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مشروع وقف الشميسي
)ارتباط باﻷصل واتصال بالعصر(
الملخص التنفيذي

يونيو ٢٠١٦
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مقدمة

يمــر العالــم اﻹســﻼمي بشــكل عــام والشــرق اﻷوســط بشــكل خــاص بفتــرة حرجــة
وحساســة علــى كافــة المســتويات ،وهــي فتــرة عاصفــة ومفصليــة .حيــث تــزداد
اﻷمــور تعقيــدا وصعوبــة ،مــع تنامــي المشــكﻼت الفكريــة والثقافيــة واﻻقتصاديــة
والسياســية فــي المنطقــة ،وحــدوث تغييــرات هائلــة فــي مراكــز القــوى التقليديــة،
ولذلــك ظهــرت الحاجــة الماســة والملحــة لتكثيــف الجهــود وتكريــس وحــدة الصــف
وخلــق لغــة ثقافيــة ومعرفيــة ومعلوماتيــة وتنمويــة واقتصاديــة واحــدة تجمــع كل
المســلمين ،وإنشــاء مصــادر اقتصاديــة عمﻼقــة تناســب متطلبــات المرحلــة وتتوافــق
مــع مكانــة المملكــة إقليميــا ودوليــا.
وتماشــيﴼ مــع تطلعــات خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز
حفظــه اﷲ ،وموائمــة لرؤيتــة المرتكــزة علــى اﻻســتمرار علــى قيــم ومبــادئ المملكــة
منــذ تأسيســها مــن جهــة والتوجــه إلى المبــادرة وســرعة اتخاذ القــرار من جهــة أخرى،
وكل مــا يحيــط ذلــك مــن إجــراءات ومشــاريع تعــزز دور المملكــة الريــادي والمتفــرد.
ـدت )مجموعــة اﻷغـ ّـر(
جــاءت إعــادة طــرح فكــرة مشــروع وقــف الشميســي ،وقــد أعـ ّ
ورقــة مفهــوم تدعــو إلــى إطــﻼق منــارة إســﻼمية ثقافيــة عالميــة تقــع فــي منطقــة
الشميســي كونهــا نقطــة اﻻلتقــاء بيــن ثﻼثــة مــن أهــم المــدن فــي المنطقــة الغربيــة
مكــة المكرمــة وجــدة والطائــف ،وبالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء الســعوديين
تــم الخــروج بهــذا الملخــص التنفيــذي الــذي
البارزيــن فــي المجــاﻻت ذات العﻼقــة ّ
حاولنــا جاهديــن أن يعطــي تصــورﴽ شــموليﴼ لمــا قــد يكــون ،فيمــا يتفــق مــع الحيثيــات
الفكريــة و السياســية واﻻقتصاديــة واﻻســتثمارية للمشــروع مــع ثبــات وقفيــة اﻷرض
والتأكيــد عليهــا ،وذلــك بعــد الحصــول علــى موافقــة المقــام الســامي واﻻنتقــال إلــى
المراحــل التاليــة مــن المشــروع.

٣

إن المكانــة العظيمــة التــي خــص اﷲ عــز وجــل بهــا المملكــة العربيــة الســعودية،
وذلــك بوجــود مكــة المكرمــة قبلــة المســلمين وملتقاهــم ،جعلــت )مجموعــة
اﻷغـ ّـر( تخــرج بأفــكار اســتثمارية إبداعيــة خــارج المألــوف ومشــاريع عمﻼقــة تصــب فــي
النهــج الــذي اتخذتــه المملكــة وذلــك بعمــل دراســة شــاملة لمشــروع حضــاري يكــون
مجمعــﴼ لﻸمــة وحــوارﴽ بنــا ًء للحضــارات المختلفــة مــن خــﻼل قيــم وعناصــر مشــتركة.
ـور المقتــرح
ونأمــل أن يوضــح هــذا الملخــص التنفيــذي فكــرة الوقــف الهادفــة والتصـ ّ
الداعيــة ﻹنشــائه وعوامــل نجاحــه.
لمشــروع الشميســي واﻷســباب ّ

تحتوي هذه الورقة على سبعة فقرات كما يلي:
 .١مميزات موقع الشميسي
 .٢عرض المشروع ومكوناته
 .٣تكاملية مكونات مشروع الشميسي
 .٤أهداف المشروع
 .٥تكاملية مشروع الشميسي مع القطاعات الحكومية حسب الرؤية ٢٠٣٠
 .٦أهمية وقفية المشروع
 .٧التوصيات

٤

أو ً
ﻻ :مميزات موقع الشميسي
تقــع منطقــة الشميســي )المقــرح( خــارج نطــاق حــدود الحرم وعلــى بعــد  ٢٣كيلومتر
غــرب مكــة المكرمــة تقريبــا وترتبــط بمدينتي مكــة وجدة .
وتشــكل حلقــة وصــل مهمــة علــى هــذا الطريــق وتبلــغ مســاحتها حوالــي ٤٤٨
كيلومتــرﴽ مربعــﴼ.
ويهــدف تطويــر منطقــة الشميســي إلــى اﻻســتفادة مــن موقعهــا اﻻســتراتيجي
وعناصــر القــوة المتاحــة غيــر المســتغلة فيهــا ،خاصــة وأن اﻷرض المقتــرح إقامــة هــذا
المشــروع الحضــاري عليهــا هــي أرض مملوكــة للدولــة ،وباﻹمــكان وقفهــا لصالــح
المشــروع ،وهــو مــا يزيــد مــن جــدوى تطويــر المنطقــة.

