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واقع السٌاحة فً االزرق

تقع االزرق فً قلب الصحراء األردنٌة الشرقٌة،وتعد االزرق بوابة المملكة     
األردنٌة على الخلٌج العربً من الجنوب وعلى الجمهورٌة العراقٌة من 

الشمال،وٌتبع قضاء االزرق لمحافظة الزرقاء حٌث تبلغ مساحته االجمالٌة 
كم متر وٌمتد شرقا الى الحدود السعودٌة و هو القضاء االكبر فً  3500

تمٌزت االزرق منذ القدم بجمال الصحراء األخاذ الذي اكسبها مع .  المحافظة
جمال واحاتها السحر و الرونق، كما و أن موقعها االستراتٌجً اعطاها اهمٌة 

.تارٌخٌة و تدل القالع و القصور الموجودة فً فٌها على ذلك 

فً السابق لتشكل واحات غناء جذبت الٌها االنسان و  ٌنابٌع االزرقكانت تتفجر 
إال ان الواقع الحالً قد نغٌر . مما شكل نظاما حٌوٌا متكامال فٌها الطٌر و الحٌوان

.و ذلك بعد تعرض المنطقة للضخ الجائر للمٌاه ألسباب الشرب و الزراعه

تتنوع اشكال السٌاحة فً منطقة االزرق و ذلك ان االزرق تحوي فً احضانها 
حٌث تتنوع اشكال السٌاحه فً االزرق و ٌمكن ادراجها . من عبق التارٌخ و القدم

:  ضمن 

و ٌوجد فً االزرق مجموعه من القصور الصحراوٌة التً : السٌاحة التارٌخٌة •
.مازالت شاهده على استٌطان االنسان فً االزرق على مر العصور و القدم 



واقع السٌاحة فً االزرق

تتمتع االزرق بمجموعة من المناطق البٌئٌة و التً : السٌاحة البٌئٌة •
تتعدد اشكالها من حٌث المحمٌات الطبٌعٌة و المواقع الطبٌعٌة التً 

.شكلتها الطبٌعه على مر العصور و لم تعبث بها ٌد االنسان 

أن موقع االزرق االستراتٌجً كمفصل ما بٌن بالد : السٌاحة الدٌنٌة •
الشام و دول الخلٌج العربً قد أعطى للمنطقة أهمٌة للتجار و 

حٌث أن االزرق و منذ القدم كان ٌمر منها طرٌق الحجاج / المسافرٌن
ما ٌسمى بطرٌق الهجن، و ما زالت حتى الٌوم االزرق ، و القوافل

.معبرا للمسافرٌن من و الى العراق و دول الخلٌج و بالد الشام

و تتضمن هذه المواقع مناطق مخصصة للسٌاح : مرافق السٌاحٌةال•
.و قضاء الوقتمكن للسائح أن ٌمضً فٌها وقت الراحة و االستجمام ٌ



واقع السٌاحة فً االزرق 

:تتمتع االزرق بتنوع السٌاحة فٌها و هً كما فً االتً •

(التارٌخٌة ) السٌاحة االثرٌة  -1

السٌاحة البٌئٌة  -2

السٌاحة الدٌنٌة  -3

(الرصد الفلكً ) السٌاحة الفلكٌة  -4

مرافق الراحة و االستجمام -5

و ٌتطلع الى السٌاحة على ان ٌضاف الٌها نوعً السٌاحة الثقافٌة و 
.الفلكلورٌة و العالجٌة الحقا من خالل المشارٌع المقترحة



