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خطة تحسين املشهد الحضري 
باالمانة و البلديات بمنطقة عسير 

تطوير الخدمات البلدية                     االرتقاء بالتراث العمرانى 

تأهيل النسق العمرانى                        معالجة التشوه البصرى
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توجيه سيدي قائد األمة 
ن  يفي  ن الشر خادم الحرمي 

الملك سلمان بن عبدالعزيز رعاه هللا 

  دددددددددد(
 
 و ا دددددددددددا

 
 نا حددددددددددا

 
ى هددددددددددد ت انوب دن تنددددددددددحن بورنددددددددددا نمح  ددددددددددا

عدددددددددددد  ـاـدددددددددددة اـن و سددمعمم معنددي العالدددددددددددددددددددددددي يحذددده  بددك عـددى 

.)عـى تحقيق  لك

توجيه سمو ولي العهد 
األمي  محمد بن سلمان رعاه هللا 

تددد  را مدددا تبدددداا نجدددب الن ددداأ بر ادددة ه و دن ددد  الدددر    دددت ال)

دددامن القددددح  ـددددو ي  دددد   انددددك  سددددحاعد  ددددبا  هدددده  تبندددد  عـددددى مود

انمددددددددة نامددددددددي هدددددددده  الدولددددددددة و  ددددددددت  ددددددددرو  بال ددددددددة الجددددددددعح ة و 

.( سحاعد  بابنا سيفاجئ هها الحطن العالي من  ديد

Key plan

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

2

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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مرنا بك وانحن  لك رون دي تمخير
ُ
ـوبد لنا من  دن نمخه زمام املبار   لذحقيق ما د

ق دمر القيار  النرامة بمن تنحن ب
 
حق

ُ
:ورنا ولوي ن

بنى على مكامن القوة
ُ
ت وأن شبابنا سيفاجئ العالم مننموذج رائد  يحتذى به

جديد

Key plan

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

123
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نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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ثقاـة 
االن از 

اذا كان  ال يهمك نسب الفضل ملن،
ن ستتتتحقق املزجتتزات فنجتتاء الجتتزء هتتو متت

.نجاء الكل 

يط تكتتتتتون القيتتتتتادة بالقتتتتتدوة و يكتتتتتون التخطتتتتت
  و التنفيتتتتتتتتتتتتتتتذ ال مركتتتتتتتتتتتتتتتزي لتتحقتتتتتتتتتتتتتتت

م
ق مركزيتتتتتتتتتتتتتتتا

. الجودة املطلوبة

العمتل هي قدرتك على تكتوين فريتق مميتز ثتم
 بأتجتتتام هتتتدا محتتتدد ووا تتت  و قتتتدرتك

أ
معتتتا

ة لكتتل علتى تفعيتتل استتخداه املهتتارات الفرديت
عضو في اتجام تحقيق الهدا العاه

ذلتتتك هتتتو الوقتتتود التتتذي  يحتتتول عمتتتل االفتتتراد 
.العاديين الى نتائج غير عادية 

إن هللا»تفعيتتتتتتل مقصتتتتتتد الحتتتتتتدي  الشتتتتتتريف 
«يحب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه

ز مذعة االن ا

وحد  
القيار  

تنمية  وأ 
الفراق

االتقان و 
م ليس االتما

Key plan

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

آليات 
رالذطحا

مبادرات األمانة والبلديات لتحسين
املشهد الحضري 

لى استراتيجية تطوير عسير وتقوه ع
تفعيل مبتتتتتتدأ االستدامتتتتتتة 

(يةاالقتصاد–االجتماعية –البيئية ) 

مبادرات أخرى داعمة 

-:فى كل القطاعات بعسير  والسيما القطاع البلدي، سُيتبع املنهج اآلتي
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نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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اـية  بما يتماش ى مع ت سيق طا ع الذجميي العمرانى واملعما   ضرورة  قة من واالستفادة من التنوع الجغرافى والسكانى والثقافى التراثى املميز لكل منطهحاة املنطقة الج ر
مناطق عسير

بيشة •

طريب•

العرين•

تثليث•

أبها•

احد رفيدة•

بللقرن•

تثليث•

بني عمرو•

السودة•

بللسمر•

منعا•

رجال ألمع•

محايل•

بارق•

المجاردة•

البرك•

الحريضة•

مدخم عام Key plan

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

5

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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مبادرات التحول الوطني 

المرتبطة بالقطاع البلدي
مبادرات التحول الوطني 

المرتبطة بالقطاع البلدي

تحسين الخدمات البلديةتأهيل مواقع التراث العمرانيتطوير النسق العمراني

إنارة و تطوير محيط الحصون 

والقالع والقصبات التراثية

اعادة تأهيل و تطوير القري 

التراثية

تطوير األسواق الشعبية

تطبيق تصنيف المطاعم 

الية متابعة المشاريع

التراخيص و متابعة اعمال البناء

متابعة النظافة ومخلفات البناء

ركائز 

استراتيجية تنمية 

عسير

االستدامة 

البيئية 
االستدامة 

االقتصاد

ية

االستدامة 

االجتماع

ية

تصميم و تطوير حي نموذجي

تصميم  طريق رئيسي نموذجي

مراكز الخدمة على مداخل المنطقة

المحافظة على المواقع الطبيعية 

(..الخ.…–عناصر الفرش -الصيانة -إعادة التأهيل )ويشمل التحسين والتجميل 

تطوير منظومة االستثمار

قطاعات التطوير بالمستوى البلدى

.تطوير آليات وإجراءات الرقابة

تحسين آليات تنفيذ المشاريع

التراخيص و متابعة اعمال البناء

تطوير أنظمة إدارة النفايات البلدية 

.تحسين إيرادات وزارة البلديات ىمعالجة التشوه البصر

انسنة المدن

هيئة /مبادرة عسير 

السياحة 

إنشاء وتطوير المباني

والمرافق البلدية
.تحسين الطراز المعمارى للواجهات

انسنة المدن 

إنشاء وتطوير الطرق الحضرية

.إنشاء وتطوير المباني 

انسنة المدن 

المدن انسنة

معالجة التشوه البصرى

املبادرات الداعمةمحاور العملاملبادرات الداعمةمحاور العملاملبادرات الداعمةمحاور العمل

دعم وتمويل  دعم وتمويل 

ت
فا
هد
ست

ق م
قي
ح
ت

ت
فا
هد
ست

ق م
قي
ح
ت

التعامل مع المسطحات المائية 
صادية الميزة التنافسية لالنشطة االقت

انسنة المدن 
.تحسين إيرادات وزارة البلديات

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

يرتطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عس

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار•

.تحسين إيرادات وزارة البلدياتانشاء مركز استشفائي
انسنة المدن اواسط المدنتطوير 

معالجة التشوه البصرىالمناطق العشوائيةتطوير 

انسنة المدن المسارات الجبليةتطوير 

إنشاء وتطوير المباني البلديةانشاء مركز الشباب الحضري

محاور تم استحداثها للخطة

6

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

محاور تم تعديل منهجيتها
.تحسين إيرادات وزارة البلدياتمراكز الخدمة على مداخل المنطقة

محاور تم نقلها لقطاع اخر

المشاركة المجتمعيةالمسئولية المجتمعية للبلديات الصيانة-معالجة التشوه البصري معالجة التشوهات البصرية
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استراتي ية تطحار عسير
.  مشروع استراتي ية تطحار منطقة عسير•

.  دهدا  ومخر ات املشروع•

.منهجية ومراحم العمم باملشروع•

دنس امل يري / د : املتحدث 
هيئة تطوير عسير

دقيقة20: املدة 

.نطقةإ راك املعنيين والفئات املجذمعية  ى تطحار امل•
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Key plan

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3
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عسيرمنطقةتطحارهيئةتمسيس

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

مدخم عام
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تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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تأسيس هيئة تطوير عستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتير 
منطقتة فتي منطقتة عستير، حيت  تعمتل  الهيئتة  علتى رستم مالمت الجهدة املسدلولة عدن مسدذقبم البيئدة العمرانيدة ، لتصتب  1440/9/7/475بقرا  م لس الحز اا  ني  هتأسست هيئة تطوير عسير  بموجب 

:هاه ومههاخطط وا حة بموجب  اعطائها صالحيات وواملفق عسير  العمرانية، وضمان االلتزاه بمعايير التنمية املستدامة، وتوفير بنية تحتية متكاملة وحديثة، واالرتقاء بمستوى حياة املجتمع  و 

مددددا يلددددد م تنفيدددده الجدددددراما واملشددددروعات  دددددى املنطقددددة و تخدددددا أن تتتتتتابع  ▪
ات تحستتتين بالتنستتتيق متتتع االجهتتتزة املعنيتتتة وتطبيتتتق م شتتتر لضدددمان تنفيدددهها

