميم وتأهيل املكتبات القائمة.�-

�ي ازات عل� مستوى القطاع الثقا�ف اإلنحج
مبادرة تطوير املكتبات العامة من خالل إعادة تصميم ثالث مكتبات عامة في الدمام والوجه وأحد رفيدة	�

تطويــر البنيــة التحتيــة للقطــاع الثقافــي خــالل الفتـــرة 2020م – 2030م لضمــان الوصــول إلــى 153 مكتبــة بنهايــة عــام 2030م �-

حســب اســتراتيجية مبــادرة تطويــر املكتبــات العامــة.
إطالق منصة املخطوطات	�

التعريف بالتراث املخطوط في اململكة العربية السعودية، وتعزيز إثراء املحتوى الرقمي، وحفظ التراث املخطوط. �-
دراسة التشريعات والتنظيمات املتعلقة بقطاع املكتبات	�

إطار عمل تنظيمي للمكتبات العامة يتوافق مع أفضل املمارسات.�-
االنتهاء من استراتيجية هيئة املكتبات	�

صياغة االستراتيجية من خالل تحديد تطلعات الهيئة وأهدافها االستراتيجية ومبادراتها الرئيسية. �-
االنتهاء من مشروع استراتيجية التحول الرقمي لخدمات املكتبات	�

التحول الرقمي لخدمات املكتبات.�-
تحفيز االبتكار في قطاع املكتبات من خالل االنتهاء من متطلبات التراخيص والتصاريح لتقديم خدمات املكتبات	�

تمكين القطاعات الخاصة وغير الربحية من تقديم خدمات املكتبات.�-

املستشارون

األداء ومكتب إدارة املشاريعمكتب إدارة املشاريع

شركاء األعمال

مكتب الرئيس التنفيذي
الرئيس التنفيذي 

االستراتيجية
 والسياسة

الشراكات 
وتطوير األعمال

تنمية املواهب
 والقدرات املعرفية

التسويق
 والفعاليات

األصول
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دول املبادرات �ج

وصف املبادرةاسم املبادرة

تصميم وبناء مكتبة 

رقمية عامة

إطالق املكتبة الرقمية، وتتألف من حلول البرمجيات التي تستضيف مروحة واسعة من املجموعات الرقمية 

املتعددة الوسائط، وتؤمن الوصول إليها كي يستطيع مستخدمو املكتبات الوصول إلى املجموعات الرقمية على 

اإلنترنت، من خالل موقع إلكتروني أو تطبيق قائم على جهاز محمول. 

املنصة هي نظام متكامل لفهرسة وتخزين واسترداد بيانات الجداول، والنصوص، وامللفات الصوتية، والصور 

الثابتة، والفيديوهات. 

تصميم وبناء منصة 

إلكترونية للمكتبات 

الخاّصة

، تتضمن معلومات عن عناصر مختلفة 
ً
تطوير بوابة رقمية وطنية لجميع املكتبات الخاصة املعترف بها رسميا

)املوقع، والخدمات املقّدمة، واملقتنيات من الكتب، إلخ.( بهدف إتاحتها على نطاق واسع للجميع.  

بناء قواعد بيانات 

لقطاع املكتبات 

في اململكة العربية 

السعودية 

تكليف أصحاب املصلحة الرئيسيين بجمع البيانات عن مختلف أنواع املكتبات- 

فين بذلك- 
ّ
تعريف نقاط البيانات الرئيسية املطلوب جمعها، بالتعاون مع أصحاب املصلحة املكل

تجميع البيانات السنوية التي يتم جمعها من املكتبات العامة وأصحاب املصلحة اآلخرين املعنيين بأنواع - 
املكتبات األخرى

تصميم وبناء نماذج 

أعمال للشراكات 

بين القطاع العام 

والخاص

 
ً
تحديد مختلف أنواع شراكات القطاعين العام والخاص املبرمة ما بين هيئة املكتبات والقطاع الخاص )مثال

ك( واختيار النموذج/النماذج األنسب للتمكين 
ّ
عقود البناء والتشغيل والتحويل، وعقود البناء والتشغيل والتمل

من تقاسم التكاليف التشغيلية والرأسمالية مع القطاع الخاص. 

تصميم وبناء نماذج 

الهبات واألوقاف

 اإلعفاءات الضريبية( على التبرعات املمنوحة للمكتبات املسّجلة كمنظمات غير 
ً
تحديد الحوافز املالية )مثال

ربحية

 حقوق التسمية( إلبداء التقدير ألصحاب التبرعات الكبيرة املمنوحة لقطاع 
ً

تحديد الحوافز غير املالية )مثال

املكتبات الفرعي

استضافة حفل عشاء سنوي لتقدير وتكريم املتبّرعين الرئيسيين لقطاع املكتبات الفرعي 

تصميم وبناء خطط 

لتوليد اإليرادات 

املستدامة

تحديد وتنفيذ مصادر دخل متنوعة للمكتبات العامة، بما في ذلك: رسوم التأخر في إرجاع الكتب، ورسم خدمة 

توصيل الكتب، وتأجير مساحات املكتبة الستضافة فعاليات رئيسية فيها، وإقامة املقاهي واملطاعم، وبيع تذاكر 

حضور املعارض، العضويات املميزة، إلخ.

تقديم خدمات 

املكتبات في أماكن 

التجمعات

ر فيها خدمات 
ّ
تحديد األماكن العامة/مراكز  التسّوق الرئيسية املناسبة لخدمات املكتبات )مثل املساحات التي تتوف

املكتبات بنسب ضئيلة(

تحديد الجهات الفاعلة الرئيسية من القطاع الخاص إلبرام شراكات بهدف تقديم خدمات املكتبات )مثل املقاهي(

تعريف التوجيهات الرئيسية لقيام مقّدمي الخدمات من القطاع الخاص بتقديم خدمات املكتبات

تقديم خدمات 

املكتبات املتنقلة

ر فيها خدمات املكتبات العامة بنسب ضئيلة(
ّ
تقديم خدمات املكتبات املتنّقلة )مثل املناطق التي تتوف

تطوير املكتبات املتنّقلة وتحديد التوجيهات الرئيسية.

تطوير املكتبات 

العاّمة

تحديث قطاع املكتبات العامة لتلبية احتياجات املجتمع املعاصرة، وزيادة استخدام املكتبات؛ وذلك من خالل 

 للمعرفة واملشاركة املجتمعية، حيث 
ً
إعادة تصميم و بناء املكتبات العامة لتلعب دور بيوت للثقافة، و منبرا

يشمل التحديث تصاميم مفاهيم جديدة للمكتبات، وتحديث للكتب، وتطوير للبنية التحتية التكنولوجية، 

وتدريب للموظفين، وإقامة فعاليات وورش العمل.
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وصف املبادرةاسم املبادرة

تصميم وتنفيذ 

مجموعة من 

العروض التفاعلية 

لألسرة

 بطبيعتها )مثل 
ً
تحديد مجموعة من العروض القائمة على املشاركة، والفعاليات الصغيرة واألكثر استمرارا

 يمكن اعتمادها في 
ً
املنافسات، واأللعاب، وورش العمل( التي تستهدف األسر ويمكن اعتمادها في املكتبات )مثال

املكتبات العامة خالل عطلة نهاية األسبوع(.

تحديد وإبرام 

الشراكات 

تحديد الشراكات الرئيسية على املستوى الوطني، واإلقليمي، والدولي التي من شأنها أن تفسح املجال أمام تطوير 

قطاع املكتبات الفرعي 

تفعيل الشراكات مع الجهات املحّددة عبر اعتماد نموذج الشراكات املناسب

التسجيل في 

جمعيات املكتبات 

اإلقليمية والدولية 

الرئيسية

تحديد الجمعيات واملجالس اإلقليمية والدولية الرئيسية لالنضمام إليها.

التسجيل في الجمعيات اإلقليمية والدولية املختارة.

حضور املؤتمرات والفعاليات اإلقليمية والدولية الرئيسية لتمثيل القطاع الفرعي ملكتبات اململكة.

ر املرتبطة بمبادرات  دول املشاريع غ�ي �ج

وصف املشروعاسم املشروع

مشروع منصة 

املخطوطات

تمت املوافقة على العمل على مسارين املسار السريع واملسار االستراتيجي في يوليو 2020م.	�
بــدأ العمــل علــى املشــروع باملواءمــة مــع اإلدارة القانونيــة وإدارة الشــراكات وإدارة التحــول الرقمــي 	�

وتقنيــة املعلومــات.
تمت مخاطبة الجهات ذات العالقة للمسار األول في يوليو 2020م.	�
تم إعداد كراسة الشروط واملواصفات للنظام واستقبال العروض املالية في يوليو 2020م.	�
قامــت إدارة التحــول الرقمــي وتقنيــة املعلومــات بالتوجيــه علــى العمــل مــع الــوزارة لبنــاء املنصــة مــن 	�

خــالل موقــع الهيئــة.
طلقــت صفحــة املخطوطــات مــع إطــالق موقــع الهيــــئة فــي يوليــــو 2021م 	�

ُ
تــم العمــل مــع الــوزارة وأ

https://libraries.moc.gov.sa/ar/manuscripts
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ة  اصة بالهي�ئ التطلعات الحف
تحويل املكتبات من شكلها التقليدي إلى منصات ثقافية تساهم في جودة الحياة، وتنمية القدرات، ورفع مستوى الوعي املعلوماتي، 

وتنشيط املكتبات لتكون مراكز للتعليم والثقافة والتنمية املجتمعية.
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ي راتيحج ه االس�ت التو�ج
الرؤية

نتطلع ملستقبل ُيعرف فيه وطننا بصوت موسيقانا حيث تعزز قوة املوسيقى الثقة في نفوس املجتمع، وترابطه كنسيج واحد مما 

 للتواصل عبر الثقافات 
ً
يجعلنا نفخر بتـراثنا املوسيقي، ونخلص تجاه تحقيق مستقبلنا؛ ليتـردد صداه حول العالم ويكون جسرا

املختلفة.

الرسالة
 
ً
 وترفيها

ً
 وعلما

ً
 وثقافة

ً
 ستعمل هيئة املوسيقى على دعم املوسيقى في اململكة العربية السعودية، وستعمل على تنميتها باعتبارها فنا

من خالل تعزيز وتحسين خمس ركائز، وهي: التعليم، واإلنتاج، وتقديم العروض املوسيقية وتوزيعها، والدعم والتوعية والترويج، 

والتراخيص وامللكية الفكرية.

ية راتيحج األهداف االس�ت
التعليم.	�
اإلنتاج املوسيقي.	�
أداء العروض املوسيقية والنشر والتوزيع.	�
الدعم والتمكين.	�
التراخيص.	�

عـّد هيئـة املوسيقى إحدى الهيئـات الثقافيـة الرسمية التابعة لوزارة الثقافة، وهـي متخصصـة فـي تطويـر االستراتيجية الشـاملة 
ُ
ت

للقطـاع وتنظيمـه مـن جميـع النواحـي املتعلقة بـه، كتمكيـن تعليـم املوسيقى، والعمـل علـى اكتشـاف املواهب املوسيقية وتنميتهـا، 

ودعـم اإلنتاج املحلي، إلى جانـب إتاحـة العـروض والتسـجيالت املوسيقية. كمـا تسـعى الهيئـة إلى إحيـاء وتوثيـق املوسيقى التقليديـة 

 بحيث تمثل طموحات اململكة العالية وثقافتها 
ً
 وعامليا

ً
ممـا يؤصـل الهويـة الثقافيـة املوسيقية للمملكـة، ومـن ثـم نشـرها إقليميا

األصيلة. كما تسعى الهيئة لتمكين القطاع من خالل تطوير أنظمة التـراخيص املتعلقة به، وتسهيلها على املستفيدين، وكذلك نشر 

الوعي بأهمية املوسيقى في حياة العامة واملتخصصيـن.
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الهيكل التنظيمي

ة خالل عام 2021م ازات الهي�ئ إنحج

الثقافة ك�فمط �ياة
إدراج املوسيقى في التعليم العام	�

تم االنتهاء من إنتاج 10 حلقات مصورة ملادة الثقافة املوسيقية، وسيتم إدراجها باملنصات التابعة لوزارة التعليم.

