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امللخ�س التنفيذي

رعاي�ة  حت�ت  اإقامته�ا  مت  الت�ي  ع�كاظ  ل�س�وق  ع�س�رة  احلادي�ة  ال�دورة  اإغ�اق  عنا�س�ر  عل�ى  التقري�ر  ه�ذا  يحت�وي 

1438هــ  �س�وال   28-18 م�ن  الف�رتة  خ�ال   – اهلل  يحفظ�ه   – عبدالعزي�ز  ب�ن  �س�لمان  املل�ك  ال�س�ريفني  احلرم�ني  خ�ادم 

م�ن  ال�س�ركاء  م�ع  الكام�ل  بالتن�س�يق  الوطن�ي  وال�رتاث  لل�س�ياحة  العام�ة  الهيئ�ة  بتنظي�م  2017م  يوليـو   22-12 املواف�ق 

م�ن  نخب�ة  مب�س�اركة  اأي�ام  ع�س�رة  م�دى  عل�ى  فعاليات�ه  وا�س�تمرت  املحل�ي،  واملجتم�ع  والأهلي�ة  احلكومي�ة  القطاع�ات 

ال�زوار. م�ن  كب�ري  ع�دد  وح�س�ور  واملثقف�ني،  الأدب�اء 

اأعمال تنظيم الدورة احلادية ع�سرة �سدور عدد من القرارات الإدارية: توجيه املقام ال�سامي الكرمي رقم  وت�سمنت 

)55862( وتاريخ 1437/11/19ه� القا�سي باأن تتولى الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث الوطني م�سوؤولية الإ�سراف على �سوق 

عكاظ بالتن�سيق الكامل مع اإمارة منطقة مكة املكرمة والأجهزة التنفيذية يف محافظة الطائف، قرار �سمو رئي�س الهيئة 

وتاريخ   )7934( رقم  وقرار  عكاظ،  ل�سوق  العليا  الإ�سرافية  اللجنة  بت�سكيل  القا�سي  1438/4/18ه�  وتاريخ   )6986( رقم 

1438/5/2ه� بت�سكيل اللجان الفرعية املنظمة ل�سوق عكاظ، وقرار رقم )16930( وتاريخ 1438/9/16ه� باعتماد م�سمى �سوق 
عكاظ باللغة الإجنليزية، وقرار رقم )17188( وتاريخ 1438/9/19ه� ب�ساأن تنظيم اأعمال حفل افتتاح الدورة احلادية ع�سرة 

ل�سوق عكاظ الذي نظمته جمموعة MBC الإعامية,  ومل يكن لهذه الدورة اأن تنجح اإل بتكامل جهود كافة ال�سركاء والداعمني 

من مختلف القطاعات احلكومية والأهلية التي بلغ عددهم )24( جهة م�ساركة، وبلغ عدد اجلهات الراعية )10( �سركات.

ال�سابقة،  النجاحات  على  وتبنى  ا�ستثنائيا  ع�سرة  احلادية  الدورة  تنظيم  يكون  باأن  الهيئة  رئي�س  �سمو  توجيه  وح�سب 

فقد مت اإقامة )6( دورات تدريبية بالتعاون مع مركز »تكامل« لرفع م�ستوى املهنية والإدراك لدى جميع العاملني بهدف 

حت�سني اخلدمات املقدمة لزوار ال�سوق، كما مت عقد )6( ور�س عمل لتطوير الدورة احلادية ع�سرة ل�سوق عكاظ �سارك 

فيه اأكرث من )559( م�سارك ومت التو�سل فيه اإلى اأكرث من )300( مقرتح تطويري. 

وكانت احلملة الت�سويقية للدورة احلادية ع�سرة ل�سوق عكاظ هي الأ�سخم منذ الدورة الأولى حيث �ساهمت ب�سكل كبري 

جدا يف جذب وزيادة عدد الزوار لل�سوق، حيث قامت الهيئة بت�سويق فعاليات �سوق عكاظ يف )13( دولة من خال )15( 

و�سيلة ت�سويقية �سملت على اأكرث من )1872( اإعان ت�سويقي بت�ساميم مختلفة بلغت )142( ت�سميم اإعاين.

وبلغ عدد الربامج الثقافية ل�سوق عكاظ )8( برامج ثقافيا �سملت الندوات وور�س العمل والأم�سيات التي اأقيمت ما بني 

جامعة الطائف والنادي الأدبي بالطائف واخليمة الثقافية ب�سوق عكاظ، واإقامة عرو�س الفنون ال�سعبية على م�سرح 

عكاظ والفنون امل�سرحية على م�سرح جمعية الثقافة والفنون بالطائف، والفنون الت�سكيلية يف واحة الفنون بال�سوق، كما 

اأقيم مزاد للقطع واملقتنيات الرتاثية.

اأما عن جوائز وم�سابقات عكاظ فقد بلغت جمالتها )17( جمال فاز فيها )77( م�ساركا من اأ�سل )416( م�ساركة، حيث مت حتكيمها 

على مرحلتني: املرحلة الأولى قبل افتتاح فعاليات �سوق عكاظ، واملرحلة الثانية متت اأثناء الفعاليات كجزء اأ�سا�سي منها.

 )20( اأكرث من  )100( فعالية بتنظيم  اأكرث من  اأحد ع�سر يوما بعد تنفيذ  كما ا�ستمرت فعاليات �سوق عكاظ على مدى 

منظم، �سملت فعاليات جادة الثقافة، وفعاليات جادة عكاظ، وفعاليات حي عكاظ، وفعاليات فتيان عكاظ، وفعاليات 

احلرف وال�سناعات اليدوية، بالإ�سافة اإلى معار�س مختلفة تنوعت ما بني ع�سكرية وثقافية وتوعوية لقت اإعجاب اجلميع.

كما قامت وزارة الثقافة والإعام بتوجيه من معايل الوزير بتزويد مكتبة الطائف العامة بكتب الرواد عن �سوق عكاظ 

وكتب عن تاريخ ح�سارة اجلزيرة العربية، من خال جمعها من مكتبة امللك فهد الوطنية، ومكتبة امللك عبدالعزيز 

العامة والأندية الأدبية باململكة. كما مت طباعة عدد من الكتب املخ�س�سة ل�سوق عكاظ ومتت توزيعها اأثناء الفعاليات.

واأخريا قامت الإدارة العامة لاإعام وعاقات ال�سركاء باإعداد تقرير م�ستقل لأعمال املركز الإعامي وتقارير التغطيات 

وموقع  �سحفية   )29( بلغت  التي  والإلكرتونية  الورقية  ال�سحف  مبختلف  �سحفية  مادة   )539( �سملت  التي  الإعامية، 

اإلكرتوين، كما قامت )10( قنوات تلفزيونية ف�سائية بنقل فعاليات ال�سوق من خال ثاث برامج تلفزيونية مبا�سرة و)20( 

تقريرا تلفزيونيا، بالإ�سافة اإلى قيام )6( محطات اإذاعية ببث )22( تقريرا اإذاعيا اأثناء الفعاليات.
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ميثل هذا التقرير توثيقا جلهود الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث الوطني يف الإ�سراف على تنظيم الدورة احلادية ع�سرة من �سوق 

عكاظ التي اأقيمت برعاية كرمية من خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز حفظه اهلل، خال الفرتة )18 �سوال 

1438ه� املوافق 12 يوليو 2017(.
واأود يف البداية اأن اأرفع ال�سكر والتقدير ملقام �سيدي خادم احلرمني ال�سريفني للرتاث الوطني بكل جمالته، والذي توج برعايته 

الكرمية التي نعتز بها ل�سوق عكاظ، مثمنا الدعم والهتمام الدائمني من مقامه الكرمي للرتاث الوطني بكل جمالته، والذي توج 

برعايته )حفظه اهلل( لربنامج خادم احلرمني ال�سريفني للعناية بالرتاث احل�ساري الذي جمع جهود وم�ساريع الرتاث حتت مظلة 

واحدة، حيث يعد �سوق عكاظ �سمن املبادرات الرئي�سة والرائدة لهذا الربنامج.

ولقد كانت هذه الدورة من ال�سوق الدورة الأولى بعد �سدور اأمر خادم احلرمني ال�سريفني )حفظه اهلل( بتويل الهيئة العامة لل�سياحة 

والرتاث الوطني م�سئولية الإ�سراف على �سوق عكاظ بالتن�سيق الكامل مع اأمارة منطقة مكة املكرمة والأجهزة التنفيذية يف محافظة 

الطائف، ولذا كانت التحديات كبرية، اإل اأن الآمال كانت اأكرب بتوفيق اهلل ثم بتميز م�سئويل الهيئة، وتكاتفها مع �سركائها لتحقيق 

النجاح املاأمول، وهذا ما حتقق بف�سل اهلل.

والهيئة ومنذ اأن ت�سلمت قرار الدولة بتوليها الإ�سراف على �سوق عكاظ عملت جاهدة ملوا�سلة البناء على الإجنازات التي حتققت 

يف ال�سوق يف ال�سنوات ال� 10 املا�سية حتت اإ�سراف ومتابعة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خالد الفي�سل بن عبد العزيز م�ست�سار خادم 

احلرمني ال�سريفني اأمري منطقة مكة املكرمة، وتبني �سموه الكرمي اإطاق ال�سوق ودعم ا�ستمراه.

ولقد كنا فخورين مبا عرب به �سموه من اإعجاب وا�سادة لنجاح دورة هذا العام من ال�سوف والتي و�سفها �سموه باأنها دورة ا�ستثنائية.

اإننا با �سك نتوجه ببالغ التقدير ل�سركائنا يف التنظيم والنجاح، الذين كانت جلهودهم الوطنية املخل�سة النابعة من الح�سا�س 

الطائف،  ومحافظة  املكرمة،  مكة  منطقة  اأمارة  مقدمتهم  ويف  عكاظ،  �سوق  ومتيز  جناح  يف  الأثر  اأبلغ  والطائف،  للوطن  بالولء 

والأمانة، وجامعة الطائف، ووزارة الثقافة والعام، ودارة امللك عبدالعزيز، والنادي الدبي بالطائف، واجلمعية ال�سعودية للثقافة 

والفنون، وفروع وزارات النقل وال�سحة والزراعة وموؤ�س�سة التدريب التقني، وال�سركة ال�سعودية للكهرباء وغريها.