.عتمدةوقياس كفاية االداء الحضرى عليها فى ضوء أهداا خطط التنمية امل

ذلتتتتك بمتتتتا فتتتتى–تمهيددددم االحيدددداا العمرانيددددة القا مددددة أن تشتتتترا علتتتتى ▪

ومعالجددددددددددة االحيددددددددددداا العشدددددددددددحا يةوتحستتتتتتتتتتتيهها -االحيتتتتتتتتتتاء التاريخيتتتتتتتتتتة  
 واجتماعيتتتتا واقتصتتتتاديا وامنوتطحارهددددا واال تقدددداا   ددددا 

م
 عمرانيتتتتتا

م
 وبيئيتتتتتا

م
يتتتتا

.واجراء ما يلزه لضمان تنفيذ ذلك

نفيتتتتتذ التتتتتتى تستتتتتهم فتتتتتى تضدددددحابن البنددددداا و سدددددذعماالت اال ا ددددد   أن تعتتتتتد  ▪

.مخططات تطوير املنطقة وتنميتها وإقرارها

ذطدددددحار الذ سددددديق و تنلددددديي الجهدددددحر بدددددين اال هددددد    ات الجدددددلة بيتتتتتتمان▪
 للدراسات والخطط املقررةاملنطقة 

م
.وتنميتها وفقا

-حاات ددا دن ترا ددع خطددن الذنميددة والجددراما واملشددروعات وترتيدد  دول▪

ات والهيئتتتتتتتعدددددددها اال هدددددد   الحنحميددددددة التتتتتتتى –ذات الصتتتتتتلة بعمتتتتتتل الهيئتتتتتتة 

ق وامل سستتتتتتتات العامتتتتتتتة والجمعيتتتتتتتات وامل سستتتتتتتات االهليتتتتتتتة بمتتتتتتتا يضتتتتتتتمن تحقيتتتتتتت
.التنمية املتوازنة فى املنطقة وإقرارها

ملة الخطددددن والد اسددددات واملخططدددات االسددددتراتي ية الشدددداتعتتتدأن ▪
.وبرامجها التنفيذية وإقرارها وتحديثها عند الحاجةللمنطقة

.وتنميتهاالسياسات العامة لذطحار املنطقة أن ترسم ▪

Key plan

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 
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تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير •

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9



«4.00سعت 2022/02/14بتاريخ ( 6)تحديث نسخة رقم » 

Key plan

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

-سلمانامللكالشريفينالحرمينخادهأمرصدر•

قةمنطتطويرهيئةإنشاءعلىباملوافقة-هللاحفظه

السموصاحببرئاسةمجلسلهايكون وأن،عسير

نائبامللكيالسمووصاحبعسيرمنطقةأميرامللكي

 عسيرمنطقةأمير
م
نمعددوعضوية،للرئيسنائبا

.برةالخذوي األهاليمنأعضاءوأربعةالحكوميةالجهات

جنةلللمجلسيكون أنعلىالهيئةإنشاءقرارتضمن•

يسرئنائبامللكيالسموصاحببرئاسةتنفيذية

ا  كاعددوعضوية،عسيرمنطقةتطويرهيئةمجلس

.الخبرةوذوي املجلسأعضاءمن

عسيرمنطقةتطحارهيئةبإنشااامللويانمر

عسيرمنطقةتطحارهيئةتمسيس

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير •

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5
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متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7
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ما هي ؟
  تركتز علتى بحيتمشروع ي د  لحضع    اة و تح ك استراتيجت لذطدحار منطقدة عسدير 

مثتتتتتل قدددددة امليدددددت  الذناـسدددددية للمنطتطتتتتتوير قطاعتتتتتات وأنشتتتتتطة  اقتصتتتتتادية تعتمتتتتتد علتتتتتى 
.ات املنطقةتحـير ـرص العمم البناا و نالطبيعة الجغرافية املتنوعة وتساعد في 

أين ؟
.الجغرافية ملنطقة عسيرـامم املساحة يشمل املشروع 

كيف؟
ـاـددة ـئدداتو مبتتادرات التطتتوير تطددحار   اددة املنطقددة ستتيتم  فتتي املجذمددعبالشددرا ة مددع 

قطاعدات تنفيده املبدار ات مدع المدن و قرى عستير و ستشترا هيئتة تطتوير عستير علتى 
.الحنحمية و ملسسات القطاع الخاص  ت املنطقة

؟متى
يتتز علتتى متتع الترك. الخمددس سددنحات القارمددةستتيتم تنفيتتذ مبتتادرات  رنيتتة املنطقتتة ختتالل 

.املكاسب الضروريةتنفيه

االستدامة 

البيئية 

االستدامة 

االقتصاد

ية

االستدامة 

االجتماع

ية

معالجة التشوم البصرى فى املدن•
االستفادة املثلى من الثروات الطبيعية•
معالجة العيوب التصميمة فى احياء املدينة•

االستدامة 

البيئية

تحسين مستوى جودة الحياة للسكان•
تحسين مستوى الصحة العامة•
معدعم الترابط االجتماعى بين افراد املجت•

االستدامة االجتماعية
تحفيز اقتصاد املدن •
دعم القاعدة االقتصادية للمدن•
توفير فرص العمل•
ى للدولةرفع مستوى املساهمة فى الناتج املحال•

االستدامة االقتصادية

Key plan

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير•

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

.مثل واالودية والبحيرات الطبيعية. التعامل والحفاظ على النظم االيكولوجية•
.ات الطبيعيةمثل الحدائق و الساحات العامة واملنتزهالتعامل مع الطبوغرافية املكانية دون املساس بها •
فادة متتن ميتتتام دعتتم التتنظم املحفتتزة لةستتتتدامة البيئيتتة باملشتتاريع مثتتتل استتتخداه الطاقتتة الشمستتتية واالستتت•

.االمطار فى الري 

مشروع الر اة والذح ك االستراتيجت لهيئة تطحار منطقة عسير
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نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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Key plan

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

عسيرومنطقةلهيئةاالستراتيجيوالتوجهالرنيةمشروع

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير•

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع
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تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1
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Key plan

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

مشروع الر اة والذح ك االستراتيجت لهيئة تطحار منطقة عسير
مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير•

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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Key plan

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

إشراك املعنيين والفئات املجتمعية في تطوير املنطقة

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير•

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

مشروع الر اة والذح ك االستراتيجت لهيئة تطحار منطقة عسير
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نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1
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إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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Key plan

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

ورش العمل واللقاءات

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير•

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

مشروع الر اة والذح ك االستراتيجت لهيئة تطحار منطقة عسير
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نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1
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إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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تصميم و تطوير حي نموذجي1-1

تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

نماذج لعناصر الفرش 1-5

ال سق العمرانى :الفجم االوب  

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6
التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

عبدهللا اب رلبحأ/ م: املتحدث
رئيس بلدية بللقرن 

ماهو النسق العمراني ؟

دقيقة40: املدة 

راغتتتات هتتتو العالقتتتة التبادليتتتة بتتتين ال تتتتل والف
ات العمرانيتتتتتتتتة واملكتتتتتتتتون ملالمتتتتتتتت  نظتتتتتتتتاه الفراغتتتتتتتت
جمتتتتتع البينيتتتتتة وشتتتتتبكات الحركتتتتتة واالتصتتتتتال وت

بعتتتتتتتتتتتتدين همتتتتتتتتتتتتتا النستتتتتتتتتتتتيج العمرانتتتتتتتتتتتتتي والطتتتتتتتتتتتتتابع 
.املعماري و العمراني للمنطقة 
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تجميي و تطحار حت نمح جت1-1
تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

نماذج لعناصر الفرش 1-5

ال سق العمرانى :الفجم االوب  

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6
التعامل مع  املسطحات املائية 1-7
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الفكرة1-1

  عن طراق اال تقاا بك 
 
رع لهي  ى الذجميي وبعد  لك  يقدم تجح هي النمح جى لومانة إلعذمار  ثي يشتخذا  البلدية باال تراك مع املجلس البلدي حت دو مخطن  ليجبح نمح  يا

 للمحاـفات رال م وزا   الشئحن البلدية والقرواة الخاـة بذحسين البيئة العمرانية 
ُ
:و يراعي التصميم ما يلى والذنفيه طبقا

.  وقع البلديةبما يتناسب مع طبيعة م( مداخل االحياء –الجسور و االنفاق –الجدران االستنادية –العالمات املميزة –الفراغات العمرانية و الساحات البلدية -مسارات املشام–الطرق )

المعايير1-2

الطرق و املسارات1-2-1
PATH & ROAD

الفراغات العمرانية والساحات والحدائق العامة1-2-2
NODE – SPACE

الجدران االستنادية و االسوار   1-2-3
WALL

الجسور و االنفاق1-2-4
CONECTIONS

منحنات الر يسية لوحياا بال سيا العمراني

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1
تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