ثانيﴼ :عرض المشروع ومكوناته
فكرة المشروع
تتلخــص الفكــرة فــي إنشــاء مشــروع حضــاري فــي منطقــة الشميســي يقــوم علــى
أســس ثقافيــة ومعرفيــة حديثــة يجــذب العلمــاء المســلمين مــن جميــع أنحــاء
العالــم ،ويكــون مصــدر إشــعاع ثقافــي واقتصــادي وتنمــوي ومعرفــي بحيــث يضمــن
التكامــل مــع مــا تقدمــه المــدن المعرفيــة واﻻقتصاديــة المحيطــة ،والمشــروع
يحقــق عــدد مــن اﻷهــداف المتنوعــة والمترابطــة مــع بعضهــا البعــض مثــل إدارة
الثــروات ،وإيجــاد مصــادر طاقــة بديلــة ومتجــددة ،وتنويــع مصــادر الدخــل ،وتحســين
الخدمــات الصحيــة ،واســتغﻼل اﻷراضــي غيــر المســتخدمة وغيرهــا مــن اﻷهــداف التــي
تصــب جميعهــا فــي ثــﻼث توجهــات رئيســة :
 -١تعزيز المكانة الريادية للمملكة
 -٢خلق قوى ناعمة للمملكة على كافة المستويات
 -٣المساهمة في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني
بجانــب عــدد مــن اﻹنجــازات التــي ستشــكل فارقــا حضاريــا واقتصاديــا وتنمويــا ُيحتــذى
بــه ﻷجيــال قادمة.
٥

مكونات المشروع
يرتكــز مشــروع الشميســي علــى ســتة مكونــات ،وهــي التــي دائمــا مــا توجــد كجــزء
أصيــل ومهــم فــي كل الحضــارات التــي شــكلت ثقــﻼ تنمويــا ومعرفيــا وحضاريــا منــذ
القــدم ،وتتداخــل هــذه المكونــات لتشــكل رافــدا أساســيا وجوهريــا فــي تحقيــق رؤى
القيــادة الحكيمــة للمملكــة ،ومــا تنشــده مــن تحقيــق أقصــى درجــات الرقي للشــعب
ويتماشــى مــع دور المملكــة الريــادي والحــازم خاصــة فــي ظــل المتغيــرات الواقعــة
فــي المنطقــة ،ومــع موقعهــا فــي قلــب العالــم اﻹســﻼمي ووجهــة المســلمين فــي
أي مــكان فــي العالــم ،وهــذه المكونــات تشــمل مــا يلــي:
١ .١لعلــم والمعرفــة :كمــا ذكــر ســابقا فــإن مــن أهــم أهــداف مشــروع الشميســي
ـة جاذبـ ً
هــو أن تكــون المنطقــة بيئـ ً
ـة لعلمــاء العالــم ،حيــث ُتقــام عــدد مــن المراكز
العلميــة التــي تهتــم بإنشــاء حاضنــات اﻷعمــال والمعاهــد التقنيــة ،وتطويــر
مهــارات البحــث العلمــي ،وتعمــل كحلقــة وصــل بيــن المؤسســات اﻷكاديميــة
والشــركات اﻷخــرى ،وتحويــل المعرفــة إلــى عائــدات اجتماعيــة واقتصاديــة،
واﻻســتفادة مــن التقــدم العلمــي فــي العالــم وتطويعــه بمــا يناســب احتياجــات
وطبيعــة المملكــة والعالــم اﻹســﻼمي الــذي ُتعتبــر المملكــة جوهــره وعمــوده،
ســيكون هنــاك أيضــا مركــزﴽ ﻷبحــاث الطاقــة المتجــددة ويتمثــل جهــوده فــي
ســبل إنتــاج وتشــغل الطاقــة البديلــة مثــل تأســيس أكبــر مصــدر
بحــوث وتطويــر ُ
للطاقــة الشمســية ،كمــا ســيتم تخصيــص جــزء مــن الخدمــات العلميــة مــن أجــل
تحســين خدمــة ضيــوف الرحمــن ،ورفــع معاييــر الجــودة للحجــاج والمعتمريــن.
 .٢الثقافــة والترفيــه :يتمثــل هــذا المكــون فــي إنشــاء المتاحــف التي تقــدم المتعة
الهادفــة والفائــدة مثــل متاحــف الحضــارات اﻹنســانية ،ومتحــف المخترعــات
اﻹســﻼمية مــع عــرض أشــهر العلمــاء والمخترعيــن المســلمين الذيــن أســهموا
بشــكل كبيــر فــي الحضــارة الغربيــة بأســاليب ترفيهيــة وتعليميــة بأرقــي التقنيــات
المتاحــة  ،وكذلــك متحــف نفائــس الــدول اﻹســﻼمية ،وتاريــخ الحرميــن الشــريفين،
ومراكــز تعليــم اللغــة العربيــة ،ومكتبــة بيــت الحكمــة العالميــة ،والمركــز العالمي
٦

للمســابقات الثقافيــة ،والقريــة التراثيــة لــدول العالــم اﻹســﻼمي حيــث ُيعــرض
تاريــخ وثقافــة ولهجــة كل بلــد إســﻼمي مــع نمــاذج مــن ملبســه ومأكلــه ،وكذلــك
مجمعــات فندقيــة وخدميــة ﻹقامــة المؤتمــرات والمعــارض وغيــر ذلــك مــن
المشــاريع الثقافيــة والترفيهيــة ،والتــي تتفــق بشــكل مباشــر مــع رؤيــة خــادم
الحرميــن الشــريفين ،واتســاقا مــع دور المملكــة الريــادي الحتمــي ،وعــرض مكــة
المكرمــة كأقــدم محميــه فــي تاريــخ اﻹنســانية.
 .٣الحــوار :بالعــودة إلــى اﻵيــة الكريمــة »فقــال لصاحبــه وهــو يحــاوره« ،ومراجعــة
ﻷحــداث الماضــي فإننــا نجــد أن صلــح الحديبيــة وهــو الحــدث المفصلــي فــي
انتشــار اﻹســﻼم قــد تــم فــي منطقــة الشميســي ،عندمــا تحــاور النبــي  مــع كفار