لقد كانت هذه الدورة جتربة ناجحة للبناء عليها للدورات القادمة باإذن اهلل، فلدى الهيئة الكثري من الأفكار التطويرية لل�سوق يف 

اإطار منظومة كاملة لتطوير �سوق عكاظ من النواحي الثقافية والقت�سادية وال�سياحية، والتي �ستتوج باإن�ساء مدينة �سوق عكاظ 

)اإحدى مبادرات الهيئة يف برنامج التحول الوطني( حيث بداأت الهيئة عمليا يف هذا امل�سروع القت�سادي املهم.

اأكرر يف اخلتام ال�سكر والتقدير لكل من �سارك يف دورة هذا العام من �سوق عكاظ و�ساهم يف دعمها، واإلى مزيد من دورات اأكرث 

جناحا ومتيزا باإذن اهلل.

كلمة �ساحب ال�سمو امللكي االأمري 

�سلطان بن �سلمان بن عبد العزيز

رئي�س الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث الوطني

رئي�س اللجنة الإ�رشافية العليا ل�سوق عكاظ





اأواًل:

التمهيد
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اأوال: التمهيد

برعاية كرمية من خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز يحفظه اهلل قامت الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث الوطني 

بالإ�سراف على تنظيم �سوق عكاظ يف دورته احلادية ع�سرة الذي ا�ستمرت فعالياته على مدى ع�سرة اأيام مب�ساركة نخبة من الأدباء 

واملثقفني، وذلك خال الفرتة من 18-28 �سوال 1438ه� املوافق 12-22 يوليو 2017م، حتت مظلة برنامج خادم احلرمني ال�سريفني 

للعناية بالرتاث احل�ساري للمملكة.

وتاريخ   )558762( رقم  الكرمي  ال�سامي  املقام  توجيه  �سدور  بعد  الأولى  الدورة  هي  عكاظ  ل�سوق  ع�سرة  احلادية  الدورة  وتعد 

1437/11/19ه� بتويل الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث الوطني م�سوؤولية الإ�سراف على �سوق عكاظ بالتن�سيق الكامل مع اإمارة منطقة 
اأن ت�سلمت الهيئة قرار الدولة بتوليها الإ�سراف  مكة املكرمة وال�سركاء من القطاعات احلكومية والأهلية واملجتمع املحلي. ومنذ 

على �سوق عكاظ وهي تعمل جاهدة ملوا�سلة البناء على الإجنازات التي حتققت يف ال�سوق يف ال�سنوات الع�سر املا�سية حتت اإ�سراف 

ومتابعة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خالد الفي�سل بن عبدالعزيز م�ست�سار خادم احلرمني ال�سريفني اأمري منطقة مكة املكرمة.
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١-  مقدمة عن �سوق عكاظ

املكانة التاريخية ل�شوق عكاظ. 1

اإن ال�سمعة الثقافية والتاريخية التي تت�سم بالعراقة والتميز قد جعلت �سوق عكاظ واحدا من اأ�سهر اأ�سواق العرب اإن 

مل يكن اأ�سهرها على الإطاق، ب�سبب الدور الذي كان يوؤديه كمنرب ثقايف و�ساحة للحركة القت�سادية والجتماعية بني 

القبائل العربية يف اجلاهلية والإ�سام. ويرجع املوؤرخون تاريخ �سوق عكاظ اإلى عقود من الزمن قبل الإ�سام، وبعد اأن 

�سعرت قري�س بخطر املهددين لها بعد واقعة الأحبا�س يف عام الفيل وغريهم، راأت �سرورة اإقامة محفل جلمع كلمة 

العرب وتوحيد �سملهم، فعملوا على اإقامة �سوق عكاظ الذي �سهده الر�سول الكرمي �سلى اهلل عليه و�سلم، خم�س مرات، 

الأثرية والنقو�س  الآثار من بقايا املباين  اإلى اكت�ساف بع�س  التي قام بها عدد من املخت�سني  التنقيب  اأعمال  وت�سري 

القدمية التي حتتاج اإلى املزيد من البحث التثقيف.

جتارة واإعالم وثقافة. ٢

ال�سيا�سي  دوره  له  قبائليا  اجتماعيا  مو�سما  اأي�سا  كان  بل  فح�سب،  ال�سعراء  فيه  ين�سد  مكانا  عكاظ  �سوق  يكن  ومل 

والجتماعي الكبري، فقد مثل »عكاظ« لقبائل العرب منربا ثقافيا اإعاميا يجمع فيه �سيوخ القبائل بع�سائرهم، وتعقد 

فيه مواثيق وتنق�س فيه اأخرى، وفيه يتم تبادل الأ�سر وافتداوؤهم، ال�سلح واإنهاء العداوات واإعان الأحاف، كما كان 

ال�سوق م�سمارا ل�سباقات الفرو�سية واملبارزة، و�سوقا جتاريا وا�سعا تق�سده قوافل التجار القادمني من ال�سام وفار�س 

فيه  تقال  خطابيا  ومنربا  ذلك،  وغري  والقبائل  والفر�سان  ال�سعراء  على  الألقاب  فيه  تطلق  ومنتدى  واليمن،  والروم 

اخلطب وين�ست له النا�س، وجمل�سا للحكمة حتفظ فيه احلكم وت�سري بها الركبان ويتمثل بها النا�س ويرتاده اخلطيب 

وال�ساعر، والبعيد والقريب، وامل�سافر والزائر، واخلائف والآمن، والكبري وال�سغري، والطفل وال�ساب، وال�سيخ وامل�سن 

من املعمرين. كان »عكاظ« م�سرحا كبريا يت�سع جلميع الفعاليات يف احلياة العربية. فكم من اأحداث وقعت يف هذا 

ال�سوق، و�سجلت على �سفحات التاريخ، وكم من مواقف �سهدها »عكاظ« توؤكد زعامته لبقية اأ�سواق اجلزيرة العربية.

تاريخ انعقاد ال�شوق. 3

اختلفت الروايات يف تاريخ انعقاد ال�سوق، فقالوا: »كانت العرب تقيم ب�سوق عكاظ �سهر �سوال ثم تنتقل اإلى �سوق جمنة 

فتقيم فيه ع�سرون يوما من ذي القعدة«. وذكروا اأن النا�س كانوا يخرجون اإلى موا�سمهم في�سبحون بعكاظ يوم هال 

ذي القعدة، فيقيمون به ع�سرين ليلة تقوم فيه اأ�سواقهم. وقد كان لقيام ال�سوق يف الأ�سهر احلرم الأثر الوا�سح يف تاأمني 

الطرق اإليه.

املوقع اجلغرايف ل�شوق عكاظ. 4

يقع �سوق عكاظ يف مدينة الطائف درة املدن التاريخية وال�سياحية باململكة، حيث ترتبع على قمم جبال ال�سروات، وهي 

ذات طبيعة خابة ومناخ معتدل وموقع متميز، تفتح مدينة الطائف ذراعيها يف كل �سيف لرتحب زوارها وم�سطافيها 

يف كل عام حتت �سعار »مرحبا تراحيب املطر«.

موقع وم�شاحة وحدود �شوق عكاظ. ٥

يقع �سوق عكاظ على �سهول منب�سطة يحيط بها عدد من الأودية واجلبال على م�ساحة تقدر ب� 10,572,800 مرت مربع 

على بعد خم�سة واأربعون كيلومرتا �سمال �سرقي مدينة الطائف، ويحده من اجلنوب الغربي جبال الأثيداء، ومن اجلنوب 

ال�سرقي جبال العباء، ومن ال�سمال ال�سرقي جبال احلريرة، ومن الغرب وادي الأخي�سر، وت�سمى ال�ساحة التي يقع 

عليها ال�سوق »القان�س«، وهي ملتقى للمتجهني اإلى اليمن والعراق ومكة. ومن اأبرز خ�سائ�س ال�سوق املناخية اعتدال 

طق�سه الذي يتنقل بني العتدال والربودة طوال العام، وترتاوح درجة احلرارة فيه بني الع�سرين والثاثني درجة يف 

معظم ال�سنة عدا ف�سل ال�ستاء، حيث تنخف�س درجة احلرارة.
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٢-الروؤية والر�سالة واالأهداف
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٣- هوية �سوق عكاظ للدورة احلادية ع�رشة

اعتمد �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث الوطني �سعار �سوق عكاظ للدورة احلادية ع�سرة 

باإبقائه كما هو واإ�سافة الهتاف اجلديد »اإبداع يتجدد« يف رمز اإلى موا�سلة امل�سرية التي بداأها �ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري خالد الفي�سل منذ ع�سرة اأعوام م�ست.
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٤- املراحل التي مرت بها �سوق عكاظ منذ انعقاد الدورة االأوىل

عدد الزواراملرحلةالدورة

الدورة الأولى
عام 1428ه� هو تاريخ ن�ساأة �سوق عكاظ يف الع�سر احلديث،

ومب�ساركة محدودة للجهات وح�سور مميز للمفكرين واملثقفني.

110,000 زائرنقل ال�سوق اإلى موقعه اجلديد وبناء جادة عكاظ وتفعيل ن�ساطها.الدورة الثانية

الدورة الثالثة
تطوير اجلادة وبدء امل�سابقات الثقافية يف

 ال�سوق وزيادة الفعاليات وتفعيل الن�ساط.
66,024 زائر

الدورة 

الرابعة
144,828 زائرا�سرتاك جهات فاعلة وبدء العمل يف م�سرح �سوق عكاظ اجلديد.

الدورة 

اخلام�سة

ات�ساع قاعدة اجلهات امل�ساركة والختيار النوعي

 للم�ساركات وزيادة املن�ساآت اخلدمية.
157,228 زائر

الدورة 

ال�ساد�سة

اإن�ساء خيمة �سوق عكاظ ودخول �سركاء جدد مع

 تطوير الإعداد والتنظيم.
256,088 زائر

الدورة 

ال�سابعة
176,086 زائراعتماد تطوير الفعاليات وتنوعها.

الدورة 

الثامنة
82,157 زائرالتو�سع يف م�ساركة املعار�س املتنوعة.

الدورة 

التا�سعة
261,055 زائراعتماد الهيكل التنظيمي للجان العاملة ب�سوق عكاظ.

الدورة 

العا�سرة
394,718 زائراإطاق عكاظ امل�ستقبل.