السٌاحة التارٌخٌة

قلعة االزرق •

قصر الحرانة •

قصٌر عمره •

قصر اصٌخم•

قصر عٌن السل •

قصر العوٌند•

قصر طوبا•



قلعة االزرق



قصر الحرانة



قصر عمرة



قصر اصٌخم



قصر عٌن السل



قصر طوبا



قصر العوٌند



خارطة تبٌن مواقع القصور المذكورة



السٌاحة البٌئٌة

محمٌة الشومري لألحٌاء البرٌة•

محمٌة االزرق المائٌة•

و وادي راجل( تلة بازلتٌة ) قرمة •

(عٌن ماء متجددة فً قلب الصحراء ) العمري القدٌم •

صخرة المشروم•



محمٌة الشومري لألحٌاء البرٌة 



محمٌة االزرق المائٌة 



قرمة و وادي راجل



النقوش على صخور تله قرمة



عٌن العمري 



صخرة المشروم



خارطة تبٌن المواقع المذكورة



السٌاحة الدٌنٌة 

وهً شجرة تقع فً قاع ٌسمى قاع البقعاوٌة  . شجرة النبً •

على طرٌق الحج القدٌم أو ما ٌدعى بطرٌق الهجانة احٌانا 

كم35باتجاه الشرق من مدٌنة االزرق و وتبعد عنها حوالً 

ٌقال أن هذه الشجره كان ٌستظل تحتها : سبب التسمٌة   •

الرسول الكرٌم محمد بن عبدهللا علٌه الصالة السالم و ذلك 

. خالل عبوره من المنطقة فً زمن رحلة الشتاء و الصٌف 



شجرة النبً



السٌاحة الفلكٌة

.مخٌم حمزة الفلكً•

ٌقع مخٌم حمزة الفلكً فً الجنوب من مدٌنة االزرق و ٌبعد قرابة •

وهو موقع تم بناءه قدٌما مكون من . الثالثٌن كٌلو متر عن المدٌنة

.  مجموعه من الكرافانات تزودها خالٌا الطاقة الشمسٌة بالكهرباء

وتم . تستخدم هذه الكرافانات لمبٌت الزوار الذٌن ٌقصدون الموقع

اختٌار الموقع لٌكون نقطة للرصد الفلكً حٌث ٌقوم الزوار برصد 

.النجوم و الكواكب من المخٌم لٌال

الموقع تعود ملكٌته للجمعٌة االردنٌة الفلكٌة و هً القائمة على تنسٌق •

الرحل و الزٌارات



مخٌم االمٌر حمزة الفلكً



المرافق السٌاحٌة و االستجمام

مشروع االزرق التنموي الشامل •

منتجع االزرق السٌاحً•

نزل االزرق البٌئً•

مجموعة من المطاعم السٌاحٌة•



مشروع االزرق التنموي الشامل 



مشاركة وحدة التنمٌة فً وضع البرامج السٌاحٌة

تعتبر بلدٌة االزرق الجدٌدة البؤرة التنموٌة االكبر فً قضاء االزرق و تحتضن •
البلدٌة مجموعه من المشارٌع و األقسام التً وجدت فقط لدعم المجتمع المحلً و 

تقدٌم الخدمات الالزمة له، و وحدة التنمٌة فً البلدٌة قسم خاص وبه موظفٌن 
:متفرغٌن للقٌام بأعمال وحدة التنمٌة و من بٌنها

مشاركة المجتمع المحلً فً نشاطاتهم المختلفة ودعمهم بشتى االشكال -     

تقدٌم الدراسات و المشارٌع الالزمة لتطوٌر األوضاع االجتماعٌة و االقتصادٌة  -     
الخ فً المنطقة.. و البٌئٌة و الثقافٌة 

وضع خطط عمل و خطط استراتٌجٌة للعمل البلدي و تنسٌق الدور الفاعل  -     
للبلدٌة مع مؤسسات الدولة االخرى

وعلٌه فإن وحدة التنمٌة لن تتأخر ٌوما عن تقدٌم الخدمة و العون ألفراد المجتمع     
المحلً أو للمؤسسات العاملة فً المنطقة بشتى المجاالت، و وحدة التنمٌة فً 

البلدٌة جاهزة لتقدٌم ٌد العون فً المجال السٌاحً و غٌره من المجاالت فٌما ٌعود 
.بالنفع على البلدٌة و سكان المنطقة



التعاون فً المجال السٌاحً ما بٌن بلدٌة االزرق و 

بلدٌات اخرى قرٌبه 
إن بلدٌة االزرق تقع فً الجزء الشرقً من المملكة االردنٌة الهاشمٌة •

