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تحويل موقع عكاظ من سوق موسمي الى مدينة متكاملة 

الماديةفلسفة ان تكون المدينة معتمدة على الموروثات الثقافية وليست 

رة نةباال تكبون تتصب  ابالنةرة الوبمولية وان السياسات العمرانية يجب  ان 
.مامنةمة او ادية لجهة اح

األهداف الثانويبةوتحقيق دراسة الجدوى من تحويل سوق عكاظ الى مدينة الهدف الرئيسي
:التالية 

اري الحضبتقييم رؤية وسياسات الجهات والهيئات المعنية اإدارة التراث 
.قيمته وتعزيز استدامتهوتقدير علية الحفاظ في 
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ورؤيبة 2020دور مدينة سوق عكاظ في تحقيق ارنامج التحول الوطني
.السعوديةالعراية للمملكة 2030

المكرمببة أثببر مدينببة سببوق عكبباظ علببى محافةببة ال ببائ  و من قببة مكببة 
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مواكبة التحول 
الوطني 

العمرانيةالتنمية

اقتصاديًاجاذاة

وجهة سياحية 
مميزة

تعزيز قيمة
التراث الثقافي

مواكبة رؤية 



تضبمين األهبدافلبراهنابببع واًل للوضبببوصعكباظالتباريخي لسبوق الت وروالخلفية العامة 
.وديةالسعة ببالعرايللمملكة لتنمية العاشرةاخ ة تبنتهاالتي االستراتيجيات العامة و

المنهج 
الت بيقي

التببراث علببى الحفبباظ فببي الموببااهة والمحليببة واإلقليميببةالعالميببة التجببار اسببتعرا  
انعكاسببات ذلببر حضببريًا واقتصبباديًا واجتماعيببًامببنلالسببتفادة يالثقببافالسببياحي الحضبباري 
.وتوريعيُا

التحليل 
المقارن

عليببه والحفبباظاهميببةو تببدهور  وأسبببا أشببكاله وأنواعببه الحضبباري مفهببوا التببراث 
هبمعببلبالتعامبباتبوسياسببالمواثيببق الدوليببة وعليببه الحفبباظ التببي تواجببه الصببعواات 

.عليه المعنية االحفاظ اتبالمنةوات ببوالجه
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ادايات 
البحث

مفهوا
التراث 
الحضاري
واهميته

سياسات
علىالحفاظ 
التراث
مواثيق الالحضاري

الدولية
ومعايو سياسات 
عمير التعامل
التراث 
الحضاري 

التجار 
العالمية 
في واإلقليمية 
على الحفاظ 

التراث الحضاري



التجار  الموااهة

تبوك التراثيةمدينة(  كتارا )حي SIENA)سيينا)مدينة 

تتميببز وتقببع فببي وسببل اي اليببا 
افة اوجود المباني التاريخية  ااالض

الى اقامة المهرجانات والفعاليات            
وتسبببببتقبل           التراثيبببببة كبببببل عببببباا 

و، سائح ماليين 4سنويا ما يفوق 
توبببببهاسبببباحتها التببببي تتميببببز

تبالي تهبببا والبحريبببة القوقعبببة 
الجميلبببببةوالقصبببببور المتنوعبببببة 

.المحي ة اها 

ر أكبعتبر كأحد تقع في ق ر و ت
األاعبببادذاتالموببباريع فبببي ق بببر 

علببببى مسبببباحة تقببببدر               الثقافيببببة 
ت استلهمحيثامليون مترمراعا 

ق بر الفكرة مباني كتارا من إرث 
، ااإلضافة الىالمعماري وثقافي 
البمالتبراثذاتالمباني من العديد 
.والعرايالخليجي عماري 

الغراببياقصببى الوببمالتقببع فببي 
وهبوالسبعودية العرايةملكةللم

متببرا32000الببى تصببل امسبباحة 
ويتميبز الموبروب االهويبة.مراعا 
قع للموالوصولاسهولة التراثية 
الواعدةالتجارية المن قة، وضمن 
المتنزهببباتابببالقر  مبببن اتببببوك