الدورة

احلادية 

ع�سرة

عام 1438ه� تولى الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث الوطني الإ�سراف

على �سوق عكاظ.
824,000 زائر
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٥- التنظيم االإداري الأعمال �سوق عكاظ

�شركاء النجاح •

ال�شركاء والداعمون. 1

جامعة الطائفاإمارة منطقة مكة املكرمة

وزارة احلر�س الوطنياأمانة الطائف

وزارة الثقافة والإعامالقوات امل�سلحة ال�سعودية

اإدارة التعليم بالطائفوزارة النقل

وزارة البيئة واملياه والزراعةال�سوؤون ال�سحية بالطائف

هيئة الإذاعة والتلفزيونالهيئة العامة للرتفيه

الهيئة ال�سعودية للحياة الفطرية بالطائفمطار الطائف الدويل

دارة امللك عبدالعزيزهيئة الهال الأحمر ال�سعودي بالطائف

النادي الأدبي بالطائفاملوؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني

ال�سركة ال�سعودية للكهرباءجمعية الثقافة والفنون بالطائف

�سركة الت�سالت ال�سعودية�سركة املياه الوطنية

غرفة الطائفجمموعة اإم بي �سي

ال�شركاء الراعون. ٢

فئة الرعايةاجلهة الراعية

�سريك ا�سرتاتيجيالبنك الأهلي التجاري

�سريك م�ساركجامعة الطائف

�سريك م�سارك�سركة �سابك

�سريك م�ساركفنادق اأجنم مكة

�سريك م�سارك�سركة الطائف �سما

�سريكم�سرف الراجحي

�سريك�سركة الطيار لل�سفر وال�سياحة

�سريك�سركة الرا�سد للتجارة واملقاولت

�سريك�سركة البيك لاأغذية

�سريك�سركة توكيات اجلزيرة

�سريكجمموعة �سافول
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٦- جهود ال�رشكاء الداعمون

جهود الهيئة العامة لل�شياحة والرتاث الوطني. 1

اإعداد وتنفيذ الدعوات وخدمات ال�ستقبال ل�سوق عكاظ. •

اإعداد قاعدة بيانات باأ�سماء الأدباء واملثقفني والإعاميني واملهتمني بالرتاث والثقافة والأدب من داخل اململكة وخارجها. •

تطوير الهوية الب�سرية ل�سوق عكاظ. •

تن�سيق واإعداد حفل الفتتاح. •

تخطيط الفعاليات بالتن�سيق مع منظمي الفعاليات. •

اإعداد خطة احلملة الت�سويقية والرتويجية وتنفيذها. •

الإعان عن جوائز وم�سابقات �سوق عكاظ. •

عقد املوؤمتر ال�سحفي لاإعان عن تفا�سيل �سوق عكاظ للدورة احلادية ع�سرة. •

التن�سيق مع منظمي الرحات ال�سياحية لتنفيذ رحات اإلى �سوق عكاظ. •

اإعداد وتنفيذ معار�س م�ساحبة لل�سوق. •

جلب الرعايات واإعداد ميزانيات ال�سوق. •

اإعداد وعقد ور�س عمل ودورات تدريبية. •

ا�ست�سافة �سيوف ال�سوق وامل�ساركني. •

تن�سيق م�ساركة احلرفيني من داخل وخارج اململكة من الدول ال�سيوف. •

توثيق فعاليات ال�سوق واإعداد الأفام املرئية. •

اأعمال اإن�سائية وت�سطيبات و�سيانة للمباين القائمة ب�سوق عكاظ. •

تكليف فريق متخ�س�س لل�سيانة والنظافة طوال مدة الفعاليات. •

ا�ستكمال اإن�ساء ال�سور اخلارجي واإ�سافة بوابات وغرف الأمن وال�سامة. •

اإن�ساء مدرجات خر�سانية للجمهور على جادة عكاظ. •

اإن�ساء غرف لاإعاميني ومن�سات للت�سوير. •

توريد وتركيب املكيفات خليام جادة عكاظ. •

�سيانة وحت�سني الأعمال الكهربائية بطول اجلادة وحول ال�سوق. •

اأعمال العزل املائي للم�سرح الرئي�سي. •

التعاقد مع املوردين واملقاولني واملنظمني. •

اإعداد واإ�سدار �سهادات ال�سكر ودروع التقدير وتوزيعها على ال�سركاء والعاملني. •
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جهود حمافظة الطائف واجلهات الأمنية. ٢

امل�ساركة يف ع�سوية اللجنة الإ�سرافية العليا ل�سوق عكاظ. •

ت�سكيل اللجنة الأمنية ل�سوق عكاظ. •

ت�سكيل الفريق الأمني امليداين بقيادة مدير �سرطة الطائف. •

ح�سر وتوزيع املهام الأمنية التي �سملت جميع الأن�سطة داخل وخارج ال�سوق. •

اإجراء امل�سح الأمني على جميع املتقدمني للم�سابقات وامل�ساركني واملنظمني. •

تنفيذ اخلطط الأمنية حلفل الفتتاح واأيام الفعاليات وحفل اخلتام. •

جهود جامعة الطائف. 3

امل�ساركة يف ع�سوية اللجنة الإ�سرافية العليا ل�سوق عكاظ. •

ت�سكيل جلان فرز وحتكيم امل�سابقات واجلوائز. •

ا�ستقبال طلبات امل�ساركة يف اجلوائز وامل�سابقات وفرزها. •

حتكيم م�ساركات املناف�سني يف امل�سابقات واجلوائز. •

تنفيذ وحتكيم امل�سابقات واجلوائز التفاعلية داخل ال�سوق. •

ت�سكيل جلنة خا�سة بو�سع ت�سور الربنامج الثقايف. •

رعاية �سوق عكاظ ماديا. •

جهود اأمانة الطائف. 4

امل�ساركة يف ع�سوية اللجنة الإ�سرافية العليا ل�سوق عكاظ. •

تكليف فريق متخ�س�س للم�ساركة يف تهيئة ال�سوق للزوار. •

ا�ستكمال اأعمال البوابة ال�سمالية لل�سوق. •

اإجناز اأعمال �سفلتة مواقف ال�سيارات. •

اإجناز اأعمال الأر�سفة وتنظيفها. •

�سيانة املن�ساآت التابعة لل�سوق واللوحات الإر�سادية. •

ال�سيانة العامة للمواقع واأعمال الإنارة والنظافة. •

�سيانة املزروعات وامل�سطحات اخل�سراء. •

اإجناز اأعمال �سيانة ال�سبك املحيط بال�سوق. •

اإعادة تاأهيل خيام جادة عكاظ. •
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جهود وزارة احلر�س الوطني. ٥

واملعار�س  • اجلادة  واأمن  تنظيم  يف  وخا�سة  اإن�سائه  منذ  عكاظ  ل�سوق  الأمنية  اللجنة  �سمن  الدائمة  امل�ساركة 

املحيطة.

م�ساركة وزارة احلر�س الوطني لأول مرة هذا العام مبعر�س عن جهود الوزارة، �سمل ذلك على الأجنحة: اجلناح  •

املخدرات،  الوزارة يف احلج، ومكافحة  ال�سحية، وم�ساركات  وال�سوؤون  والأ�سلحة اخلا�سة،  والآليات  التاريخي، 

وجناح  اجلنادرية،  ومهرجان  واملرا�سم،  العامة  والعاقات  والتوجيه،  والإر�ساد  الع�سكري،  والتاأهيل  والتدريب 

�سهداء الواجب، واأفراد امل�ساة الع�سكرية، والفرقة املو�سيقية للحر�س الوطني، والعرو�س الع�سكرية.

جهود القوات امل�شلحة ال�شعودية. 6

اإبراز جهود القوات امل�سلحة املبذولة للدفاع عن الدين والوطن. •

اإطاع الزوار على اإمكانيات القوات امل�سلحة ومراحل تطورها اإلى الوقت احلايل. •

عر�س الأ�سلحة القدمية والأثرية تواكبا مع �سوق عكاظ التاريخي. •

دعم مكانة من�سوبي القوات امل�سلحة يف املجتمع. •

جهود وزارة الثقافة والإعالم. ٧

امل�ساركة يف ع�سوية اللجنة الإ�سرافية العليا ل�سوق عكاظ. •

اإعادة طباعة كتب الرواد عن �سوق عكاظ. •

جتهيز مكتبة عن تاريخ ح�سارة اجلزيرة العربية. •

امل�ساركة مع جامعة الطائف يف اإعداد وتنظيم الفعاليات الثقافية. •

جتهيز مكتبة مرئية و�سوتية عن �سوق عكاظ. •

جهود وزارة النقل. 8

اإجناز طريق �سوق عكاظ بطول 6 كم مب�سارين يف كل م�سار 3 حارات يف فرتة مل تتجاوز 4 اأ�سابيع مع اإ�ساءة  •

الطريق.

تتجاوز  • مل  فرتة  يف  واإ�ساءتها   Loop نوع  اإلى   Ramp نوع  من  وحتويلها  عكاظ  �سوق  كوبري  تفريعات  اإجناز 

اأ�سبوعني.

ا�ستكمال اإ�ساءة طريق الطائف الريا�س من كوبري املطار اإلى ما بعد كوبري �سوق عكاظ بطول 4.2كم. •

• .)Souk Okaz( تعديل عدد من اللوحات يف الطرق بالتهجئة اجلديدة

اإجناز املواقف اجلديدة التي طلب منهم امل�ساركة يف تنفيذها. •

عمل ازدواج مب�سافة 1.3 كم مب�سارين و3 حارات للطريق الغربي لل�سوق. •

امل�ساهمة يف جتهيز املواقف اخلارجية. •
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جهود اإدارة التعليم بالطائف. 9