و ٌعد قضاء االزرق هو االكبر مساحة ضمن محافظة الزرقاء و 

ٌزخر قضاء االزرق بالمواقع السٌاحٌة و المرافق السٌاحٌة و هذا ما 

إال أن مدٌنة الحالبات و . ٌمٌزه عن باقً أقضٌة و ألوٌة المحافظة

التابعة لقضاء الضلٌل ٌوجد بها قصر الحالبات القدٌم و ٌمكن ربط 

هذا القصر بالبرنامج السٌاحً المفترض لقضاء االزرق حٌث ٌمكن 

للمسافر أن ٌمر بالقصر فً طرٌق الذهاب أو العودة حٌث ٌمكن للقادم 

من مدٌنة الزرقاء أن ٌمر بمدٌنة الحالبات الواقعه على الطرٌق 

(  أي الحالبات ) الواصلة ما بٌن االزرق و الزرقاء و ٌبعد القصر 

و تبعد مدٌنة الحالبات عن . كٌلو مترا 15عن الشارع الرئٌس قرابة 

.كٌلو مترا 60مدٌنة االزرق نحو 



عوامل الجذب و التنفٌر من السٌاحة فً االزرق 

تعتبر مدٌنة االزرق من المدن الجاذبة للسٌاح فً المملكة االردنٌة الهاشمٌة و ذلك ٌعود للتنوع   
التارٌخً و البٌئً و الطبٌعً الموجود فً المنطقة، كما أن التنوع السكانً له اثر فً ذلك، 

فاألزرق ٌسكن بها مجموعة من العشائر االردنٌة المختلفة و منهم عشٌرة بنً معروف و هم اول 
من سكن المنطقة فً نهاٌات القرن التاسع عشر و تالهم الشٌشان و الذٌن استوطنوا فً المنطقة 

وبعد ذلك انتقلت الكثٌر من العائالت االردنٌة للسكن فً االزرق حٌث . منذ بداٌات القرن العشرٌن 
أن موقع االزرق االستراتٌجً ٌتٌح بعض فرص العمل التً جذبت السكان الٌها و منها قاعدة 

الشهٌد موفق السلطً الجوٌة و مركز حدوود العمري و الخط التجاري الدولً الممتد من المملكة 
العربٌة السعودٌة و الخط الممتد من العراق و اللذا ٌلتقٌان فً االزرق و ٌتجهان غربا نحو بالد 

.الشام

وتزخر االزرق بالعدٌد من المواقع التارٌخٌة و البٌئٌة و الطبٌعٌة التً تستقطب السٌاح و الباحثٌن 
للمنطقة، كما و أن تنوع السٌاحة الموجود فً المنطقة ٌعد من اهم عوامل الجذب للسٌاحة الداخلٌة 

. و الخارجٌة و التً اذا ما سوقت بالشكل الصحٌح

من أهم العوامل المنفره للسٌاح فً منطقة االزرق رداءة  شبكة الطرق الداخلٌة و الخارجٌة التً 
.تصل االزرق بعمان و الزرقاء و الطرق الداخلٌة التً توصل مناطق االزرق بعضها ببعض 

كما و أن قلة االهتمام بالمناطق السٌاحٌة الموجودة فً االزرق من جهة وزارة السٌاحة و االعالم 
. السٌاحً تجعل االزرق بعٌدة عن انظار السٌاح الى حد ما



برنامج سٌاحً مقترح فً االزرق

• تستقبل االزرق حالٌا االف الزوار سنوٌا حٌث ٌبلغ معدل عدد السٌاح فً الموسم 
الف سائح و تقتصر رحلة السٌاح فً الجروبات السٌاحٌة أي  100قرابة 

مواقع رئٌسٌة و هً قلعة  3القادمون الى المنطقة عبر مكاتب السٌاحة على زٌارة 
 4الى  3حٌث تستغرق الزٌارة من . االزرق و قصٌر عمرة و قصر الحرانة

ساعات فقط و ٌتناول السائح وجبة االفطار أو الغذاء فً المنطقة و ٌنطلق بعدها 
. مغادرا الى عمان

• أما السٌاح الذٌن ٌقصدون المنطقة بشكل حر أي دون مرافقة المكاتب السٌاحٌة فقد 
.تتوسع رحلتهم لزٌارة المحمٌة المائٌة باألضافة الى ما سبق ذكره 

• ولكن ممكن للسائح األجنبً أو العربً أن ٌمضً ٌومٌن فً المنطقة بدل ربع 
الٌوم الذي ٌمضٌة لو تم عمل برامج سٌاحٌة خاصة لمنطقة االزرق دون ربط 
زٌارة السائح للمنطقة بمناطق أخرى بعٌدة و ذلك بتأمٌن المبٌت للسائح و تنظٌم 
.ٌومه السٌاحً و ذلك بوضع خطة لزٌارة المواقع المتعددة الموجودة فً المنطقة



:و ممكن تقسٌم السٌاحة فً المنطقة الى عدة اشكال و منها•

السٌاحة البٌئٌة  -•

سٌاحة القصور االثرٌة -•

السٌاحة الطبٌعٌة و الفلكٌة -•

زٌارة المرافق السٌاحٌة المتععدة الموجودة فً المنطقة   -•

حٌث أنه و باإلمكان عمل برنامج سٌاحً لزٌارة المواقع االثرٌة و الطبٌعٌة و البٌئٌة و الموافق المتعددة و •
:اٌام و لٌلتٌن بحٌث ٌمكن تقسٌم البرنامج على الشكل التالً  3ذلك ٌحتاج لمدة 