بودكاست موسيقانا	�

تم تسجيل وإطالق الحلقة األولى للبودكاست املوسيقي بهدف نشر الثقافة املوسيقية.

املراكز املوسيقية	�

 إلطالقها لالفتتاح التجريبي للفرع األول بالرياض في ديسمبر 2021م.
ً
تم اعتماد الخطة التسويقية للمراكز تمهيدا

برنامج صنعة	�

 في ثالث مسارات: الهندسة الصوتية، وإدارة أعمال الفنانين، والتنسيق املوسيقي.
ً
االنتهاء من تدريب 410 طالبا

الهويات املوسيقية	�

تم تسجيل الهوية املوسيقية لكأس السعودية، وحفل الجوائز الثقافية، وحفل تدشين إعالن استراتيجية منطقة عسير، وجناح 

وزارة الداخلية في معرض جايتكس، وجناح هيئة الطيـران املدني في معرض دبي للطيـران 2021م.

برنامج “بوليفارد املواهب”	�

دعم املواهب من خالل متدربي برنامج صنعة إلدارة أعمال الفنانين.

املستشارون

شركاء األعمال

مكتب الرئيس التنفيذي الرئيس التنفيذي 

االستراتيجية والسياسات وتمكين املنظومةشؤون املوسيقىالتعليم

التعليم املستمر، والبنية 
التحتية ذات الصلة

دعم الفنانين

املراكز املوسيقيةالتعليم العام

اإلنتاج

السياسات واالبتكاراالستراتيجية وامليزانية

تقديم العروض املوسيقية 
والنشر والتوزيع

التراخيص والدعم 
والتمكين

املوسيقية  املراكز 
عبارة عن معاهد 
لتعليـــــم املوسيقى 
وتتواجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد في 
أكثــــــــــــر مــن منطقة 
مناطـــــــــــق اململكة، 
الشــــــــــــــــــــــــــــــــــريحة  في 
التاليــــــــــــــــــــة تجدون 
الهيــــكل التنظيمي 

بها. الخـــــــــاص 
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معرض الرياض الدولي للكتاب	�

تــم إنتــاج 7 أعمــال غنائيــة مــن فئــة القصائــد العربيــة ملجموعــة مــن املواهــب الصاعــدة، وقــد تــم نشــر األعمــال علــى وســائل �-

التواصــل االجتماعـــي، باإلضافــة ألدائهــا العلنـــي فــي الحفــل الختامــي للمعــرض.
إنتاج عمل موسيقي للموسيقار طارق عبدالحكيم واملوسيقار عمر خيـرت.	�
مجارير العيد	�

إطالق العمل على توثيق مجارير العيد ببادية الحجاز.�-
الفعاليات املوسيقية	�

اليوم الوطني: تم تنظيم حفل غنائي للمواهب الفائزة في مسابقة غني للوطن ومشاركة الفرقة الوطنية والكورال السعودي�-

حفــل دعــم املنتخــب الوطنـــي: إنتــاج أغنيــة وعمــل وتوزيــع 5000 وشــاح يحمــل شــعار الهيئــة وشــعار املنتخــب وتوزيعهــا علــى �-

الجمهــور وعمــل حفلــة غنائيــة بيـــن الشــوطين فــي املبــاراة بيـــن الســعودية وأوزباكســتان

مسابقة غني للوطن: تنظيم وعمل مسابقة تعنى بدعم املواهب الغنائية�-

حفل عبدالرحمن محمد بجدة: إقامة حفل للفنان عبدالرحمن محمد في جدة�-

معرض جايتكس: عمل الهوية املوسيقية لجناح وزارة الداخلية بمعرض جايتكس�-

معرض دبي للطيران: عمل هوية موسيقية لجناح الهيئة العامة للطيران املدني�-

موسيقى كأس امللك لكرة القدم: عمل الهوية املوسيقية الخاصة بكأس خادم الحرمين الشريفين�-

مجمع امللك سلمان للغة العربية: عمل هوية موسيقية لجناح مجمع امللك سلمان في اليوم العاملـي للغة العربية في نيويورك�-

مهرجان قمم: مشاركة الفرقة الوطنية�-

فورموال 1: مشاركة الفرقة الوطنية والكورال السعودي �-

إكسبو 2020 دبي: تأليف األعمال املوسيقية الخاصة بحفل اليوم السعودي، ومشاركة الفرقة الوطنية، والتنسيق وتنظيم �-

حفلتيـن غنائيتيـن للفنان محمد عبده وعايض

التعــاون مــع ميــدل بيســت فــي معــرض صناعــة املوســيقى العاملـــي: حفــالت للفرقــة الوطنيــة والكــورال، واملشــاركة فــي النــدوات �-

وورشــات عمــل صناعــة املوســيقى 

مهرجان البردة: مشاركة املواهب السعودية في مهرجان البردة بدبي�-

قرية زمان: مشاركة الفرقة الوطنية والكورال بعمل 12 حفلة في قرية زمان.�-
مسابقة “غني للوطن”	�

تم إطالق املسابقة بالتعاون مع هيئة الترفيه وشركة الدولية وعمل الحفل الختامي وتكريم وإطالق األعمال الفائزة في اليوم �-

الوطني 2021م. 

حفل تدشين استراتيجية هيئة املوسيقى.	�
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ل ال�فمو االقتصادي الثقافة من أ�ج
املراكز املوسيقية	�

 إلطالقها لالفتتاح التجريبي للفرع األول بالرياض في ديسمبر 2021م.�-
ً
تم اعتماد الخطة التسويقية للمراكز تمهيدا

إدراج 6 تراخيص في منصة التراخيص الثقافية “أبدع” من أصل 19 ترخيص	�

إدراج 6 تراخيص في منصة التراخيص الثقافية “أبدع” من أصل 19 ترخيص.�-

تم إدراج تراخيص التعليم، وهي على ثالثة مراحل: 

ترخيص املنشأة التدريبية.. 1

املوافقة على دورة / برنامج تدريبي.. 2

تفعيل على دورة / برنامج تدريبي.. 3

رخصة ممارس العزف املوسيقي.. 4

رخصة ممارس الصوتيات املوسيقية.. 5

رخصة ممارس اإلنتاج املوسيقي.. 6

إصدار 22 رخصة ممارس لعزف املوسيقى واإلنتاج املوسيقي، و7 رخص ملراكز/معاهد تدريب موسيقي للهواة.	�

�ي ازات عل� مستوى القطاع الثقا�ف اإلنحج
الفرقة الوطنية والكورال السعودي	�

تم االنتهاء من املرحلة األولى من تدريب الفرقة الوطنية، والكورال السعودي.�-
الهويات املوسيقية	�

تم تســـجيل الهوية املوســيقية لكأس الســعودية، وحفل الجوائز الثقافية، وحفل تدشــين إعالن استـــراتيجية منطقة عســير، �-

وجنــاح وزارة الداخليــة فــي معــرض جايتكــس، وجنــاح هيئــة الطيـــران املدنــي فــي معــرض دبــي للطيـــران 2021م.
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دول املبادرات �ج

املشاريع املرتبطة بهاوصف املبادرةاسم املبادرة

دعم إنشاء أوركسترا الشباب 

 من املوسيقيين 
ً
)بدءا

الدوليين واملحليين والوافدين 

 إلى املواطنين(
ً
وصوال

تأسيس أوركسترا للشباب لتعزيز تطوير املواهب في السعودية ودعم 

 
ً
 من املوسيقيين العامليين وانتقاال

ً
املوسيقيين املحترفين من الشباب، بدءا

إلى املحليين إلى جانب االرتقاء بمستوى املنظومة املوسيقية في اململكة 

العربية السعودية.

بناء وتشغيل ثالثة مراكز موسيقية، والتي ستقدم مجموعة واسعة من مراكز املوسيقى 

املناهج الدراسية للموسيقى، باإلضافة للمرافق املوسيقية، وقاعات 

للمناسبات االجتماعية، ومحالت للموسيقى.

)دادان( إطالق منصة 

إلكترونية تعنى بمجال التربية 

املوسيقية لتثقيف األهالي 

حول تطبيقات األنشطة 

املوسيقية

إنشاء سلسلة أغاني وأفالم كرتونية قصيرة لشخصية يتم ابتكارها للهيئة، 

ويندرج هذا املشروع ضمن املبادرة االستراتيجية التي تهدف إلى تأسيس 

مكتبة متكاملة تقدم محتوى ثقافي وتعليمي وترفيهي لألطفال من خالل 

املوسيقى.

املنافسات املوسيقية املحلية 

مللحني ومؤلفي املوسيقى 

املوهوبين وخلق املحتوى 

املوسيقي 

إقامة املنافسات املوسيقية املحلية مللحني ومؤلفي املوسيقى املوهوبين.

التوعية بجهود وزارة الثقافة 

وهيئة املوسيقى في تطوير 

منظومة املوسيقى على 

الصعيدين املحلي والعالمي 

)كوزارة السياحة، ووزارة 

الرياضة، ومبادرة استثمر في 

السعودية(

التوعية بجهود وزارة الثقافة وهيئة املوسيقى في تطوير منظومة املوسيقى 

على الصعيدين املحلي والعالمي، وإقناع الجهات املعنية بتطوير منظومة 

املوسيقى الحيوية، وتحديد املجاالت املحتملة للتعاون واالستفادة من 

أوجه التآزر.

تنظيم الفعاليات املوسيقية 

التي تركز على املحتوى الفني 

والثقافي واملتعلقة بتنمية 

املواهب الجديدة، إلى جانب 

دعم الفعاليات على مستوى 

القطاعات

تمكين تنظيم مهرجانات موسيقية من الدرجة األولى لجميع الفئات 

العمرية في اململكة تندرج ضمن نطاق املوسيقى القائمة على الفن وتنمية 

املواهب وجذب الشركات الراعية للفعاليات الكبرى.

إنشاء معهد عاٍل للموسيقى يستهدف املحترفين ملنحهم شهادات املعهد العالي للموسيقى

باملوسيقى.

مبادرة الفرقة الوطنية للغناء 

الجماعي

تأسيس أول فرقة وطنية للغناء الجماعي لتمثل اململكة على املستوى 

املوسيقي.

مبادرة الفرقة الوطنية 

للموسيقى

تأسيس أول فرقة وطنية للموسيقى لتمثل اململكة على املستوى 

املوسيقي.
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املشاريع املرتبطة بهاوصف املبادرةاسم املبادرة

مبادرة برنامج التدريب 

االفترا�ضي لصناعة املوسيقى 

)صنعة(

التدريب االفترا�ضي لعدد 500 متدرب على املجاالت املختلفة لصناعة 

املوسيقى.

تطوير منصة األكاديمية 

االفتراضية لتعليم املوسيقى

إنشاء أكبر منصة افتراضية سعودية على مستوى العالم متخصصة 

لتعليم املوسيقى على شبكة اإلنترنت لجميع األعمار شاملة جميع املجاالت 

ذات العالقة بقطاع املوسيقى.