قريــش ووصلــوا إلــى هــذا الصلــح بالــغ اﻷهميــة ،ولهــذا فــإن اعتمــاد مكــون الحــوار
فيــه تخليــدا لهــذه الحادثــة العظيمــة ،واتباعــا لحكمــة اﷲ فــي الحــوار والنقــاش
مــع اﻵخريــن ،وفيــه كذلــك تأكيــدا ﻷحــد ثوابــت المملكــة الــذي انتهجتــه مــن
مرحلــة التأســيس وحتــى اﻵن ،وســيتم تحــت هــذا المكــون إطــﻼق المركــز العالمي
للحضــارات وإقامــة الفعاليــات الحواريــة وإصــدار البحــوث والدراســات ،واســتضافة
أبــرز المحاوريــن والمهتميــن بهــذا الشــأن حــول العالــم.
 .٤واﻹعــﻼم :ﻻ خــﻼف أن اﻹعــﻼم هــو عصــب كل الــدول الكبــرى ،خاصــة فــي زمــن
الفضــاء المفتــوح ،والثــورة المعلوماتيــة المتدفقــة أمــام أبنــاء كل المجتمعــات
اﻹســﻼمية دون توقــف ،ولــذا فهنــاك حاجــة ماســة وضروريــة ﻹطــﻼق مشــاريع
إعﻼميــة ضخمــة ،لتكــون تحــت إشــراف المملكــة مــن جهــة وﻹشــباع حاجــات
المجتمعــات العربيــة واﻹســﻼمية مــن جهــة أخــرى ،فيهــدف هــذا المكــون إلــى
إنشــاء مدينــة إعﻼميــة تحتــوي علــى كافــة أشــكال التواصــل الجماهيــري ،يقــدم
خدمــات إعﻼميــة متنوعــة ،ويحتــوي علــى معاهــد إعﻼمية فــي مجــاﻻت التلفزيون
والصحافــة ووســائل اﻹعــﻼم الجديــد ،وكذلــك إنشــاء دور النشــر والطباعــة ﻹثــراء
اﻹعــﻼم العربــي.
 .٥الرياضــة :تحــت هــذا المكــون ســيتم إنشــاء مدينــة رياضيــة متكاملــة ومجهــزة
٧

بأحــدث الوســائل لتســتقطب الرياضييــن مــن جميــع مناطــق العالــم اﻹســﻼمي
ليتــم تأهيلهــم وتزويدهــم بالمهــارات والقــدرات الﻼزمــة لخــوض التنافســية
العالميــة ،كمــا تقــدم هــذه المدينــة خدمــات رياضيــة مختلفــة مثــل برامــج
المدربيــن والطــب الرياضــي واﻹدارة الرياضيــة ،وبرامــج الكشــافة ،باﻹضافــة إلــى
الرياضــات التــي حــث علــى ممارســتها ســيدنا عمــر بــن الخطــاب رضــي اﷲ عنــه
وهــي الســباحة والرمايــة وركــوب الخيــل ،وكذلــك إنشــاء الشــبكة الوطنيــة
للنــوادي الرياضيــة..
 .٦التجــارة البينيــة بيــن الــدول اﻹســﻼمية :تــم وضع هــذا المكــون فــي نهاية هذه
الفقــرة ﻷنــه اﻷســاس الــذي ســتقوم عليــه كافــة المكونــات الســابقة ،فبجانــب
طــرق ومصــادر اﻻقتصــاد المعروفــة ،فهنــاك مشــروع الســوق الدولــي لمنتجــات
العالــم اﻹســﻼمي ،ومجمــع البنــوك ومنظمــات التجــارة اﻹســﻼمية وغيرهــا،
ويعمــد هــذا المكــون إلــى تنويــع مصــادر الثــروات فــي المملكــة ،وتعزيــز مكانتهــا
كبيئــة جاذبــة لﻼســتثمار ،وعقــد شــراكات مــع كبريــات الــدول الصناعيــة  ،ودعــم
المنتجــات المحليــة وتنويعهــا ورفــع جودتهــا ،وتعزيــز التكامــل اﻻقتصــادي مــع
دول مجلــس التعــاون الخليجــي والعالميــن العربــي واﻹســﻼمي بإقامــة مناطــق
حــره  ،وتعزيــز قطــاع التصنيــع فــي مكــة المكرمــة لتحمــل المنتجــات وســم
»صنــع فــي مكــة«.

إدارة المشروع
النمــوذج اﻹداري المقتــرح هــو نمــوذج معتمــد فــي مشــاريع عالميــة مماثلــة لمشــروع
الشميســي تــم التعــرف عليــه ودراســته مــن قبــل فريــق العمــل اﻷســبق بعــد أن قــدم
المهنــدس عبدالعزيــز كامــل  -يرحمــه ﷲ -فكــرة متحــف مكــة المكرمــة فــي
منطقــة الشميســي عنــد اختيارهــا عاصمــه للثقافــة اﻹســﻼمية فــي عــام ١٤٢٣هـــ وقد
تبنــي تكويــن تصــور أولــي للمشــروع أثنــاء زيارتهــم لمــدن علميــة ومشــاريع تطويريــة
فــي كل مــن :اليابــان وكوريــا وماليزيــا والصيــن وألمانيــا وفنلنــدا وتايــوان وبريطانيــا
وفرنســا.

٨

متطلبات إنشاء المشروع
 .١الحصــول علــى الموافقــة الســامية وهــو عامــل أساســي وأولــي لنجــاح
المشــروع.
 .٢وقف اﻷرض وهو كذلك عامل أساسي لنجاح المشروع.
 .٣إسهام الدولة.
 .٤ايجاد التمويل الﻼزم.
 .٥إعداد الدراسات التفصيلية الﻼزمة.
 .٦تأسيس البنية التحتية.

