
 مقدمة تقرير عن مشروع البحر االحمر 

بها، أّما بعد، أضع بين أيديَُكم باقة من المعلومات عن موضوع في غاية   -تعالى-بسم هللا الّرحمن الّرحيم، والحمد هلل رب العالمين على نعمة العلم والبحث الذي أكرمنا هللا 

اصة بالمملكة العربية السعودية، حيث يعد مشروع البحر األحمر بأنّه أحد الخ 2030األهميّة أال وهو مشروع البحر األحمر، وهو أحد المشاريع التي تّم اعتمادها من خالل رؤية 

ة في  كما أنه من المشاريع السياحية التي تستهدف خلق فرص سياحية واستثمارية كبيرة على أراضي المملكة لجعلها واحدة من أكبر الدول المتقدم كنوز الطبيعة الخفية في العالم،
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، فهو يعتبر مشروًعا ضخًما يعتبر هذا المشروع من المشاريع الّسياحيّة التي ستحقق أهداف اقتصادية وحضارية كبيرة، حيث سيعود بالمنفعة والخير على أراضي المملكة

بلة سياحية عالمية تتمتع بمعايير جديدة للتنمية المستدامة، ودعم المجتمع  سيساهم في إحداث نقلة نوعية في قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية، كما يستهدف إنشاء ق  

 :المحلي، ومن أهمية الحديث حول هذا المشروع سيتم بيان بحثًا شاماًل حول مشروع البحر األحمر بالفقرات اآلتية

 ر أهداف مشروع البحر األحم 

يرتكز عليها، فقد تّم وضع هذه األهداف من أجل تطوير المملكة في مختلف المجاالت االقتصادية والثقافية والتعليمية   يُعتبَر مشروع البحر األحمر بأّن له العديد من األهداف التي

 :واالجتماعية، وتتمثل هذه األهداف كما يلي

 .كةجذب عدد كبير من الرحالت السياحة الداخلية والخارجية، التي تساهم في استغالل الثروات السياحية على أراضي الممل •
 .في المجاالت االقتصادية والثقافية التي تمكنهم من تحقيق كامل إمكاناتهم إيجاد العديد من فرص العمل للشباب •
 .إنشاء بعض من الغرف الفندقية التي يتم تجهيزها الستقبال السائحين، باإلضافة إلى وحدات سكنية أخرى •
 .تجع ومراسي خاصة بيخوت السائحينالعمل على إنشاء مطار عالمي مختص بالوجهات المختلفة للمن  •
 .إنشاء مرافق ترفيهية وسكنية، واالهتمام بتطويري أكثر من عشرين جزيرة من جزر البحر األحمر •

 مدينة نيوم الصناعية أوكساجون ويكيبيديا : شاهد أيًضا

 رحم مميزات مشروع البحر األ

لتابعة لصندوق االستثمارات العاّمة، يعتبر مشروع البحر األحمر إحدى الوجهات الّسياحيّة التي تهتم بجذب السيّاح من مختلف أنحاء العالم، فهو من أبرز المشاريع الُكبرى ا

 :حيث يحتوي على مجموعة من الفوائد والمميزات ومن أبرزها ما يلي

 .دق ذات جودة عاليةيحتوي على مجموعة كبيرة من الفنا •
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 .يحتوي على آثار ذات أهمية تاريخية كبيرة والتي تتمثل بمدائن صالح •
 .فيال على الجزر  100تمتلك عدد كبير من الفيالت بحيث تصل إلى   •
 .احتوائه على محمية طبيعية تُوفّر للسائح إمكانية لرؤية الحياة الطبيعية للكائنات الحية •
 .ياحية ومنها الغوص بين الشعاب المرجانية، والسير بين البراكين الخامدةممارسة العديد من الهوايات الس •

 لكة العربية السعوديةيوجد مشروع مدينة نيوم في شرق المم: شاهد أيًضا

 ر عوامل الجذب في مشروع البحر األحم

البحر األحمر من أجمل الّسواحل  ل يُعتبر أحد أكبر وأضخم الَمشاريع التي ستساهم في تقدم المملكة العربية السعودية بشكل واضح وملموس، وتنطلق تلك األهميّة في كون ساح

 :عدد من النقاط األساسية، حيث جاءت هذه النقاط وفق اآلتي حول العالم، باإلضافة إلى

 .تتمتع المنطقة الجغرافية للبحر األحمر بطقس دافئ ومناسب للسياحة في أغلب أوقات السنة •
 .ر األحمرإمكانية ممارسة عدة تجارب بحرية بسبب مناسبة درجة حرارة مياه البح •
 .يتواجد بالقرب من المشروع العديد من المواقع األثرية التاريخية •
 .يتمتع بعدد من الجزر التي تتميز بطبيعتها المميزة بين البحار والجبال •
 .يضم مكان المشروع العديد من أماكن البراكين الخامدة، مما يجعل الزوار تحظى بتجربة فريدة للمغامرة •

 معلومات عن مطار البحر االحمر الجديد : شاهد أيًضا

 شروع البحر االحمر خاتمة تقرير عن م

وضوعات ترتبط ارتباًطا وثيقًا بهذا وهكذا وصلنا إلى السُّطور األخيرة لهذا التقرير الذي تناولنا من خالله باقة من المعلومات حول مشروع البحر األحمر، حيث تناول عدة م

أهمية الحديث حول هذا الموضوع قُمنا عبر فقرات البحث بتعريف القارئ حول بعض   ومن المشروع، فهو يعد من المشاريع التي لها دور كبير في النهوض بالقطاع السياحّي، 

بحر األحمر، ونختم أخيًرا من المعلومات عن مشروع البحر األحمر، وقد أوضحنا في الموضوع أهداف مشروع البحر األحمر، حيث انتقلنا في الحديث حول مميزات مشروع ال

 .وع البحر األحمرعوامل الجذب في مشر  في التعرف على
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