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رؤيتنا

سعوداألمير بدر بن عبدهللا بن محمد بن فرحان آل

بناء أولى الشراكات االستراتيجية معها فياملشاركهتدعو وزارة الثقافة مجموعة مختارة من الشركات إلى

 من التحول 
ً
 أساسيا

ً
الوطني تعّد الثقافة جزءا

الطموح الذي تسير عليه البالد، وهي من
واململكة بحاجة إلى. مقّومات جودة الحياة

م زيادة نشاطها الثقافي، لذلك ندعو اليو 
ع شركاءنا الذين يشاطروننا الرأي إلى وض
«.يدهم بيدنا لتحقيق أهدافنا املشتركة
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«

وزارة الثقافة
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يونيو
2018

مر تأسيس الوزارة بناًء على األ 
امللكي

مارس 
2019

إطالق استراتيجية الوزارة 
وحفل التدشين 

أبريل 
2019

اتبداية مشروع تأسيس الهيئ

فبراير 
2020

من هيئة ثقافية بقرار 11إنشاء 
مجلس الوزراء

يونيو 
2019

نتعيين الرؤساء التنفيذيي

هيئة املوسيقى هيئة األزياءهيئة التراثهيئة األفالم هيئة فنون العمارة والتصميمريةهيئة الفنون البص

يةهيئة املسرح والفنون األدائهيئة املتاحف هيئة فنون الطهي هيئة األدب والنشر والترجمةهيئة املكتبات
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أهم معالم رحلة تأسيس املنظومة الثقافية
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الرؤية

نمط حياة أن تزدهر اململكة العربية السعودية بمختلف ألوان الثقافة، لتثري 
ع العالمع الحوار الثقافي مالفرد، وتسهم في تعزيز الهوية الوطنية، وتشج  

الرسالة

ن ونشج  
 
نا العريق، ع القطاع الثقافي السعودي بما يعكس حقيقة ماضيأن نمك

منافذ جديدة ويساهم في سعينا نحو بناء مستقبل يعتز بالتراث ويفتح للعالم
ومختلفة لإلبداع والتعبير الثقافي

سية
رئي ت 

طلعا
ت

الثقافة كنمط حياة 

من خالل الثقافةتعزيز وترسيخ الهوية الوطنية. أ
تمع نشر وإيصال الثقافة ملختلف املناطق وشرائح املج. ب
ل من خالجتمعية املسلوكيات التأثير االيجابي على ال. ج

األنشطة الثقافية 

الثقافة من أجل النمو االقتصادي 

من % 3يقارب على مساهمة ماقطاع الثقافـي تمكين ال. أ
رة الناتج املحلي بما فـي ذلك دعم املنشآت الصغي

واملتوسطة
حليأساس ي إلنتاج املحتوى املمصدر الثقافة جعل . ب

دوليةالثقافة من أجل تعزيز مكانة اململكة ال

ة العربيةالثقافيفي األنشة ريادة ال. أ
دول العالم اإلسالميعلى التأثير . ب
تعزيز صورة اململكة فـي املجتمع الدولي. ج
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ثقافتنا هويتنا
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نات إشراك القطاع الخاصاملحاور الرئيسية إلشراك القطاع الخاص
 
ممك

االستثمار
تحديد وتطوير فرص ثقافية استثمارية 

وتطوير آليات وأدوات 16للقطاعات الثقافية الـ 
لك للتواصل مع القطاع الخاص من أجل ترويج ت

فيذ الفرص ومناقشتها وعقد االتفاقيات للتن
حسب متطلبات كل فرصة

الرعاية وحقوق التسمية
كة إطار عمل خاص بالرعاية لجذب مشار تطوير 

القطاع الخاص في القطاع الثقافي

افز الحو
(  هاحكومية أو غير )العمل مع الجهات املختصة 

نها أعلى تقديم محفزات مادية وغير مادية من ش
وكذلك العمل على خاصالجذب القطاع 

ل تسهيل اإلجراءات واألنظمة واللوائح بشك
الثقافي في القطاعتيح االستثمار ي

الشراكات
القطاع الخاص للعمل معفعالةشراكاتعقد

راكاتشإلىباإلضافةعلى مجاالت تعاون مشتركة
دعمشأنهامنقد يكون الحكوميالقطاعمع

الخاصالقطاع

التمويل

صحاب متطلبات أمع ناسب تتطوير منتجات مالية تالعمل على 
على ك ذليشمل واملساهمين في القطاع، كما املصلحة املعنيين

تقديم املنح والقروض وغيرها

املنصات الرقمية ونظام إدارة العالقات 

من تطوير منصات رقمية تعمل على تسهيل اإلجراءات والرفع
الشفافية على الفرص املتاحة مع القطاع الخاص
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ات إلشراك القطاع
 