مكونات مشروع الشميسي
ثالثﴼ :تكاملية
ّ
ـون مــن مكونــات المشــروع عــن اﻵخــر فــي أهدافــه
بالرغــم مــن اســتقﻼلية كل مكـ ّ
المكونــات الســتة تعمــل بشــكل
ومبادراتــه ومشــاريعه الكبيــرة والصغيــرة إﻻ أن
ّ
ـون فــي تقويــة أهــداف المكــون التالــي
تفاعلــي تكاملــي وتــؤدي مخرجــات كل مكـ ّ
فــي منظومــة ديناميكيــة ،فعلــى ســبيل المثــال فـ ّ
ـإن مكــون الرياضــة يهــدف إلــى
خلــق جيــل مــن الرياضييــن المســلمين القادريــن علــى التنافســية العالميــة وبذلــك
يصبــح مدخـ ً
ـون الحــوار الــذي مــن أهدافــه تقديــم صــورة المســلمين كفاعليــن
ﻼ لمكـ ّ
ومنتجيــن بعيــدا عــن رســائل التكفيــر والكراهيــة ،وعندمــا يكــون أحــد أهــداف
ُ
مكــون العلــم والثقافــة تأهيــل الكــوادر الوطنيــة حســب المعاييــر العالميــة فــإن
ّ
مكــون التجــارة البينيــة بيــن الــدول
ذلــك يســاهم فــي تحقيــق بعــض مــن أهــداف
ّ
اﻹســﻼمية بالمســاهمة فــي خفــض نســبة البطالــة ويســاهم كذلــك فــي تحقيــق
ـون الثقافــة والترفيــه الــذي يهــدف إلــى رفــع جــودة الحيــاة فــي
بعــض أهــداف مكـ ّ
المــدن الســعودية ،وعليــه فــإن هنــاك عــدد كبيــر مــن العﻼقــات الديناميكيــة بيــن
مكونــات مشــروع الشميســي التــي تصــب فــي مصلحــة بعضهــا البعــض ،وتحقــق
فــي ُمجملهــا أهــداف مشــروع الشميســي الــذي يتوائــم مــع رؤيــة  ٢٠٣٠ومــع رؤيــة
خــادم الحرميــن الشــريفين.

٩

رابعﴼ :أهداف المشروع
أهداف عامة
 .١تعزيز المكانة الريادية للمملكة على المستويين اﻹقليمي والدولي.
 .٢المساهمة في تحقيق أهداف الرؤية السعودية .٢٠٣٠
 .٣خلــق قــوة ناعمــة للمملكــة مــن خــﻼل تقديــم منظومــة حضاريــة فكريــة ثقافيــة
اقتصاديــة تنموية.
 .٤الموائمــة مــع رؤيــة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز
حفظــه اﷲ.
 .٥إظهار المملكة كنموذج سﻼم وتعزيز دورها القيادي.
 .٦إبــراز مقاصــد الشــريعة اﻹســﻼمية الســمحاء وصــد محــاوﻻت النيــل مــن اﻹســﻼم
بطــرق عمليــة ومبتكــرة.

أهداف اقتصادية
 .١تنويع مصادر الدخل ،والمساهمة في تحقيق أهداف خطة التحول الوطني.
 .٢إيجــاد فــرص عمــل هائلــة للكــوادر الوطنيــة ،وتأهيلهــا حســب معاييــر دوليــة
فائقــة.
 .٣تنشيط السياحة الدينية والثقافية.
 .٤إدارة ثروات المملكة بفاعلية.
 .٥توسيع قاعدة اﻹيرادات .
 .٦تطوير المدن الصناعية .
 .٧تحفيز شراكات القطاعين الخاص والحكومي .
 .٨بناء قدرات المملكة في الوقف.
 .٩اســتغﻼل اﻷراضــي غيــر المســتخدمة مــن أجــل زيــادة المســاحات المناســبة ﻹقامــة
المشــاريع الســكنية .
 .١٠تحفيز الخصخصة.
 .١١إطﻼق مشاريع اﻻقتصاد المعرفي وتعزيزه.
 .١٢تحفيز الطلب على بيع السلع والخدمات المحلية وفتح اﻻولوية لها
 .١٣السماح للشركات اﻻجنبية باﻻستثمار و تسهيل اﻻجراءات لها
١٠

 .١٤تعزيــز التكامــل اﻻقتصــادي مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي و الــدول
اﻻســﻼمية.

أهداف خدمية وبيئية
 .١توسعة وصول خدمات المياه والصرف الصحي.
 .٢تخفيف الضغط عن مدينة مكة المكرمة.
 .٣المساهمة في إنشاء مدن أنظف وأكثر صداقة للبيئة .
 .٤المساهمة في ايجاد مصادر بديلة للطاقة .
 .٥تعزيز القدرة على إنشاء مدن ومساحات ترفيهية.
 .٦توســيع المنطقــة الجغرافيــة لتعزيــز قــدرة المدينتيــن المقدســتين علــى اســتقبال
ضيــوف الرحمــن .
 .٧توفير المعلومات للحجاج والمعتمرين قبل وصولهم لمكة والمدينة.
 .٨تطويــر تقنيــات خدمــات الحــج والعمــرة واﻻنتقــال بهــا إلــى مســتويات غايــة فــي
الحرفيــة والمهــارة والتطــور.

أهداف إقليمية ودولية
 .١بناء أسس حوار وشراكات عالمية.
 .٢إنشاء معلم إنساني حضاري رائد.
 .٣التأســيس لمرحلــة نوعيــة فــي النواحــي الدينيــة والتنمويــة واﻻقتصاديــة والثقافية
والترفيهية.
 .٤تعزيــز ســبل التبــادل التجــاري بيــن الــدول اﻹســﻼمية مــن جهــة ودول العالــم مــن
جهــة أخــرى.
 .٥تعزيــز الروابــط بيــن دول العالــم اﻹســﻼمي ،وتعزيــز الوحــدة اﻹســﻼمية والعربيــة
وتقويــة أواصرهــا بقيــادة خــادم الحرميــن الشــريفين ،وتحــت رايــة المملكــة
العربيــة الســعودية.

