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   -:نبذة تاريخيت

الفحيص بلذة قذيوت ضاربت الجذور في التاريخ، 

اشتهزث الوذينت قذيوا بوىقعها العسكزي الوتىسط 

عوىى ، حشبىى ، جلعاد  -:لووالك ثالث وهي 

قبل الويالد  64سكي الفحيص الزوهاى عام .

.واتخذوا هي قلعتها بزج هزاقبت لحوايت قىافلها





الفحيص الحاضز:- 

 واكبت جمٌلة رٌفٌة مدٌنة الحاضر الوقت فً الفحٌص تعد•

 بصبٌان أهلها لقب الهاشمٌة األردنٌة للمملكة الحدٌثة النهضة

 البلقاء محافظة درة وهً وكرمهم لفروسٌتهم الحصان

 الفحٌص سمٌت . وغاباتها وكرومها بأشجارها وتشتهر
.1962 عام فً كبلدٌة





المىقع الجغزافي :-

 الشمال من ٌحدها البلقاء محافظة ضمن الفحٌص مدٌنة تقع•

 ومن  شعٌب ووادي ماحص الجنوب ومن وصافوط صوٌلح

.السلط الغرب ومن عمان الشرق



-:المناخ 

 إلى م550 بٌن ما متفاوتة ارتفاعات على الفحٌص مدٌنة تقع•

 ٌعطٌها االرتفاع فً التغٌٌر هذا .البحر سطح من م 1200

 وخرٌفها وصٌفها ربٌعها ٌجعل حٌث مناخٌا فرٌدة مٌزة

.والثلوج االمطار فٌه تتساقط نسبٌا باردا وشتاؤها معتدال







السكان والتزكيبت السكانيت:- 

  منهم 13761 حوالً الفحٌص مدٌنة فً السكان عدد ٌبلغ•

 2010 عام تقدٌرات حسب إناث 6638 و ذكور 7123

 11641 عددهم بلغ 2004 لعام السكانً التعداد وحسب

.إناث 5634 و ذكور 6007 منهم



-:الـمـســاحـــت 

 

. 2كن 17تبلغ هساحت الفحيص حىالي 

• الكثافة السكانٌة:-

بلغت الكثافة السكانٌة حسب تقدٌرات االحصاءات العامة لعام •

( . 2كم/ شخص   809.5) حوالً  2010

 





لسياحة في مدينة الفحيصا
 فمدٌنة .المدٌنة إقتصاد ومقومات ركائز من أساسٌة ركٌزة السٌاحة تعد•

 السحر من عالم إلى تأخذك طبٌعٌة وتضارٌس خالبة بطبٌعة تحظى الفحٌص
 المدٌنة، فً والتارٌخٌة التراثٌة األماكن من العدٌد وجود إلى إضافة  .والجمال
 العدٌد الفحٌص فً وٌوجد هذا .الدٌر ومنطقة (القناطر) القدٌمة البلد كمنطقة

 غنٌة المدٌنة ان كما .الزائرٌن تخدم التً والمطاعم السٌاحٌة المتنزهات من
 العنب وكروم وٌنابٌع وغابات اشجار من الطبٌعً والموروث التراثً بارثها

  الفحٌص مهرجان سنوٌا الفحٌص مدٌنة فً وٌقام. والرمان والتٌن والزٌتون
 للمدٌنة والحضاري التراثً الطابع ٌبرز الذي (وحضارة تارٌخ األردن)

.واألردن

 سٌاحٌا وإبرازها السٌاحٌة المكانة وتعزٌز تطوٌر إلى بحاجة المدٌنة أن إال•
 إعادة إلى وتحتاج كما .الوطنٌة السٌاحة خارطة على ووضعها أفضل، بشكل
 الدٌر ومنطقة القدٌمة البلد منطقة مثل المناطق لبعض وترمٌم تأهٌل

 هذا على نقف أن لنا البد كان هنا ،من الطبٌعٌه لهباتها االمثل واالستغالل
. التنمٌة قطاعات من الهام القطاع