التن�سيق مع منظمي الرحات ال�سياحية لتنفيذ رحات برنامج عي�س ال�سعودية. •

الإعان عن جوائز وم�سابقات عكاظ اخلا�سة بفئة ال�سغار والأ�سبال. •

الإ�سراف على م�سابقة خطيب عكاظ للنا�سئني. •

جهود ال�شوؤون ال�شحية بالطائف. 1٠

توفري عيادة طبية متكاملة وعيادة اأ�سنان طول مدة الفعاليات. •

دعم ال�سوق بعدد 3 �سيارات اإ�سعاف بطواقمها. •

توفري اأجهزة ات�سال ل�سلكي. •

اإ�سعاف احلالت الطبية الطارئة ونقلها اإلى امل�ست�سفيات. •

التوعية ال�سحية يف مختلف املجالت. •

جهود وزارة البيئة واملياه والزراعة. 11

دعم ال�سوق بتوجيه اجلهات املعنية لتوفري خدمات املياه وال�سرف ال�سحي. •

جهود الهيئة العامة للرتفيه. 1٢

امل�ساركة يف تنظيم احلفات الغنائية على م�سرح عكاظ. •

جهود هيئة الإذاعة والتلفزيون. 13

التغطية التلفزيونية املبا�سرة من خال القناة الثقافية. •

توفري �سيارات البث الف�سائي لنقل الفعاليات. •

اإعداد التقارير الإخبارية عن الفعاليات. •

جهود مطار الطائف الدويل. 14

تي�سري و�سول كبار ال�سخ�سيات من خال ال�سالة التنفيذية. •

ت�سهيل ا�ستقبال وتوديع �سيوف ال�سوق يف �سالت املطار. •

تخ�سي�س م�ساحة داخل �سالة الو�سول للمن�سة التعريفية ب�سوق عكاظ. •

و�سع اإعانات ال�سوق على واجهات املطار. •

دعم فرق العمل مبواقف جمانية للحافات و�سيارات ال�سيوف. •

جهود الهيئة ال�شعودية للحياة الفطرية بالطائف. 1٥

امل�ساركة مبعر�س عن احلياة الفطرية يف اململكة. •

اإقامة محمية م�سغرة لعر�س احليوانات احلية. •

التعريف باأهمية املحافظة على احلياة الفطرية وخطر انقرا�سها يف اململكة. •
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جهود هيئة الهالل الأحمر ال�شعودي بالطائف. 16

دعم ال�سوق بخم�س فرق ميدانية و�سيارتي تدخل �سريع طوال فرتة الفعاليات. •

دعم ال�سوق ب�سيارات الإ�سعاف وطواقمها. •

م�ساركة 18 فرقة من الهال الأحمر يف يوم الفتتاح. •

مبا�سرة احلالت الإ�سعافية داخل ال�سوق ونقل احلالت املتطورة اإلى امل�ست�سفيات. •

جهود املعهد ال�شناعي الثانوي بالطائف. 1٧

امل�ساركة يف اجتماعات تطوير �سوق عكاظ. •

امل�ساركة يف اللجنة الفنية ل�سوق عكاظ. •

الإ�سراف على اأعمال التكييف بجادة عكاظ. •

تنفيذ اأعمال التمديدات الكهربائية والبنية التحتية للجادة بعدد 165 خيمة عر�س. •

اإعادة متديد التغذية الكهربائية الرئي�سية يف جادة عكاظ بالتعاون مع الهيئة العامة لل�سياحة  •

واجلهات ذات العاقة.

تركيب وحدات توزيع الكهرباء خليام اجلادة. •

القيام باأعمال ال�سيانة الكهربائية طوال فرتة الفعاليات. •

امل�ساركة مبعر�س احلرف املهنية. •

اإقامة دورات تدريبية جمانية لزوار ال�سوق. •

توعية وحتفيز الزوار لاطاع على احلرف التقنية والفنية واملهنية. •

جهود النادي الأدبي بالطائف. 18

امل�ساركة يف ع�سوية اللجنة الإ�سرافية العليا ل�سوق عكاظ. •

ا�ست�سافة ور�سة عمل تطوير �سوق عكاظ ثقافيا بقر النادي بالطائف. •

طباعة جمموعة من الكتب الأدبية عن �سوق عكاظ. •

اإقامة ندوات �سمن فعاليات �سوق عكاظ. •

جهود جمعية الثقافة والفنون بالطائف. 19

تنظيم وت�سكيل جلان حتيكم م�سابقات الفنون الت�سكيلية والفنون ال�سعبية والإبداع امل�سرحي. •

اإقامة عرو�س وم�سابقة الفنون ال�سعبية على م�سرح عكاظ. •

اإقامة عرو�س وم�سابقة الإبداع امل�سرحي على م�سرح اجلمعية بالطائف. •

امل�ساركة بفقرات يف حفل الفتتاح. •
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جهود ال�شركة ال�شعودية للكهرباء بالطائف. ٢٠

�سيانة جميع العدادات واملحولت الكهربائية املوجودة بال�سوق وتركيب ثمان  •

عدادات جديدة مبواقع مختلفة.

الإ�سراف ومراقبة الأحمال واجلهود الكهربائية قبل واأثناء الفعاليات. •

تخ�سي�س فرقة طوارئ متواجدة بال�سوق على مدار ال�ساعة ملبا�سرة الأعطال  •

الطارئة قبل بدء الفعاليات بثاثة اأيام وحتى انتهائه.

توفري اأربعة مولدات كهرباء احتياطية للمحولت الرئي�سية اأثناء الفعاليات. •

التعاون التام مع اجلهات امل�ساركة لتوفري الكهرباء لهم. •

جهود �شركة املياه الوطنية بالطائف. ٢1

�سيانة خزانات املياه اخلارجية. •

تاأمني املياه خلزانات ال�سوق قبل واأثناء الفعاليات. •

تاأمني خدمات ال�سرف ال�سحي قبل واأثناء الفعاليات. •

جهود �شركة الت�شالت ال�شعودية بالطائف. ٢٢

اإر�سال فرق فنية لدرا�سة موقع ال�سوق ومدى جودة اخلدمات فيه.  •

تاأمني برج ات�سالت متنقل لدعم �سبكة الت�سالت باملوقع. •

تو�سيل �سبكة الألياف الب�سرية اإلى ال�سوق وتوفري خدمة الإنرتنت. •

�سيانة برج ال�سبكة املوجودة باملوقع. •

جهود غرفة الطائف. ٢3

امل�ساركة يف ع�سوية اللجنة الإ�سرافية العليا ل�سوق عكاظ. •

دعم ال�سوق بعدد )2( موظفني �سمن فريق الإدارة. •

اإقامة ور�سة عمل درا�سة اخلطة القت�سادية مل�سروع تطوير مدينة عكاظ. •

دارة امللك عبدالعزيز . ٢4

امل�ساركة يف اعمال اللجنة الإ�سرافية •

٢٥ . mbc جهود

تنفيذ واإخراج حفل الإفتتاح . •

امل�ساركة يف احلمات الإعانية لل�سوق . •
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٧- جلان �سوق عكاظ

مت ت�سكيل عدد من اللجان بتوجيه �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان رئي�س الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث 

الوطني على عدة م�ستويات لتنظيم اأعمال ا�ستعدادات �سوق عكاظ والإ�سراف عليه وتنفيذ احتياجاته، وهي كما ياأتي:
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اللجنة الإ�شرافية العليا. 1

برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز رئي�س الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث الوطني،

وع�سوية كل من:

املن�شبالع�شوم

مدير جامعة الطائفاأ.د./ ح�سام بن عبدالوهاب زمان1

محافظ الطائفاأ./ �سعد بن مقبل امليموين2

اأمني الطائفم./ محمد بن هميل اآل هميل3

د./ عبدالرحمن بن نا�سر العا�سم4
امل�سرف العام على وكالة ال�سوؤون الثقافية

بوزارة الثقافة والإعام

امل�ست�سار اخلا�س ل�سمو رئي�س الهيئةاأ./ عبداهلل اآل ال�سيخ5

اأ.د./ علي بن اإبراهيم الغبان6
امل�سرف العام على برنامج خادم احلرمني ال�سريفني 

للعناية بالرتاث احل�ساري للمملكة

رئي�س غرفة الطائفد./ �سامي بن عبداهلل العبيدي7

رئي�س مركز الطائف التاريخياأ.د./ عاي�س بن محمد الزهراين8

رئي�س النادي الأدبي بالطائفاأ./ عطااهلل بن م�سفر اجلعيد9

مدير عام �سوق عكاظ اأمني عام اللجنةاأ./ عبداهلل بن عبيداهلل ال�سواط10
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اللجان الفرعية. ٢

مت ت�سكيل اللجان الفرعية من الهيئة لتتلوى كل جلنة املهام املوكلة اإليها ح�سب الخت�سا�س، وهي:

رئي�س اللجنةاللجنةم

جلنة الإ�سراف على حفل افتتاح �سوق عكاظ1
اأ./ عبداهلل بن عبدامللك املر�سد

نائب رئي�س الهيئة للت�سويق والربامج

جلنة حفل الفتتاح2
اأ./ ماجد ال�سدي

مدير عام الإعام وعاقات ال�سركاء

جلنة الهيكلة واملوارد الب�سرية3
د./ تركي بن نادر

مدير عام املوارد الب�سرية

جلنة ال�سوؤون الهند�سية4
م./ عبداملح�سن اأبامني

مدير عام امل�ساريع وال�سوؤون الهند�سية

جلنة املالية والرعايات5
اأ./ فاروق اخلزمي

مدير عام ال�سوؤون املالية

جلنة الت�سال وتقنية املعلومات6
م./ م�سعر امل�سعر

مدير عام تقنية املعلومات

جلنة الربامج الثقافية7
د./ علي العنرب

م�ست�سار رئي�س الهيئة للثقافة والفنون

جلنة الفعاليات8
اأ./ عبدالروؤوف ال�سديقي

مدير عام الربامج واملنتجات ال�سياحية

جلنة الت�سالت الت�سويقية9
اأ./ فوؤاد ال�سربمي

مدير عام الت�سالت الت�سويقية

جلنة الإعام10
اأ./ فالح الذبياين

م�ست�سار رئي�س الهيئة لاإعام اجلديد

جلنة احلركة والنقل11
اأ./ فهد الكنهل

مدير اإدارة اخلدمات الفنية



31 31

اللجان املنظمة ل�شوق عكاظ. 3

رئي�س اللجنةاللجنة

معايل محافظ الطائفاللجنة الأمنية*

معايل مدير جامعة الطائفاللجنة الثقافية

�سعادة امني الطائفجلنة اخلدمات

اللجان املنبثقة من اإدارة �شوق عكاظ

جلنة عاقات الزوارجلنة التدريب

جلنة الت�سجيلجلنة التن�سيق واملتابعة

اللجنة الن�سائيةاللجنة التنظيمية



32

 ور�س عمل تطوير �شوق عكاظ

بتوجيه من �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز رئي�س الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث الوطني 

على  وتبنى  ا�ستثنائية  العام  هذا  عكاظ  ل�سوق  احلالية  الدورة  تكون  اأن  عكاظ  ل�سوق  العليا  الإ�سرافية  اللجنة  رئي�س 

النجاحات املميزة للدورة ال�سابقة واأنها منا�سبة وطنية مميزة حتظى برعاية كرمية من مقام خادم احلرمني ال�سريفني 

امللك �سلمان بن عبدالعزيز يحفظه اهلل. وجه �سموه الكرمي بو�سع خطة لإ�سراك املواطنني يف تطوير �سوق عكاظ من 

خال اقرتاحاتهم واأفكارهم حيث اأن املواطن ال�سعودي ميتلك الروؤية والفكر والعزمية، ومن هنا انطلق العمل على عقد 

ور�س عمل بالتعاون مع ال�سركاء ونتجت عنها 160 مقرتح تطويري.