١١

خامســﴼ :تكامليــة مشــروع الشميســي مــع القطاعــات الحكوميــة
حســب الرؤيــة ٢٠٣٠
يحقــق مشــروع الشميســي ،عــدد مــن اﻷهــداف المختلفــة المتداخلــة والمرتبطــة مــع
بعضهــا البعــض كمــا ينــدرج تحــت كل مكــون مــن مكوناتــه الســتة ُجملــة مــن المشــاريع
التــي تتبايــن فــي حجمهــا ونطــاق عملهــا ومخرجاتهــا وبالرغــم مــن ذلــك فـ ّ
ـإن مشــروع
الشميســي مشــروع تكاملــي بالدرجــة اﻷولــى وليــس تنافســي ،ســواء فــي تصميمــه
الداخلــي أو فــي تفاعلــه مــع القطاعــات الحكوميــة أو المشــاريع اﻷخــرى ،وكذلــك توافقــه
مــع اﻷهــداف اﻻســتراتيجية للرؤيــة الســعودية التــي قدمهــا ولــي ولــي العهــد ووزيــر الدفاع
والنائــب الثانــي لرئيــس مجلــس الــوزراء ورئيــس مجلــس الشــؤون اﻻقتصاديــة والتنميــة
اﻷميــر محمــد بــن ســلمان حفظــه اﷲ ،وفيمــا يلــي توضيــح لهــذا التوافــق ودرجاتــه مــع
القطاعــات الحكوميــة المختلفــة.

أوﻻ :الرؤية السعودية  ٢٠٣٠ومشروع الشميسي
من أهداف الرؤية ٢٠٣٠

مكون الشميسي
ّ

تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي
والعﻼجي.

مراكز أبحاث الطب الوقائي
ﻷمراض الحج والعمرة

 .١المنشآت الصغيرة والمتوسطة
 .٢دعم ريادة اﻷعمال
 .٣تطوير قطاع تقنية معلومات

حاضنات اﻷعمال

 .١إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين
على حد سواء وتعزيز ثقتهم باقتصادنا
 .٢إيجاد بيئة جاذبة اﻻستقطاب الكفاءات العالمية
 .٣لوصول بالمملكة لتقلد مركز ريادي عالمي في
إدارة اﻷصول والتمويل واﻻستثمار
 .٤إنشاء منصة لوجستية مميزة بين القارات الثالث

التجارة البينية

١٢

الجهة ذات
العﻼقة

من أهداف الرؤية ٢٠٣٠
.١

ترسيخ منهج الوسطية والتسامح وقيم اﻻتقان
واﻻنضباط والعدالة والشفافية

مكون الشميسي
ّ

الجهة ذات
العﻼقة

الثقافة والترفيه

 .٢المحافظة على اﻻرث الثقافي والتاريخي
السعودي والعربي واﻻسﻼمي
 .٣المحافظة على الهوية الوطنية وابرازها والتعريف
بها ونقلها الى اﻻجيال القادمة
 .٤دعم واثراء النشاط الثقاف
 .٥المحافظة على الهوية الوطنية وابرازها والتعريف
بها ونقلها الى اﻻجيال القادمة
 .٦دعم واثراء النشاط الثقافي
 .٧دعم واثراء النشاط الترفيهي
 .٨دعم الشراكات الوطنية
 .٩الحفاظ على البيئة والمقدرات الطبيعية
 .١٠اﻻرتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية

.١

زيادة ممارسة المواطنين لﻸنشطة الرياضية
والبدنية

الرياضة

.١

توطين قطاعات الطاقة المتجددة

العلم والمعرفة

 .٢رفع تنافسية قطاع الطاقة
 .٣تزويد المواطنين بالمعارف والمهارات الﻼزمة
لموائمة احتياجات سوق العمل المستقبلية
 .٤دعم ريادة اﻷعمال
 .٥تنمية مهارات الشباب وحسن اﻻستفادة منها
 .٦دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
 .٧دعم ريادة اﻷعمال
 .٨تطوير قطاع تقنية المعلومات
 .٩إيجاد بيئة جاذبة ﻻستقطاب الكفاءات العالمية

.١

إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين
على حد سواء وتعزيز ثقتهم باقتصانا

 .١ميناء الليث
 .٢محطة قطار الشميسي

 .٢إنشاء منصة لوجستية مميزة بين القارات الثﻼث

١٣

ثانيا :اﻷهداف اﻻستراتيجية للقطاعات مع مشروع الشميسي
أوﻻ ً:قطاعات يتكامل معها مشروع الشميسي بشكل كامل :وهي:
 .١وزارة الحج والعمرة
 .٢وزارة الثقافة واﻹعﻼم
 .٣الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني
 .٤الهيئة العامة لﻼستثمار
القطاع

اﻷهداف اﻻستراتيجية المتكاملة مع الشميسي

 تطوير بيئة محفزة لﻸنشطة الثقافية
 تعزيز صورة المملكة داخليا وخارجيا

مكوّ ن الشميسي
كامل المشروع

 تنمية الصناعة اﻻعﻼمية والصناعات ذات العﻼقة
وتطوير تنافسيتها عالميا

 إتاحة الفرصة لعدد كبير من المسلمين ﻷداء مناسك
الحج والعمرة

كامل المشروع

 تنفيذ شراكات استراتيجية فعالة مع القطاع الخاص
 رفع مستوى الوعي لدى الحجاج والمعتمرين

 رفع مستوى الوعي لدى العاملين في منظومتي
الحج والعمرة

 إيجاد آلية لرفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية
في القرارات واﻹجراءات الخاصة بمنظومتي الحج
والعمرة
 إنشاء وتطوير وجهات ومواقع وجزر سياحية ومدن
ترفيهية جديدة متكاملة لجميع فئات اﻷسرة
وتشجيع القطاع الخاص باﻻستثمار فيها وتشغيلها

كامل المشروع

 حماية وتأهيل وتنمية وتوعية بمواقع التراث الوطني
وتشجيع القطاع الخاص باﻻستثمار فيها وتشغيلها
  زيادة وتطوير فعاليات ومهرجانات سياحية جاذبة
لمختلف فئات المجتمع

  زيادة وتطوير مرافق الضيافة والخدمات السياحية
 تحسين البيئة التنظيمية واﻹجرائية لتمكين
استثمارات نوعية

 تطوير البنية التحتية لتسهيل ممارسة اﻷعمال
 زيادة نسبة المحتوى المحلي

١٤

كامل المشروع

ثانيﴼ :قطاعات تتكامل بشكل جزئي مع أهداف مشروع الشميسي وهي:
.١
.٢
.٣
.٤
.٥
.٦
.٧
.٨
.٩