مبادرة أستوديوهات 

املوسيقى

إنشاء مجمع أستوديوهات تسجيل رائدة غير ربحية على مستوى عالمي 

للتسجيالت الصوتية في مدينة الرياض؛ للتشجيع على اإلنتاج.

دراسة شاملة ملتطلبات 

وتحليل سوق العمل في كافة 

القطاع املوسيقي

إثراء وبناء القدرات في قطاع املوسيقى السعودي، من خالل إنشاء 

منظومة تعليم موسيقي عالية املستوى لتعليم املوسيقي والتدريب املنهي 

ولرعاية املواهب املوسيقية السعودية.

إدراج املوسيقى في التعليم 

العالي

مشروع إعداد وتطوير 

املناهج واملعايير للمعلمين

إدراج املوسيقى في التعليم بناء إطار للمعلمين لبرنامج التعليم املوسيقي وتطوير معايير للمناهج.

العام

تجميع وتأليف وإعادة توزيع 

املوسيقى السعودية التراثية 

بهدف تعزيز تأليف موسيقى 

جديدة

تجميع املوسيقى السعودية التقليدية لغايات الترويج للتراث الثقافي؛ من 

، وكذلك 
ً
 وعامليا

ً
خالل كتابتها وإعادة توزيعها من أجل الترويج لها محليا

الترويج لتأليف األنماط الجديدة من املوسيقى في اململكة.

مشروع تطوير املوسيقى 

العسكرية

إجراء دراسة للوضع القائم ملعاهد ومدارس املوسيقى العسكرية والفنية 

في اململكة وأساليب التدريس فيها، ووضع مقارنة معيارية مع أفضل 

املمارسات العاملية.

مبادرة الهيئة العامة للترفيه 

GEA
 من أجل تشجيع األنشطة 

ً
استحداث التراخيص غير املطبقة حاليا

 وتقديم التوجيهات بشأن معايير الجودة 
ً
املوسيقية واعتمادها رسميا

للمؤسسات والفعاليات واألفراد.

هيئة اإلعالم املرئي واملسموع 

GCAM
 من أجل تشجيع األنشطة 

ً
استحداث التراخيص غير املطبقة حاليا

 وتقديم التوجيهات بشأن معايير الجودة 
ً
املوسيقية واعتمادها رسميا

للمؤسسات والفعاليات واألفراد.

مبادرة الشراكة مع القطاع 

الخاص

 من أجل تشجيع األنشطة 
ً
استحداث التراخيص غير املطبقة حاليا

 وتقديم التوجيهات بشأن معايير الجودة 
ً
املوسيقية واعتمادها رسميا

للمؤسسات والفعاليات واألفراد.

مبادرة الهيئة السعودية 

SAIP للملكية الفكرية

 من أجل تشجيع األنشطة 
ً
استحداث التراخيص غير املطبقة حاليا

 وتقديم التوجيهات بشأن معايير الجودة 
ً
املوسيقية واعتمادها رسميا

للمؤسسات والفعاليات واألفراد.
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املشاريع املرتبطة بهاوصف املبادرةاسم املبادرة

تنفيذ تطبيقات سلسة 

وسهلة للحصول على 

التراخيص املتعلقة 

باملوسيقى في كل من التعليم 

املوسيقي واإلنتاج املوسيقي 

وتقديم العروض املوسيقية 

من خالل منصة عبر اإلنترنت 

)مركز التراخيص الثقافية( 

تقديم التراخيص املقترحة للقطاعات الفرعية لقطاع املوسيقى.

مبادرة إنشاء مرافق التدريب 

املوسيقي والبروفات

إنشاء مرافق التدريب املوسيقي والبروفات في جميع أنحاء اململكة، 

وتزويدها باملعدات والبنية التحتية املناسبة من أجل توفير مساحات 

للموسيقيين املنفردين واملجموعات لكي يقوموا بالتمرين املوسيقي.

إنشاء منصة إلكترونية 

للموسيقى تكون بمثابة 

منصة لحفظ األعمال 

واملحتوى املوسيقي لعرض 

املواهب املوسيقية السعودية

إنشاء منصة للموسيقيين املحترفين وغير املحترفين لتكون بمثابة 

مكتبة لإليقاعات واآلالت املوسيقية السعودية ومنصة للعروض الحية 

االفتراضية.

 لتعليم العود كآلة موسيقية بيت العود
ً
تأسيس وإنشاء بيت العود ليكون مكرسا

رئيسية، وتوفير برنامج تعليمية معتمدة ملدة عامين لألعمار من 6 إلى 60 

سنة للتخرج كعازفين منفردين محترفين. 

إعداد محتوى ومنهج مصور 

ملادة الثقافة املوسيقية في 

التعليم

إعداد محتوى مسجل ومصور ملادة الثقافة املوسيقية وإدراجها في 

منصات وزارة التعليم ملرحلتي املتوسطة والثانوية.

إدراج املوسيقى في التعليم 

العام
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ة  اصة بالهي�ئ التطلعات الحف

وصف املبادرةاسم املبادرة

إدراج املوسيقى في التعليم 

العام

اعتماد وإنتاج محتوى 10 حصص افتراضية، وإعطاء امِلنح ملئة مدرسة خاصة.

مين في املعايير
ّ
استالم وثيقة أفضل املمارسات ملعايير املناهج ضمن مشروع تطوير املعايير للمناهج واملعل

املوسيقى.
استكمال تسجيل باقي الحلقات ونشرها.بودكاست موسيقانا

بناء االستراتيجية والنموذج التشغيلي لبيت العود والبدء بالتصميم والبناء.بيت العود
االنتهاء من التصميم التخطيطي SchematicDesign ضمن مشروع أكاديميات الدرعية.أكاديمية املوسيقى العربية

البدء في الجزء الثاني من البرنامج ضمن املسارات التخصصية بإجمالي عدد 495 متدرب.برنامج صنعة
استكمال الدراسة التفصيلية والتنسيق مع الجهات ذات العالقة.تطوير املوسيقى العسكرية

املكتبة املوسيقية السعودية 

الشاملة

االنتهاء من الدراسة التفصيلية للمكتبة املوسيقية السعودية الشاملة.

توثيق التراث املوسيقي 

السعودي في عسير

إطالق البرنامج التجريبي لتوثيق التراث املوسيقي السعودي في عسير.

إنتاج الهوية املوسيقية ملنطقة عسير.إنتاج الهوية املوسيقية
مسابقة كأس الخيل، وجائزة األمير عبدهللا الفيصل للشعر العربي، وحفل املؤتمر التأسي�ضي الفعاليات

التحاد النقابات املوسيقية العربية في تونس، وماراثون الرياض مع وزارة الرياضة، واملجلس 

السعودي اإلماراتي. 
تدشين برنامج تدريب أوركسترا األطفالأوركسترا األطفال

الفرقة الوطنية للموسيقى 

والغناء الجماعي

تعيين قائد الفرقة، والحصول على املوافقة لبدء تعيين أعضاء الفرقة.

تطوير الشخصية الكرتونية واملحتوى الخاص باملرحلة التجريبية.مبادرة “دادان”
الشراكات الخاصة 

بالتراخيص

استكمال العمل على الشراكات الخاصة بالتراخيص مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، 

والهيئة العامة للترفيه، والهيئة العامة لإلعالم املرئي واملسموع.
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ي راتيحج ه االس�ت التو�ج
الرؤية

ترسيخ ثقافة فنون الطهـي السعودي وتحويل اململكة إلى موطن للتجارب املميـزة، وجعل القطاع مصدر رزق لشعبنا ومجتمعنا.

الرسالة
أن تكون فنون الطهـي كسفيرة للمملكة؛ فنون الطهـي كتجربة؛ فنون الطهـي كمصدر رزق.

ية راتيحج األهداف االس�ت
  تحديد عناصر وتاريخ فنون الطهي الوطنية واملحافظة عليها.	�
�	.

ً
عّدة محليا

ُ
الترويج عبر املحتوى الفريد والقصص امل

تقديم تجارب طعام من الطراز العالمي إلى املواطنين والزوار.	�
تطوير مهن فنون الطهي السعودية وتعزيزها.	�
التطور واالبتكار في اإلنتاج وخدمات فنون الطهي.	�

تأسست هيئة فنون الطهي في فبـراير 2020م؛ لتشرف على تنمية هذا القطاع والنهوض بمقوماته ووضع اآلليات والضوابط ذات 

 والفخر بتـراث 
ً
 وعامليا

ً
 وفّعالة. كما تسعى الهيئة للتعريف باألطباق السعودية محليا

ً
 مرجعية

ً
الصلة به، وتكون الهيئة فيه جهة

فنون الطهي واملواهب في هذا القطاع.
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الهيكل التنظيمي

املستشارون

األداء ومكتب إدارة املشاريع

شركاء األعمال

مكتب الرئيس التنفيذي
الرئيس التنفيذي 

الشراكات والسياسات

االستراتيجية والتطوير

الترويج واملشاركة التطوير واالبتكار
املجتمعية

األبحاث وحفظ
 أصول الطهي

فريق دعم املشاريع
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ة خالل عام 2021م ازات الهي�ئ إنحج

الثقافة ك�فمط �ياة
املشاركة في معرض أرتيجانو إن فييرا	�

حيث تم إبراز بعض األطباق واملنتجات التـي يتم تداولها بين األسر السعودية خالل جلساتهم العائلية وموائدهم في مختلف �-

مناطق اململكة، كما تم عرض وبيع بعض املنتجات السعودية مثل: العسل، وماء الورد الطائفي.
مهرجان فيست السعودي	�

طلق مهرجان “فيست للطعام السعودي” السنوي خالل الفترة من 7 - 15 ديسمبر لعام 2021م، في جدة التاريخية بالتزامن �-
ُ
أ

مــع مهرجــان البحــر األحمــر الســينمائي، وذلــك كأول حــدث مــن نوعــه فــي اململكــة يحتفــي بالتـــراث الوطنــي لألطعمــة، عبـــر تقديــم 

تجــارب تعليميــة تثقيفيــة تســتهدف كافــة الشــرائح االجتماعيــة.
الجمعية الخيرية لرعاية األيتام “إنسان”	�

أبرمت هيئة فنون الطهـــي مذكرة تفاهم مع الجمعية الخيرية لرعاية األيتام “إنســان”، بشــأن املشــاريع والفرص املحتملة بين �-

الطرفين في التنمية االقتصادية ذات األثر االجتماعي في قطاع فنون الطهـي، وتمكين الطالب واألسر املنتجة املستفيدين من 

 إلى املبادرات ذات العالقة على مســتوى اململكة.
ً
خدمات الجمعية في هذا املجال، إضافة

املشاركة في مسابقة الفورمال 1	�

شاركت هيئة فنون الطهي بجناحفي سباق الفورموال 1 وتم عرض الطعام السعودي واملنتجات املحفزة للطاقة باستخدام �-

املكونات واملقادير السعودية؛ وذلك إلظهار تنوع الطعام السعودي.
دعم املحتوى الثقافي في الجنادرية	�

تم تقديم االستشارة العلمية والدعم وتوفير مصادر املعلومة والبحث فيما يخص األطعمة على مستوى مناطق اململكة.�-

ل تعزيز مكانة اململكة الدولية الثقافة من أ�ج
تسجيل مدينة بريدة كمدينة مبدعة في مجال الطهي في اليونسكو	�

فازت مدينة بريدة بلقب املدينة اإلبداعية في فن الطهي من قبل شبكة املدن لليونسكو، مما يجعلها األولى في منطقة الخليج �-