االنطالق من المشروع التنموي الشامل فً االزرق و منه الى قلعة االزرق و ٌتجه بعدها الى قصر الحرانة •
صباحا حٌث ٌقدم للسائح وجبة  8وثم قصٌر عمره وبعدها المحمٌة المائٌة و تبدأ هذه الزٌارة من الساعة 

افطار خفٌفة فً المشروع التنموي الشامل و ٌشاهد خاللها المناطق السٌاحٌة فً االزرق من خالل فٌدٌو 
بعدها تحتاج الرحلة لمدة سبع ساعات لزٌارة القصور و المحمٌة و من ثم العودة الى ألحد المطاعم . قصٌر 

السٌاحٌة لتناول طعام الغداء و من ثم اإلتجاه الى مكان االقامة و باقً الٌوم ٌكون حرٌة للسائح للتنقل فً 
.المدٌنة و التعرف على السكان أو ٌمكن اعداد سهرات خاصة فلكلورٌة من التراث المحلً 

فً الٌوم الثانً ٌنطلق السائح برحلة سفاري تبدأ من االزرق مرورا ببقاٌا بقصر عٌن السل األثري و منه الى •
و من ثم الى قرمة وهً تلة بازلتٌة تزخر بالنقوش على ( البقعاوٌة ) قصر اصٌخم و من ثم الى شجرة النبً 

صخورها و قربها وادي و سد راجل  ومن ثم عٌن العمري مرورا بجانب مخٌم حمزة الفلكً و بعدها زٌارة 
ساعات حٌث أن االنطالق ٌكون من  10وتحتاج هذه الرحلة لمدة . لمحمٌة الشومري ثم العودة الى األزرق 

.  الساعه الثامنة صباحا و حتى الساعة السادسة مساء و خالل الرحلة ٌقدم للسائح و جبات طعام سرٌعة 
والطرٌق المتبعة فً هذه الرحلة طرٌق صحراوٌة و تحتاج لسٌارات دفع رباعً 

الٌوم الثالث و ٌنطلق فٌه السائح من االزرق متجها الى قصر طوبا األثري و بعده الى التلول الثالثة التً •
وجد فٌها بقاٌا ألسماك القرش حٌث أن هذه التالل كانت سابقا مغموره بمٌاه البحر و من ثم زٌارة الصخرة 

و ٌعود بعدها السائح الى االزرق و . التً تسمى المشروم و هً صخره عمالقة على شكل فطر مشروم
.ساعات و بعدها ٌمكنه المغادره الى عمان  6تكون رحلته استغرقت 

إن البرامج السٌاحٌة المنظمة تدعً السائح للمكوث أطول مده ممكنه فً المنطقة السٌاحٌة و هذا ٌعود •

.بالنفع االقتصادي على على الواقع المحلً و على الواقع الوطنً •



برامج سٌاحٌة مقترحة

الوقت الوجهه الٌوم

صباحا 8.30–7.30 االنطالق من المشروع التنموي 

الشامل بعد مشاهدة فٌلم قصٌر 

عن السٌاحة فً االزرق مع 

وجبة افطار خفٌفة

االول
8.45–9.30 زٌارة قلعة االزرق

10.30–11.00 زٌارة قصر الحرانة

ظهرا 12.00–11.30 زٌارة قصٌر عمره

زٌارة محمٌة االزرق المائٌة  1.45–12.45

2.00–3.30 تناول وجبة الغداء

العودة لمكان االقامة وحرٌة 

التنقل للسائح



برنامج رحالت مقترح فً االزرق

صباحا  8.00 االنطالق من مكان االقامة

الٌوم الثانً

8.30–9.00 زٌارة قصر عٌن السل

9.30–10.45 قصر اصٌخم

ظهرا 12.30–11.45 (البقعاوٌة ) شجرة النبً 

التلة ) الوصول الى قرمة  2.30–1.30

(البازلتٌة 

3.30–4.30 تناول وجبة ) مخٌم حمزة الفلكً 

غداء خفٌفة

مساء 6.00–5.00 زٌارة محمٌة الشومري لألحٌاء 

البرٌة

العودة 6.30



برنامج رحالت مقترح فً االزرق

صباحا 8.00 االنطالق من مكان 

االقامة بعد االفطار

الثالث
8.00–9.30 

صباحا

زٌارة قصر طوبة

10.30–11.00 زٌارة الثالث تلول و 

صخرة المشروم 

ظهرا 12.30 العودة 



مقترح مشروع سٌاحً عالجً ترفٌهً
تمتاز منطقة االزرق بموقعها االستراتٌجً وبواحاتها الصحراوٌة الخالبة  و بعدد من :  وصف المشروع•