وزارة العمل والتنمية اﻻجتماعية
وزارة التجارة واﻻستثمار
مدينة الملك عبد اﷲ للطاقة الذرية والمتجددة
الهيئة العامة للرياضة
الهيئة العامة للغذاء والدواء
مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
الهيئة الملكية للجبيل وينبع
وزارة النقل
وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

القطاع

اﻷهداف اﻻستراتيجية المتكاملة مع الشميسي

نوع التكامل  /مكوّ ن
الشميسي
تكامل جزئي من خﻼل:

 تحسين كفاءة الموانئ

 محطة الشميسي

 تطوير بيئة إدارة الموانئ

 رفع كفاءة أداء الخطوط الحديدية

 ميناء الليث

 تمكين الطاقة المتجددة من المساهمة الفاعلة
في مزيج الطاقة الوطني

تكامل جزئي مع
المكونات التالية:

 دعم البحث والتطوير لضمان استدامة منظومة
تطوير المحتوى المحلي
 زيادة الكفاءات الوطنية المؤهلة لدعم تطوير
المحتوى المحلي

 تأسيس شركات تقنية ناشئة ذات قيمة مضافة
لمساهمة في زيادة المحتوى المحلي

•
•
•

مراكز أبحاث الطاقة
المتجددة
حاضنات اﻷعمال

تكامل جزئي مع
المكونات التالية:

 تعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة •
للمساهمة في زيادة المحتوى المحلي
•
 اﻻستفادة من مكانة المملكة إسﻼميا بحيث تكون
ممثلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء مرجعا ً رئيسيا
لﻸغذية والمنتجات الحﻼل

العلم والمعرفة

العلم والمعرفة
حاضنات اﻷعمال

تكامل جزئي مع
المكونات التالية:

 معرض World Expo

١٥

القطاع

اﻷهداف اﻻستراتيجية المتكاملة مع الشميسي
 جذب صناعات تكاملية متنوعة ذات قيمة مضافة
أعلى
 تعظيم وتنويع الموارد المالية

 رفع كفاءة استخدام اﻷصول والعمليات التشغيلية

نوع التكامل  /مكوّ ن
الشميسي
تكامل جزئي مع
المكونات التالية:

• التجارة البينية بين
الدول اﻻسﻼمية

 زيادة حجم اﻻستثمارات واﻻنتاج الصناعي

 توفير بيئة استثمار خدمية منافسة لجذب
اﻻستثمارات

 تطوير مخرجات التعليم وتوفير الكوادر الوطنية
المؤهلة للمستثمرين بالمدن

 المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها وتنميتها
 تحسين المستوى المعيشي واﻷمني والصحي
وتوفير سبل الرفاهية
 إيجاد منظومة متكاملة للحماية اﻷسرية

  توسيع القطاع وتوجيهه للعمل في مجاﻻت
التنمية
  توفير فرص عمل ﻻئقة للمواطنين

تكامل جزئي من خﻼل:

• توفير فرص
وظيفية في قطاعات
جديدة

 خلق بيئة عمل امنة وجاذبة

 زيادة مستوى المنتجات والخدمات التنفسية
المنتجة محليا
 زيادة نسبة ممارسة الرياضة واﻷنشطة البدنية
)بشكل منتظم(

  تطوير الجيل القادم من الشباب زيادة فخرهم
واعتزازهم الوطني وتحسين نظرتهم ورضاهم عن
برامج الهيئة
  تمكين وضمان استدامة رياضي النخبة من تحقيق
أداء عالي المستوى في المحافل الدولية للفوز
بالميداليات في اﻷلعاب المختلفة
 زيادة صادرات السلع غير النفطية

تكامل جزئي من خﻼل:
•

تكامل جزئي مع
المكونات التالية:
•

الرياضة

تكامل جزئي مع
المكونات التالية:
•

١٦

التجارة البينية

العلم والمعرفة

ثالثﴼ :قطاعات لها أهداف مساندة لمشروع الشميسي وهي:
.١

وزارة المالية

.٢

وزارة العدل

.٣

وزارة اﻻقتصاد والتخطيط

.٤
.٥
.٦

وزارة الصحة
وزارة اﻻتصاﻻت وتقنية المعلومات
وزارة الشؤون البلدية والقروية

.٧

وزارة البيئة والمياه والزراعة

القطاع

اﻷهداف اﻻستراتيجية المتكاملة مع الشميسي
 خفض فترة التنفيذ

نوع التكامل  /مكوّ ن
الشميسي
مساند من خﻼل
تطبيق اﻻجراءات
السريعة في مرحلة
تأسيس المشروع

 المحافظة على امﻼك الدولة المنقولة وغير المنقولة مساند بوقفية موقع
الشميسي
 تنويع الناتج المحلي
 نمو القطاع الخاص

 تفعيل البعد البيئي باعتباره أحد ركائز التنمية
المستدامة

مساند من خﻼل
تنفيذ كامل مكونات
المشروع

 زيادة حصة القطاع الخاص من اﻻنفاق من خﻼل طرق أهداف مساندة لمراكز
أبحاث الطب الوقائي
تمويل بديلة وتقديم الخدمات
ﻷمراض الحج والعمرة
 تحسين كفاءة وفعالية قطاع الرعاية الصحية من
خﻼل تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي
 التوسع في التدريب والتطوير محليا ودوليا
 دعم التجارة اﻻلكترونية

أهداف مساندة
لحاضنات اﻷعمال

 التحسين المستمر بتغطية المدن بمرافق عامة وبنية المشروع مبني
على اساس الطاقة
تحتية ذات جودة وكفاءة عالية
النظيفة
  تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة وتحسين مستوى
جودة الحياة في مدن ومناطق المملكة
  توفير بيئة حضرية محلية ذات معيشة صحية
 تنمية المنتزهات الوطنية