والثانية في العالم العربي.
فيلم مذاق األحساء	�

فــاز الفيلــم اإلبداعــي الســعودي مــذاق األحســاء الــذي قدمتــه روح الســعودية بالتعــاون مــع هيئــة فنــون الطهـــي بجائــرة أفضــل �-

فيلــم عاملـــي قصيـــر لترويــج فنــون الطهــي للعــام 2021م.
إبرام مذكرة تفاهم مع معهد لو كوردن بلو	�

وقعــت هيئــة فنــون الطهـــي مذكــرة تفاهــم مــع معهــد لــو كــوردون بلــو العاملـــي لفنــون الطهــي والضيافــة، وذلــك لتأســيس معهــد �-

تعليمـــي فــي مدينــة الريــاض يقــدم برامــج تدريبيــة وتعليميــة متقدمــة فــي قطــاع الطهـــي والضيافــة الخاصــة بـــ “ لــو كــوردون بلــو”، 

باســتخدام عالماتهــا التجاريــة ومواردهــا التعليميــة وخبـــراتها.
تقديم الدعم في تنفيذ وثائقي فرن�سي عن الطهي في اململكة	�

دعمت هيئة فنون الطهي الطهاة العامليين سيدريك قروليه وبييـر سانق بتصوير وثائقي يتحدث عن الطهـي في اململكة وذلك �-

بدعم املحتوى وتوفيـــر مصادر املعلومات.
املشاركة في كأس السعودية 2021م	�

عملت هيئة فنون الطهـي على دعم فعالية كأس السعودية باملحتوى وتوفيـر مصادر املعلومات واإلشراف على قوائم الطعام �-

املقدمــة واملوردين.
املشاركة في إعداد ملف القهوة الخوالنية لبرنامج التـراث غير املادي في اليونسكو	�

النجاح في دعم تسليم ملف التـراث غير املادي في اليونسكو من خالل دعم مبادرات الصون التي تزيد من فرص قبول امللف.�-



 وزارة الثقافة  |  213

استضافة منظمة “سلو فود”	�

عنـــى بحفــظ تــراث األطعمــة فــي زيــارة ميدانيــة لبــدء التعــاون وتقييــم �-
ُ
اســتضافت هيئــة فنــون الطهــي منظمــة “ســلو فــود” والتـــي ت

الوضــع الحالــي فــي اململكــة.
2022م عام القهوة السعودية	�

وافقت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء أن يكون عام 2022م هو عام القهوة السعودية.�-
املشاركة الدولية في ملتقى “جايتكس”	�

شاركت هيئة فنون الطهـي في ملتقى “جايتكس” ضمن جلسة رؤية اململكة 2030 حيث قدم الرئيس التنفيذي استـراتيجية �-

الهيئــة وأهدافهــا.
املشاركة الدولية في املنتدى العالمي السادس لسياحة فن الطهي	�

شــاركت هيئــة فنــون الطهــي فــي منتــدى منظمــة الســياحة العامليــة؛ املنتــدى العالمــي الســادس لســياحية فــن الطهـــي، بدعــم مــن �-

الجمعيــة الســعودية للمحافظــة علــى التـــراث، وذلــك بمناقشــة النظــام البيئـــي ملــزارع البـــن فــي اململكــة.
�	IGCAT ملف ترشيح منطقة عسير في

قامت هيئة فنون الطهي بالتعاون مع شركة السودة للتطوير، والجمعية السعودية للمحافظة على التـراث، وجمعية قوت، �-

.IGCAT وجمعية فسيل بإعداد وتسليم ملف ترشيح في املعهد الدولي لفنون الطهـي والثقافة والفنون والسياحة
املشاركة في إعداد ملف الهريس لبرنامج التراث غير املادي في اليونيسكو	�

تم إعداد ملف الهريس باملشاركة مع دولة اإلمارات العربية املتحدة.�-
دعم املحتوى الثقافي في معرض إكسبو 2020 دبي	�

تم تقديم االستشارة العلمية والدعم وتوفيـر مصادر املعلومة والبحث ملحتوى قسم الطعام بجناح اململكة في إكسبو 2020 �-

دبــي.

ل ال�فمو االقتصادي الثقافة من أ�ج
املشاركة في معرض سوق التمور في واجهة الرياض	�

شاركت هيئة فنون الطهـي بجناح مع مركز الوطني للنخيل والتمور بمعرض سوق التمور بواجهة الرياض، والذي يعد تجربة �-

 للسنة الدولية للفواكه والخضار 
ً
فريدة من نوعها في تسوق وتذوق التمور خالل التجول بالسيارة ويأتي هذا املعرض تفعيال

2021م.
سوق التمور بحي السفارات	�

قامت هيئة فنون الطهـــي بعرض التمور السعودية ومنتجاتها والتعريف بها، وتوفيـــر منصة تتيح للمزارعيـــن عرض منتجاتهم �-

بالتزامــن مــع شــهر رمضــان املبارك.
املشاركة في إنشاء أول جمعية مهنية للطهـي	�

تأســيس أول جمعيــة لفنــون الطهـــي باململكــة تدعــم املتخصصيـــن فــي هــذا املجــال مــن إنشــاء شــبكات التواصــل، وتوفيـــر الدعــم �-

بغيــة تأميـــن فــرص العمــل.
إبرام مذكرة تفاهم مع نماء املنورة	�

وقعت هيئة فنون الطهـي مع شركة نماء املنورة لتطوير شارع للتذوق في املدينة املنورة بتقديم مجموعة من األطباق التـراثية �-

ملنطقة املدينة املنورة وباقي مناطق اململكة. 
إبرام مذكرة تفاهم مع شركة البحر للسفن السياحية )كروز السعودية(	�

وقعت هيئة فنون الطهي، مذكرة تفاهم مع شركة كروز السعودية؛ لتدريب الطهاة السعوديين، وتأهيل مرشدين سياحيين �-

متخصصين بفنون الطهي، ودعم تطبيق قوائم األطعمة السعودية، وفعاليات الطهي في السفن السياحية.
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إبرام مذكرة تفاهم مع الجمعية السعودية لإلرشاد والسياحة	�

وقعــت هيئــة فنــون الطهـــي مذكــرة تفاهــم مــع الجمعيــة الســعودية لإلرشــاد الســياحي بشــأن مشــروع جــوالت فنــون الطهـــي �-

الســياحية وتأهيــل املرشــدين الســياحين فـــي مجــاالت الطهــي، بهــدف توفيـــر برامــج تدريبيــة وتعليمــة للمرشــدين الســياحين 

لتأهيلهــم فــي كافــة املســارات ذات العالقــة بفنــون الطهـــي.
إبرام مذكرة تفاهم املؤسسة الخيرية لرعاية األيتام “إخاء”	�

وقعت هيئة فنون الطهـي اليوم مذكرة تفاهم مع املؤسسة الخيرية لرعاية األيتام “إخاء” في مجال خدمة التنمية االقتصادية ذات �-

األثر االجتماعي في مجال فنون الطهـي واملبادرات ذات العالقة على مستوى اململكة، وذلك في إطار املسؤولية االجتماعية للهيئة.
مهرجان بريدة للتمور	�

شاركت هيئة فنون الطهي في مهرجان بريدة للتمور، عبر فعاليات ثقافية تستهدف من خاللها زوار املهرجان األبرز في الشرق �-

األوســط.
املؤتمر الدولي للتمور في بريدة	�

شاركت هيئة فنون الطهي في املؤتمر الدولي للتمور كشريك استراتيجـي في املؤتمر لتعزيز تصدير التمور وصناعاتها التحويلية.�-
رعاية سوق املزارعين	�

قامت هيئة فنون الطهي بالتعاون مع وزارة البيئة واملياه والزراعة برعاية سوق املزارعين في عدد من مدن اململكة، ويتضمن �-

السوق منصات لعرض منتجات املزارعين من املنتجات العضوية والعسل والخضروات والفواكه الطازجة.
تدريب أول دفعة مرشدين سياحيين مختصين بجوالت فنون الطهي	�

 بمدينــة جــدة علــى جــوالت فنــون الطهـــي بالتعــاون مــع الجمعيــة الســعودية لإلرشــاد الســياحي �-
ً
 ســياحيا

ً
تــم تدريــب 16 مرشــدا

واملنظمــة الدوليــة للمرشــدين الســياحين.

�ي ازات عل� مستوى القطاع الثقا�ف اإلنحج
املشاركة في املعرض الدولي للتمور	�

شــاركت الهيئــة فــي منصــة الطهــي الحـــي حيــث أعــد مجموعــة مــن الطهــاة املميزيــن وصفــات تعتمــد علــى التمــور أو مشــتقاتها مثــل: �-

تيرامســو التمــر، وملفيــه التمــر.
إطالق رخصة خبير القهوة السعودية	�

صــدرت علــى منصــة أبــدع التابعــة لــوزارة الثقافــة رخصــة خبيـــر القهــوة الســعودية، وهـــي رخصــة تســمح لحاملهــا بتقديــم تجربــة �-

القهــوة الســعودية فــي الفعاليــات الثقافيــة املختلفــة.
توثيق أطباق منطقة املدينة املنورة 	�

قامــت هيئــة فنــون الطهــي بالتعــاون مــع شــركة طهــاة وأطعمــة بتوثيــق فنــون الطهـــي فــي منطقــة املدينــة املنــورة، وتــم توثيــق �-

 .
ً
115عنصــرا

توثيق أطباق في املناطق الشمالية	�

قامــت هيئــة فنــون الطهــي بالتعــاون مــع شــركة الراســم لالستشــارات ودارة امللــك عبدالعزيــز بتوثيــق فنــون الطهـــي فــي املناطــق �-

.
ً
الشــمالية )تبــوك – الجــوف – الحــدود الشــمالية(، وتــم توثيــق 115عنصــرا

تسجيل نادي القهوة املختصة لهواية القهوة	�

تم تسجيل نادي القهوة املختصة لدى وزارة املوارد البشرية، وهو ناٍد يندرج تحت هيئة فنون الطهـي حسب االختصاص.�-
هيئة فنون الطهي تطلق موقعها اإللكتروني الرسمي	�

أطلقــت هيئــة فنــون الطهــي موقعهــا اإللكترونــي الرســمي فــي إطــار اســتراتيجية الهيئــة للتواصــل مــع املنتميـــن للقطــاع واملهتميـــن �-

 لتعزيز تواصلها مع مجتمع الثقافة بشكٍل عام وقطاع الطهي على وجه التحديد من خالل الرابط 
ً
 ودوليا

ً
فيه وشركائها محليا

 .https://culinary.moc.gov.sa/ar :اإللكترونــي
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دول املبادرات �ج

وصف املبادرةاسم املبادرة

تطوير برامج تدريبية وبرامج سياحية لجوالت فنون الطهي.جوالت فنون الطهي
القنوات اإللكترونية ومتاجر 

الطهي

إعداد متجر راِق ملنتجات تراثية للطهي السعودي وقناة إلكترونية لتوزيع أفضل املنتجات 

التراثية للطهي السعودي.
ز على املبتكرات املتعلقة باملكونات واملنتجات السعودية.مختبر املأكوالت السعودية

ّ
إنشاء مختبر يرك

حاضنات ومسرعات أعمال 

الطهي السعودي

تقديم الدعم لرواد األعمال في مراحل مختلفة من مفاهيمهم في الطهي في اململكة العربية 

السعودية، وكذلك على الصعيد الدولي للنمو بسرعة وتحقيق إمكاناتهم الكاملة.
دليل يغطي كامل مشهد الطهي السعودي ويضم جميع املنشآت والخبرات الغذائية، وكذلك أدلة الطهي وتصنيفاته  

تصنيفاتها ومراجعاتها وآخر أخبار القطاع.
مبادرة صناعة املحتوى 

التحريري 

 
ً
 وكتبا

ً
مبادرة تسعى إلى استحداث مكتبة تحريرية وروائية للهيئة، تضم منشورات مستقلة

، وللمناطق تتحدث عن املكونات وتقنيات الطهي والوصفات وقصص األشخاص 
ً
وطنية

والروايات املتصلة بالطعام.
توثيق فنون الطهي نطاق 

األبحاث والوصفات 

مبادرة تعنى بتدوين تراث الطهي السعودي، عبر األبحاث وتدوين الوصفات.