-:الميزات االقتصادية والسياحية لمدينة الفحيص
 

 فٌها ٌتوافر حٌث نشطة، تجارٌة لحركة مناسبة استثمارٌة ببٌئة الفحٌص مدٌنة تتمتع •
 إتصاالت وشبكة تحتٌة بنٌة توافر عن فضالا  .التجارٌة والمنشأت المحالت من العدٌد

 لتكون ٌهٌئها مما عمان، العاصمة من قرٌب وموقع المدٌنة، تخدم  جٌدة عامة وخدمات
.مالئمة استثمارٌة بٌئة

 والمكان، بالهوٌة متجذر أصٌل تراثً بطابع الفحٌص مدٌنة تمتاز السٌاحٌة الناحٌة ومن•
 العدٌد الفحٌص فً ٌوجد حٌث العالمٌة، والحضارات الثقافات نحو منفتح حضاري وطابع

 فً وٌقام.الحاضر وروح الماضً عبق تحاكً التً والتراثٌة السٌاحٌة األماكن من
   .(وحضارة تارٌخ األردن) الفحٌص مهرجان البلد منطقة فً سنوٌاا  الفحٌص

 تأهٌل، إلى بحاجة ولكنها تارٌخٌاا  قدٌمة منطقة وهً الدٌر، منطقة الفحٌص فً وجدٌ كما   * 
 ومٌزان البلدٌة موازنة ورفد جدٌدة عمل فرص إٌجاد على إستثمارها ٌساعد حٌث

 الحمر ومنتزه ومطعم فندق الفحٌص فً ٌوجد كما .القومً الدخل وزٌادة المدفوعات
 لتكون والتأهٌل التجهٌز من مزٌد إلى المدٌنة وتحتاج هذا .السٌاحٌة المطاعم من وعدد

.السٌاحٌة الوطن خرٌطة على بارز ومعلم سٌاحً جذب منطقة الفحٌص







-:المواقع السياحية واألثرية•



 العمل جار ،سٌاحٌا مؤهلة غٌر مناطق الفحٌص مدٌنة فً ٌوجد •
  -:وهً وتطوٌرها، إنعاشها على

 التً الهامة واألثرٌة التارٌخٌة األماكن من وتعد -:الدٌر منطقة•
.وبرجها بقلعتها وتمتاز الرومان سكنها

 وبعض األصٌل التراثً بطابعها وتمتاز -: القدٌم البلد منطقة•
  .المكان واصالة التارٌخ تحاكً التً القدٌمة المبانً

 







المرافق والخدمات السياحية:-

 -:الفنادق•

 ،1985 عام تأسس وقد الحمر متنزه ومطعم فندق هناك•
 والمناسبات االحتفاالت فٌها تقام كبٌرة صالة على ٌشتمل
 .السعٌدة

 -:االستراحات السٌاحٌة والمطاعم السٌاحٌة •
 استثماري سٌاحً مطعم وهو 1997 سنة تأسس  الذي الزوادة مطعم الفحٌص فً ٌوجد–

 ممٌز موقع فً البلد منطقة فً وهو واألراجٌل، والمشروبات الوجبات بتقدٌم ٌقوم خاص
 سٌاحً ومتنزه مطعم وهو الحمر ومتنزه مطعم وهناك.والمكان التارٌخ اصالة حٌث من

 والخارجٌة الداخلٌة والشراب الطعام خدمات بتقدٌم ٌقوم خاص وهو 1985 عام تأسس
 والمطعم اللوج مطعم أٌضا ٌوجد وكما . والمناسبات األفراح إلقامة صالة له وٌوجد

 الفحٌص مدٌنة على ٌشرف الذي الفحٌص طلة ومطعم األرثوذكسً للنادي التابع السٌاحً
.السلط وجبال







  -:الكنائس واالماكن الدينية  •



                     

 