سيحقق مشروع وقف
الشميسي هذا الهدف
١٧

سادسﴼ :أهمية وقفية الموقع
الوقف هــو مطلب وأصــل مــن ديننــا اﻹســﻼمي الحنيــف ،وقــد صــح عــن النبــي صلــى
اﷲ عليــه وســلم أنــه قــال» :إذا مــات ابــن آدم انقطــع عمله إﻻ مــن ثﻼث «...ومــن ضمنها
صدقــة جاريــة ،وهــذا جعلنــا نتمكــن مــن مــزج التجــارب العالميــة المرموقــة فــي
اﻷوقــاف مــع اﻷصــل الدينــي والثقافــي الــذي يحفــز اﻷوقــاف وأعمــال الخيــر المســتمرة
فــي مجتمعنــا الطيــب.
وقــد تــم اﻻســتفادة مــن التجــارب العالميــة في ذلــك الصــدد حيــث إن الدول العظمى
فــي الغرب لم تتــوان عــن توظيــف فكــرة اﻷوقاف لدعــم مســيرتها التنموية،
وأصبحت اﻷوقــاف أحــد أهــم أعمــدة اســتدامة التنميــة فــي كل القطاعــات ،ومــن
أشــهر النمــاذج العالميــة للوقــف  -نمــوذج حديقــة »الهايــد بــارك« فــي لنــدن و«ســنترال
بــارك« فــي نيويــورك.
وبالرغــم مــن وجــود الوقف فــي التــراث اﻹســﻼمي إﻻ أنــه لــم يأخــذ حقــه فــي
التطبيق ممــا ســ ﱠبب قصو ًرا في تحقيق التنمية المــرادة وانطﻼقــا مــن ذلــك ،تــم
طــرح مشــروع وقــف الشميســي ليكون نموذج وقــف عالمــي يهــدف إلــى إحيــاء
الحضــارة اﻹسﻼميـــة ويعــزز دور المملكـة العربيـــة السعوديـــة فــي تطوير اﻷوقــاف
وإشــهار الفكــرة إعﻼميــﴼ ،خاصــة فــي نطــاق رجــال اﻷعمــال .كمــا يمكــن أن يســتفيد
مشــروع الوقــف مــن دراســة أنظمــة المؤسســات غيــر الربحية فــي الغــرب ،وأن يتفاعل
هــذا المشــروع علــى المــدى الزمنــي المنظــور -خــﻼل مــدة تنفيذه-مــع كل اﻷوســاط
العلميــة والبحثيــة فــي المملكــة ومنطقــة الخليــج.
وحيــث أن اﻷرض مملوكــة للدولــة حاليــﴼ حســب التوثيــق الحالــي لملكيتهــا ،فــإن لولــي
اﻷمــر بموجــب الصﻼحيــات المنوطــة بــه إصــدار اﻷمــر بوقفهــا لﻸغــراض التــي يــرى فيها
ً
ً
المطــورة الوقفيــة بتطويــر العقــار واﻻســتغﻼل
عامــة لتقــوم المؤسســة
منفعــة
ّ
التجــاري لــه ،كمــا تكــون مســؤولة عــن توفيــر التمويــل المطلــوب مــن خــﻼل أحــد
المقترحــات فــي النمــوذج المالــي الﻼحــق كمــا يعــود كامــل الريــع لصالــح المؤسســة
١٨

الوقفيــة وتكــون كامــل ملكيــة العقــار للوقــف )هنــاك دراســة للوقــف قامــت بهــا
مجموعــة اﻷغــر بالتعــاون مــع وزارة الشــؤون اﻻســﻼمية و الدعــوة و اﻻرشــاد قبــل
تأســيس هيئــة لﻸوقــاف مســتقلة(.

وسيتم دعم المتطلبات المالية للمشروع بوقفيته من خﻼل:
 .١تمويــل الميزانيــات التشــغيلية للمشــاريع مــن عوائــد اســتثمارات الوقف ممــا
يجعلهــا تتمتــع باســتقﻼلية إداريــة وماليــة.
 .٢صرف اﻷرباح على اﻷساسيات واﻷولويات بصورة مستدامة.
 .٣يشكل الوقف حماية مالية ضد التقلبات اﻻقتصادية.
 .٤يحمي الوقف فكرة المشروع ﻷجيال قادمة وقرون مديدة.
 .٥تعتمــد اﻷوقــاف فــي إدارة أصولهــا علــى أســس اقتصاديــة تحقــق أقصــى
مــردود ممكــن مــن الوقــف.
 .٦تفعيــل فكــرة الوقــف لدعــم وتأســيس البنيــة التحتيــة وصيانتهــا بطريقــة
مســتدامة.

ومــن المقتــرح أن يتــم توظيــف مبــادئ وأســس الحوكمــة فــي
تأســيس هــذا المشــروع الوقفــي كمــا يلــي:
 .١تمنح وزارة المالية اﻷرض لهيئة وقفية تؤسس خصيصﴼ لهذا المشروع.
 .٢تأســيس هيئــة وقفيــة باســتثناء مــن المقــام الســامي لتتملــك اﻷرض
وتتعامــل مــع كل قضايــا وإشــكاﻻت التملــك ،وتفصــل عــن المجالــس
اﻻستشــارية والتنفيذيــة.
 .٣تأســيس صنــدوق وقفــي تدخــل اﻷرض فيــه بنســبة وتخصــص النســبة
المتبقيــة لﻼكتتــاب.
 .٤تأســيس مجلــس أمنــاء يتكــون مــن خبــراء استشــاريين يشــرفون علــى
المــدراء التنفيذييــن وأدائهــم.
 .٥تحقيــق عامــل اﻻســتدامة للمشــروع عــن طريــق برامــج تدريــب وتطويــر
مهــارات التوظيــف ،وكذلــك التدريــب التقنــي والمهنــي للمزوديــن وشــركاء
العمــل اﻵخريــن.
١٩