االريبالعامة والمواريع الثقافية و
.  دية الكبرى



يقببع سببوق عكبباظ 
في سهل منبسبل

شبببرق      فبببي شبببمال 
اعببد   علببى ال ببائ    

مركبز مبن  كم 30
الحبببببالي المدينبببببة 

قلب  مدينبة وفي   
و    الجديبببد ال بببائ  
تصل  البىامساحة 

را متماليين اراعة 
.مراعا 

الموقع

تعببببببد من قببببببة 
ذات   عكبباظ سببوق 

اهمية االغبة لمبا 
تحتويبببببببه مبببببببن 

اثريببببببة معببببببالم 
تعكس  مقومات 
التببببراث الحضبببباري 

و  واالداببي المببادي 
. لل ائ التاريخي 

االثريالمسح 

المهرجانببات السببنويةقامببت هيئببة السببياحة اتهيئببة  الموقببع الحببالي إلقامببة االحتفبباالت و
لتكببون وجهببة سببياحية االهببداف مبن لسبوق عكبباظ ووضببع خ ببة للسبوق ترتكببز علببى عببدد 

.متميزة ثقافية 

وص  الموروب

الوضع الراهن



مدينة سوق عكاظ

وافي اوكل عاا فان الموروب يعتمد عنصرين رئيسيين االول هو العنصر الثق
و                   الموببباريع كالمتببباح  التفاعليبببة ومركبببز المعبببار  يبببدعم العديبببد مبببن 

االابداب الحرفبي واخيبر المتحب  مركبز عكباظ و و متنبز  والمسبر  المؤتمرات 
المتنزهباتو يبدعم االسبتثماري و الثباني العنصبر سوق عكاظ ، المفتو  ألثار 
والمنتجعببات            الفنببادق والنببزل و  العديببد مببن واالسببواق المفتوحببة الترفيهيببة 

.العالجية و غيرها 
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عالقة المدينة االمواريع 
الريادية المحي ة

حركببببببةتسببببببهيل
الزائببببرين ااإلضببببافة

المسباعدة للعوامل 
اعداد الزوار زيادة في 

.والمستفيدين

والمعرفيالتبادل
الزائرينعددزيادة

.المتبادل

إيجبببببببباد أنوبببببببب ة 
وسبببياحة ترفيهيبببة 
والضببباحية لسبببكان 

. اعداد الزوارزيادة 

اسببببتراتيجيشببببرير 
فبببببببببي الثقافبببببببببة 

والت بببببببببوير واالد  
.والمعرفة والبحوث 

ال ائ م ار
الجديد

واحة
ةالتقني

الضاحية 
السكنية

المدينة 
ةالصناعي

المدينة 
الجامعية

إيجبببببببباد أنوبببببببب ة 
وسبببياحة ترفيهيبببة 
والضببباحية لسبببكان 

. اعداد الزوارزيادة 



التوصياتالنتائجالهدف 

دور السياسات في 
تعزيز التراث اوكل 

مستداا

. استثمار التراث وتسويقه رافدًا قويًا في التنمية الواملة•
يوببكل التببراث الحضبباري حجببر الزاويببة فببي التنميببة المسببتدامة •

.تبني سياسات تبلور قينته التاريخية الثقافيةوفق 
وتحقيببق االسببتدامة ااالعتمبباد علببى المخببزون المتببا  تراثيببًا •

.وطبيعيًاتاريخيًا 

:حلول تعزيز التراث اوكل مستداا تكمن في •
التوبريعات واإلجبراتات فبي االتفاقيبات والحمايببة ورفبع البوعي، ومنهجيبات األاحبباث •

يبة الذكالحلبولوالمواركة، السياحة الثقافية والترويج وتوظي  الموارد، والت وير 
. في المصادر المتجددة والتقنية الحديثة  والكفاتة البيئية

التحولتحقيق ارنامج 
2020الوطني 

اوكلوت ويرهاان تكون مدينة سوق عكاظ وجهة سياحية •
.متكامل وتوجع الق اب الخاص على االستثمار اها

شبرائحتنةيم المهرجانات والفعاليات وتغ ية اكبر عبدد مبن •
.المجتمع 

.زيادة وت وير مرافق الضيافة والخدمات السياحية المقدمة•

. عر  الفرص المتاحة وتقديم التسهيالت المناسبة•

.توفير الصاالت ودور العر  ااألشكال واالحجاا المناسبة•
.دعوة العالمات التجارية المعروفة والمتنوعة في تقديم الضيافة وخدماتها•