 -: الحذائق والمتنزهاث

 ،وحدٌقة بشلٌا طفل ومكتبة حدٌقة الفحٌص مدٌنة فً ٌوجد•

.علٌا ام وحدٌقة الفحٌص شباب نادي





فهناك مكتب  لمكاتب تأجٌر السٌارات السٌاحٌةاما بالنسبة 

كما وهناك مكتب واحد ،الحمر لتأجٌر السٌارات السٌاحٌة

للخدمات السٌاحٌة فً الفحٌص 



-: مهرجانات وانشطة سياحية

ٌقام سنوٌا فً مدٌنة الفحٌص المهرجانات 

-:واالنشطة السٌاحٌة التالٌة



 -(:األردن تاريد وحضارة)مهزجان الفحيص 

  عام اقام وقد سنوٌا، تموز شهر فً المهرجان هذا ٌقام •

 ٌبرز فنً ثقافً مهرجان وهو العشرٌن، دورته 2010

 وٌشتمل والحاضر، التارٌخ الوطن واالردن المدٌنة الفحٌص

 وتراثٌة فنٌة ومعارض وثقافٌة فنٌة فعالٌات على المهرجان

 شخصٌات المهرجان وٌستضٌف والحاضر، التراث تجسد
     .منوعة ثقافٌة ندوات فً الثقافً منبره على وسٌاسٌة ادبٌة



-:مهزجان الزبيع 

 كان وقد ، الربٌع فصل خالل سنوٌا المهرجان هذا وٌقام•

 المحبة اواصر وبناء لتعمٌق الفحٌص بلدٌة من مبادرة

  .تنموٌا المحلً المجتمع مشاركة مفهوم وتجذٌر والتواصل

 المواهب تنمً وثقافٌة فنٌة فعالٌات على المهرجان وٌشتمل

 خالل ٌقام كما. بالطفولة وتحظى الشبابٌة واالبداعات

 البٌع فرصة المحلً المجتمع امام ٌتٌح بازار المهرجان

.البٌتٌة االحتٌاجات وتأمٌن والشراء









-:مهزجان شجزة المحبت ألعياد الميالد 

 مٌالد بمناسة لالحتفال األول كانون شهر فً سنوٌا وٌقام•

 والبذل الحب معانً من المٌالد ٌحمله وما المسٌح السٌد

 وتزدان المٌالد شجرة تقام حٌث .النفوس وتصافً والعطاء

 المكان جمالٌة المدٌنة ٌعطً مما واالضواء بالزٌنة المدٌنة

 وفقرات بازار على المهرجان وٌشتمل ،المناسبة وسحر

 دٌنٌة وترانٌم وفقرات المٌالد فرح هم الذٌن لالطفال

 على األطول المٌالد شجرة وتعد هذا.المٌالد وصلوات

 الزائرٌن من كبٌر بحشد وتحظى األوسط الشرق مستوى

.والمصورٌن







 -:المتاحف والمعارض

ٌوجد فً مدٌنة الفحٌص البلد متحف كنٌسة الروم االرثوذكس •
والذي ٌشتمل على صور رؤساء الكنٌسة لمدٌنة الفحٌص منذ 

وٌشتمل على لباس الكهنة وقرابٌن وادوات ،عدة عقود 
.المناولة والتكرٌس التً استعملت قدٌما

 ورواق فنً معرض البلد الفحٌص مدٌنة فً ٌوجد كما•
 التشكٌلً الفن لمشاهٌر فنٌة معارض فٌة ٌقام حٌث،البلقاء

ROSE معرض مؤخرا افتتح كما.التصوٌر وفن والكالسٌكً
HILL ًتحف على المعرض وٌحتوي ،العاللً منطقة ف 
.واكسسوارات وبراوٌز طبٌعٌة ومناظر شرقٌة







 الفحٌص مدٌنة فً السٌاحة محور حظً وقد•
 والخطط واألنشطة البرامج من بنصٌب
 –2009المحلٌة التنمٌة خطة فً التنموٌة
 فاعلة وبمشاركة البلدٌة اعدتها والتً 2011

 العاملة ومؤسساته المحلً المجتمع قبل من
-: والخطط البرامج هذه ومن

• 



 