18

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

تصميم وتطوير حي نموذجي1-1
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ذنقلدين عند تجميي الطرق راخم الحت ه ي د  مراعدا  تحقيدق الذدحازن بدين احذيا دات  ميدع امل
 مددا ومسددذخدمي النقددم العددامه و ا رددا الددد ا ات الهحا يددة وسددا قي املر بدداتليشددمم املشددا ه

مشدا  يح د  دن تجميي الشحا ع الحضراة النا حة التا تسهي  ت خلق بيئة  هابدة ومراحدة لل
:لذالتان عار واملعايير القياسية للذجميي لجميع املسذخدمين و ت عـى النحح ااتباع

. خالى من العوائق مجال مشام  بعرض مناسب  توفير •

التعتتتترض بهتتتدا الحمايتتتتة متتتن درجتتتتات الحتتترارة امللتهبتتتتة و امللددددوت ودمدددا ن االنذلددددا  والجلددددح تتتتوفير •

.ألشعة الشمس خاصة أثناء أشهر الصيف

.لحماية االطفال من سيارات  ( هاند ام –اشجا  )ححا   طبيعية توفير •

لبتتات ذات ومتتا إلتتى ذلتتك متتن املتطتتتوفير مبتتادو الوصتتول الشتتامل معتتابر ومنحتتدرات فتتي األرصتتفة يجتتب •

.لسن  ل وم  وي االحذيا ات الخاـة و  با  االعالقة بصورة عادلة في جميع جوانب التصميم 

فة و الجررو ات اخذيا  محار و خامات  • حس  طبيعة محنع البلدية ذات  طابع لوـ 

ددفة • فممي عنجددر  ددمحلية الذجددمييضمممن معممايير معينممن لضمممان اخذيددا  مددحار وخامددات ل ـ 

ارات املشام لكل من مسار حركة األليات بالشوارع و مست سيق و تنليي وحدات اإلضاا  التطبيق 

.مثل التش يل الخارجي لها  و اللون و امللمس ، شدة و نوعية 

ها بطريق املشام التعريفية و االرشادية و االعالنية بالنسبة ملوقعت سيق و تنليي لححات اللححات•

اهي عناـر منحنات الطراق

ة العالمات االرشادياملواد و الخامات لالرصفة االنارة(التاملظالت و املقاعد و سالت املهم) أثاث الشارع ضراءمسارات املشام والتشجير واملناطق الخ مسارات االليات

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1
تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

الطرق و املسارات1-2-1



«4.00سعت 2022/02/14بتاريخ ( 6)تحديث نسخة رقم » 

فة واملماش   ومسا ات املشا  االـ 

منطقة الحا هة

املعماريتتتة تقتتع منطقتتة الواجهتتة بجتتوار ختتتط املبتتاني أو العقتتارات، وهتتي تتتوفر مستتتاحة لفتحتتات األبتتواب ودرج املتتدخل والعناصتتر
والخدمات وواجهات املتاجر والالفتات وواجهات العرض واملظالت واألنشطة

-:و يجب توفر بها ما يلي . املماثلة

.األراض ي / التغيرات الرأسية بين مستوى مجال املشاة ومستويات الطابق األرض ي يتعين معالجتها داخل املباني▪

.يتعين إنشاء منطقة الواجهة على نفس مستوى ومنسوب منطقة السير ▪

كما يتعين أن تكون مادة السط  مماثلة لتلك املستخدمة في منطقة السير▪

اة ويجبتعتبر منطقة السير منطقة خالية من العوائق لحركة املش
 خالية ووا حة 

م
 ورأسيا

م
.أن تبقى أفقيا

.توفير سط  صلب وناعم ومقاوه لالنزالق •

ب زيتتتتتتتادة عتتتتتتترض منطقتتتتتتتة الستتتتتتتير فتتتتتتتي األمتتتتتتتاكن التتتتتتتتي ستستتتتتتتتقط•

 مرتفعتتتتة متتتتن املشتتتتاة مثتتتتل املنتتتتاطق القريبتتتتة متتتتن مر 
م
افتتتتق أعتتتتدادا

.اة النقل العاه ومراكز التسوق الستيعاب  حجم حركة املش

منطقة الذ هيتات منطقة السير

ضمنتقع منطقة التجهيزات حي  يوجد أثاث الشارع، ويم ن أن تت
هذم املنطقة معدات الخدمات الالزمة واألشجار وأعمال تجميل
شاكاألراض ي ومواقف سيارات النقل العاه واملعالم األخرى مثل األك

(  ان و دت)مسا  الد ا ات 

التجهيتزات يم ن تضمين مسار الدراجات فتي مجتال املشتاة بتين منطقتة
الهوائيتتتتة بحتتتتره واملنطقتتتتة الطرفيتتتتة، وذلتتتتك لتزويتتتتد ستتتتائقي التتتتدراجات
.طريق مخصص لهم ومنفصل عن طريق السيارات

ة الشتارع تقع املنطقة الطرفية بجوار املواقف املوجودة بمحتاذا
ت  حتتارات الستتيارات، وتتتوفر املنطقتتة الطرفيتتة مستتاحة لفتتأو

ر وهتتتتتتتتذم املنطقتتتتتتتتتة مخصصتتتتتتتتة للمشتتتتتتتتاة النتظتتتتتتتتتا. بتتتتتتتتاب الستتتتتتتتيارات
سيارات األجرة أو الحافالت

ية  املنطقة الطـر

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1
تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

الحد من اسذخدام االنترلحك حيث ان اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
لي مخذلفة عن ا  ت االنتر لحك• انرا  املسذخدمة لذنليف انـز
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(تصميم االرصفة و المنحدرات )المشاة 

اةمواقع عبور املش

 فتتي وستتط الشتتوارع حيتت  يُ 
م
توقتتع حركتتة تقتتع معتتابر املشتتاة عنتتد نقتتاا تقاطعتتات الشتتوارع وأحيانتتا

مشاة كبيرة
ر املشتتاة وهتتتي يتعتتين تتتوفير معتتابر للمشتتتاة علتتى كافتتة الشتتتوارع الحضتترية لتتتتالئم متتع خطتتتوا ستتي-

ملقصتودة، كمتا املستارات املرغوبتة التتي يستل ها املشتاة بصتورة مباشترة للوصتول إلتى الجهتات اأقر
:يجب أن تتوافق معابر املشاة مع اإلرشادات الخاصة املو حة أدنام 

.تزويد كافة تقاطعات الشوارع بتجهيزات التح م باملرور-
:توضع على طول خطوا سير املشاة املفضلة-
.إلخ... تتوافق مع مداخل املباني والحدائق واملمرات• 
ستخده لتخطيط املسارات املفضلة للمشاة• 
ُ
.ت
.توفير معابر مشاة مرتفعة حي  يلزه تهدئة حركة املرور-

ع املحافظتة يتعين تصميم حواا األرصفة بحي  تمنع املركبات من الدخول إلى مجال املشاة، م
ات املتعلقتتتة وفيمتتا يلتتتي التوجيهتت. علتتى ستتتهولة ارتقتتاء وهبتتتوا املشتتاة متتتا بتتين مجتتتال املشتتاة والشتتتارع

بارتفاع الرصيف

اة تستتتتتهل منحتتتتتدرات الرصتتتتتيف متتتتتن إمكانيتتتتتة العبتتتتتور عنتتتتتد تقاطعتتتتتات الشتتتتتوارع وعنتتتتتد معتتتتتابر املشتتتتت
وتعمتتتتل . الوستتتتطية وفتتتتي املنتتتتاطق األختتتترى، حيتتتت  تكتتتتون هنتتتتاك حافتتتتة بتتتتين مكتتتتان امل تتتت ي والرصتتتتيف

لتتتتتتذين منحتتتتتتدرات الرصتتتتتتيف علتتتتتتى تستتتتتتهيل العبتتتتتتور ملستتتتتتتخدمي ال را تتتتتت ي املتحركتتتتتتة واألشتتتتتتخاص ا
.يجرون عربات
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ام شتتتتتتب ة متواصتتتتتتلة للمشتتتتتت
متتتزودة بأمتتتاكن عبتتتور امنتتتة
ن يستتتهل الوصتتتتول إليهتتتتا  عتتتت

طريق 
   تددددحـير إ ددددا ات مدددد ور  بدددد

.إ ا   عبح  املشا 

24

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

الطرق و املسارات1-2-1



«4.00سعت 2022/02/14بتاريخ ( 6)تحديث نسخة رقم » 

اماكن عبور املشام غير أمنة  توفير شب ة متواصلة للمشام مزودة بأماكن عبور امنة يسهل الوصول إليها 1

1

1

االثر الحالى ل يا  املعايير 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1
تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

1

املسمحأ اسذخدامها لذحقيق  لك ار الحد  من اسذخدام االنترلحك حيث ان  االنتر لحك ال يعذجر من املحا  ر املجاز    ت عملية الحـحب الشامم ـهح يتنانض مع محاـفات املح 
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املظالت 