ور�س عمل تطوير �شوق عكاظ

امل�ستهدفوناملكانالتاريخال�سريكا�سم الور�سة
عدد 

احل�سور

ور�سة عمل تطوير 

�سوق عكاظ ثقافيا
1438/5/23هـالنادي الأدبي

مقر النادي

الأدبي بالطائف
120الأدباء واملثقفون

ور�سة عمل عكاظ 

وجهة الإبداع
1438/5/30هـجامعة الطائف

مقر جامعة 

الطائف

الأكادمييون

 ومن�سوبي التعليم
106

ور�سة عمل درا�سة 

اخلطة القت�سادية 

مل�سروع تطوير مدينة 

عكاظ

�سوق عكاظ1438/6/2هـغرفة الطائف

رجال الأعمال

 وم�سوؤولو اجلهات 

اخلدمية

44

ور�سة عمل تطوير 

فعاليات �سوق عكاظ

قطاع الت�سويق 

والربامج 

بالهيئة

1438/6/8هـ
فندق 

انرتكونتننتال 

الريا�س

منظمو ومخرجو 

الفعاليات
57

ور�سة عمل 

الإعاميون وكتاب 

الراأي

1438/6/16هـجامعة الطائف
مقر جامعة 

الطائف

رجال الإعام وكتاب 

الراأي
112

ور�سة عمل �سوق 

عكاظ وجهة رئي�سية 

لاجتماعات 

واملوؤمترات

الربنامج 

الوطني 

للمعار�س 

واملوؤمترات

�سوق عكاظ1438/6/21هـ

مدراء الدوائر 

احلكومية ومنظمي 

املعار�س واملوؤمترات

120
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 الدورات التدريبية للعاملني يف �شوق عكاظ. 4

مت اإقامة عدد من الدورات التدريبية جلميع العاملني ب�سوق عكاظ بالتعاون مع املركز الوطني لتنمية املوارد الب�سرية 

ال�سياحية »تكامل« وذلك بتوجيه من �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز رئي�س الهيئة العامة 

لل�سياحة والرتاث الوطني رئي�س اللجنة الإ�سرافية العليا ل�سوق عكاظ باأهمية رفع م�ستوى املهنية والإدراك لدى جميع 

العاملني بهدف حت�سني اخلدمات املقدمة لزوار ال�سوق، وح�سر تلك الدورات من�سوبو �سوق عكاظ ومن�سوبو الإدارات 

احلكومية امل�ساركة يف اأعمال التنظيم واملتطوعني.

الدورات التدريبية للعاملني يف �شوق عكاظ

مو�شوع الدورةم
عدد 

الدورات
امل�شتهدفون

عدد 

امل�شتفيدين

1
مهارات التعامل مع العماء 

وتنظيم احل�سود
3

من�سوبو �سوق عكاظ، ومن�سوبو 

اجلهات الأمنية، ومن�سوبو 

اجلهات ال�سحية، ومن�سوبو 

اجلهات اخلدمية

282

2
الأعمال التطوعية واأثرها على عجلة 

التنمية يف اململكة
2

املتطوعون رجال ون�ساء من 

املجتمع املحلي
270

3

تفعيل دور التكامل بني اجلهات 

احلكومة القطاع اخلا�س للقياديني 

من ال�سركاء

1
قياديي اجلهات احلكومية 

واخلا�سة
85





ثانياً:

�سوق عكاظ

يف اأرقام
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ثانياً: �سوق عكاظ يف اأرقام

يت�سمن هذا التقرير على بع�س الإح�ساءات واملوؤ�سرات التي تدل على مدى كفاءة وفاعلية الأعمال التنظيمية لفعاليات 

�سوق عكاظ.

م�شاحة �شوق عكاظ. 1

تبلغ امل�ساحة الإجمالية ملدينة عكاظ اأكرث من ع�سرة مايني مرت مربع، يحتل �سوق عكاظ منها حوايل 10% من 

اإجمايل امل�ساحة بواقع مليون مرت مربع ي�سمل على امل�ساحات الآتية:

مالحظاتامل�شاحةالبيانم

660,000 م2امل�ساحة الإجمالية امل�ستغلة يف الفعاليات1

املواقف داخل ال�سوق وخارجه107,000 م2امل�ساحة الإجمالية ملواقف ال�سيارات2

مبا يف ذلك منطقة األعاب الأطفال113,000 م2امل�ساحة الإجمالية للم�سطحات اخل�سراء3
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الأعمال التنظيمية ل�شوق عكاظ. ٢

مالحظاتالعددالبيانم

اأكرث من 8000 �سخ�سعدد العاملني ب�سوق عكاظ1

حوايل 400 �سخ�سعدد املتطوعون2

6 دوراتعدد الدورات التدريبية للعاملني بال�سوق3

6 ور�س عملعدد ور�س العمل تطوير �سوق عكاظ4

559 م�ساركعدد ح�سور ور�س العمل التطويرية5

11 ع�سوعدد اأع�ساء اللجنة الإ�سرافية العليا6

19 جلنةعدد اللجان العاملة ب�سوق عكاظ7

26 جهةعدد اجلهات الداعمة وامل�ساندة8

10 �سريكعدد ال�سركاء الراعون9

9  جهة اأمنيةعدد اجلهات الأمنية امل�ساركة10

11
طول التمديدات الكهربائية امل�ستبدلة 

باجلادة
3000 مرت

55 حار�س اأمنعدد حرا�س الأمن اأثناء الفعاليات12

9 م�ساريععدد امل�ساريع التح�سينية والتطويرية13

اأكرث من 2600 ت�سريحعدد ت�ساريح دخول ال�سيارات 14

اأكرث من 8000 �سهادةعدد �سهادات ال�سكر15

اأكرث من 500 درععدد دروع التقدير16

اأكرث من 20 منظمعدد ال�سركات املنظمة للفعاليات17

7 من�ساتعدد من�سات التعريف خارج �سوق عكاظ18

3 من�ساتعدد من�سات التعريف داخل �سوق عكاظ19

اأكرث من 824000 زائراإجمايل عدد الزوار20
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حفل الفتتاح والعالقات العامة. 3

مالحظاتالعددالبيانم

حوايل 1000 دعوةعدد الدعوات املر�سلة1

2
عدد الدعوات الفاخرة

 مع الهدايا
425 دعوة

خا�سة بكبار 

ال�سخ�سيات

2400 �سخ�سعدد ح�سور حفل الفتتاح3

16 فئةعدد فئات بطاقات التعريف4

5
اإجمايل عدد بطاقات 

التعريف امل�سدرة
9094 بطاقة

156 باقة وردعدد باقات الورد6

4000 ن�سخةعدد املطبوعات التعريفية7

املركز الإعالمي. 4

مالحظاتالعددالبيانم

15 �سحيفةعدد ال�سحف املحلية الورقية1

13 موقععدد املواقع وال�سحف الإلكرتونية2

539 مادةاإجمايل عدد املواد ال�سحفية3

505 خربعدد الأخبار 4

279 مادةعدد الأخبار املن�سورة قبل الفتتاح5

226 مادةعدد الأخبار املن�سورة بعد الفتتاح6

9 قنوات ف�سائيةعدد القنوات التلفزيونية7

30 تقريرعدد التقارير التلفزيونية8

3 برامجعدد الربامج اليومية9

6 محطات اإذاعيةعدد املحطات الإذاعية10

22 تقرير اإذاعيعدد التقارير الإذاعية11
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الإيواء واإقامة ال�شيوف وامل�شاركني. ٥

مالحظاتالعددالبيانم

ما بني فنادق ووحدات �سكنية6 مرافقعدد مرافق الإيواء التي مت التعاقد معها1

591 غرفةعدد الغرف التي مت حجزها2

احلركة والنقل. 6

مالحظاتالعددالبيانم

81 �سيارة فاخرةعدد ال�سيارات املخ�س�سة لل�سيوف1

�سعة 25 راكب16 حافلةعدد حافات كبار ال�سخ�سيات2

�سعة 49 راكب12 حافلة عدد حافات ال�سيوف3

16 عربةعدد عربات الغولف داخل ال�سوق4

14 حافلةعدد حافات النقل الرتددي داخل ال�سوق5

6
معدل الرحات الرتددية داخل ال�سوق 

خال فرتة ال�سوق
19800 رحلة ترددية

82000 زائرمعدل عدد الزوار الذين يتم نقلهم يوميا7
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الربامج الثقافية. ٧

مالحظاتالعددالبيانم.

17 جمالعدد جمالت اجلوائز وامل�سابقات1

416 م�ساركةعدد امل�ساركات املتقدمة للجوائز وامل�سابقات2

77 فائزعدد الفائزين باجلوائز وامل�سابقات3

7 عرو�سعدد العرو�س امل�سرحية 4

7 عرو�سعدد عرو�س الفنون ال�سعبية 5

اأكرث من 300 لوحةعدد اللوحات الت�سكيلية امل�ساركة6

11 ندوةعدد الندوات7

5 ور�س عملعدد ور�س العمل8

3 اأم�سياتعدد الأم�سيات الأدبية9

76 متحدثاإجمايل عدد املتحدثني 10

احلملة الت�شويقية. 8

مالحظاتالعددالبيانم.

13 دولةعدد الدول التي مت الت�سويق فيها1

8 مدن �سعوديةعدد مدن اململكة التي مت الت�سويق فيها2

142 ت�سميمعدد ت�ساميم الإعانات املطبوعة3

4 اأفامعدد اإعانات مرئية )اأفام(4

15 و�سيلة عدد و�سائل الت�سويق5

6
اإجمايل كمية الإعانات

 عرب الو�سائل املختلفة
1872 اإعان

7
عدد الو�سائل الرقمية للت�سويق

6 و�سائل )التوا�سل الجتماعي(
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الرحالت ال�شياحية. 9

عدد امل�شاركنيعدد الرحالتالبيانم

اأكرث من 5540 فرد125 رحلةاإجمايل عدد الرحات ال�سياحية1

3280 طالب وطالبة73 رحلةعدد رحات عي�س ال�سعودية2

3
عدد الرحات ال�سياحية املنفذة من قبل 

منظمي الرحات ال�سياحية
900 �سائح21 رحلة

20 رحلةعدد رحات م�سرية وحدة وطن4
اأكرث من 1000 من اأهايل 

الطائف

60 م�سور5 رحاتعدد رحات األوان ال�سعودية5

300 متدرب6 رحاتعدد رحات برنامج ل ترتك اأثر6

الفعاليات. 1٠

مالحظاتالعددالبيانم

6 دولعدد الدول ال�سيوف امل�ساركة1

عدد احلرفيني امل�ساركني2
اكرث من 

150 حريف

عدد الأ�سر املنتجة امل�ساركة3
اأكرث من 180 

اأ�سرة منتجة

عدد الفعاليات ب�سوق عكاظ4
اأكرث من 100

 فعالية

5 مواقععدد مواقع الفعاليات خارج ال�سوق5

6

عدد الربامج الثقافية بخاف

 اجلوائز وامل�سابقات

7 برامج

12 معر�سعدد املعار�س امل�ساركة7

8
عدد املطاعم امل�ساركة يف

 جناح املطبخ ال�سعودي
15 مطعم
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اخلدمات. 11

مالحظاتالعددالبيانم.