توثيق فنون الطهي نطاق 

الكتب

مبادرة تعنى بتدوين تراث الطهي السعودي، عبر نشر وتصميم الكتب التي تحتوي جميع 

املعلومات التي تم جمعها من نطاق األبحاث والوصفات.
توثيق فنون الطهي نطاق 

األفالم

مبادرة تعنى بتدوين تراث الطهي السعودي من خالل نشر 10 عناصر للمجتمع املحلي والعالمي 

عبر وثائقي مصور ومنتج من جهة متخصصة.
إطالق مجموعة من املشاريع املعنية بالترويج للمهن املختلفة بقطاع فنون الطهي، في مختلف الترويج للمهن 

السياقات كاملدارس واملجتمع بشكل عام.
تحصيل االعتراف املحلي 

والتسجيل واملشاركة في 

اليونسكو 

ضمان إدراج فنون الطهي السعودية في قائمة التراث الوطني غير املادي، وزيادة عدد مدخالت 

الطهي السعودي في قائمة اليونسكو الخاصة بأصول التراث الثقافي غير املادي لزيادة االعتراف 

العالمي بفنون الطهي السعودية.
املحافظة على تقاليد فنون 

الطهي

تحديد تقاليد فنون الطهي الشعبية واملحافظة عليها وتنشيطها عبر عدد من األنشطة، مثل 

إقامة أكشاك تعرض التراث الشعبي في املهرجانات الكبيرة.
التعليم العالمي والتدريب 

املنهي

إطالق مجموعة من املشاريع املعنية بالترويج للمهن املختلفة بقطاع فنون الطهي، في مختلف 

السياقات كاملدارس واملجتمع بشكل عام.
توفير منح دراسية داخلية لطالب برامج فنون الطهي من خالل صندوق التنمية الثقافي.املنح الدراسية الداخلية 

بناء فريق من الطهاة املتميزين لتمكنيهم من املشاركة في املسابقات العالمي.فريق السعودية
تجربة خارجية في الصحراء بنكهة سعودية توضح العادات والتقاليد واألطعمة واملنتجات حول الحطب

املرتبطة بالصحراء.
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وصف املبادرةاسم املبادرة

هو مهرجان إلشراك املجتمع بالفقع وتوفير منصة لبيع الفقع.مهرجان الفقع
هي لعبة ورقية للتعريف فنون الطهي تستهدف بالتعريف باألكالت ووصفاتها.لعبة رمضان

 كتب األطفال

Kids book
الفكرة من وراء هذه السلسلة هي أن الهيئة ستقدم العديد من الكتب املنشورة التي تهدف إلى 

نشر الثقافة السعودية من خالل تسليط الضوء على الطهي، واملأكوالت املحلية، والزراعة في 

13 منطقة.
ً
كتاب يتضمن 30 وصفة يمكن إعدادها خالل شهر رمضان املبارك، وذلك لزيادة الوعي بتنوع 30 طبقا

األطباق التراثية في اململكة.
تحديث وإعادة طباعة كتابة النهضة وهو أقدم كتاب طهي سعودي متخصص.كتاب النهضة

تجربة جوالت فنون الطهي بالواقع االفترا�ضي.الواقع االفترا�ضي
برنامج النهوض بريادة 

األعمال في قطاع فنون 

الطهي 

تم اعتماد وإنشاء تنفيذ مشروع يهدف إلى تصميم مسابقة/هاكثون ومعسكر تدريبي وحاضنة 

أعمال لفنون الطهي ملساعدة الفنانين املستقلين ورواد األعمال، وسيتم إطالق وإعالن البرنامج 

في آخر يناير.
ترخيص يسمح للشركات أو املؤسسات إنشاء أو تشغيل قاعة الطعام ُيسمح فيها بتأجير رخصة قاعات الطعام

املساحات ملوردي الطعام والشراب.
ترخيص يسمح للشركات أو املؤسسات بتأجير مساحة للطهي ويستعين فيها الطهاة بتجربة رخصة املطابخ التجريبية

وصفاتهم.
رخصة تقديم الطعام من 

قبل هواة الطهي املنزلي

تسمح هذه الرخصة للهواة في مجال فنون الطهي، بتقديم وجبات الطعام داخل املنزل وذلك 

بمقابل مادي.
توثيق فنون الطهي للمناطق 

الغربية والجنوبية للمملكة

توثيق فنون الطهي في املناطق الغربية والجنوبية عبر نطاق األبحاث والوصفات، ونطاق الكتب، 

ونطاق األفالم. 
مسرعات وحاضنات األعمال 

في مدينة مسك

يهدف هذا املشروع دعم رواد األعمال في مجال فنون الطهي على رسم تفاصيل أفكارهم 

الريادية وتحديد نموذج العمل املالئم والحصول على التدريب واإلرشاد املصمم لهذه الفئة من 

املشاريع الثقافية.
حاضنات األعمال في وزارة 

الثقافة

تصميم مسابقة /هاكثون ومعسكر تدريبي وحاضنة أعمال لفنون الطهي ملساعدة الفنانين 

املستقلين ورواد األعمال.
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ة  اصة بالهي�ئ التطلعات الحف
�	.IGCAT فوز منطقة عسير في املعهد الدولي لفنون الطهي والثقافة والفنون والسياحة
إعداد ملفات ترشيح لعناصر التراث غير املادي للتسجيل في اليونسكو واإليسيسكو، ومنظمة األغذية والزراعة )الفاو(.	�
 في سفينة التذوق )وهو سجل للمأكوالت واملزروعات املهددة باالنقراض في مختلف أنحاء العالم(.	�

ً
 غذائيا

ً
تسجيل 20 عنصرا

توثيق فنون الطهي في منطقة الرياض ومنطقة القصيم ومنطقة حائل واملنطقة الشرقية.	�
طرح أربع ِمنح بحثية في مجال الدراسات التاريخية املتعلقة بفنون الطهي 2023م.	�

يات اإل�صا�ئ
بلغ عدد زوار فيست للطعام السعودي 500000 زائر.	�
أقيمت 18 ورشة عمل عاملية بمهرجان فيست للطعام السعودي، وحضر 409 شخص ورش العمل.	�
 في املدينة املنورة.	�

ً
تم توثيق 115 طبقا

تم تقديم )4( ملفات للترشيح الدولي وهي ملف بريدة، وملف عسير، وملف البن الخوالني، وملف الهريس.	�
عدد الحضور في فعاليات الهيئة يزيد على املليون زائر.	�
عدد الشراكات املحلية التي تم توقيعها 25 شراكة محلية.	�
عدد مذكرات التفاهم املوقعة 7 مذكرات تفاهم.	�
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ي  راتيحج ه االس�ت التو�ج

الرؤية والرسالة 
 نسـعـى لدعـم التميـز فـي قطـاع العمـارة والتصميـم ليعكـس ثقافتنـا وتطلعاتنـا ويمكن املواهب الوطنية بهدف االرتقـاء بجـودة الحيـاة، 

وجعـل اململكة فـي طليعـة املشهد االبداعي العاملـي.

نشئت هيئة فنون العمارة والتصميم كإحدى الهيئات 
ُ
عّد تخصصات العمارة والتصميم من أهم ما يعكس ثقافة الشعوب، وقد أ

ُ
ت

اإلحدى عشرة تحت مظلة وزارة الثقافة لتعكس ألوان ثقافة اململكة املختلفة، ومن أهم أهدافها الرئيسية تنظيم قطاع فنون 

العمارة والتصميم، ويندرج تحت هذا الهدف عدد من األدوار املهمة لتحقيقه؛ منها دعم املمارسين وتشجيعهم، وتنظيم املعارض 

والدورات، وتحفيز الحراك الفكري اإلبداعي الذي يصاحب إنتاج القطاع بأنواعه وتخصصاته، وهي: العمارة، والتصميم الحضري، 
وعمارة البيئة، ومجاالت التصاميم املتنوعة؛ مثل: التصميم الداخلي، والتصميم الجرافيكي، والتصميم الصناعي. ويرتكز دور 

الهيئة على تنظيم القطاع وتنفيذ استـراتيجيته بما يحقق أهداف رؤية اململكة 2030، ورؤية وزارة الثقافة، ودعم االقتصاد 

الوطني؛ وذلك عبـر تبنـي مبادرات مختلفة وبرامج متنوعة تساهم في دعم املعمارييـن واملصمميـن لتعزيز هويتنا الوطنية التي نفتخر 

بها. كما تسعى الهيئة لدعم تأسيس الشركات الوطنية، أو املشاركة في تأسيسها، أو املساهمة فيها، وتشجيع التمويل واالستثمار في 

املجال؛ مما يسهم في إيجاد الفرص الوظيفية للكفاءات السعودية املؤهلة والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، وذلك ملواكبة 

النهضة الثقافية الشاملة التي تعيشها اململكة في مختلف املسارات اإلبداعية.
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الهيكل التنظيمي

املستشارون

األداء ومكتب إدارة املشاريع

شركاء األعمال

مكتب الرئيس التنفيذي

الرئيس التنفيذي

املشاركة املجتمعيةتنمية وتطوير القطاعاالستراتيجية

االستراتيجية 
والسياسات

التسجيل املنهي التواصل املجتمعيتطوير املواهبالبحوث واإلبتكار الشراكات
الفعاليات 

واألصول الثقافية

ت
سا

سيا
وال

ة 
جي

اتي
تر

الس
ر ا

وي
ط

ت

ص
خي

تر
وال

ل 
جي

س
الت

ث
حو

الب

هج
ملنا

 وا
مج

برا
ر ال

وي
ط

ت

يج
رو

الت
 و

صل
وا

الت

ية
طن

لو
ت ا

كا
شرا

ال

ت
فآ

كا
وامل

ئز 
وا

لج
ا

اء
ألد

ا

ال
تث

الم
 وا

بة
راق

امل

ن
دي

في
ست

 امل
مة

خد

فة
ش ر

األ

ب
اه

ملو
ر ا

وي
ط

ج ت
رام

ب

ية
قم

لر
ت ا

صا
ملن

ا

ية
ول

لد
ت ا

كا
شرا

ال

يم
صم

الت
 و

ة ر
ما

لع
ت ا

ليا
عا

ف

ل و
ص

األ
ل 

عي
تف

ت
ليا

عا
لف

ح ا
ي ار

ص
ت

ة خالل عام 2021م ازات الهي�ئ إنحج

الثقافة ك�فمط �ياة
تطوير استـراتيجية الهيئة والهيكل التنظيمـي	�

تم تطوير االستـراتيجية الشاملة للهيكل التنظيمي للهيئة ودراسات أولية عن القطاع وأفضل املمارسات العاملية.�-
تطوير ميثاق امللك سلمان العمراني واستراتيجية تفعيله	�

طــورت الهيئــة رؤيــة ميثــاق امللــك ســلمان العمرانــي وأغراضــه وإرشــاداته الخاصــة بالتصميــم، ووضعــت اســتراتيجية التفعيــل؛ �-

لدعــم إطــالق امليثــاق خــالل الثــالث ســنوات القادمــة.
إقامة معرض ميثاق امللك سلمان العمراني	�

 للجمهــور، وتضمنــت أهدافــه رفــع الوعـــي بمنهجيــة امليثــاق مــن �-
ً
احتفــى املعــرض بإطــالق ميثــاق امللــك ســلمان العمرانــي رســميا

خالل إبراز قيمه الســت األساســية، وإتاحة الفرصة للزوار باكتشــاف تطبيقاته املتنوعة؛ حتى يتســنى لهم استشــعار أثره على 

جــودة الحيــاة واألهــداف التــي يســعى إلــى تحقيقهــا، وتنّقــل معــرض امليثــاق بيـــن أربــع مــدن فــي اململكــة العربيــة الســعودية: حيــث 

قيــم املعــرض األول فــي ديســمبر 2021م فــي مدينــة الريــاض برعايــة ســمو وزيــر الثقافــة، وســيتم إقامــة املعــرض فــي أبهــا وجــدة 
ُ
أ

والظهــران فــي عــام 2022م.
إقامة ملتقى تواصل العمرانيين  	�

لقــاء خــاص ومميـــز للمعمارييـــن واملصمميـــن بمختلــف مســتوياتهم، يتــم مــن خاللهــا ربــط املنتســبين للقطــاع ببعضهــم البعــض �-

وخلــق مســاحة جديــدة للنقاشــات عــن منهجيــة امليثــاق، ووجهــات النظــر املختلفــة فــي تطبيقاتــه، وغيرهــا مــن املواضيــع، والــذي 

ســيقام ضمــن فتـــرة معــرض ميثــاق امللــك ســلمان العمرانــي املتنقــل بيـــن أربــع مــدن فــي اململكــة، وهــي الريــاض فــي عــام 2021م، 

وجــدة وأبهــا والظهــران فــي عــام 2022م. 
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إطالق كتاب ميثاق امللك سلمان العمراني	�

 للهويــة العمرانيــة �-
ً
تــم إصــدار وثيقــة امليثــاق علــى هيئــة كتــاب بعنــوان “ميثــاق امللــك ســلمان العمرانــي”، وقــد جــاء الكتــاب عنوانــا

 مع البيئات والصروح العمرانية 
ً
 خالصة إبداع قائم على قواعد متينة من االبتكار واالكتشاف، ومتسقا

ً
السعودية، ومتضمنا

نشــئت تحــت رعايــة خــادم الحرميـــن الشريفيـــن امللــك ســلمان بــن عبــد العزيــز – حفظــه هللا –، حيــث تولــدت 
ُ
النموذجيــة التـــي أ

 من التفكيـــر 
ً
فكرة صياغة امليثاق بشكل يتضمن كل ما يهم املتخصصين في تصميم البيئة العمرانية في أنحاء اململكة، بدءا

 بكافــة املراحــل، وحتــى تســليم املبنى.
ً
فــي البنــاء، مــرورا

مسابقة تصميم كأس السعودية	�

تــم إطــالق املســابقة والتــي يتنافــس املصممــون الصناعيــون فيهــا علــى تصميــم 8 أطقــم كــؤوس لــكأس الســعودية، والتــي ســُتمنح �-

للنــادي الســعودي للفروســية.
املسابقة األكاديمية لتصميم املكتبات العامة	�

نظمــت هيئــة فنــون العمــارة والتصميــم املســابقة األكاديميــة لتصميــم املكتبــات العامــة، وهــي إحــدى املســابقات التــي تنــدرج �-

تحت مبادرة الهيئة باســم “جوائز ومســابقات العمارة والتصميم”، وُضّمنت وفق املنهج التعليمي لطالب تخصيص العمارة، 

وذلــك بالتعــاون مــع وزارة التعليــم، ومجموعــة مــن الجامعــات وهــم جامعــة امللــك ســعود، وجامعــة امللــك عبــد العزيــز، وجامعــة 

األمير ســلطان، وجامعة امللك فهد للبترول واملعادن، ودار الحكمة، وجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل، وجامعة عفت، 

وجامعــة الفيصــل.
مشاركة اليوم العالمي للعمارة	�

أطلقت هيئة فنون العمارة والتصميم حملة إعالمية لرفع الوعي بِقيم العمارة وتمت إقامة ورش عمل ضرورية وافتـراضية.�-
مشاركة اليوم العالمي للمدن واليوم العالمي الحضري	�

 لليوم العالمي للمدن واليوم العالمي للتخطيط، وأقيمت ورش عمل ذات عالقة.�-
ً
 إعالمية

ً
أطلقت الهيئة حملة

ل تعزيز مكانة اململكة الدولية الثقافة من أ�ج
تطوير استراتيجية الهيئة والهيكل التنظيمي	�

تم تطوير االستراتيجية الشاملة للهيكل التنظيمي للهيئة ودراسات أولية عن القطاع وأفضل املمارسات العاملية.�-
الجناح السعودي في بينالي البندقية	�

الجنــاح هــو معــرض تجريبـــي تشــرف علــى تنظيمــه وإدارتــه هيئــة فنــون العمــارة والتصميــم، حيــث يبحــث فــي املنظــور الراهــن �-
والتاريخي للحجر الصحـي، ويدعو من خالل أجزائه املتعددة إلى االستكشاف والتحليل، وبعوامله املستلهمة من مفهوم العزل 

ودالالتــه، ويتضمــن املعــرض دراســة تطــور طبيعــة الحجــر الصحــي، وتأثــره مــع الســياقات الخارجيــة وقدرتــه علــى توليــد معــان 

جديــدة مــن األوضــاع الطارئــة واملســتحدثة. واســتمر املعــرض مــن 22 مايــو إلــى 21 نوفمبـــر 2021م.
أسبوع التصميم الهولندي	�

تمت زيارة أسبوع التصميم الهولندي لدعم وإثراء أنشطة مبادرة “ُصّمم في السعودية”.�-
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ل ال�فمو االقتصادي الثقافة من أ�ج
تطوير استـراتيجية الهيئة والهيكل التنظيمي	�

تم تطوير االستراتيجية الشاملة للهيكل التنظيمي للهيئة ودراسات أولية عن القطاع وأفضل املمارسات العاملية.�-
تفعيل الشراكات االستـراتيجية	�

، وتمثيــل اململكــة فــي �-
ً
 ودوليــا

ً
لدعــم تنفيــذ استـــراتيجية الهيئــة، عملــت الهيئــة علــى تكثيــف جهودهــا لتفعيــل عــدة شــراكات محليــا

املنظمــات العامليــة فــي القطــاع، وهــي: 

الشــراكات الوطنيــة: بــدأت الهيئــة بمحادثــات الشــراكة مــع جهــات محليــة لدعــم تنفيــذ مبادراتهــا االستـــراتيجية وتعزيــز منظومــة �-
قطــاع العمــارة والتصميــم وتمكيـــن املواهــب املحليــة لرفــع جــودة مخرجــات القطــاع فــي التطويــر األكاديمـــي واألبحــاث مثــل دور 

جامعة امللك عبد العزيز وجامعة امللك فيصل، أما في التوطين وتطوير السياسات، فمثل دور وزارة املوارد البشرية والتنمية 

االجتماعيــة، ولتفعيــل ميثــاق امللــك ســلمان العمرانــي مــن ضمــن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان، واملوافقــات 

وفعاليــات العمــارة والتصميــم مــع الهيئــة العامــة للمعــارض واملؤتمــرات.

الشــراكات الدوليــة: قامــت الهيئــة بالتواصــل مــع عــدة جهــات فــي مختلــف املجــاالت واالســتفادة مــن الخبـــرات العامليــة لتطويــر �-

 MIT على جميع األصعدة في التطوير األكاديمـي واألبحاث والزماالت، مثل جامعة 
ً
قطاع العمارة والتصميم واملمارسين محليا

و Politechnico وفــي مبــادرات أهــداف االســتدامة Global Alliance for Building and Construction وفــي تفعيــل 

.RIBA وفــي تطويــر وتنميــة القطــاع SOM ميثــاق ملــك ســلمان

املنظمات العاملية: تعمل الهيئة للحصول على عدة عضويات في املنظمات العاملية في القطاع، وذلك للترويج لقطاع العمارة �-

 مثل عضوية منظمة التصميم العاملية والجمعية املهنية للتصميم واتحاد املعماريين 
ً
والتصميم املحلي ورفع تنافسيته عامليا

الدولييـن.

�ي ازات عل� مستوى القطاع الثقا�ف اإلنحج
البدء بالتوظيف حسب خطة الكادر البشري	�

 فــي عــام 2021م، حيــث تــم �-
ً
بــدأت الهيئــة بتكثيــف جهــود التوظيــف فــور إتمــام تطويــر الهيــكل التنظيمـــي للوصــول إلــى 35 موظفــا

 بنهايــة عــام 2021م.
ً
توظيــف 30 موظفــا

لقاء املبتعثين	�

مــت هيئــة فنــون العمــارة والتصميــم بالتعــاون مــع برنامــج االبتعــاث الثقافــي امللتقــى األول ملبتعثـــي البرنامــج فــي تخصصــات �-
ّ
نظ

فنــون العمــارة والتصميــم. ضمــن جهــود الهيئــة فــي تأســيس حلقــة تواصــل مــع مختلــف املهتميـــن بالقطــاع، وتنــاول اللقــاء شــرح 

اســتراتيجية املربــع، ودور الهيئــة ومســؤوليتها فــي تنميــة القطــاع، واإلجابــة علــى أســئلة املبتعثيـــن.
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دول املبادرات �ج

املشاريع املرتبطة باملبادرةوصف املبادرةاسم املبادرة

تطوير سياسات قطاع 

العمارة والتصميم

تطوير وطلب سياسات ولوائح جديدة لقطاع العمارة والتصميم، 

أو تحسين السياسات واللوائح الحالية للقطاع، من أجل التوافق 

بشكل أفضل مع استراتيجية قطاع العمارة والتصميم وممارسات 

العمارة والتصميم الرائدة، مثل:

أ( قانون مزاولة مهن العمارة والتصميم.

ب( املبادئ التوجيهية واملعايير الداعمة.
ميثاق امللك سلمان 

العمراني 

خلق هوية معمارية للمملكة العربية السعودية من خالل 

تحديد القيم األساسية واملبادئ األساسية التي تظهر “العمارة 

السلمانية”، وتوجد هذه القيم واملبادئ في املشاريع التي تم 

 
ً
إحياؤها تحت رعاية امللك سلمان -حفظه هللا- بصفته حاكما

. باإلضافة إلى أّن االستراتيجية الوطنية 
ً
للرياض ألكثر من 50 عاما

للعمارة والعمران مبنية على إرث امللك سلمان العمراني، وهي 

مخصصة إلطالق االستراتيجية واملشاريع وبدء تفعيل الخدمات 

ذات العالقة.