( الخ...المظالت والمقاعد و سالت المهمالت)أثاث الشارع 

:يتم تصميم واختيار أثاث الشوارع بما يتماش ى مع االعتبارات التالية 
وهياكل الظل ووسائل اإلنارة واألشجار وعناصر األعمالإعدار م محعة نمح  ية تذضمن انثاث -•
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ر بثقاـددددددة إعددددددار  الذدددددددوازيتتتتتادة التتتتتتوعي 
يتتتات والحفتتتاظ علتتتى البيئتتتة بوضتتتع حاو 

مخصصه لذلك
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االنارة 

ه تتوفير إضتاءة تحتاج منتاطق املشتاة إلتى إضتاءة تتناستب متع األنشتطة التتي تقتع فيهتا، ويلتز 
توزيتتع الضتتوء م ثفتتة فتتي املنتتاطق التتتي يوجتتد بهتتا كثافتتة عاليتتة ألنشتتطة املشتتاة، كمتتا يجتتب

ولتتذلك . نتتة بالتستتاوي لتجنتتب األمتتاكن املظلمتتة التتتي متتن املحتمتتل أن تشتتكل أمتتاكن غيتتر آم
فلن تكون تركيبات إنارة الشوارع على أعمدة طويلة كافية

 لكونهتتتا مصتتتممة لتركيتتتز الضتتتوء علتتتى طريتتتق الستتت
م
ومتتتع . ياراتلستتتد احتياجتتتات املشتتتاة نظتتترا

بغتتتتي تتتتتوفير وين. ذلتتتتك، يم تتتتن دمتتتتج تركيبتتتتات اإلنتتتتارة املفصتتتتلة للمشتتتتاة فتتتتي تصتتتتميم األعمتتتتدة
:نظاه إضاءة للمشاة بطول كل الشوارع، على أن تكون بالخصائص التالية 

ا بتتأن تقتتل مستتتويات اإلضتتاءة فتتي كتتل منتتاطق مستتاحات الشتتو -• ارع عتتن ال يستتم  أبتتدم
الحدود الدنيا الالزمة ألمن الفرد وسالمته

فقيتتتتتتة ينبغتتتتتتي تصتتتتتتميم اإلضتتتتتتاءة الخاصتتتتتتة باملشتتتتتتاة بحيتتتتتت  تستتتتتتتوعب اإلضتتتتتتاءة األ -•
ظتالل والرأسية، وذلك بهدا تحسين مستوى األمن ومنع ظهتور عتدد مفترا متن ال

. أو السطوع 

ر انعمد  القجير  إنا   إضاـية وتدب عـى دما ن عبح  املشا  تـح

بغتتي عنتتد وضتتع أعمتتدة اإلنتتارة قتترب املبتتاني الهامتتة أو علتتى طتتول ممتترات الرنيتتة ، ين-•
.ة املحافظة على وضوء الرنية عبر هذم املمرات ، وتفادي اإلضاءة املفرط

دعمد  إضاا  م ور  بمح هات محازاة

اةإنارة أماكن املش
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• 
م
استخداه االضاءة املباشرة و تجنب االضاءة املنتشرة افقيا

.استخداه االضاءة املباشرة في ممرات املشام •
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  وعدم و حر التشجير درت الى تشح  بجري 
 
االنا   محزعة  شوم مذنر  وعـى ا عار متساواة لذحقيق الذذا ع البجري مع اسذخدام اضاا   ديد   منتشر  دـقيا

االضاا  املبا ر  و الر يسية 

االثر الحالى ل يا  املعايير :االنا  

11
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المواد و الخامات لالرصفة 

امللهر
 وغيتتتتتتر مغتتتتتتاير أو مبتتتتتتال  فيتتتتتته، ح

م
 بستتتتتتيطا

م
يتتتتتت  ان أن يكتتتتتتون املظهتتتتتتر العتتتتتتاه لهتتتتتتذم املتتتتتتواد ذا مظهتتتتتترا

فتي استتتخداه املتتواد البستاطه فتتي التصتميم الهتتي مقيتاس جمتتالي عامتة، يجتتب مراعتاة التناستتق
استخداه وعده وضع مواد مختلفة ومتعددة في منطقة واحدة، املحافظة على االستمرارية في

املحافظة على مظهر بسيط  ومتكاملمادة معينة، حي  إن هذم تعد من أبسط وسائل

االسذدامة
أثير مباشتر علتى إن إدراك تأثير اختياراتنا للمواد على املناخ الحضري له أهميتة كبيترة ، ألنته لته تت

املتواد املتراد استتخدامها فتي صحة السكان ونوعية الحياة، يجب مراعاة االستدامة عند اختيتار
ي عمتتتر تطبيتتتق تصتتتاميم البيئتتتة العمرانيتتتة حيتتت  إن املتتتواد يجتتتب أن تحقتتتق هتتتذا الشتتترا ستتتوءا فتتت

املواد أو في سهولة إصالحها وإعادة تأهيلها

السومة
لستتتالمة أن ال تكتتتون هتتتذم املتتتواد مهتتتددة لستتتالمة املستتتتخده، حيتتت  يراعتتتى فتتتي اختيارهتتتا مقتتتاييس ا

الكاملة لكل فئات املستخدمين

الجحر 
أن أن تكتتتون هتتتذم املتتتواد ذات جتتتودة عاليتتتة، حيتتت  تحتتتاف  علتتتى عمرهتتتا االفتراضتتت ي والتتتذي يجتتتب

، فمعيتتار
م
 بتتالعمر االفتراضتت ي لهتتذم املتتواد علميتتا

م
 ومقاستتا

م
الجتتودة هنتتا هتتو متتن أهتتم يكتتون محتتددا

تها وتكلفة إعادة املعايير التي يجب أن ال يتم التغاض ي أو التساهل بها ،حي  إن هذم املواد تكلف
 إن البتتتتتداء بمتتتتتواد عاليتتتتتة

م
الجتتتتودة متتتتتن البدايتتتتتة هتتتتتي خطتتتتتوم مهمتتتتتة وصتتتتتحية تأهيلهتتتتا عاليتتتتتة جتتتتتدا

 لضتتتتمان عتتتتده هتتتتدر املتتتتال العتتتتاه أو تعطيتتتتل الختتتتدمات بستتتتبب عتتتتده جودتهتتتتا والحا
م
جتتتتة اقتصتتتتاديا

العمر االفتراض ي للموادالستبدالها في وقت أقصر من

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 
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نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام
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تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
االبذعار عن اسذخدام االنترلحك حيث ان 

لي مخذلفة عن ا  ت االنتر لحك• انرا  املسذخدمة لذنليف انـز
دحب الشدامم ـهدح • يتندانض مدع االنتر لحك ال يعذجر من املحا  املجاز    ت عمليدة الـح

. محاـفات املحار املسمحأ اسذخدامها لذحقيق  لك
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1

1
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1

1
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.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2
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اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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يف  بروز   غر  الخدمات اال ضية عن م سح  سطح الـر يف1 فة  بنفس الخامة  املسذخدمة للـر ة الذفذيش  ى االـ  رما دغطية الخدمات و غـر 1

1

1

فة االثر الحالى ل يا  املعايير : االـ 
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اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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نما ج لذناسق املحار 
فة :املسذخدمة  ى االـ 
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تجميي و تطحار حت نمح جت1-1
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نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 
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اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

واد تناستتق التتوان وانتتواع املتت
ة املستتتتتتتتتتخدمة فتتتتتتتتتى االرصتتتتتتتتتف

يتتتتتتتتتتتتتدعم تجميتتتتتتتتتتتتتل الصتتتتتتتتتتتتتورة 
البصرية للشوارع
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فة :نما ج لذناسق املحار املسذخدمة  ى االـ 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1
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.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1
تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2
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Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

ى تناستتتتتتتق التتتتتتتوان وانتتتتتتتواع املتتتتتتتواد املستتتتتتتتخدمة فتتتتتتتاهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
االرصتتتتتتتتتفة يتتتتتتتتتدعم تجميتتتتتتتتتل الصتتتتتتتتتورة البصتتتتتتتتترية

للشوارع

38
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العالمات االرشادية 

والتحذيرية 

اللوحتتتتتتات اإلرشتتتتتتادية وعالمتتتتتتات املستتتتتتارات يجتتتتتتب أن يتكامتتتتتتل نظتتتتتتاه اللوحتتتتتتات اإلرشتتتتتتادية وعالمتتتتتتات مستتتتتتارات•
الحركة

.ية لدى الزائر من خالل وضع الالفتات في أماكن رئيستحسين الفنر  واإلنطباع الههن   •

، ال بصتتورة وضددعها بجددح   مذناسددقةتدديالتأكتتد متتن أن عنصتتري الالفتتتات وعالمتتات مستتارات الحركتتة قتتد •
 أمتاه املشتاة وراكاتي التدراجات أويجتب االحتتراز متن أن. عشتوائية