سابعﴼ :التوصيات
أوﻻ :توصيات خاصة بإدارة المشروع
ـي لتحديــد مســار المشــروع،
الغــرض مــن هــذه المقترحــات هــو إعطــاء
ّ
تصــور مبدئـ ّ
وســيتم تطويــر نمــوذج إداري مفصــل بعــد الحصــول علــى موافقــة المقــام الســامي،
ـاء علــى
واﻻنتقــال إلــى المراحــل التاليــة مــن المشــروع مــن قبــل الجهــات المختصــة بنـ ً
التوصيــات المرفقــة بالموافقــة ويمكننــا إجمــال التوصيــات فــي النقــاط التاليــة:
 .١تكويــن هيئــة عليــا لتطويــر المشــروع المقتــرح مــن أعضــاء متخصصيــن يتولــون
اﻹشــراف العــام علــى تأســيس وتطويــر المشــروع التــي بدورهــا ســتتضلع باتخــاذ
القــرارات اﻻســتراتيجية والموافقــة علــى خطــة تطويــر مرحليــة وطويلــة اﻷمــد،
و ُتختــار الشــركة التــي يعهــد إليهــا بتطويــر وإدارة المشــروع بموجــب عقــد يتــم
تجديــده فــي فتــرات محــددة.
 .٢إنشــاء شــركة خاصــة تنفيذيــة للهيئــة العليــا )غيــر ربحيــة( وذلــك ﻹدارة أنشــطة
المشــروع المقتــرح وإبــرام التعاقــدات ،إضافــة إلــى إعــداد الدراســات الخاصــة
بالتطويــر العلمــي والتقنــي ،ويكــون مرجعهــا الهيئــة العليــا لتطويــر المشــروع
المقتــرح.
 .٣إنشــاء شــركة خاصــة للقيــام بعمليــة التطويــر والتشــغيل تشــرف علــى نشــاطاتها
الشــركة التنفيذيــة ،علــى أن يكــون لهــذه الهيئــة اســتقﻼلية إداريــة ﻹعطــاء مرونــة
كافيــة لتطويــر آليــات إداريــة وقانونيــة تتواكــب مــع التطــور التقنــي ،ومــن ثــم
يمكــن اﻻســتعانة بخبــرة المشــروع المقتــرح فــي تطويــر اﻷنظمــة اﻹداريــة المحليــة.

ثانيا :توصيات خاصة بتمويل المشروع
ســيتم البحــث فــي عنصريــن أساســين فــي الجانــب التمويلــي وهمــا :تمويــل البنيــة
التحتيــة ،وتمويــل المشــاريع المقترحــة فــي المنطقــة ،ويمكــن إجمــال توصيــات
تمويــل المشــروع فيمــا يلــي:

٢٠

أوﻻ :مصادر التمويل الخارجية ويشمل ذلك:
 .١الدولة.
 .٢القطاع الخاص.
 .٣تفعيل نموذج شراكة القطاع العام والخاص.
 .٤اﻻستثمار العقاري.
 .٥اﻻستثمار اﻻجنبي
 .٦صكوك وقفية.
 .٧القرض الحسن.
ثانيــا :مصــادر ناتجــة عــن طبيعــة منطقــة الشميســي باعتبارهــا مصــدر جــذب
ومــن هــذه المصــادر:
 .١وجــود وتزايــد الفئــة المســتهلكة مــن الوافديــن فــي المنطقــة بســبب تفويــج
الحجــاج والمعتمريــن باﻹضافــة إلــى المواطنيــن في المــدن المحيطة ،مما يشــكل
العــدد الحقيقــي اﻻســتهﻼكي فــي المنطقــة ،إضافــة إلــى ســكان منطقــة مكــة
المكرمــة كلهــا بمدنهــا وقراهــا.
ّ
المكرمــة،
متنفســا ﻷهالــي مكــة
تشــكل
 .٢توفيــر مســاكن ومرافــق متكاملــة
ّ
ً
ســتوفر
وتخفــف الضغــط عنهــم مــن تزايــد أعــداد الحجــاج والمعتمريــن .كمــا
ّ
كل الخدمــات والمرافــق العامــة للحجــاج فتتســع مســاحة التأجيــر بجــوار الحــرم
المكــي.
 .٣محــورة المشــروع حــول عاصمــة اﻹســﻼم ســيجعل منــه نقطــة جــذب قويــة
للعالــم اﻹســﻼمي.
 .٤ترويــج وترســيخ وســم »صنــع فــي مكــة« ســيحفز الــدول الصناعيــة الكبــرى
المســلمة علــى الوجــود فــي المنطقــة واﻻســتفادة مــن اﻻســم.

٢١

ثالثا :توصيات عامة
 .١إقامة حمﻼت تسويقية وتثقيفية ﻹذكاء الوعي بفوائد المشروع المتكاملة.
 .٢إبــراز صبغــة خدمــة الحرميــن الشــريفين للمشــروع وأهميتهــا لجميــع المســلمين،
مــن خــﻼل دعــم منظمــة المؤتمــر اﻹســﻼمي والغرفــة اﻹســﻼمية للتجــارة
والصناعــة ،والبنــك اﻹســﻼمي للتنميــة لضمــان اســتدامته )مشــروع لجميــع
المســلمين وهــدف نبيــل لــكل مســلم(.
 .٣اﻻعتمــاد علــى مبــادئ اﻻقتصــاد اﻹســﻼمي بتطبيقاتــه الصحيحــة ،كالوقــف
واﻷســهم الوقفيــة وغيرهــا كأدوات اقتصاديــة تضمــن تمويــل واســتدامة
المشــروع ،إضافــة إلــى تطويــر وبيــع وتأجيــر أجــزاء محــددة مــن اﻷرض خــارج النطاق
اﻷساســي كنــوع مــن التمويــل الذاتــي للمشــروع.
ســيتم دراســة كافــة التوصيــات المقترحــة مــن قبل شــركات وبيــوت خبــرة متخصصة
فــي الدراســات اﻻقتصاديــة فــي مرحلــة إعــداد اﻻســتراتيجية بعــد الحصــول علــى
موافقــة المقــام الســامي.

٢٢

واﷲ
ولي
التوفيق

٢٣

٢٤

