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الحدائق الوطنيه

أيمن البركاتي

أيمن البركاتي

تنويع فرص الترفيه تطوير و-تحسين المشهد الحضري في المدن السعودي—تعزيز ممارسة األنشطة الرياضيه في المجتمع-غرس المبادئ والقيم الوطنيه وتعزيز االنتماء الوطني

ت غير الربحيه من تحقيق أثر تمكين المنظما-تعزيز ودعم ثقافة االبتكار وريادة األعمال-تطوير قطاع السياحه-تنمية المساهمه السعوديه في الفنون والثقافه-لتلبية احتياجات السكان

أعمق

Parks)لما للحدائق  and Recreation) ودور اقتصادي واجتماعي وسياحي ورياضي وترفيهي كان لزاماً ان نهتم بهذا 2030دور مهم في االستراتيجيه الوطنيه لتحقيق رؤيه

.المرفق الحيوي ونعطيه حقه من االهتمام
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لصالحيهحدائق نموذجيه تحقق الشروط التي تم االتفاق عليها من قبل اصحاب الم يبدء1/6/2020حدائق نموذجيه وفق المعايير المتفق عليها من جهات ذات الصالحيه

توظيف مجموعه من المؤهلين في مجال الحدائقلم يبدء1/10/2020تعيين فريق عمل لتشغيل وادارة الحدائق الوطنيه

كل حديقه وطنيه لديها شريك اقتصادي وراعي رسميلم يبدء1/12/2020استقطاب الشراكات االقتصاديه واالستراتيجيه لرعاية الحدائق

ي مناطقهمافراد من المجتمع يتم تسجيلهم كأصدقاء محليين للحدائق الوطنيه فلم يبدء1/12/2020اصدقاء الحدائق
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15.000.000



15 June, 2021

3.000.000 مجموع قطع ارض للحديقه

2.500.000 النباتات 

3.000.000 االلعاب

3.000.000 المرسح

3.500.000 مرافق الحديقه الوطنيه
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1.300.000



15 June, 2021

0

ي المملكه العربيه السعود
 
اتيجيه والتشغيليه للحدائق ف وزارة البلديه )يه الخطه االستر

فيه-وزارة الزراعه-والقرويه وزارة -عامه للرياضهالهيئة ال-الهيئه العامه للسياحه-هيئة التر
(التعليم

3.00.000 وط ومعايتر تصميم الحدائق  وضع شر

3.00.000 وط ي المملكه وفق الرسر
 
منافسة التصاميم للحدائق ف

0 وع الحدائق ي مرسر
 
اكه ف االتفاقيات مع القطاع الخاص للرسر

7.00.000 تعيير  فريق عمل لتشغيل كل حديقه
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هنستهدف ان يكون هذا المشروع تجربه وان يعمم على البقي0جاري2019اكتوبر اعادة تصميم وانشاء حديقة المقصوره

لم يبدء1/1/20201/3/2020اعداد الشروط المحدده للحدائق
فيه-وزارة البلديه والقرويه -ه للسياحهالهيئه العام-هيئة التر
الهيئة العامه للرياضه

لم يبدء1/4/202015/5/2020منافسات التصميم

لم يبدء1/1/20211/10/2021انشاء الحدائق او ترميمها وفق التصاميم الفائزه

حديقه اختيار الشريك االقتصادي واالستراتيجي لكل

وطنيه
0لم يبدء1/1/2021
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تنمية اٌلمساهمة اٌلسعودية في اٌلثقافة ٌوالفنونثقافي1

تعزيز ممارسة األنشطة الرياضية في المجتمعرياضي2

غرس المبادئ والقيم الوطنيه وتعزيز االنتماء الوطنياجتماعي 3

تحسين المشهد الحضري في المدن السعوديهاجتماعي4

تطوير وتنويع فرص الترفيه لتلبية احتياجات السكاناجتماعي 5

6
اقتصادي 

تطوير قطاع السياحهوسياحي

7
اقتصادي 

تعزيز ودعم ثقافة االبتكار وريادة األعمالواجتماعي

تمكين المنظمات غير الربحيه من تحقيق أثر أعمقاجتماعي8
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الكلاعادة تصميم وانشاء حديقة المقصوره
15/12/201

9
يقهتصميم للحد

جامعة 

–المجمعه 

هبلدية المجمع

0لم يبدء

لم يبدءالكلاعداد الشروط المحدده للحدائق

لم يبدءالكلمنافسات التصميم

انشاء الحدائق او ترميمها وفق التصاميم 

الفائزه
لم يبدءالكل

جي لكل اختيار الشريك االقتصادي واالستراتي

حديقه وطنيه
لم يبدء
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030عدد الحدائق التي تم انشاءها وفق االتفاقيات المعتمدهعدد الحدائق

0يقيس عدد الزوار للحديقه عدد زوار الحديقه

0يقيس عدد المجموعات الرياضيه التي تزاول الرياضه الجماعيه في الحديقهعدد المجموعات الرياضيه

0يقيس عدد الفعاليات الترفيهيه في الحدائق الوطنيههعدد الفعاليات الترفيهيه و الثقافي
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كبيراستراتيجيعدم وجود معايير واضحه للحدائق الوطنيه
التعامل االستفاده من حلول الدول المتقدمه في كيفية

بها
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http://210.248.150.32/common/000996963.pdf

http://mrsc.org/Home/Explore-Topics/Parks-and-Recreation/Parks-Open-Space-and-Trails-Planning/Park-Planning-
Design-and-Open-Space.aspx

https://evogov.s3.amazonaws.com/media/60/media/17165.pdf

https://www.asla.org/community.aspx

http://210.248.150.32/common/000996963.pdf
http://mrsc.org/Home/Explore-Topics/Parks-and-Recreation/Parks-Open-Space-and-Trails-Planning/Park-Planning-Design-and-Open-Space.aspx
https://evogov.s3.amazonaws.com/media/60/media/17165.pdf
https://www.asla.org/community.aspx
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