م
تا أو حتاجزا أن ويشتكل وضتع الالفتتات عائقم

.يحجب خطوا الرنية
، وأن درجتتتتتتات األلتتتتتتوان قتتتتتتد عومددددددات مسددددددا ات الحر ددددددة نددددددد وضددددددعي  ددددددت انمددددددا ن املو مددددددةالتأكتتتتتتد متتتتتتن أن •

.استخدمت بطريقة مناسبة

التأكددد مددن ان وفتتي منطقتة الستير ينبغتي تجنتب التتتداخل متع حركتة ستتير املشتاة فتال يتتتم وضتع الفتتتات•

ع كل اللوحات االرشادية دائما تقع في خط تجهيزات الشارع او اثاث الشار
الوستتتطية أو املنطقتتتة الطرفيتتتة أو منطقتتتة ينبغتتتي وضتتتع جستتتور اإلشتتتارات وغيرهتتتا متتتن األعمتتتدة فتتتي الجزيتتترة•

.التجهيزات
.الطرق دمذا  من مفا ق 10أو هياكل إعالنية على مسافة يمنع وضع الـذات •
.املرتبطة ببعضها على عمود واحدمن خالل وضع العديد من الالفتاتتقليم ـح    الوـذات •
مع املرافق تحت األرضت ن  الذداخم •

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 
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.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1
تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

الطرق و املسارات1-2-1
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1

ـح  ا تحزيع اللححات اال  ارية و االعونية 1

2

عدم و حر منطقة سير خالية من العحا ق  2

(مقاعد اثاث –اشجا  )عدم و حر عناـر ـرش الطراق  3

تحزيع اللححات اال  ارية و االعونية  ى االما ن املخججة  1

و حر منطقة سير خالية من العحا ق  2

(مقاعد اثاث –اشجا  )و حر عناـر ـرش الطراق  3

3

1

2
3

الطرق و املسارات1-2-1

االثر الحالى لغياب املعايير 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1
تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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ما  ى الفراغات  العمرانية 
د وظائفهتتا و هتي فراغتات تنتتتج متن تجمتتع مبتاني حتول تلتتك الفراغتات املفتوحتتة و ظهترت الستاحات و تكونتتت و تعتد
قتتى لشنشتتطة أشتتكالها لتلبيتتة حاجتتات معينتتة فتتى مراحتتل تاريخيتتة معينتتة  حيتت  تاتتخده امليتتادين و الستتاحات كملت

ائص فتتتترا  االجتماعيتتتتة و الثقافيتتتتة و فتتتتي الترفيتتتته و الرياضتتتتة امل تتتت ي و اقامتتتتة الهرجانتتتتات و الفعاليتتتتات و متتتتن خصتتتت
ذلتتك الستتاحة أن تكتتون هنتتاك إحاطتتة كافيتتة متتن جميتتع الجهتتات ، أمتتا فتترا  الشتتارع االحتتتواء متتن اتجتتاهين فقتتط و

كاا للشعور بأنه قناة فراغية 

وتشمم تلك املساحات ما يـت
امليادين الحضرية و التقاطعات•
الساحات  العامة •
الحدائق واملنتزهات املطورة•

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1
تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

41

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

ذالفراغات العمرانية والساحات والحدائق العامة1-2-2
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Sustainable Parks

:الشروط العامة  التا ت عم من الحدا ق مسذدامة 

:الطانة -1
.  استخداه مباني موفرة للطاقة  * 
الخاليا ) استخداه وسائل توليد طاقة متجددة *  

( الخ ...الرياء –الشمسية 

:  الجيانة -2
. استخداه مواد ذات عمر طويل *  
.استخداه نباتات تحتاج الى صيانة قليلة  *  

: املحا ر الطبيعية  باملحنع -3
. الحفاظ على املصادر الطبيعية باملوقع *  
ان وجدت –الحفاظ على الحياة البيئية *  

: الذحني و ارا   امليا  -4
.  ة مههاتقليل الفاقد من ميام االمطار و محاولة االستفاد*  
زيادة املسطحات الخضراء لالستفادة من خاصية *  

النفاذية 

: تفاري اسذخدام املخجبات النيميا ية -5
. وقع استخداه املخصبات الطبيعية و التي تنتج من امل*  

:  تطبيق مبدد اعار  الذدوار و االسذخدام -6
.معالجة و اعادة  استخداه ميام الصرا *   
معالجة و اعادة استخداه الفضالت العضوية         و *  

. النباتات امليتة 

: املشا  ة املجذمعية  -7
يل دعم ف رة مشاركة افراد املجتمع في تنفيذ أو تشغ*  

(. مستثمرين -متطوعين) عناصر بالحديقة 

: وسا م الحر ة  باملحنع -8
. الغاء او تقليل حركة السيارات داخل املوقع *  
وائية الدراجات اله) استخداه وسائل حركة صديقة للبيئة *  

. يلتقليل التلوث البيئ( العربات ال هربائية –

الحدا ق املسدددددددددذدامة

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1
تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

ذالفراغات العمرانية والساحات والحدائق العامة1-2-2
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التقاطعات المرورية والميادين 

المعايير 

و متناقضتتتة املمارستتتة الحاليتتتة فيمتتتا يتعلتتتق بتكامتتتل مرافتتتق عبتتتور املشتتتام تبتتتد
الدنتتي حيتت   معظتتم التقطاعتتات املروريتتة بمنطقتتة عستتير ال يوجتتد بهتتا الحتتد ا

 و م
م
 لتتتتتذا متتتتتن تطبيتتتتتق املعتتتتتايير و االشتتتتتتراطات  املتعتتتتتارا عليهتتتتتا هندستتتتتيا

م
روريتتتتتا

:وجب ذكر املعايير كالتالي 

نموذجية و امنة  اما ن لعبح  املشا  توفير •

(رية لوحات ارشادية و تحذ)وسا م امن و سومة بالذقاطع توفير •

(و مظالت –مقاعد )عناـر ـرش توفير •

قبل التقاطع وضحأ الر اة مراعاة •

عتتتتايير بمتتتتا يتناستتتتب متتتتع املاال عددددار الذجددددميمية للذقدددداطع مراعتتتتاة  •
التصميمية 

الفراغات العمرانية والساحات والحدائق العامة1-2-2

ع مراعتتتاة املناستتتب متتتت ييدددر اال ضددديات للذقددداطع ووضدددع التشدددجير •
.زوايا الرنية

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1
تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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1

ال يوجد عناصر تنسيق املوقع بالدوار 

ال يوجد عالمة مميزم 

2

تنسيق املوقع للدوار بما يتناسب مع روء الطراز املعمارى للمحيط العمراني 2

وجود عالمة مميزة 1

1
3

ال يوجد مسارات للربط من االرصفة املحيط الى داخل الدوار 

2

3

وجود مسارات حركة املشام 3

االثر الحالى ل يا  املعايير : الذقاطعات املرو اة

2

1

3

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1
تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

44

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

الفراغات العمرانية والساحات والحدائق العامة1-2-2
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1

22

1

ال يوجد استمرارية فى مسارات املشام وال يوجد استخداه للفراغات العمرانية

ال يوجد تخطيط لحركة املشام واآلليات بالتقاطع

.اتصالية مسارات املشام تشجع على امل  ي مع استخداه جيد للفراغات العمرانية 2

يوجد تخطيط لحركة املشام واآلليات بالتقاطع 1

2

1

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1
تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5
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عده وجود ف رة توزيع عناصر ساحة مصلى العيد•

• 
م
عده التعامل مع املوقع وال نتور بيئيا وتسوية املوقع جزئيا

وحدة تصميمة سيئة االلوان وت رارها دون ف ر توزيعضياع تد ج املمرات واسذخدام االنترلحك •

.وجود ف رة توزيع عناصر الساحة وتوطين االستعماالت لعمل ساحة مطلة على املدينة•

واستغالل التدرج فى عمل مساطب يتم توصيلها باملمرات واستخداه الرنية البانورامية للموقع•

واسذخدام محار من البيئةوضوء تدرج املمرات وانتقالها بين املناطق بسالسة •

انثر الحالى ل يا  املعايير :  الساحات العامة 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1
تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

50

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

ذالفراغات العمرانية والساحات والحدائق العامة1-2-2



«4.00سعت 2022/02/14بتاريخ ( 6)تحديث نسخة رقم » 

الساحات العامة 

اـرها  ى الساحة  املعايير الحا   تح

توزيتتتتتتتتتع الستتتتتتتتتتاحات و املنتتتتتتتتتاطق الخضتتتتتتتتتترء بطريقتتتتتتتتتتة▪

تكامليتتتتتتتتتتتتتة تدريجيتتتتتتتتتتتتتة مناتتتتتتتتتتتتتجمة و متناغمتتتتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتتتتع 