تحقيق رؤية المملكة
2030

انوات وتجهيز المدينة وجعلها مت ورة لتكبون ضبمن افضبل •
.مدينة على مستوى العالم100

الحببرف تنفيببذ أنوبب ة واببرامج المتبباح ، تنميببة صببناعات الفببن •
.، تعزيز الوعي الثقافياليدوية

أنوبب ةجببذ  وت ببوير رأم المببال القببادر علببى إدارة وتنفيببذ •
.وتأكيد الهوية الوطنية العراية اإلسالميةالتراث 

وتسبجيلها العمل على ادخال المدينة كأحد اارز مواريع الحيباة علبى كوكب  واحبد •
. التراث العالمي لليونسكوفي 

وتبنبي الحببرفيين القببدامى والتببدري  علببى الحبرف اليدويببة التراثيببة وانوببات المتبباح  •
.امكان لبيع تلر المنتجاتتخصيص 

المملكبة وداخبلالتنسيق مع الغرف التجارية وشركات الق اب الخباص واالسبتثمار •
.خارجها

األثر على مدينة 
ال ائ 

.انتاج مخ ل حضري متكامل للمدينة•
رافبببدًا قويبببًا مبببن روافبببد التنميبببة السبببياحية واالقتصبببادية •

والبيئيةواالجتماعية 
إضافة موباريع ذات أفكبار وخيبارات جديبدة ترفيهيبة سبياحية •

. تعليمية
.تنمية المجتمع المحلي وزيادة اإلنتاج الثقافي والمعرفي•
.ضخ حقائ  استثمارية ضخمه للق اب الخاص•

الخضبببراتالمحافةبببة علبببى البيئبببة ال بيعيبببة المتبببوفرة ابببالموقع والمسببب حات •
. من مناخ ال ائ  المعتدلواالستفادة 

و                              االسبببتفادة مبببن خصبببائص موقبببع الموبببروب الموضبببعية والتاريخيبببة والحضبببارية •
احيةالسبيووالسياحية المميزة في دفبع التنميبة العمرانيبة واالقتصبادية ال بيعية 
.التكالي  االستثماريةفلموقعها القري  من ال رق الرئيسية مما يوفر اضافة 

.ان تكون مدينة حضارية ثقافية مت ورة حديثة على اسس علمية مبتكرة•

من قةاألثر على 
مكة المكرمة 

.انات االنسان وتنمية المكان •
االسببتفادة مببن اعببداد الحجبباج والمعتمببرين فببي زيببارة موقببع •

.سوق عكاظ والعكس صحيحمدينة 
.زيادة التنافسية اين مدن من قة مكة المكرمة•

واقبل افب دعم فكرة الرغبة في االنتقال اليها والعبي  فيهبا مبن اجبل فبي حيباة •
. من المدن الحاليةتلوثًا 

تلبرالتواصل مع مكات  الحج والعمرة والمكات  السياحية وتزامن الفعاليبات مبع •
.المواسم

كافببةان تسبباهم مدينببة عكبباظ فببي ارتفبباب النبباتج المحلببي لمدينببة ال ببائ  علببى •
.للمنافسة على مستوى المن قةاألصعدة 

األثر على 
العراية المملكة 

السعودية

.اان تكون أول وجهة سياحية ثقافية متكاملة االمملكة•
صبل سنويًادخل يتدعم االقتصاد الوطني اأكثر من مليوني زائر •

. الى تسعة مليارات، استحداث اثنا عور ال  وظيفة
الحضببور تعزيببز ،العالميببةالمسبباهمة فببي صببناعة السببياحة •

.للمملكة في مجالي الفنون والثقافةالدولي

. تنويع مصادر االستثمار وتقديم خدمات متميزة•

.فاعلية األدات الحكومي وزيادة التنسيق والعمل الموترك•
.السعوديمساهمة الق اب الخاص في الناتج المحلي ورفع نسبة نمو االقتصاد •

تالنتائج والتوصيا



Thank you
فهد الشيخ. م 