160 خيمةعدد خيام جادة عكاظ1

5 م�سلياتعدد امل�سليات2

اأكرث من  10000 موقفعدد مواقف ال�سيارات3

96 دورة مياهعدد دورات املياه4

2500 مقعدعدد مقاعد امل�سرح الرئي�سي5

3 بواباتعدد بوابات ال�سوق6

4 حدائقعدد احلدائق7

منطقة واحدةعدد مناطق األعاب الأطفال8
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ثالثاً:

برامج �سوق      

عكاظ الثقافية
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ثالثاً: برامج �سوق عكاظ الثقافية

�سمت الدورة احلادية ع�سرة ل�سوق عكاظ جمموعة وا�سعة من الربامج الثقافية املميزة توزعت بني �سوق عكاظ وو�سط 

ال�سوق وحظيت  فعاليات  الأ�سعف يف  �سنويا احللقة  الذي كان ميثل  الثقايف  الربنامج  اأثرت  والتي  التاريخي  الطائف 

كما  عمل،  وور�س  واأم�سيات  ندوات  ت�سمنت  والزوار  والأدباء  املثقفني  من  ال�سوق  رواد  قبل  من  والإعجاب  بالهتمام 

ا�ستملت على عرو�س للفنون امل�سرحية وال�سعبية والفنون الت�سكيلية. كما �سملت الربامج الثقافية على جوائز وم�سابقات 

بلغ اإجمايل قيمة جوائزها مليونان واأربعة مئة و�سبعون األف ريال �سعودي، من بينها تقام لأول مرة م�سابقتي الإبداع 

امل�سرحي والفنون ال�سعبية لفئة الأطفال.
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 جوائز وم�شابقات �شوق عكاظ. 1

مت الإعان عن جوائز وم�سابقات �سوق عكاظ للدورة احلادية ع�سرة للعام 1438ه� يف منت�سف �سهر رجب يف حني مت 

2017/6/13م. وقد مت حتكيم جوائز  1438/9/18ه� املوافق  الفائزين يف املرحلة الأولى يوم الثاثاء  اأ�سماء  الإعان عن 

اأثناء  متت  الثانية  واملرحلة  عكاظ،  �سوق  فعاليات  افتتاح  قبل  الأولى  املرحلة  مرحلتني:  على  عكاظ  �سوق  وم�سابقات 

الفعاليات كجزء اأ�سا�سي منها. ومت الإعان عن الفائزين يف املرحلة الثانية اأثناء احلفل اخلتامي.

جائزة عكاظ الدولية لل�شعر العربي الف�شيح )�شاعر عكاظ(

300,000محمد بن عبداهلل الرتكي

جائزة عكاظ الدولية للخط العربي 

50,000م�سعود حافظ محمداملركز الأول

30,000اأحمد راأفت اأحمداملركز الثاين

20,000يا�سر محمود اإبراهيماملركز الثالث

جائزة عكاظ الدولية لل�شرد العربي يف الق�شة الق�شرية 

100,000محمد بن �سعيد الرا�سدي

جائزة عكاظ لالبتكار 

100,000اإميان �سعد مح�سن الزهراين

م�شابقة عكاظ لريادة الأعمال 

نهى اأنور اليو�سف )جمموعة اإثراء 

ال�ست�سارية(
200,000

م�شابقة �شاعر �شباب عكاظ 

100,000طارق بن محمد يحيى �سميلي
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م�شابقة خطيب عكاظ للنا�شئني 

50,000عبداهلل هاين القا�سياملركز الأول

40,000عبدامللك هاين القا�سياملركز الثاين

30,000فهد ماجد العبيدياملركز الثالث

20,000محمد بندر ترك�ستايناملركز الرابع

15,000يزن محمود الديناراملركز اخلام�س

10,000فرا�س ماجد العبيدياملركز ال�ساد�س

5,000حامد خالد ال�سفيايناملركز ال�سابع

5,000محمد محمود ال�سفيايناملركز الثامن

5,000حمزة ر�ساد باجنيداملركز التا�سع

جائزة عكاظ للفن الت�شكيلي

الفنون الت�شكيلية احلرة 

30,000اأحمد محمد اخلزمرياملركز الأول

20,000الزمان محمد جا�سماملركز الثاين

15,000عبداهلل محمد العمرياملركز الثالث

10,000رمي اأحمد الغامدياملركز الرابع

5,000عو�س �سالح عبدال�سيداملركز اخلام�س

الفنون الت�شكيلية التفاعلية 

50,000عبدالوهاب يحيى محمداملركز الأول

40,000محمد اإبراهيم الرباطاملركز الثاين

30,000مو�سي م�سلح املرع�سياملركز الثالث

20,000محمد عبداهلل الغامدياملركز الرابع

10,000فهد حمدي اجلابرياملركز اخلام�س
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م�شابقة عكاظ للت�شوير ال�شوئي 

100,000ريا�س محمد اجلرعياملركز الأول

50,000ح�سام مربوك العتيبياملركز الثاين

25,000علي محمد ال�سحيبايناملركز الثالث

�سهادة تقديراأحمد قا�سم الظفريياملركز الرابع

�سهادة تقديرعبدالرحمن عبداهلل املالكياملركز اخلام�س

�سهادة تقديرعبداملجيد عبداهلل اجلهنياملركز ال�ساد�س

�سهادة تقديرفاطمة اأحمد اخلويتماملركز ال�سابع

�سهادة تقديراأ�سامة عادل اإ�سماعيلاملركز الثامن

�سهادة تقديرمحمد عبداهلل اجلوي�سراملركز التا�سع

�سهادة تقديرح�سني �سالح ال�سماناملركز العا�سر

م�شابقة عكاظ لالإبداع امل�شرحي 

م�سرحية نع�سم�ساعد الزهرايناأف�سل اأزياء م�سرحية

م�سرحية احلقيبةمحمد النوهاأف�سل موؤثرات �سوتية ومو�سيقية

م�سرحية ت�سابك�سديق اإبراهيماأف�سل ديكور م�سرحي

م�سرحية اأزيز الزوايامحمد روؤوفاأف�سل اإ�ساءة م�سرحية

م�سرحية جنون ب�سر�سلطان املقبايلاأف�سل ممثل دور ثانوي

م�سرحية ت�سابكعبدالرحمن املزيعقاأف�سل ممثل دور اأول

م�سرحية ت�سابكفهد ردة احلارثياأف�سل ن�س م�سرحي

م�سرحية ت�سابكاأحمد الأحمرياأف�سل اإخراج م�سرحي

100,000م�سرحية ت�سابكاأف�سل عرو�س م�سرحية
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م�شابقة عكاظ للفنون ال�شعبية 

فئة الأطفال 

50,000اأ�سبال بني يو�سفاملركز الأول

30,000اأ�سبال الأجماداملركز الثاين

20,000اأ�سبال ال�سوطةاملركز الثالث

فئة الكبار

100,000عي�سى محمد غزاوياملركز الأول

50,000علي نا�سر كرماناملركز الثاين

30,000ح�سن مرزوق الدو�سرياملركز الثالث

جائزة عكاظ للحرف وال�شناعات اليدوية

جمال ال�شدو والن�شيج وال�شجاد اليدوي واأعمال الكرو�شيه اليدوية

30,000نورة طلق العتيبياملركز الأول

20,000�سمرية �سعيد الغامدياملركز الثاين

10,000نوير عبيد العتيبياملركز الثالث

8,000جزوا دعيج البقمياملركز الرابع

5,000غريبة هال العنزياملركز اخلام�س

جمال التطريز والأزياء الرتاثية

30,000�سارة بال الدو�سرياملركز الأول

20,000�سلمى حمود ال�سمرياملركز الثاين

10,000�سعدة را�سد احلارثياملركز الثالث

8,000عويبدة حميد العدينياملركز الرابع

5,000فاطمة يحيى الطلحياملركز اخلام�س
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جمال �شناعة ونحت وجنارة املنتجات اخل�شبية

30,000ح�سني محمد الرملاملركز الأول

20,000عبدالعزيز ح�سن حلوايناملركز الثاين

10,000نا�سر مطلق املجرياملركز الثالث

8,000ح�سني عبدالوهاب الر�ستماملركز الرابع

5,000مح�سن حامد الثقفياملركز اخلام�س

جمال �شناعة املنتجات اليدوية من النخيل

25,000حياة محمد اخليربياملركز الأول

25,000�سعدة نوميي احلربياملركز الأول )م(

10,000منى �سعيد ح�سنياملركز الثالث

8,000نورة عبدالرحمن اخليربياملركز الرابع

5,000هدى عايد اخليربياملركز اخلام�س

جمال الر�شم اأو النحت اأو الزخرفة اليدوية على املواد الطبيعية

30,000فوزية محمد العمارياملركز الأول

20,000فاطمة �سديق �سليهماملركز الثاين

10,000رمزية نا�سر عبدالبارياملركز الثالث

8,000�سلطان محمد احلفظياملركز الرابع

5,000�سلمى علي ال�سيخاملركز اخلام�س
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 الندوات وور�س العمل والأم�شيات الأدبية. ٢

توزعت اأماكن اإقامة الندوات وور�س العمل والأم�سيات الأدبية ما بني جامعة الطائف والنادي الأدبي بالطائف واخليمة 

الثقافية ب�سوق عكاظ، وحتدث فيها نخبة من الأدباء واملثقفني وح�سرها املهتمون والزوار
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ندوات �شوق عكاظ