الطبيعة 

معالجتتتتتتة مشتتتتتتاكل املنتتتتتتتاخ و درجتتتتتتات الحتتتتتترارة عتتتتتتتن ▪

طريق توفير عناصر للتظليل 

ربط موقع الساحة من أجتل جتذب النتاس للستاحة▪
شاميجب ربطها مع الشوارع املجاورة و ارصفة امل

يجتتتتب اختيتتتتتار باقتتتتتة متناستتتتتقة متتتتتن أثتتتتتاث الفراغتتتتتات▪

ة العمرانيتتتتتة  بحيتتتتت  تعمتتتتتل علتتتتتى إضتتتتتفاء ستتتتتمة مميتتتتتز 

نطقة ومتناغمة للشارع  وال تتعارض مع طبيعة امل

–مطتتتتاعم )تتتتوطين أنشتتتطة مختلفتتتتة لجتتتذب التتتزوار ▪

(انشطة ترفهية –كافيه 

يعتتة اختيتتار متتواد و خامتتات طبيعيتتة تتالئمتتة متتع طب▪

املوقع و املنطقة 
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الحدائق 
تصتتميم بتتالنظر إلتتي  أهميتتة الحتتدائق و املنتتاطق الخضتتراء باملتتدن فأنتته متتن الواجتتب أن يكتتون 
 على أسس و معايير صحيحة مهها معايير عاملية و أسس تصميمة

م
معترا بها الحدائق قائما

 في هذا املجال إلي جانب املعايير املعتمدة
م
. دوليا

:و تذلخب دسس الذجميي التا ي   العمم   ا  ت ما يـت 

.احتواء التصميم على العناصر املناسبة لكل فئات و أعمار السكان •

. لسكانالدراية و الوعي بالقدرات الحركية الخاصة للفئات العمرية املختلفة من ا•

.الحفاظ على السمات و الخصائص املميزة لكل منطقة جغرافية •

.مراعاة ضوابط االستخدامات و االستثمار فى املواقع العامة•

. وضع كل عنصر من عناصر التصميم في مكانه املناسب•

.دماتالتقليل قدر املستطاع من نسبة البناء داخل الحدائق و املنتزهات إال الخ•

. مراعاة االستفادة من الطبواغرافيا الطبيعية لشرض•

اجتتتتتتتات مراعتتتتتتتاة  تتتتتتتتوفير جميتتتتتتتع العناصتتتتتتتر بهتتتتتتتذم الحتتتتتتتدائق حتتتتتتتتى تفتتتتتتتي بمتطلبتتتتتتتات و إحتي•

.السكان لتكون عنصر جذب 

.توفير العدد الكافي من مواقف السيارات •

ر ذات يجب أن يتضمن كل تصميم للحديقة قدر املستطاع مواقع و أنشطة و عناصت•

. أهمية تاريخية أو ثقافية

( االنتتارة الجلستتات و املقاعتتد و االلعتتاب  املناستتبة و املظتتالت و)تتتوفير عناصتتر الفتترش •
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املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

الفراغات العمرانية والساحات والحدائق العامة1-2-2
ذ
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عدم و حر ـنر  تحزيع عناـر الحديقة •

عدم الذعامم مع املحنع والننذح  بيئيا وتسحاة املحنع تماما•

وحدة تصميمة سيئة االلوان وت رارها دون ف ر توزيعضياع تد ج املمرات واسذخدام االنترلحك •

و حر ـنر  تحزيع عناـر الحديقة  واسذ وب املنطقة املرتفعة  ى وضع مناطق الجلح •

م باملمرات واسذ وب الر اة البانح امية• .معالجة الننذح  بيئيا واسذ وب الذد ج  عمم مساط  تـح

واسذخدام محار من البيئةوضوء تدرج املمرات وانتقالها بين املناطق بسالسة •

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1
تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

61

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

الفراغات العمرانية والساحات والحدائق العامة1-2-2
ذ

االثر الحالى ل يا  املعايير : الحدا ق 
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عدم و حر ـنر  تحزيع عناـر الحديقة •

.ضياع الجح   البجراة واالنطباع الههن  للحديقة•

.و ثرت اhigh mast د  االضاا  و االعذمار عـى اعمد  االضاا  الشديد  •

االثر الحالى ل يا  املعايير : الحدا ق 

عدم و حر ـنر  تحزيع عناـر الحديقة •

البجراة اسذخدام  العنجر املائى والتشجير وتحزيع املناطق الخضراا  ى تحقيق الذوامم  ى الجح  •

 high mast د  االضاا  و االعذمار عـى اعمد  االضاا  الشديد  •

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1
تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

الفراغات العمرانية والساحات والحدائق العامة1-2-2
ذ
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اريةافتراش األسر في الحدائق العامة بطريقة عشوائية وغير حض

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1
تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

63

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

الفراغات العمرانية والساحات والحدائق العامة1-2-2
ذ

االثر الحالى ل يا  املعايير : الحدا ق 

مقيم بالمملكة تحسين جودة الحياة عن طريق تنظيم  الحدائق وتخصيص اماكن للجلوس تليق بالمواطن وال
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( حديقة االزهر)مثال نموذجى 

موقتتتتتتتتتتتع االزهتتتتتتتتتتتر بتتتتتتتتتتتارك فتتتتتتتتتتتى قلتتتتتتتتتتتب القتتتتتتتتتتتاهرة 
طريتتتتتتق –حتتتتتتى مصتتتتتتر القديمتتتتتتة –القديمتتتتتتة 
. االتوستراد

ت الخزانتتتتتتتا+ املوقتتتتتتتع كتتتتتتتان متتتتتتتدفن لنفايتتتتتتتات 
امليام املركزية محافظة القاهرة 

طاللتتتتتتتة يتميتتتتتتتز املوقتتتتتتتع بارتفتتتتتتتاع مناستتتتتتتيبه وا
رائعة على القاهرة الفاطمية

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1
تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

64

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

( نمح ج الحدا ق عـى مسذحي املدن)الفراغات العمرانية والساحات والحدائق العامة 1-2-2



«4.00سعت 2022/02/14بتاريخ ( 6)تحديث نسخة رقم » 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1
تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

65

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

( نمح ج الحدا ق عـى مسذحي املدن)الفراغات العمرانية والساحات والحدائق العامة 1-2-2
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ة استخداه مفردات العمار 
االسالمية فى تقسيم 
املناطق الخضراء 

والساحات  وعناصر 
والنوافير –الفرش 

ومسارات امليام

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1
تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

66

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

مثال نموذجى 

( حديقة االزهر)

( نمح ج الحدا ق عـى مسذحي املدن)الفراغات العمرانية والساحات والحدائق العامة 1-2-2
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( حديقة االزهر)مثال نموذجى 
قلعتتتتة املطعتتتتم الرئيستتتت ى املصتتتتمم بأطاللتتتتة محوريتتتتة علتتتتى•

صالء الدين االيوبى والقاهرة الفاطمية
حيتتترة واستتتتغالل منطقتتتة منخفضتتتة املنستتتوب فتتتى وضتتتع ب•

.ونوافير تفاعلية حول املطعم

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1
تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

67

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

( نمح ج الحدا ق عـى مسذحي املدن)الفراغات العمرانية والساحات والحدائق العامة 1-2-2
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نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1
تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

68

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

( نمح ج الحدا ق عـى مسذحي املدن)الفراغات العمرانية والساحات والحدائق العامة 1-2-2
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نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1
تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

( نمح ج الحدا ق عـى مسذحي املدن)الفراغات العمرانية والساحات والحدائق العامة 1-2-2
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نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1
تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

( نمح ج الحدا ق عـى مسذحي املدن)الفراغات العمرانية والساحات والحدائق العامة 1-2-2
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نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1
تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

( نمح ج الحدا ق عـى مسذحي املدن)الفراغات العمرانية والساحات والحدائق العامة 1-2-2
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أو املجاورة الس نيةنمح ج حديقة راخم الحى 

الفراغات العمرانية والساحات والحدائق العامة1-2-2

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1
تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1
تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

( نمح ج الحدا ق عـى مسذحي املدن)الفراغات العمرانية والساحات والحدائق العامة 1-2-2
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نموذج حديقة داخل الحى أو المجاورة السكنية

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1
تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

74

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

الفراغات العمرانية والساحات والحدائق العامة 1-2-2
ذ
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نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1
تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 
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.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1
تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8
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Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 
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تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير
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الجد ان االستنارية 

االسحا  

ة باملباني يقصد بها تلك االسوار املصمتة أو النافذة املوجودة على أحد جاناي الرصيف،أو مسار املشام و الخاص

.العامة او املوجودة على حدود الفراغات العمرانية العامة 

اخل يقصد بها تلك الجدران االستنادية املوجودة على احد جاناي الرصيف ، أو مسار املشام  او املوجودة د

