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ضمه مشروع التنمية السياحية للبلديات

المقترح مه

بنك تنمية المدن والقرى

 



  فكرة المشروع

  
 المدن تنمية بنك حصول خالل من المشروع فكرة جاءت

 التنمية مشروع ضمن والتميز اإلبداع جائزة عمى والقرى
 وترويج تسويق عن عبارة والمشروع ، لمبمديات السياحية
عادة السياحية لممواقع .  المنطقة ضمن لها تأهيل وا 



مبررات المشروع 

اىتىصُح اىحنىٍُح تئقاٍح ٍشاسَغ سُاحُح ضَِ ٍششوع 1.

اىتَُْح اىسُاحُح ىيثيذَاخ اىَقتشذ ٍِ تْل تَُْح اىَذُ 

.واىقشي

.وخىد اىَىاقغ  اىسُاحُح واألثشَح  فٍ اىَْطقح واىغُش ٍؤهيح2.

.تطىس اىحشمح اىسُاحُح وصَادج ػذد اىسُاذ اىسْىَح ىيََينح 3.

.إٍناُّح إَداد اىتَىَو إلّشاء ٍثو هزا اىَشاسَغ 4.



المشروع على المستوى الوطنً  اهداف

تؼضَض دوس قطاع اىسُاحح تاػتثاسٓ سافذاً ٍهَاً ٍِ سوافذ 1.

.االقتصاد اىىطٍْ 

تفؼُو ٍساهَح اىسُاحح فٍ اىتَُْح اىثقافُح واالقتصادَح 2.

.واالختَاػُح 

االهتَاً تاِثاس اىتاسَخُح واىَحافظح ػيُها وتشوَدها ػاىَُاً 3.

.وٍحيُاً 

.ّشش اىىػٍ اىسُاحٍ اىَحيٍ 4.



المشروع على المستوى المحلً  اهداف

إَداد ٍؼاىٌ حضاسَح راخ طاتغ سُاحٍ ضَِ ٍْطقح تيذَح 1.

.اىحسُُْح اىدذَذج 

.سفذ ٍىاسد اىثيذَح ٍَا َساػذها ػيً اىىفاء تاىتضاٍاتها 2.

.خيق فشص ػَو ىيؼاطيُِ ػِ اىؼَو 3.

.  تَُْح االقتصاد اىَحيٍ ىيَْطقح 4.



وتنفٌذ المشروع  ادارة

 واإلىُح اىَْهدُح إلػذاد واىتشاسك تاىتشثُل اىثيذَح ستقىً    

 خهاخ ػذج ٍغ  اىسُاحُح اىَشاسَغ وتشغُو إلّشاء اىَقتشحح

 اىسُاحح ووصاسج اىثيذَاخ ووصاسج واىقشي اىَذُ تَُْح تْل ٍْها

 تأهُو ػيً اىثيذَح ستؼَو حُث .اىدهاخ ٍِ وغُشها واِثاس

 , ىيَشاسَغ اىَتناٍيح اىَشافق وإّشاء اىسُاحُح اىَْاطق

 واىَناتة واىششماخ واِثاس اىسُاحح وصاسج ٍغ واىتْسُق

 ىيَىاقغ اىسُاحُح اىخاسطح ضَِ اىَْاطق تيل ىىضغ اىسُاحُح

 . ىها واىتسىَق واىتشوَح اىسُاحُح



المشارٌع والمواقع المنوي تأهٌلها 

 ٍششوع تأهُو وإّشاء ٍشمض صواس قيؼح ػُْضج األثشَح.

 ٍششوع تحسُِ وتدَُو اىطشَق اىذوىٍ ىيَْطقح.



.مشروع تأهٌل وإنشاء مركز زوار قلعة عنٌزة األثرٌة 

:اوالً 





لمحة عن الموقع

 

  اىدذَذج اىحسُُْح تيذَح ٍْطقح ضَِ األثشَح ػُْضج قيؼح تقغ   

 وػيً , اىهاشَُح ٍْطقح ٍِ اىدْىتُح اىَْطقح فٍ تقغ حُث,

 اىذُّا ػداب احذ األثشَح اىثتشاء ٍذَْح إىً اىَؤدٌ ػُْضج تقاطغ

  . مٌ 45 َقاسب ٍا ٍسافح اىسثغ



وصف المشروع

    

 ورىل األثشَح ػُْضج ىقيؼح وتشوَح تسىَق ػِ ػثاسج اىَششوع   

 ىيضواس ٍشمض واّشاء اىسُاحُح اىَْطقح تأهُو خاله ٍِ

 اىسُاحُح اىثشاٍح ٍِ وغُشها فْذقُح وغشف سُاحُح واستشاحح

  .اىَْطقح تحتاخها اىتٍ



مشروع تحسٌن وتجمٌل الطرٌق الدولً للمنطقة

:ثاُّاً 





لمحة عن الموقع

    

 َشتظ اىزٌ اىذوىٍ اىطشَق ػيً اىدذَذج اىحسُُْح تيذَح تقغ    

 استشاحح تَثاتح اىطشَق هزا َؼتثش حُث , تدْىتها اىََينح شَاه

 أصحاب ٍِ اىطشَق وٍشتادٌ واىحداج ىيسُاذ تىقف ّقطح او

. واألهاىٍ واىْقو اىشحِ



وصف المشروع 

تأهُو اىطشَق اىذوىٍ ورىل ٍِ  اػادجاىَششوع ػثاسج ػِ      

:خاله 

. االداسَحاىَذاخو ىيحذود  واّشاءتحسُِ واخهح اىطشَق . 1  

.صساػح اىَْطقح اىىسطُح ىيطشَق وتشدُشها . 2  

. االػالُّح اىىحاختىحُذ ىىُ اىَحالخ ووضغ . 3  

.اىَشاسَغ االستثَاسَح اىسُاحُح ىَشتادٌ اىطشَق اّشاء. 4  

.وشىاسع اىخذٍاخ  واالسصفحٍَشاخ اىَشاج  اّشاء. 5  