ال�شاعة 7:30 م�شاءال�شاعة 5:30 م�شاءاليوم

ندوة دريد بن ال�سمةندوة اللغة العربية يف اأ�سبانيايوم اخلمي�س 1438/10/19هـ

يوم اجلمعة 1438/10/20هـ
ندوة املواقع التاريخية يف 

محافظة الطائف عرب الع�سور

ندوة م�ستقبل الثقافة والفنون يف اململكة 

العربية ال�سعودية

يوم ال�سبت 1438/10/21هـ
ندوة املوؤ�س�سات وحقوق الطفل 

الثقافية
ندوة حمزة �سحاتة

يوم الأحد 1438/10/22هـ
ندوة ال�سياحة الثقافية واأدب 

الرحات )عربيا ودوليا(
ندوة جتارب املبدعني ال�سعرية

يوم الإثنني 1438/10/23هـ
ندوة الأدب ال�سعبي وثيقة 

تاريخية

ندوة الربامج الإعامية الثقافية يف خدمة 

الثقافة العربية

ور�س عمل �شوق عكاظ

املكاناليومور�شة العمل

ور�سة عمل الطفل والفنون 

الت�سكيلية
خيمة الفن الت�سكيلييوم اخلمي�س 1438/10/19هـ

ور�سة عمل احلرف 

وال�سناعات اليدوية الدولية

يوم ال�سبت 1438/10/21هـ

الثاثاء 1438/10/24هـ

اجلمعة 1438/10/27هـ

قاعة الجتماعات بفندق انرتكونتننتال 

الطائف

جادة عكاظيومياور�سة عمل جرب حرفتي

خيمة اخلط العربييوم الأحد 1438/10/22هـور�سة عمل اخلط العربي

ور�سة عمل العرو�س

والقافية ال�سعرية
مقر النادي الأدبي بالطائفيوم الثاثاء 1438/10/24هـ

ور�س عمل املعهد ال�سناعي 

الثانوي بالطائف
جادة عكاظيوميا

الأم�شيات الأدبية

الوقتاليومعنوان الأم�شية

اأم�سية �ساعر عكاظ مع 

جمموعة من كبار ال�سعراء
ال�ساعة 9:00 م�ساءيوم اخلمي�س 1438/10/19هـ

اأم�سية �ساعر �سباب عكاظ\

 مع جمموعة من كبار 

ال�سعراء ال�سباب

ال�ساعة 9:00 م�ساءيوم اجلمعة 1438/10/20هـ

اأم�سية �سعرية ملجموعة 

مختارة من ال�سعراء
ال�ساعة 9:00 م�ساءيوم ال�سبت 1438/10/21هـ
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عرو�س الفنون امل�شرحية. 3

اأقيمت م�سابقة الإبداع امل�سرحي وندواتها النقدية على م�سرح جمعية الثقافة والفنون بالطائف.

عرو�س الفنون امل�شرحية

الفرقة املوؤديةامل�شرحيةاليوم

م�سرحية احلقيبةاخلمي�س 1438/10/19هـ
نادي امل�سرح بجامعة امللك في�سل 

بالأح�ساء

نادي طيبة امل�سرحيم�سرحية ثقوباجلمعة 1438/10/20هـ

فرقة اأرين امل�سرحيةم�سرحية جنون ب�سرال�سبت 1438/10/21هـ

فرقة الوطن امل�سرحية بالريا�سم�سرحية ت�سابكالأحد 1438/10/22هـ

نادي امل�سرح بجامعة امللك خالد باأبهام�سرحية غمامالإثنني 1438/10/23هـ

نادي امل�سرح بجامعة الطائفم�سرحية نع�سالثاثاء 1438/10/24هـ

فرقة جمعية الثقافة والفنون بالدمامم�سرحية اأزيز الزواياالأربعاء 1438/10/25هـ

عرو�س الفنون ال�شعبية. 4

على م�سرح عكاظ الرئي�سي متت اإقامة م�سابقة وعرو�س الفنون ال�سعبية حيث جرى حتكيمها وح�سرها جميع غفري من زوار ال�سوق.

عرو�س الفنون ال�شعبية

الفرتة الثانيةالفرتة الأوىلاليوم

فرقة جنرانفرقة )اأ�سبال( بني يو�سفال�سبت 1438/10/21هـ

فرقة �سفوف ال�سوطةفرقة )اأ�سبال( املوروثالأحد 1438/10/22هـ

فرقة الباحةفرقة )اأ�سبال( �سدى الأجمادالإثنني 1438/10/23هـ

فرقة جازانفرقة اأ�سبال ال�سوطةالثاثاء 1438/10/24هـ

فرقة رابغفرقة احلازمالأربعاء 1438/10/25هـ

فرقة �سدى الأجمادفرقة �سعد اأبو ال�سعوداخلمي�س 1438/10/26هـ

فرقة بني يو�سففرقة دار عنيزةاجلمعة 1438/10/27هـ
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الفنون الت�شكيلية. ٥

احلرة  الت�سكيلية  الفنون  مبحوريها:  الت�سكيلية  الفنون  م�سابقات  جوائز  على  للمناف�سة  متقدم   250 من  اأكرث  �سارك 

والتفاعلية، حيث مت عر�س اأكرث من 75 لوحة ت�سكيلية يف معر�س الفنون الت�سكيلية بجادة عكاظ، وقام الر�سامني بعمل 

حوايل 180 جدارية يف واحة الفنون الت�سكيلية.

مزادات العرب للقطع واملقتنيات الرتاثية. 6

عملت الهيئة على تنظيم مزاد للقطع الرتاثية واملقتنيات منذ الدورة التا�سعة، ونظرا لاإقبال املتزايد على املزاد فقد 

مت هذا العام نقله اإلى امل�سرح املفتوح بجادة عكاظ مما �ساهم يف زيادة عدد القطع التي عر�ست يف املزاد واإقبال كبري 

من اجلمهور. 

ونظرا جلهازية املكان ملثل هذه الفعاليات، فقد �سارك يف املزاد عدد من املهتمني من دول جمل�س التعاون اخلليجي، 

وبلغ عدد القطع الرتاثية التي مت تداولها يف املزاد اأكرث من ع�سرة اآلف قطعة متنوعة خال فرتة فعاليات �سوق عكاظ.





رابعاً:

 فعاليات �سوق

عكاظ
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رابعاً: فعاليات �سوق عكاظ

�سهدت الدورة احلادية ع�سر ل�سوق عكاظ تطورًا كبريًا من حيث الكمية والنوعية واجلودة يف كافة عنا�سره من خال 

الأن�سطة والفعاليات املتنوعة التي بلغت اأكرث من 100 فعالية، كما �سهد ال�سوق اإقباًل وا�سعًا من اجلمهور اأدى لتحقيق 

اأهدافه حيث بلغ عدد زوار ال�سوق ما يربو على 824 األف زائر على مدى اأحد ع�سر يوما.
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فعاليات م�شرح عكاظ. 1

�سهد م�سرح عكاظ الكبري حفل افتتاح الدورة احلادية ع�سرة ل�سوق عكاظ بح�سور �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خالد 

الأمراء  ال�سمو  اأ�سحاب  اأمري منطقة مكة املكرمة وح�سره عدد كبري من  ال�سريفني  الفي�سل م�ست�سار خدم احلرمني 

الراعية،  ال�سيوف ومدراء اجلهات احلكومية والأهلية واجلهات  الدول  الوزراء وروؤ�ساء بعثات  ال�سعادة من  واأ�سحاب 

بالإ�سافة اإلى الأدباء واملثقفني واأعيان املجتمع وجمع كبري من الزوار، كما حقق حفل الفتتاح هذا العام تطورا اأف�سل، 

فقد مت تنظيمه على م�ستوى عال من التنظيم والخراج ب�سكل مييز عكاظ عن غريه من الفعاليات. وقد لقى احلفل 

ا�ستح�سان الكثريين من ال�سيوف واحل�سور، ويكفي و�سف �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خالد الفي�سل حينما قال: »ما 

راأيته هو اإبداع ومتيز وجمهود مثمر و�سل مل�ستوى التميز والإبداع يف كل �سيء، ما راأيناه نقلة نوعية يف م�سرية عكاظ 

اأرجو اأن ت�ستمر على هذا التوجه واملنحى، لأن هذا الوطن وهذا ال�سعب ي�ستحق منا كل �سيء، واملواطن ال�سعودي يرفع 

الراأ�س يف كل مكان يف كل جمال، وبا�سم �سيدي خادم احلرمني ال�سريفني حفظه اهلل، اأ�سكر كل من �ساهم يف هذا املظهر 

الإبداعي الفريد من نوعه بقيادة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبد العزيز وزاده تاألقا م�ساركة 

ال�ساعر املبدع والإن�سان املميز الأمري بدر بن عبداملح�سن«.

كما اأقيم على امل�سرح الكبري فعاليات عرو�س وم�سابقة الفنون ال�سعبية للكبار وال�سغار وح�سره زوار ال�سوق خال اأيام 

الفعاليات.

فعاليات م�شرح عكاظ

عرو�س الفنون ال�سعبيةفعاليات حفل الفتتاح
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فعاليات جادة الثقافة. ٢

ت�سمنت فعاليات جادة الثقافة على جمموعة وا�سعة من الأن�سطة الثقافية والفعاليات التفاعلية التي متيزت واأبهرت 

زوار ال�سوق و�سيوفه.

فعاليات جادة الثقافة

الفنون الت�سكيليةاخليمة الثقافية

الر�سم على الأر�سالر�سم التفاعلي

جداريات �سوق عكاظالر�سم ثاثي الأبعاد

النحت على ال�سخر�ستوديو الت�سوير التاريخي

عرو�س ال�سوء وال�سوت ثاثي الأبعادخيمة اخلط العربي
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فعاليات جادة عكاظ. 3

عملت الهيئة على اإحداث نقلة نوعية يف فعاليات واأن�سطة جادة عكاظ حيث مت تنظيم العديد من الأن�سطة والفعاليات 

التاريخية،  عكاظ  �سوق  هوية  على  يحافظ  مبا  والتنوع  والإبداع  التجديد  عنا�سر  على  اعتمدت  والتاريخية  الثقافية 

وقدمت باأ�سلوب اإخراجي جديد يعتمد على الإمتاع الب�سري والأداء احلركي وال�سوتي وباأف�سل التجهيزات والو�سائل.