إطالق وتفعيل ميثاق امللك 

سلمان العمراني

إشراك الشركاء وتطوير 

املحتوى الرقمي مليثاق امللك 

سلمان العمراني

معايير وشهادة التسجيل 

ميثاق امللك سلمان 
املعماري

إنشاء ختم “ُمصّمم في السعودية”، والذي تم تحقيقه من خالل ُصّمم في السعودية

إنشاء جهة تقوم بإنشاء العالمة التجارية وإدارتها، وتسهيل 

 .
ً
استخدامها للشركات املحلية التي تلبي إرشادات محددة مسبقا

وهذه الجهة مسؤولة عن وضع معايير الختم، ومراقبة االمتثال 

 شركة منصة مادية 
ً
الستخدامه، كما ستؤسس الجهة أيضا

بعالمة تجارية فريدة للممارسين املحليين املستقلين؛ لتقديم 

تصاميمهم لإلنتاج والبيع، وستدعو الهيئة إلى التميز في التصميم 

واالستفادة من شركاء املنظومة من القطاعين العام والخاص 

لقيادة الجهود التجارية مع التأثير على الجوانب الثقافية للمبادرة.
استراتيجية األبحاث في 

مجال العمارة والتصميم

تطوير استراتيجية بحث للعمارة والتصميم من شأنها أن تحدد 

اتجاه البحث الوطني في العمارة والتصميم، وستكون االستراتيجية 

اتجاهية من حيث إنها ستوفر املوارد املالية، وتساعد في توجيه 

عملية صنع القرار للِمنح البحثية، وكرا�ضي البحث، كما ستحدد 

تقييم الحالة الحالية؛ الفجوة في البحوث وسُيعمل على سّدها 

 
ً
من خالل التدريب وجهود البحث املشتركة، وستكون أيضا

األساس الذي ستشترك فيه الهيئة مع معامل العمارة والتصميم 

الرائدة؛ إلنشاء معامل تابعة ستكون مهمة لنقل املعرفة وبناء 

القدرات، وستعمل الهيئة بشكل تعاوني مع وزارة التربية والتعليم 

 لضمان تكامل هذه الجهود.
ً
 ودوليا

ً
والجامعات محليا
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املشاريع املرتبطة باملبادرةوصف املبادرةاسم املبادرة

مسابقات وجوائز العمارة 

والتصميم

تنظيم سلسلة من مسابقات العمارة والتصميم والجوائز 

املخصصة ملوضوعات مختلفة حول العمارة والتصميم 

للمعماريين واملصممين والطالب، وتشجيع بيئة تنافسية صحية 

وتعظيم إمكانات املسابقات إلخراج أفضل املواهب، وستسمح 

 للممارسين املحليين بزيادة االنفتاح 
ً
املسابقات والجوائز أيضا

للمواهب األخرى والسوق املحلي والدولي والترويج للمملكة وجذب 

التغطية اإلعالمية العاملية، وتشجيع املزيد من املواهب ملمارسة 

مهن في مجاالت العمارة والتصميم.

املسابقة األكاديمية 

لتصميم املكتبات العامة

كأس السعودية

تنفيذ وتفعيل النموذج 

التشغيلي

االنتهاء من تطوير نموذج التشغيل للهيئة من خالل تفصيل 

العمليات وتفعيل مؤشرات األداء الرئيسية وتنفيذ خطة 

 لتطوير الهيئة حتى 
ً
التوظيف، إذ ُيعّد نموذج التشغيل ضروريا

تتمكن من البدء في إجراء عملياتها اليومية، كما ستتمكن الهيئة 

من تفعيل مؤشرات األداء الرئيسية الخاصة بها وتتبع أدائها.
استراتيجية التواصل 

بمجتمع الهيئة

وضع خطة تواصل شاملة للهيئة، بما في ذلك التفاعل مع 

الجمهور )على سبيل املثال، من خالل قنوات التواصل االجتماعي؛ 

مثل قناة مفتوحة للمواطنين للوصول إلى الهيئة بالتعليقات 

والتوصيات(، وتفعيل القنوات اإلعالمية، وتطوير سلسلة 

بودكاست، وتنظيم أحداث مجتمعية.
دراسة حالة قطاع العمارة 

والتصميم

إجراء تحليل للسوق ووضع آلية لتطوير ونشر تقارير دورية من 

الهيئة بشكل منهجي حول آخر املستجدات حول القطاع ومؤشرات 

األداء الرئيسية والبرامج واملبادرات من ِقبل الهيئة، إذ إّن أبحاث 

 األساس الذي 
ً
السوق هو تقييم دوري للقطاع وستشكل مبدئيا

ستتبعه الهيئة لقياس تأثير مبادراتها.
تفعيل الشراكات 

االستراتيجية

تفصيل خارطة طريق ملشاركة الشركاء االستراتيجيين، وتنفيذها؛ 

لتحقيق أهداف الهيئة وغاياتها على مدى السنوات الخمس 

املقبلة، باإلضافة إلى ذلك، ستبدأ الهيئة شراكات وتلتزم بإدارة 

عالقات الشركاء طوال مدة املبادرة، وما بعدها.
مبادرة تسجيل املمارسين 

والشركات

تطوير عملية مبسطة ووثائق وحلول داعمة لتحسين تسجيل 

املمارسين واملستقلين والشركات في اململكة، بما في ذلك توحيد 

متطلبات التطبيق ملمارسة تخصصات العمارة والتصميم 

والخدمات االستشارية وخدمات املسار السريع. باإلضافة إلى ذلك، 

ستعمل الهيئة على إنشاء هيئة تنظيمية ونقل املمارسين املسجلين 

من ِقبل الهيئة السعودية للمهندسين.
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رة القادمة ة خالل الف�ت اصة بالهي�ئ التطلعات الحف
تتطلع هيئة فنون العمارة والتصميم في عام 2022م إلى الرجوع 

إلى خط سير الخطة التنفيذية الستـراتيجية املربع من خالل 

تنفيذ املبادرات التي لم تتمكن من تنفيذها في عام 2021م 

من  التي  املبادرات  إلى  باإلضافة  امليـزانية،  تحديات  بسبب 

املخطط إنجازها في عام 2022م، مما سيطور قطاع العمارة 

والتصميم من النواحي التنظيمية، والتعليم والتطوير املهنـي، 

والتواصل. املجتمعية،  واملشاركة  املحتوى،  وتطوير 

يات اإل�صا�ئ
اقع التواصل بمجتمع الهيئة: إحصائيات مو

حســاب هيئــة فنــون العمــارة والتصميــم تويتــر: 108 آالف 	�
زيــارة.

حســاب هيئة فنون العمارة والتصميم إنســتجرام: 5 آالف 	�
زيــارة.

حساب د. سمية السليمان: 11.5 ألف زيارة.	�
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الكيانات الثقافية
القطاعات  تنمية  على  باإلشراف  الثقافية  الكيانات  عنـى 

ُ
ت

الثقافية الفرعية الخاصة بها؛ وفق أقصـى مستويات الكفاءة 

الثقافية،  املنظومة  وتوجهات  رؤية  لتنفيذ   
ً
سعيا والفعالية، 

وتحقيق مستهدفات رؤية اململكة 2030، وفيما يلي كيان ثقافي 

عمل في عام 2021م على منجزات متعددة، وهو: 
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ي راتيحج ه االس�ت التو�ج
الرؤية

االرتقاء بمنطقة البلد كمركز حضري ذو مكانة عاملية تحتفي بتـراث مدينة جدة وتنوعها الثقافي.

األهداف
إعداد املخطط العام لجدة التاريخية ووضع ما يلزم من خطط وبرامج، ومتابعة تنفيذها.. 1

االستعانة بمراكز الدراسات وتنظيم الجهود بين الجهات املعنية لدراسة وتحقيق األهداف التي يتطلع لها البرنامج.. 2

إعداد مواصفات البناء والتطوير في جدة التاريخية، واشتراطاتهما، ومعاييرهما، وضوابطهما.. 3

اإلشراف على جميع أعمال البنية التحتية والتصميم والتطوير والبناء والتشييد في املنطقة، ومتابعة تنفيذها مع الجهات . 4

املعنيــة.

برنامج جدة التاريخية	�

التاريخيــة  بــدور املنظــم واملشــّرِ ع فــي منطقتــي جــدة  التاريخيــة  يقوم برنامــج جــدة 

املجاالت  في  وتطويرها  تأهيلها  وإعادة  املنطقة  علــى  الحفــاظ  إلى  ويهــدف  والبلــد، 

العمرانية، واالقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، والتاريخية، والبيئية، إلى جانب 

توفير احتياجاتها من املرافق العامة والخدمات واملشروعات؛ لتكون واجهة سياحية 

.
ً
 ودوليا

ً
اململكــة محليــا بمكانــة  تليق 
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رنام�ج خالل عام 2021م ازات ال�ج إنحج

الثقافة ك�فمط �ياة
زيادة توعية وتدريب منسوبي برنامج جدة التاريخية	�

عقــد ورش عمــل ملنســوبي برنامــج جــدة التاريخيــة مــن ِقبــل فريــق مختــص بمواقــع التـــراث العاملـــي، وزيــادة توعيتهــم بأهميــة �-

التـــراث باملنطقــة.
بنك الصور املوحد	�

توثيق وحفظ جميع الصور والبيانات ملنطقة جدة التاريخية وتنمية وتنقيح الصور الخام.�-

مكتبة صور للمشاريع القائمة.�-

إنشاء مكتبة صور لتوثيق املشاريع القائمة لبرنامج جدة التاريخية.�-
إنشاء فيديو قصير لتوثيق مشاريع جدة التاريخية	�

إنشاء فيديو قصير لتوثيق مشاريع جدة التاريخية.�-

ل تعزيز مكانة اململكة الدولية الثقافة من أ�ج
اعتماد مركز التراث العالمي باليونسكو لتقرير حالة الحفاظ ملوقع جدة التاريخية )SoC Report( للعام 2021-2020 م	�

عــّد مــن البرنامــج بالتنســيق مــع هيئــة �-
ُ
اعتمــاد مركــز التـــراث العاملـــي باليونســكو  لتقريــر حالــة الحفــاظ ملوقــع جــدة التاريخيــة امل

التـــراث بتوفيـــر كافــة املتطلبــات، والــرد علــى االستفســارات التـــي وردت مــن املركــز ملتابعــة حالــة الحفــاظ مللــف موقــع جــدة 

التاريخيــة.
رحالت الصحافة الدولية	�

 لكتابة مقاالت للمنشورات الدولية )تم نشر 3 مقاالت من أصل 4(.�-
ً
استضافة أربعة صحفيين مشهورين عامليا

الهيكل التنظيمي

*إدارة التطوير العمراني
 Urban Development

*إدارة الترميم وإعادة التأهيل 
Restoration & Rehabilitation

*إدارة العناية باآلثار 
 Archaeology

*إدارة املشاريع اإلنشائية 
 Construction Projects

**إدارة االتصال 
املؤس�ضي واملجتمعي

**إدارة العمليات املؤسسية 
Corporate Operations

*إدارة املنطقة
 District Management

املشرف العام
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مكتب املشرف العامإدارة التراث والحفاظ
Heritage & ReservationDG’s Office وظائف رقابية داعمة
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ل ال�فمو االقتصادي الثقافة من أ�ج
تقديم الدعم اللوجستي - حملة تطبيق لقمتي	�

التواصل مع التجار واملالك بهدف تحسين األوضاع املادية لهم وإشراكهم في حملة تطبيق “لقمتـي”، وتقديم خدمات الدعم �-

اللوجستي ملطاعم البلد بهدف التسويق لتلك املطاعم، وربطها بجميع مناطق جدة.

