
 مقدمة تقرير عن مشروع البحر االحمر

ٌة قفزة نوعٌة، حٌث أنه ٌربط مشروع البحر األحمر قفز بنهضة المملكة العربٌة السعودٌة من الناحٌة التجارٌة والسٌاح

الممرات التجارٌة بٌن دول الخلٌج، وسٌضع المملكة السعودٌة على خارطة السٌاحة الدولٌة، كما ان المشروع ٌشوق 

السٌاح على اكتشاف مغامرات البحر األحمر، والتعرف على الثقافة والحضارة لهذه المنطقة المتمٌزة على الساحل الغربً 

 .[1] السعودٌةللمملكة العربٌة 

 تقرير عن مشروع البحر األحمر

ٌعتبر مشروع البحر األحمر من أعظم المشارٌع الرٌادٌة للمملكة العربٌة السعودٌة،لما فٌه من معالم ومظاهر حضارٌة 

قة البحر األحمر، وفٌما ٌلً وثقافٌة لجذب العدٌد من السٌاح األجانب،والذي ٌستعرض الحٌاة البرٌة والبحرٌة فً منظ

 :سندرج تقرٌر مفصالً عن المشروع

  المالمح الرئيسية لمشروع البحر األحمر

ٌعتبر مشروع البحر األحمر من اضخم مشارٌع السعودٌة لخلق فرص عمل إستثمارٌة، وكسب أهتمام السٌاح بشكل كبٌر 

 : إلى إقلٌم المملكة، كما ان المشروع ٌتضمن ما التالً

  مشروع البحر األحمر على محمٌة طبٌعٌة تمنح السائح تجربة فرٌدة من نوعها لمشاهدة المظاهر ٌحتوي

 .الخالبة للحٌاة البحرٌة والبرٌة

 الحفاظ على التراث الحضاري الثمٌن وهً مدائن صالح. 

 إكتشاف التنوع الحٌوانً والنباتً فً المنطقة. 

  ومشاهدة جمال البراكٌن الخالبةُتتٌح للسائح ممارسة الغوص بٌن الشعب المرجانٌة. 

 أهداف مشروع البحر االحمر

مشروع البحر األحمر تم طرحه لتحقٌق العدٌد من األهداف من أجل النهضة بإقتصاد المملكة، وتوفٌر العدٌد من فرص 

  : العمل للشاب السعودي فً العدٌد من المجاالت ومن تلك األهداف التالً

  فً مختلف المجاالت من مشروع البحر األحمر  مل للشباب السعوديألف فرصة ع 07تأمٌن ما ٌقارب. 

 توفٌر مطار خاص لوجهات السائحٌن، وتوفٌر مراٍس خاصة بالٌخوت السٌاحٌة. 

 بناء العدٌد من الفنادق والمرافق السٌاحٌة والترفٌهٌة لجلب عدد كبٌر من السٌاح األجانب. 

  ً07األحمر التابعة للمملكة العربٌة السعودٌة من أصل  جزٌرة من جزر البحر 22العمل على تطوٌر حوال 

 .جزٌرة

 تطوٌر وتنوٌع الخدمات الترفٌهٌة لجلب ما ٌزٌد عن ملٌون سائح للمملكة. 

 أقسام مشروع البحر االحمر

ٌّاح لما ٌحتوي من الكنوز الطبٌعٌة والجمالٌة، وٌه وذلك لما ٌحت  ٌعتبر مشروع البحر األحمر محط أنظار العدٌد من الس

 :المشروع من أقسام عدٌدة ومكونات جمٌلة نستوضحها كما ٌلً

 ٌضم المشروع مراسً وموانئ فاخرة للبواخر القادمة من وجهات سٌاحة مختلفة. 

 ٌتمٌز مشروع البحر األحمر بالمناظر الخالبة من براكٌن خامدة وجبال خالبة وصحاري شاسعة. 

 ٌتمٌز مشروع البحر األحمر بالمعالم تراثٌة وثقافٌة عدٌدة. 



   فندق ومنتجع تتضمن على حوالً ثمانٌة آالف غرفة فندقٌة ضمن معاٌٌر  07العمل على بناء ما ٌقارب

 .عالمٌة

 ةلكجزٌرة من الجزر الواقعة على سواحل المم 22عقار سكنً منتشرة على  0077  ٌحتوي المشروع على. 

 أماكن االستجمام والترفٌه المتنوعة مثل مالعب القولف و محطات الغوص ٌضم المشروع. 

 مميزات مشروع البحر األحمر

،والتً تحاول 2707ة ضمن تطلعات لكٌعد مشروع البحر األحمر من المشارٌع العمالقة التً عملت على إنجازها المم

 : هم ممٌزات مشروع البحر األحمرة، نستعر فٌما ٌلً ألكتعزٌز األعمال وجذب السٌاح إلى أراضً المم

 ٌعمل مشروع البحر األحمر بنظام الطاقة النظٌفة من خالل أنظمة الطاقة الشمسٌة والطاقة المتجددة. 

 الحفاظ على آثار مدائن صالح ذات األهمٌة العرٌقة والتارٌخٌة. 

 ٌتضمن المشروع محمٌات طبٌعٌة ومناظر خالبة للحٌاة البرٌة والبحرٌة. 

 روع العدٌد من المرافق لمساعدة السائح على ممارسة هواٌاته، والتمتع بالطبٌعةٌوفر المش. 

 موقع مشروع البحر االحمر الجديد

ا بٌن  ًٌ ٌعتبر مشروع البحر األحمر المشروع األضخم على الساحل الغربً إلقلٌم للمملكة السعودٌة والذي ٌقع جغراف

ٌّز بجزر تلك المنطقة التً  277ً الغربً بطول منطقتً الوجه وأملج، وعلى امتداد الشرٌط الساحل كٌلو متر ، والذي ٌتم

اضافت برونقها لمسة الطبٌعة و عظمة ابداع الخالق فً تالقً زرقة السماء مع تالطم امواج البحر، فضاًل عن الشعب 

المرحلة األولى من مشروع المرجانٌة التً تضٌف إلى جمالٌة البحر والمناظر الطبٌعٌة الخالبة، حٌُث من المتوقع انتهاء 

مٌالدي، والتً ستشهد تطوًٌرا فً المٌناء والمطار، والفنادق والمساكن  2722البحر األحمر مع نهاٌة العام الحالً 

 .[2] م2707الضخمة، والعدٌد من البنى التحتٌة لٌنتقل بذلك المشروع إلى الواقع الملموس الذي سٌكتمل مع حلول عام 

 