.الفراغات العمرانية املختلفة  و التى  تنتج نتيجة فرق منسوب بين مستويين 

يراملعاي

راملعايي

رية لحركتة املشتام الجدران االستنادية و االسوار  من العناصر االساسية ، فى الفراغات العمرانيتة و التتى تت ثر علتى الصتورة الذهنيتة و البصت

: لذا يجب مراعاة املعايير التالية عند انهائها من الناحية الجمالية 

. انعكاس الطابع العمراني و املعماري للمنطقة عند وضع تصور لها •

اختيار مواد و خامات ذات جودة عالية  ال تتاثر مع العوامل الجوية  و ذات عمر افتراض ي كبير •

. انعكاس الطابع العمرانى و املعماري للمنطقة عند وضع تصور لها •

اختيار مواد و خامات ذات جودة عالية  ال تتاثر مع العوامل الجوية  و ذات عمر افتراض ي كبير •
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ترك الجبم بدون ت هي  يسب  خطر عـى السومة العامة  يمنن اسذخدام رو ي من االحجا  ملعالجة  وم الجبم ول اار  السومة العامة 1 1

1
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اخذفاا الهحاة املعما اة و العمرانية بالسح   1 وم السح   سين لننك يعنس   وأ الطبيعة 1
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عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

92

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9



«4.00سعت 2022/02/14بتاريخ ( 6)تحديث نسخة رقم » 

فة والسح   اخذفاا الهحاة املعما اة بالسح  وعدم تناسق دلحان االـ  تشنيم السح  من الحجر املحـى والخش  املقاوم للعناـر الجحاة1 1

11
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تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2
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تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

93

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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النح ري ال يح د بك اي عناـر  مالية  1

1
1

اضاـة عنجر  مالت  الى النح ري  1

الجسور و االنفاق1-1-4

االثر الحالى ل يا  املعايير : الجسح  
مرت زات استراتيجية تطوير عسير•

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1
تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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النح ري ال يح د بك اي عناـر  مالية  1

1

1

اضاـة االضاا   والدهانات بلمسات ـنية دضفي الى النح ري عنجر  مالت  1

الجسور و االنفاق1-1-4

االثر الحالى ل يا  املعايير : الجسح  

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1
تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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الجسور و االنفاق1-1-4

نما ج الجسح  

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1
تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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(زخا   دو تر يبات عسيرية )يمنن اضفاا 1 دا  النفق خرساني مجمي بدون ملسات  مالية  1

االثر الحالى ل يا  املعايير : االنفاق 

الجسور و االنفاق1-1-4

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1
تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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ت ليد   د ان االنفاق بالحجر طبيعت  وتح يك االضاا 1 1

الجسور و االنفاق1-1-4

االثر الحالى ل يا  املعايير : االنفاق 

 دا  النفق خرساني مجمي بدون ملسات  مالية 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1
تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

98

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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الجسور و االنفاق1-1-4

نما ج معابر املشا  

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1
تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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الجسور و االنفاق1-1-4

نما ج معابر املشا  

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1
تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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الجسور و االنفاق1-1-4

نما ج معابر املشا  

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1
تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

101

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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الجسور و االنفاق1-1-4
نما ج معابر املشا  

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1
تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

102

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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تصميم و تطوير حي نموذجي1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2
مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

نماذج لعناصر الفرش 1-5

ال سق العمرانى :الفجم االوب  

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6
التعامل مع  املسطحات املائية 1-7
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الفكرة1-2-1

المعايير1-2-2

( ا   الذنفيه)الذجح  املقترأ لطراق مطا  د  ا 

تصميم  طريق رئيسي بشكل نموذجي1-2

 
 
 وبعد  لك  يقدم تجح هي النمح جى لومانة إلعذمار  ثي يشرع لهي  ى الذتخذا  البلدية باال تراك مع املجلس البلدي طراق دو  ا ع عام ليجبح نمح  يا

ُ
جميي والذنفيه طبقا

–الساحات البلدية الفراغات العمرانية و-مسارات املشام–الطرق :)و يراعي التصميم ما يلى . للمحاـفات رال م وزا   الشئحن البلدية والقرواة الخاـة بذجميي البيئة العمرانية
.  بما يتناسب مع طبيعة موقع البلدية( الخ....... الجسور و االنفاق –الجدران االستنادية –العالمات املميزة 

ع عنددددد تجددددميي الطددددرق راخددددم الحددددت ه ي دددد  مراعددددا  تحقيددددق الذددددحازن بددددين احذيا ددددات  ميدددد
ومسددذخدمي النقددم العددامه و ا رددا الددد ا ات الهحا يددة وسددا قياملذنقلددين ليشددمم املشددا ه

ة  هابددددة املر بددددات  مددددا دن تجددددميي الشددددحا ع الحضددددراة النا حددددة التددددا تسددددهي  ددددت خلددددق بيئدددد
دمين ان عدددار واملعدددايير القياسدددية للذجدددميي لجميدددع املسدددذخومراحدددة للمشدددا  يح ددد  اتبددداع

:و ت عـى النحح الذالت

. خالى من العوائق مجال مشام  بعرض مناسب  توفير •

التعتتتترض بهتتتدا الحمايتتتتة متتتن درجتتتتات الحتتترارة امللتهبتتتتة و امللددددوت ودمدددا ن االنذلددددا  والجلددددح تتتتوفير •

.ألشعة الشمس خاصة أثناء أشهر الصيف

.لحماية االطفال من السيارات  ( هاند ام –اشجا  )ححا   طبيعية توفير •

لبتتات ذات ومتتا إلتتى ذلتتك متتن املتطتتتوفير مبتتادو الوصتتول الشتتامل معتتابر ومنحتتدرات فتتي األرصتتفة يجتتب •

.لسن  ل وم  وي االحذيا ات الخاـة و  با  االعالقة بصورة عادلة في جميع جوانب التصميم 

فة و الجررو ات اخذيا  محار و خامات  • . حس  طبيعة محنع البلديةذات  طابع لوـ 

مثتتتل لكتتتل متتتن مستتتار حركتتتة األليتتتات بالشتتتوارع و مستتتارات املشتتتامت سددديق و تنلددديي وحددددات اإلضددداا  •

.التش يل الخارجي لها  و اللون و امللمس ، شدة و نوعية 

ها بطريق املشام التعريفية و االرشادية و االعالنية بالنسبة ملوقعت سيق و تنليي لححات اللححات•

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

مح جتتجميي  طراق   ي  ا  شوم ن1-2
مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

104

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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Qualities of Great Streets

تصميم  طريق رئيسي بشكل نموذجي1-2

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

مح جتتجميي  طراق   ي  ا  شوم ن1-2
مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

• Continuous Building Edge
• Active Edge Uses
• Maintain Human Scale
• Mixed use | Attractions & Destinations
• Identity & Image
• Variety of Transportation Modes
• Safe Pedestrian Crossing
• Amenities
• Diverse User Groups.
• Sidewalk Seating (restaurants and cafes)
• Seasonal Activities

Great Cities are the result of 

Great Streets

Great Streets have certain 

Qualities.

معايير الطرق النمح  ية

:اسذمرا اة حدور وخن البناا -1
بنتتتاء وضتتتع مخطتتتط تنظينتتتي يضتتتمن توافتتتق واستتتتمرارية خطتتتة ال

عن طريق توحيد االرتدادات على الشارع الواحد

:  عالىدنشطة واسذعماالت  ات تررر -2
م  وضتتتتع مخطتتتتتط استتتتتعماالت األراضتتتتت ي علتتتتى الطريتتتتتق بحيتتتت  يستتتتت

.لشنشطة ذات التردد العالي والدائم بالتواجد

:  مراعا  املقيا  اإلنساني-3
يتتتتتتتتتاس وضتتتتتتتتتع اشتتتتتتتتتتراطات البنتتتتتتتتتاء وارتفاعتتتتتتتتتات املبتتتتتتتتتاني تراعتتتتتتتتتى املق

شتتارع وال اإلنستتاني بحيتت  يتناستتب االرتفتتاع متتع عتترض الفتترا  وال
يسبب للمستخدمين الشعور بالخوا

:  الذخطين العام باالسذعماالت املخذلطة-4
  بتتتتأن وضتتتتع املخطتتتتط العتتتتاه بتتتتنمط االستتتتتعماالت املختلطتتتتة يستتتتم

لتتى وجهتتة ومقصتتد للعديتتد متتن الستتكان  عيكتتون الفتترا  او الشتتارع 
متتتتتتدار اليتتتتتتوه باإلضتتتتتتافة التتتتتتى وضتتتتتتع عتتتتتتدد متتتتتتن نقتتتتتتاا واستتتتتتتعماالت 

مقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاهي –املستوصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفات –املتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوالت ) الجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذب التتتتتتتتتتتتتتتتتتتوظيفي 
(.الخ......ومطاعم

