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 ملخص حالة توفر بيانات منطقة تراثية
 

 26.089273 (Yدائرة العرض )

 43.967073 (Xخط الطول )

 الشعبي المسوكف سوق

 

 النوع المنطقة

 سوق شعبى القصيم

 تاريخ البناء المحافظة

 هـ للسوق الحالى 1428 عنيزة

 الطراز المعماري الحي

 المنطقة الوسطى الضليعة

ف
ص

لو
ا

 

 سوق موقع من بالقرب القديم الطراز على هـ1428 العام في الحالي إنشاء السوق تمقد و ،عنيزة مدينة وسط في يقع شعبي سوق هو

القديم من حيث احتوائه  الطراز على سوقال ُشي ِّد .التراثي البسام لبيت ومجاورا   ،هـ، 1394 سنة في إزالته تمت الذي القديم المسوكف

 التجارية المحالت هي أقسام عدة من يتكونو. 2م 5000 اإلجمالية مساحته تبلغو ،على ساحة سماوية محاطة باروقة معمدة مبنية بالطين

 بعض سميت وقدالشعبية.  واألكالت المالبس فيها تباع للسيدات أخرى محال   20 جانب إلى ،للحرفيينو تراثية (دكان) محال   51 وعددها

 السوق ميض كما .والضليعة المسهرية، المالح، هاللة، البحيرية، الخريز، شات، أم الضبط، مثل القديمة عنيزة أحياء أسماء على المحالت

 كما ،بيةشع وجلسات ،مطاعم ،إدارية مكاتب ،قباب ،أروقة ،عرض ساحة ،المفتوح والمجلس ،بالقهوة محليِّا   تعرف التي الشعبية المجالس

 فيه يتمو الشعبية، والمنتجات بالحرفيين يهتمالذي  سنوي بشكل الشعبي المسوكف مهرجان يقامو .2م 320 مساحة على أقيم متحفا   يضم

 إلى يهدف كما نجد، في األسواق أقدم أحد باعتباره القديم المسوكف سوق ذكرى إحياء إلى المهرجان يهدف حيث تراثية، منتجات عرض

 علىي وقد أنشئ السوق الحال .المتنوعة والحرف واألكالت والفنون والملبوسات القديمة التراثية المباني من سواء الشعبي التراث حفظ

 .بعنيزة اآلثار مكتب إشراف وتحت الزامل الحمد هللا عبد أبناء من بدعم الزامل شركة نفقة
 

 ثانويةمعلومات من مصادر  المعلومات الميدانية

 الحقبة الزمنية إضافات مرافق حالة المنطقة

 الدولة السعودية الثالثة -السوق الحالي  متحف وحمامات للزوار مكتمل
 غير معروففهو أما السوق األصلى 

 األعمال الميدانية السابقة مواد غير متماشية األضرار التي لحقت بالمنطقة

صندوق انارة حديثة + أسالك كهرباء +  ال يوجد
 الكهرباء

 ي + كروكياعادة بناء + تصوير فتوغرافي + مخطط مبدأ

 احتياجات المنطقة مواد البناء الرئيسة الحماية

سور + حراسة + كاميرات 
 مراقبة + لوحة تحذيرية

طين + حجر+ جذوع االشجار وجريد 
 النخل + جص

  لوحة إرشادية

   متوسط عدد األدوار األعمال الجارية

   2 ال يوجد

   الشكل العام للنسيج العمراني عدد المباني التقريبي

  عضوي مترابط 3-99
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 المصدر توفر البيانات البند

 الهيئة فرع نعم كروكي 

 مخططات معمارية  - CAD المركز/  الهيئة نعم 

 المركز/  الهيئة نعم رفوعات مساحية 

 للسوق نعم عمر المنطقة / تاريخ البناء 
 الحديث

 االنترنت+  الهيئة فرع

 االنترنت+  الهيئة فرع نعم الُملكية 

 االنترنت+  الهيئة فرع نعم الجهة المشرفة 

 االنترنت+  الهيئة فرع نعم إدارة المبنى / المنطقة 

 )ال صور جوية )تاريخية  

  خرائط– GIS, PDF ال  

 )المركز/  الهيئة نعم صور فتوغرافية )أرشيفية 

 ال ملفات فيديو  

 3 -  مسح ليزريD ال  

 ال أحداث تاريخية هامة  

 نعم رواية شفهية  

 ال رواية اسطورية  

 ال مخططات حماية  

 ال دراسات / مشاريع  

 المركز+ الهيئة فرع نعم مراجع + 
 اإلنترنت

 

 النقاط معايير التصنيف

 3 العمر (1

 15 األهمية من الناحية التاريخية (2

 15 النُدرة (3

 40 نسبة التهدم (4

 20 النمط العمراني للمنطقة (5

 10 التصميم المعماري وتفاصيله (6

 30 االصالة (7

 20 سهولة االتصال (8

 20 توفر الخدمات والمرافق (9

 30 جدوى االستثمار المتوقع (10

 10 التكامل (11

 20 وجود الفعاليات السياحية (12

 30 قدرة المنطقة االستيعابية (13

 20 توجه الُمالك للمحافظة على المنطقة (14

 283 المجموع

 

  