دت وزارة الثقافة مجموعة من املحاور واملمكن لذلك، حد 

الخاص في املنظومة الثقافية
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حتيةالتطوير العقاري والبنية الت

طوير أفكار ملشاريع استثمارية مرتبطة بت
يل وتفعالبنية التحتية وتحديثها لدعم 

ةالثقافياألهداف االستراتيجية 

التعليم/التدريب

طوير أفكار ملشاريع استثمارية تهدف إلى ت
ات مهارات أصحاب املواهب لتلبية احتياج
السوق في مختلف القطاعات الثقافية

الفرعية 

6

محاور 4مشاريع استثمارية علىأفكارتحديدتتم 

لترويج إلى اتهدفأفكار ملشاريع استثمارية 
للمطبخ السعودي

التقنيةاملأكوالت واملشروبات

الستفادة إلى اتهدفأفكار ملشاريع استثمارية 
اع الثقافيمن التقنية لتسريع التقّدم في القط

وزارة الثقافة
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نة من الفرص املتاحة في مجال التطوير العقاري والبنية التحتيةعي  

م يخدمركز ثقافيإنشاء 
 
ً
من القطاعات عددا

 مث)الثقافية الفرعية 
ً
: ال

قاعات موسيقية، صاالت
أفالم، مساحات للعروض

(املباشرة، وغيرها

مركز ثقافي متعدد 
األغراض

مكتبات وترميمبناء
ة مع فرصومراكز ثقافية 

تطوير مساحات تجارية
مرافقة

ةتطوير مراكز ثقافي

إنشاء سلسلة من دور 
ض الفنون املخصصة لعر 

األفالم املستقلة

دار للفنون واألفالم
املستقلة

شركة متخصصة في 
اق ع تشغيل وصيانة املو

الثقافية العامة
ة شركة متخصصتأسيس 

قافيةثالواقع املفي تشغيل
من عاليواألثرية بمستوى 

الكفاءة

ع إنشاء مختبرات تصني
وإنتاج نماذج أّولية 
ن للمهندسين املعماريي
نواملصّممين والفناني

مختبرات تصنيع 
ليةوإنتاج نماذج أو  
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نة من الفرص املتاحة في محور التدريب والتعليمعي  

مينمركز تدريبي للمترج

لتطوير مهاراتتدريبيإنشاء مركز 
امج وبر عبر دورات واعتمادهماملترجمين
تدريبية

 
ّ
دائيةية للمسرح والفنون األ تأسيس كل

 
 
ية مسرح وفنون أدائية كل

 
ّ
ية ية للهندسة املعمار تأسيس كل
والتصميم

 
 
مية هندسة معمارية وتصميكل

زياءإنشاء معهد تعليمي متخّصص باأل 

بمعايير عامليةأزياءمعهد
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متاجر فنون الطهي 
السعودية

إنشاء متاجر ومنصات عبر 
ون م منتجات فناإلنترنت تقّد 

الطهي السعودية الفاخرة

إعداد جوالت الطعام بصَيغ 
مختلفة لكل منطقة، على أن
اح تستهدف هذه الجواالت السيّ 

والسكان املحليين

سياحية مخصصة جوالت 
فنون الطهيل

ي إقامة مراكز لتجارب الطعام ف
مواقع تاريخية وأثرية

ربة الطعام مراكز لتج
ق السعودي في مختلف مناط

اململكة

 
ّ
ز إنشاء قاعات طعام حديثة ترك

على املطبخ السعودي

قاعات الطعام السعودي

نة  ن الفرص في مجال املأكوالت واملشروباتمعي 
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ات ومستلزمموادمنصة لتجميع 
مالهندسة املعمارية والتصمي

نات بناء صالة ومنصة لعرض عيّ 
من املواد واملستلزمات التي
يقّدمها موّردون مختلفون 

إنشاء أرشيف ثقافي وطني 
ي للحفاظ على التراث السعود
ةواألصول الثقافية السعودي

نياألرشيف الثقافي الوط

لبيع إنشاء موقع إلكتروني
التراثيةاملنتجات والحرف

التراث السعودي منصة
لتجارة اإللكترونيةلل

رنت على شبكة اإلنتمنصةإنشاء 
ألصحاب املهن الحرة 

قافي املتخصصين في القطاع الث
( 

ً
قيون، املصّممون، واملوسي: مثال

(ومصّورو الفيديو، وغيرهم

ةمنصة ألصحاب املهن الحر 
قافي املتخصصين في القطاع الث

نة من الفرص املتاحة في محور التقنية عي 
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رونييمكن التواصل مع الوزارة بخصوص الفرص االستثمارية على البريد االلكت

وزارة الثقافة

partnershiprequest@moc.gov.sa

mailto:partnershiprequest@moc.gov.sa