فهو  2كم 12000القصور الصحراوٌة باإلضافة الى حوض االزرق المائً الذي تقدر مساحته بحوالً 
كما وإنها بوابة االردن الخلٌج العربً والى .ٌمتد من الحدود السورٌة شماالً الى الحدود السعودٌة جنوباً 

ملٌون مسافرا سنوٌا حسب إحصائٌات مدٌرٌة األمن العام  2,5ٌعبر منطقة االزرق سنوٌا حوالً .العراق 
سائحاً حسب إحصائٌات دائرة السٌاحة ( ألف  27) كما وٌزور االزرق حوالً ( . مراكز الحدود والمعابر)

.  2006من مجموع السواح الذٌن زاروا البتراء فً عام % 7أي بنسبة  2006واآلثار لعام 

ٌهدف المشروع  المقترح إلى إنشاء منتجع سٌاحً عالجً ترفٌهً متكامل  فً منطقة : هدف المشروع •
من اجل توفٌر .االزرق ٌتم تنفٌذه  بشكل ٌتالءم مع طبٌعة االزرق وواحاتها و استغالل مٌاهها  المعدنٌة 

مبٌت للسواح والمسافرٌن عبر المنطقة وتوفٌر مكان ترفٌهً البناء وأهالً االزرق حٌث ال ٌوجد أي مكان 
  .ترفٌهً لهم فً البلدة 

( .   دونم  314)تبلغ مساحتها  :ارض المشروع •

.خزٌنة المملكة األردنٌة الهاشمٌة  :صفة ملكٌة األرض•



اصدار قرار من دائرة األراضً والمساحة بتفوٌض األرض وافرازها لبلدٌة االزرق حتى  -:عوائق التنفٌذ •
.ٌتسنى للبلدٌة بتنفٌذ المشروع 

: مبررات المشروع•

توفر مساحة شاسعة من األرض وتوفر المٌاه المعدنٌة•

موقع المنطقة االستراتٌجً حٌث تعتبر نقطة الوصل بٌن الخلٌج العربً وبالد الشام وبٌن العراق واألردن •
.من ناحٌة اخرى

والذٌن ٌمرون من داخل منطقة االزرق( القادمٌن والمغادرٌن )عدد المسافرٌن عبر الحدود •

العدد الكبٌر من السٌاح الذٌن ٌزورون القصور الصحراوٌة •

.عدم توفر منتجع او فندق ٌخدم السواح بشكل سٌاحً ترفٌهً ممتاز •

.توسط االزرق للقصور الصحراوٌة السبعة بواحاتها الجمٌلة •

عدم توفر مكان ترفٌهً خدمً البناء واهالً بلدة االزرق•

:مكونات المشروع   

غرفة منفردة وعلى أربع أجنحه كل جناح غرفتٌن  24غرفة مزدوجة و 20مبنى فندقً ٌحتوي على •
.سرٌر(  80)مجموع االسره .نوم 

سرٌر 40( حمام + مطبخ+غرفتٌن نوم )شالٌهات كل شالٌة مكون من  10شالٌهات وتتكون من •

مطعم سٌاحً فٌه قاعة طعام كبٌرة مزود باألثاث والدٌكور وأجهزة ومعدات الطبخ من ثالجات وغٌرها من •
شخص 125ٌتسع المطعم لحوالً . اللوازم

صالة عالج  طبً طبٌعً مجهزة بالمعدات الطبٌة األزمة•

صالة رٌاضٌة تشتمل على ساونا وجاكوزي وغرفة بخار واالجهزه الرٌاضٌة أالزمه•

.بركة سباحة مزودة بأجهزة تعقٌم المٌاه والمضخات والفالتر ومختلف مستلزمات بركة السباحة الصحٌة•

.مالعب رٌاضٌة لالطفال وحدائق عائلٌة•

.ساحات ومواقف سٌارات•



شكرا لحسن استماعكم

وحدة التنمٌة 

بلدٌة االزرق الجدٌدة