�ي ازات عل� مستوى القطاع الثقا�ف اإلنحج
االنتهاء من إعداد دليل للمبادئ التوجيهية واللوائح اإلرشادية للمباني التراثية باملنطقة	�

االنتهــاء مــن إعــداد دليــل للمبــادئ التوجيهيــة واللوائــح اإلرشــادية للمبانــي التراثيــة باملنطقــة، بهــدف الحفــاظ علــى أصالــة الطابــع �-

التاريخـــي والتـــراثي للمبانــي والعناصــر العمرانيــة باملنطقــة.
اكتمال إعادة تصنيف وتقييم 300 مبنى تاريخي باملنطقة	�

اكتمال دراسات التقييم لعدد 300 من املباني التاريخية املستهدفة.�-
 بنظام نمذجة معلومات البناء	�

ً
توثيق عدد 35 مبنى تاريخيا

توثيــق البيانــات املعماريــة واإلنشــائية لعــدد مــن املبانــي التراثيــة التاريخيــة )ملنطقــة جــدة التاريخيــة( ووضعهــا الراهــن فــي قاعــدة �-

.)HBIM( بيانــات هندســية بنظــام نمذجــة معلومــات البنــاء
استكمال حصر بيانات امللكية لعقارات منطقة جدة التاريخية	�

قراءة وتفريغ صكوك امللكية.�-

مطابقة الصكوك العقارية وتحديد مواقعها.�-
دراسات وتصاميم وترميم وإعادة تأهيل املباني التراثية	�

دراسات )16( مبنى.�-

تصاميم )7( مباٍن.�-

ترميم )8( مباٍن.�-

إعادة تأهيل )4( مباٍن.�-
افتتاح عدة مشاريع ضمن منطقة جدة التاريخية	�

افتتاح معرض السفارة الهولندية.�-

افتتاح صالة لكبار الزوار في بيت زينل.�-

افتتاح جزئي لفندق البوتيك )بيت الجوخدار(.�-

-�.
ً
إعادة تأهيل وتطوير واجهات املطاعم الشعبية )13( مطعما

إعادة تأهيل مبنى املتبولي وتشغيله كمكاتب لبرنامج جدة التاريخية.�-
العمل على تطوير محتوى التطبيق اإللكتروني	�

تم تطوير التطبيق اإللكتروني للتعريف عن جدة التاريخية )املطاعم، واألسواق، والفنادق، واملواقف، وغيرها( لخدمة زوار �-

البلد، والسياح املحليين والخارجيين.
تدشين وإطالق برنامج جدة التاريخية	�

تم العمل على إنتاج فيديو قصير لتدشين برنامج جدة التاريخية.�-
تخطيط وكتابة محتوى حساب اإلنستجرام والتطبيق اإللكتروني	�

تخطيط وكتابة محتوى حساب اإلنستجرام والتطبيق اإللكتروني باللغتين العربية واإلنجليزية.�-
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دول املبادرات �ج

وصف املبادرةاسم املبادرة
املشاريع املرتبطة 

باملبادرة

وضع أنظمة وتشريعات 

بهدف الحفاظ على 

التراث العمراني باملنطقة 

بما يتما�ضى مع املواثيق 

واملعايير العاملية واملعتمدة 

بمنظمة اليونسكو

إعداد أدلة للمبادئ التوجيهية واللوائح اإلرشادية للمباني التراثية 

باملنطقة، ودليل فني لترميم املباني التراثية؛ بهدف ضبط ورقابة 

تصاريح البناء، وتحديد القوانين، والقيود األساسية؛ للـحفاظ على 

أصالة الطابع التاريخي والتراثي للمباني والعناصر العمرانية باملنطقة.

مشروع تقديم خدمات 

استشارية لـمتطلبات 

منظمة اليونسكو 

لتحديث التقارير 

واألنظمة واملعايير وكافة 

الدراسات واإلجراءات 

الفنية ملتطلبات مشاريع 

التـرميم والتدعيم والبناء 

في منطقة جدة التاريخية
وضع استراتيجية للحفاظ 

على التراث العمراني في 

املنطقة التاريخية

إعادة تصنيف وتقييم للمباني التاريخية في املنطقة )تصنيف القيمة 

التراثية والحالة اإلنشائية واملعمارية(.

زيادة توعية وتدريب 

منسوبي برنامج جدة 

التاريخية

عقد ورش عمل ملنسوبي برنامج جدة التاريخية من ِقبل فريق 

مختص بمواقع التراث العالمي؛ لزيادة توعيتهم بأهمية التراث 

باملنطقة.
إنشاء قاعدة بيانات 

هندسية جغرافية وتراثية 

تاريخية لتوثيق التراث 

العمراني في املنطقة 

التاريخية

توثيق البيانات املعمارية واإلنشائية، ووضعها الراهن في قاعدة 

بيانات هندسية بنظام نمذجة معلومات البناء HBIM، باإلضافة 

للتوثيق التاريخي وتوفير مرجعية علمية للمعلومات ملا هو ضمن 

النطاق الجغرافي ملنطقة جدة التاريخية.

مشروع إعداد نظام 

نمذجة معلومات البناء 

للمباني التاريخية 

)HBIM(

مشروع اتفاقية إطارية 

ملشروع تقديم خدمات 

التوثيق التاريخي 

وتوفير مرجعية علمية 

للمعلومات ملا هو ضمن 

النطاق الجغرافي ملنطقة 

جدة التاريخية )دارة 

امللك عبد العزيز ومركز 

تاريخ البحر األحمر وغرب 

اململكة(
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وصف املبادرةاسم املبادرة
املشاريع املرتبطة 

باملبادرة

إقامة فعالية تتمثل في إبراز الفنون والفلكلور الحجازي أمام بيت فعالية اليوم الوطني

نصيف في اليوم الوطني، باإلضافة الستضافة فعالية سوق الدار 

املقدم من بنك التنمية االجتماعية في برحة باب جديد.
سلة رمضان )فطورك من 

البلد(

تجهيز سلة إفطار من البلد من مطاعم عدة، وإدراجها في تطبيق 

لقمتي والترويج لها في وسائل التواصل االجتماعي.
التواصل مع مؤثرين 

اجتماعيين للتسويق عن 

مطاعم البلد

التواصل مع عمر وكعكي، والقيام بالتسويق ملطعمي فول فتاح 

وباعي�ضى للرأس املندي.

معرض مشاريع منطقة 

مكة املكرمة

املشاركة في افتتاح جدة سوبر دوم من خالل معرض مشاريع منطقة 

مكة املكرمة وتمثيل برنامج جدة التاريخية بالبحث املخصص له.
التعاون مع القنصلية 

الفرنسية

تم استضافة الفنان الفرن�ضي فرانسوا بهافسار لشهر نوفمبر في البلد 

لرسم بيوت البلد.
التعاون مع

الجناح السعودي في إكسبو 

2020 دبي

التسهيل ومساعدة فريق املعرض السعودي  إكسبو 2020 دبي في 

التصوير ملواقع مختلفة في البلد.

وزير االستثمار، وضيوف وزير االقتصاد والتخطيط.استضافة عدة فعاليات
تقديم الدعم ملهرجان 

البحر األحمر السينمائي 

الدولي

تم تقديم الدعم املطلوب لشركة مهرجان البحر األحمر إلقامة 

املهرجان في البلد ملدة 10 أيام.

تقديم الدعم ملهرجان 

الفيست السعودي

تم تقديم الدعم املطلوب لشركة مهرجان البحر األحمر إلقامة 

املهرجان في البلد ملدة 10 أيام.
املشاركة في فعالية 

فورموال 1

املشاركة في فعالية فورموال 1 وتفعيل الجناح الخاص بجدة 

التاريخية.

وصف املشروعاسم املشروع

إدارة حسابات ومواقع 

التواصل االجتماعي 

والتدريب اإلعالمي لبرنامج 

مشروع جدة التاريخية

تعزيز استراتيجية التواصل لبرنامج تطوير جدة التاريخية عن طريق التواصل التفاعلي والظهور 

في وسائل التواصل االجتماعي والتلفاز.

إنشاء تصاميم ملنصات 

وسائل التواصل االجتماعي

إنشاء وتطوير تصاميم ملنصات وسائل التواصل االجتماعي وإدارتها الخاصة بمشروع جدة 

التاريخية.

ر املرتبطة باملبادرات دول املشاريع غ�ي �ج
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وصف املشروعاسم املشروع

تفعيل الربع األخير من سنة 

2021م 

إقامة معرض صغير واملشاركة في فعالية فورموال 1 في جناح ضيافة كبار الشخصيات - تجهيز 

منطقة البلد الستقبال ضيوف مهرجان البحر األحمر وزوار البلد ملهرجان الفيست السعودي 

لفنون الطهي.
 في منطقة جدة التاريخية.توثيق ترميم بيت ذاكر

ً
توثيق إعادة تأهيل وتجديد وترميم مبنـى تم سقوطه مؤخرا

توثيق مشاريع جدة 

التاريخية 

العمل على إنشاء فيديو تعريفي عن جدة التاريخية واملشاريع التي تم إنجازها.

مشروع تنفيذ أعمال 

تطوير املسطحات الخضراء 

والطرق وممرات املشاة 

للمنطقة املحيطة ببحيرة 

األربعين الواقعة في منطقة 

جدة التاريخية

املشروع قيد التنفيذ وُيتوقع االنتهاء من أعمال االستالم االبتدائي بتاريخ 2021/03/19م، 

ويشمل نطاق العمل سفلتة الطريق وتأهيل األرصفة لطريق حائل، وطريق املدينة املنورة، 

وطريق مكة القديم، وشارع املتحف، وطريق املطار، وشارع القشلة، كما ستشمل األعمال بناء 

خمس نوافير سيوضع بداخلها مجسمات فنية عاملية.

مشروع تطوير املسطحات 

حول بحيرة األربعين الواقعة 

في منطقة جدة التاريخية

املشروع على مشارف االنتهاء وجاري العمل على إنهاء إجراءات االستالم االبتدائي، ويشمل نطاق 

العمل تحسين املسطحات املحيطة ببحيرة األربعين، والتي تتضمن أعمال تنسيق الحدائق 

والترصيف وتبليط الساحات وأعمال الزراعة باإلضافة إلى أنظمة اإلنارة الخارجية وأنظمة الري.
مشروع تصميم وتنفيذ 

وتجهيز مبنى مركز الفنون 

ومبنى متحف الفنون في 

ميدان الثقافة في منطقة 

جدة التاريخية

املشروع قيد التنفيذ ويتوقع االنتهاء من املشروع بتاريخ 2020/09/20م، ويشمل مركزين 

ثقافيين، وهما: املركز األول سيحوي أعمال تيمالب أحد أشهر متاحف الفن الرقمي، أما املركز 

الثاني فهو مركز الفنون املسرحية الذي سيكون املكان الدائم ملهرجان البحر األحمر السينمائي، 

وسيحتوي على خمس دور سينما، ومكاتب للموظفين، وفضاءات متعددة األغراض.

مشروع تنفيذ وتجديد 

وتطوير املرافق العامة 

لساحة الذهب وما حولها في 

منطقة جدة التاريخية

املشروع قيد اإلنشاء والهدف األسا�ضي من املشروع هو تجديد وتطوير ساحة الذهب، وسوق 

قابل، وسوق الندى، وسوق علوي، ومنطقة بيت البلد، ومنطقة بيت الجوخدار، كما سيشمل 

نطاق العمل بناء وتشييد عدة مباني في إطار شارع الذهب، والذي يتضمن مبنى املقهى، ومبنى 

السوق، وكشك، وغرفة للمراقبة. باإلضافة إلى ذلك يشمل نطاق العمل إعادة رصف الشوارع 

املذكورة أعاله وتنفيذ شبكات متعددة من البنى التحتية، وتشمل تنفيذ شبكة الري وخزانات 

الري وأعمال الزراعة املرتبطة بها وتنفيذ أعمدة اإلنارة الخارجية وشبكة كاميرات املراقبة 

باإلضافة إلى تأهيل واجهات العديد من املحالت التجارية.

اصة بالكيان التطلعات الحف
أن نتمكن من الحفاظ على التـراث العربي البديع الذي تتميـز به منطقة جدة التاريخية، مع وضع التحسينات التي تساعد في إظهار 

جمال التـراث والفن الفريد الذي تتمتع به.
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