فعاليات جادة عكاظ

ا�ستعرا�س اخليول العربيةعرو�س قوافل الإبل

عرو�س فر�سان العرباملعلقات والأدب العربي

م�سرحية يوم من عكاظالأ�سواق التاريخية

املبارزة وعرو�س ال�سجاعةم�سرحية اأخبار العرب

احلرف التاريخيةالريا�سات التاريخية والرتاثية

�سعراء �سدر الإ�سامعرو�س ال�سعر العربي

مدر�سة الفرو�سية لاأطفالحتدي اللغة واإعجاز القراآن

املطبخ ال�سعوديمزادات العرب للقطع واملقتنيات الرتاثية
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فعاليات حي عكاظ. 4

ركز حي عكاظ على عادات احلياة اليومية ملعا�سري �سوق عكاظ قدميا حيث قدمت التمثيليات التفاعلية التي تاألقت 

بفعل التقنيات احلديثة لل�سوتيات والإ�ساءة مما اأ�سفى جوا من الواقعية والت�سويق لزوار ال�سوق.

فعاليات حي عكاظ

خيمة التحكيم )النابغة الذبياين(عرو�س املناف�سات ال�سعرية

م�سرحية اأيام العربجمل�س ال�سعر والنرث

راوية حي عكاظم�سرحية يوم من احلرب وال�سلم

عرو�س منادي احلياحلياة اليومية يف عكاظ

خطباء العرب
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فعاليات فتيان عكاظ. ٥

اإثراء  ركزت فعاليات فتيان عكاظ املخ�س�سة لاأطفال على خلق جو جاذب من خال فعاليات تفاعلية �ساهمت يف 

ثقافة الطفل واملعرفة لديهم من خال التعليم بالرتفيه، حيث قام املنظم على توفري بيئة تثقيفية تفاعلية باإن�ساء خيمة 

متكاملة حتاكي تاريخ واأحداث عكاظ ب�سكل مب�سط يدركها الطفل.

فعاليات فتيان عكاظ

ف�سيح عكاظ لتعليم اللغة العربيةم�سرح فتيان عكاظ للمواهب

جمل�س فتيان عكاظيوميات عكاظ لاأطفال )راوية عكاظ لاأطفال(

ر�سوم تفاعلية لاأطفالتاجر عكاظ

النحت على اخل�سب�ستوديو اأطفال عكاظ للت�سوير

متجر عكاظ للتذكارات
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فعاليات احلرف وال�شناعات اليدوية. 6

�سارك ما يقارب 150 حريف وحرفية من جميع مناطق اململكة وخارجها ممثلة بحرفيي الدول ال�سيوف وهي: م�سر، 

باأعمالهم على  وقام احلرفيون  الدورة.  لهذه  ال�سرف  وكانت اجلزائر هي �سيفة  واليمن،  واملغرب،  وتون�س،  والأردن، 

»جرب حرفتي« ب�سكل يومي على  واإتاحتها لاقتناء. و�ساهم ور�س عمل  الزوار كما قاموا بعر�س منتجاتهم  ناظري 

جذب الزوار خلو�س جتربة �سناعة احلرف والأعمال اليدوية.

فعاليات احلرف وال�شناعات اليدوية

عرو�س حرف الدول ال�سيوف امل�ساركنيعرو�س احلرفيني احلية

ور�س عمل »جرب حرفتي«عرو�س احلرف املحلية
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املعار�س امل�شاركة ب�شوق عكاظ. ٧

اأبدى  اإ�سفاء املزيد من التميز للدورة احلادية ع�سرة حيث  كانت مل�ساركة املعار�س يف �سوق عكاظ الأثر الوا�سح يف 

�سيوف ال�سوق وزواره اإعجابهم بالتنظيم الذي حتقق خال هذه الدورة.

املعار�س امل�شاركة

معر�س وزارة احلر�س الوطنيمعر�س القوات امل�سلحة

معر�س احلرمني ال�سريفنيمعر�س ك�سوة الكعبة امل�سرفة

معر�س جماليات اخلط العربيمعر�س الأ�سر املنتجة

معر�س ل ترتك اأثرمعر�س احلياة الفطرية

مكتبة تاريخ اجلزيرة العربيةمعر�س األوان عكاظ

معر�س املعهد ال�سناعي الثانوي بالطائفمعر�س الفنون الت�سكيلية

معر�س »اإ�سراقات فن احلروف« للخط العربي

 )اإر�سيكا(





خام�ساً:

 الكتب واالإ�سدارات
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خام�ساً: الكتب واالإ�سدارات

تاريخ  عن  كتب  بتوريد  قامت  كما  عكاظ،  �سوق  عن  الرواد  كتب  بع�س  طباعة  باإعادة  والإعام  الثقافة  وزارة  قامت 

عبدالعزيز  امللك  ومكتبة  الوطنية  فهد  امللك  مكتبة  العامة، عن طريق  الطائف  مكتبة  اإلى  العربية  اجلزيرة  ح�سارة 

العامة والأندية الأدبية باململكة، وذلك قبل افتتاح �سوق عكاظ.

كتب الرواد عن �شوق عكاظ. 8

تاريخ الن�شرالطبعةاملوؤلفعنوان الكتاب*

�سوق عكاظ
جمموعة من املوؤلفني –

تقدمي مو�سى املفرجي
1422هـالثالثة

�سوق عكاظ يف اجلاهلية والإ�سام: تاريخه 

ون�ساطاته وموقعه
1397هـالأولىنا�سر بن �سعد الر�سيد

1996مالأولىعبداهلل محمد ال�سايععكاظ: الأثر املعروف �سماعا واملجهول مكانا

�سوق عكاظ: درا�سات مختارة عن �سوق عكاظ

* مت احل�سول على اإذن املوؤلفني باإعادة طباعة الكتب

كتب عن تاريخ ح�شارة اجلزيرة العربية. 9

عنوان الكتابم

جيولوجية وجيومورفولوجية اململكة )اأ�سكال �سطح الأر�س(1

امللك عبدالعزيز والتعليم2

الدعوة الإ�ساحية يف اجلزيرة العربية3

اإطالة على الرتاث ال�سعبي4

تقييدات النجديني على املخطوطات )اأمناطها ودللتها التاريخية(5
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عنوان الكتابم

درا�سات يف تاريخ وح�سارة جنوب الباد ال�سعودية )جزئني(6

الألعاب ال�سعبية للبنني والبنات يف اململكة العربية ال�سعودية7

ذكريات من احل�سوة )مامح من ما�سي املدينة املنورة(8

املراأة يف جند9

اآثار املدينة املنورة )�سل�سلة جتارب للجميع 11(10

النه�سة الأدبية بنجد11

الكعبة امل�سرفة: تعريفها واأ�سماوؤها12

املعابدة حكاية حارة مكية )1361هـ - 1433هـ(13

املدينة املنورة بني الأدب والتاريخ14

الفهر�س وامل�سور ملحفوظات وم�سورات مكتبة الريا�س ال�سعودية15

من الرتاث مفردات ومعاين16

اأطل�س اأ�سماء الأماكن يف ال�سعر العربي )املعلقات الع�سر(17

ال�سمان )اجلزء الثالث والرابع(18

معتمدو امللك عبدالعزيز ووكاءه يف اخلارج19

اأر�سيف مملكة احلجاز و�سلطنة جند وملحقاتها20

مكة يف روايات رجاء عامل / درا�سات نقدية تطبيعية21

�سرية اأبي بكر ال�سديق ر�سي اهلل عنه22
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�ساد�ساً:

تقرير

املركز   االإعالمي
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�ساد�ساً: تقرير املركز االإعالمي

يف  ن�سرت  التي  تلك  وت�سمن  ال�سحفية،  التغطيات  تقرير  باإعداد  ال�سركاء  وعاقات  لاإعام  العامة  الإدارة  قامت 

للدورة احلادية ع�سرة وذلك خال  �سوق عكاظ  الإلكرتونية عن  وال�سحف  املواقع  واأهم  الورقية  ال�سعودية  ال�سحف 

الفرتة من 2017/6/1م اإلى 2017/8/11م، وقد بلغ عدد ال�سحف واملواقع الإلكرتونية التي ت�سمنها التقرير وفقا لقاعدة 

بلغ  بينما  )15( �سحفية،  الورقية  املحلية  ال�سحف  اإلكرتونيا، وكان عدد  )29( �سحفية وموقعا  ال�سحفي  امللف  بيانات 

عدد املواقع وال�سحف الإلكرتونية )13( �سحيفة، بالإ�سافة اإلى موقع وكالة الأنباء ال�سعودية )وا�س(، اأما اإجمايل املواد 

ال�سحفية التي مت ر�سدها فقد بلغ )539( مادة مبختلف الأ�سكال التحريرية ال�سحفية، وفقا ملتغريات ن�سبة الن�سر يف 

ال�سحف الورقية والإلكرتونية، وتوزيع املواد وفقا لل�سحف، اإ�سافة اإلى معدلت الن�سر اليومي.

وعلى الرغم من افتتاح ال�سوق يوم 2017/7/12م اإل اأن بع�س ال�سحف الإلكرتونية ا�ستمرت يف ن�سر ا�ستعدادات الهيئة 

العامة لل�سياحة والرتاث الوطني حتى �سباح يوم اخلمي�س 2017/7/13م.

فيما ياأتي املاحق التي حتتوي على تفا�سيل التغطيات ال�سحفية:

ملحق )1(: تقرير التغطيات ال�سحفية )23 �سفحة(

ملحق )2(: امللف ال�سحفي )388 �سفحة(

التغطيات التلفزيونية ل�شوق عكاظ

نوع التغطيةالقناة التلفزيونية

برنامج يومي مبا�سرالقناة الثقافية ال�سعودية

برنامج يومي مبا�سرالقناة الإخبارية ال�سعودية

برنامج امل�سابقات اليوميالقناة الأولى ال�سعودية

MBC 10 تقاريرقناة

3 تقاريرقناة العربية الإخبارية

3 تقاريرالقناة الثانية ال�سعودية

3 تقاريرقناة القت�سادية ال�سعودية

3 تقاريرقناة روتانا اخلليجية

3 تقاريرقناة الآن

 5 تقاريرقناة ال�سحراء

التغطيات الإذاعية ل�شوق عكاظ

عدد التغطياتاملحطة الإذاعية

4 تقارير اإذاعيةاإذاعة الريا�س

4 تقارير اإذاعيةاإذاعة جدة

4 تقارير اإذاعيةاإذاعة اإم بي �سي اإف اإم

5 تقارير اإذاعيةاإذاعة مك�س اإف اإم

2 تقارير اإذاعيةاإذاعة روتانا

3 تقارير اإذاعيةاإذاعة بانوراما اإف اإم
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