 ووضعها للمدٌنة السٌاحٌة المكانة ٌزتعز•

.الوطنٌة السٌاحٌة الخرٌطة على



 االنشطة خالل من السٌاحٌة الخدمات مستوى رفع فً المساهمة•
-:التالٌة

 خرٌطة ٌتضمن للمدٌنة سٌاحً كدلٌل وبروشور كتٌب وإصدار اعداد•
 والمواقع السٌاحٌة  الخدمات اهم عن ومعلومات للمدٌنة سٌاحٌة

 للزائرٌن وتزوٌدها المدٌنة فً والسٌاحٌة والتراثٌة الطبٌعٌة والمرافق
.والمهتمٌن

  المحلٌة  األقتصادٌة التنمٌة فً فً ودورها السٌاحة باهمٌة التوعٌة•
 برنامج مع بالتعاون المحلً المجتمع وأبناء البلدٌة موظفً بمشاركة

.سٌاحة

رفع مستوى الخدمات والبنٌة التحتٌة التً تخدم السٌاحة من خالل •
.إقامة مراكز الزوار والمرافق الصحٌة والعامة

اقامة موقع شعلة دائم كرمز للمواسم واالحتفاالت الوطنٌة والدٌنٌة * 



-:المساهمة فً تروٌج الفحٌص سٌاحٌا من خالل االنشطة التالٌة •

التروٌج اإلعالمً لالماكن السٌاحٌة والتراثٌة فً البلدٌة بالتعاون •
.والتنسٌق مع وزارة السٌاحة

.مخاطبة وزارة السٌاحة لوضع الفحٌص على الخرٌطة السٌاحٌة الوطنٌة•

 الثقافٌة المهرجانات القامة والثقافة السٌاحة وزارتً مع التنسٌق•
.مأسستها على والعمل السنوٌة واالحتفالٌة

 التراثً الطابع تبرز والتً واالحتفالٌة الثقافٌة المهرجانات إقامة•
 لعٌد الفحٌص ومهرجان  الربٌع مهرجان مثل للمدٌنة والحضاري

.المٌالد

  



 والتً المقترحة السٌاحٌة المشارٌع ومن•

 المحلً المجتمع قبل من اولوٌة على حظٌت

 التنمٌة وخطة االستراتٌجٌة الخطة ضمن

 التراثٌة القرٌة مشروع للبلدٌة المحلٌة
. للمشروع ملخص وتالٌا . الفحٌص لمدٌنة

 



مشزوع إعادة إحياء مىقع القناطز التزاثي في 
مذينت الفحيص

-مكونات المشروع ؛•

 سٌتم والتً القدٌمة االبنٌة من مجموعة -:القناطر مجمع -1

 المجمع وسٌضم استخداماتها مع ٌتالئم بما وتجهٌزها ترمٌمها

.للزوار ومركز‘تفاعلً تقلٌدي تراثً،ومطعم متحف

 كما،المرممة القائمة واالبنٌة الساحة ستضم -: القناطر ساحة -2
 الطابع مع تتماشى الساحة ضمن جدٌدة ابنٌة اقامة سٌتم

 وسوق،الذواقة مطعم على المشروع وسٌشتمل.الموجود التراثً
.الٌدوٌة والحرف الفنون وسوق،الممٌزة التقلٌدٌة لالطعمة



-:االيزاداث المتىقعت

 أي %25 تعادل األشغال نسبة أن افتراض تم•
 األولى السنة فً زائر الف 73 ٌعادل بما

.للتشغٌل

.دٌنار 15معدل انفاق الزائر ٌبلغ •



اٌرادات معدل انفاق 
الفرد   

(دٌنار)

عدد االفراد 
سنوٌا

1,095,000 15 73,000



 جدوى دراسة المقترح للمشروع اعدت وقد•
 البلدٌات تطوٌر برنامج قبل من اقتصادٌة

 طورت ، USAID الشعبٌة المشاركة وتعزٌز
 وتقدمت. للتخاصٌة التنفٌذٌة الهٌئة قبل من

 والقرى المدن تنمٌة لبنك بالمشروع البلدٌة
 االداء حسن الى المستندة المنح برنامج ضمن

.
 



ر من المدينة  صى







http://www.fuheis.net/2008/News/screen.php?vgbxiferp=&vgberutcip=493