:  مراعا  الهحاة البجراة واالنطباع الههنا-5
ملحلتتتى مراعتتاة دراستتتة الهويتتة البصتتترية والطتتابع والطتتتراز املعمتتاري ا
مرانتتتتي فتتتي كافتتتة عناصتتتر الصتتتورة الذهنيتتتة ومفتتتردات التصتتتميم الع

اع التتتذهني وتنستتتيق املوقتتتع للطريتتتق يتتت دي التتتى دعتتتم وتقويتتتة االنطبتتت
.لدى مستخدمي الشارع

:تنحع وسا م النقم -6
قتل مراعاة املخطتط العتاه للطريتق وضتع مخطتط يشتمل وستائل ن

–ممتتتترات املشتتتتاة–شتتتتب ة حركتتتتة الستتتتيارات واملواقتتتتف ) متعتتتتدد 
مستتتتتتتارات –خطتتتتتتوا ومستتتتتتتارات النقتتتتتتتل العتتتتتتتاه والتتتتتتتتراه الستتتتتتتط ي 

(الخ...الدراجات 
: معابر مشا  آمنة-7

تهدئتتة تزويتد الطريتتق بمعتتابر امنتتة للمشتتاة عتن طريتتق وضتتع مطبتتات
الستتتتتتتتتتتتتترعة  و وستتتتتتتتتتتتتتائل االمتتتتتتتتتتتتتتن والستتتتتتتتتتتتتتالمة واللوحتتتتتتتتتتتتتتات االرشتتتتتتتتتتتتتتادية 

.والتحذيرية

: تحـر وسا م الراحة للمسذخدمين-8
فتتتترش تزويتتتتد الطريتتتتق بوستتتتائل الراحتتتتة للمستتتتتخدمين كعناصتتتتر ال

واملقاعد ودورات امليام ووسائل االظالل 

:مراعا  الحـحب الشامم-9
يتتتم مراعتتاة مبتتادو الوصتتول الشتتامل عنتتد تخطتتيط الطريتتق بحيتت 

.السماء لذوى الهمم باستخداه جميع عناصر الطريق

:تحـير دما ن مخججة إلنامة الفاعليات املحسمية-10
هنىالتتذيتتدعم وجتتود منتتاطق مخصصتتة للفاعليتتات لتتدعم االنطبتتاع 

لتتتتتدى املستتتتتتخده عتتتتتن الشتتتتتارع ونشتتتتتر شتتتتتهرة واستتتتتعة ممتتتتتا يزيتتتتتد متتتتتن 
ة الشتتتتتتتتارع ويرفتتتتتتتتتع متتتتتتتتن كفتتتتتتتتتاءة العمليتتتتتتتتات االقتصتتتتتتتتتاديمستتتتتتتتتخدمى

.لالستعماالت املكونة للطريق
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(Continuous Building Edge)تصميم  طريق رئيسي بشكل نموذجي 1-2

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

مح جتتجميي  طراق   ي  ا  شوم ن1-2
مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة
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(Active Edge Uses)تصميم  طريق رئيسي بشكل نموذجي 1-2

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

مح جتتجميي  طراق   ي  ا  شوم ن1-2
مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة
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(Active Edge Uses)تصميم  طريق رئيسي بشكل نموذجي 1-2

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

مح جتتجميي  طراق   ي  ا  شوم ن1-2
مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة
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(Maintain Human Scale)تصميم  طريق رئيسي بشكل نموذجي 1-2

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

مح جتتجميي  طراق   ي  ا  شوم ن1-2
مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة
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(Mixed use | Attractions & Destinations)تصميم  طريق رئيسي بشكل نموذجي 1-2

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

مح جتتجميي  طراق   ي  ا  شوم ن1-2
مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

• Clustered activity points of
interest and mixed uses.

• 10+ Destinations-including
permanent housing , lodging
,food and markets, local
retail , art, play , education ,
health , recreation.
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(Identity & Image)تصميم  طريق رئيسي بشكل نموذجي 1-2

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

مح جتتجميي  طراق   ي  ا  شوم ن1-2
مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

• Architecture
• Land mark and Gateway
• Street Graphics & Signage
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(Variety of Transportation Modes)تصميم  طريق رئيسي بشكل نموذجي 1-2

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

مح جتتجميي  طراق   ي  ا  شوم ن1-2
مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

• Variety of Transportation Modes
Cars, Transit & Pedestrian

• Safe to cross specially elderly,
women and kids
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(Amenities)تصميم  طريق رئيسي بشكل نموذجي 1-2

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

مح جتتجميي  طراق   ي  ا  شوم ن1-2
مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

• Benches + Shades + Toilets + Fountains + Trees
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(.Diverse User Groups)تصميم  طريق رئيسي بشكل نموذجي 1-2

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

مح جتتجميي  طراق   ي  ا  شوم ن1-2
مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

• Diverse users group No one group
dominates
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(.Diverse User Groups)تصميم  طريق رئيسي بشكل نموذجي 1-2

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

مح جتتجميي  طراق   ي  ا  شوم ن1-2
مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

• Diverse users group No one group
dominates
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(Sidewalk Seating (restaurants and cafes))تصميم  طريق رئيسي بشكل نموذجي 1-2

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

مح جتتجميي  طراق   ي  ا  شوم ن1-2
مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة
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(Seasonal Activities)تصميم  طريق رئيسي بشكل نموذجي 1-2

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

مح جتتجميي  طراق   ي  ا  شوم ن1-2
مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

• Programming –weekly activity or markets and seasonal celebrations.
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عدم  اسذ وب الطراق  مدخم وو هة سياحية ملطا  د  ا  1

1

1

إعار  تمهيم الطراق وت ميلك ليجبح املدخم السياحت ملطا  د  ا  1

1

(االثر الحالي لغياب المعايير)تصميم  طريق رئيسي بشكل نموذجي 1-2

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

مح جتتجميي  طراق   ي  ا  شوم ن1-2
مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

118

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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(معايير تخطيطية وتصميمية للطرق والشوارع)تصميم  طريق رئيسي بشكل نموذجي 1-2

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

مح جتتجميي  طراق   ي  ا  شوم ن1-2
مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

فة الى مناطق خاـة بالذ هيتات الثابذة  الحا هة وامذدارات ومسا ات للمش ا بوعحا ق الى  ان  منطقة( الخ.....التشجير  العومات اال  اري–املقاعد –ال  اعات )تقسيي االـ 
قا للذجح  تجميم  يراعت ا تراطات ومرا عة االمانة وتل ر بنلام استثما ي يعحر لومانةOUTDOORاملحوت والت  تحذحي عـى مناطق  والبلديات للمحوت يمنن اسذخدامها ـو
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تناسق االنا   وعناـر ت سيق املحنع

معالجة  بنة الذجراف بطراقة ـنية واخفائ ا راخم املسا ات

مسا ات املشا  محدر  وآمنة بدون اية عحا ق 

(توفير مسارات مشاه خالية من العوائق مناطق للجلوس)تصميم  طريق رئيسي بشكل نموذجي 1-2

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

مح جتتجميي  طراق   ي  ا  شوم ن1-2
مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

120

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

ا تخجيب منطقة للفرش واملقاعد وانا ت ا لذحديد املس
انف  ى تحـير  اسذ وب مناطق ـجم املح

احذيا ات الطراق
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(مواد التشطيب وتناسق االوان بعناصر الطريق)تصميم  طريق رئيسي بشكل نموذجي 1-2

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

مح جتتجميي  طراق   ي  ا  شوم ن1-2
مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

121

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

ف  سيطة وتناسق االلحان مع رخحب  عض عناـر الدينح  والفرش بالطراق بمناطق مخذا    عناية اسذخدام طرق ـ 
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(الكتابات والعالمات االرشادية)تصميم  طريق رئيسي بشكل نموذجي1-2

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

مح جتتجميي  طراق   ي  ا  شوم ن1-2
مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

122

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

ت واد الطراق بالعومات املميت  والنذابات املضيئة واللححات اال  ارية مع اسذخدام الحجر الطبيعت واملحـت  ت مار بناا تلك اللححات
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(وسائل اظالل الشوراع والطرق)تصميم  طريق رئيسي بشكل نموذجي1-2

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

مح جتتجميي  طراق   ي  ا  شوم ن1-2
مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

123

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

البقاا يالشحا ع ر  اسذخدام وسا م اال وب باملحار الطبيعية والجناعية والتشجير لخفض ر  ات الحرا   ومساعد  املسذخدمين عـى االسذمذاع بالجلح  وطحب ـت
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(وسائل اظالل الشوراع والطرق)تصميم  طريق رئيسي بشكل نموذجي1-2

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

مح جتتجميي  طراق   ي  ا  شوم ن1-2
مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

124

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

البقاا يالشحا ع ر  اسذخدام وسا م اال وب باملحار الطبيعية والجناعية والتشجير لخفض ر  ات الحرا   ومساعد  املسذخدمين عـى االسذمذاع بالجلح  وطحب ـت
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(معالجات العبور بالتقاطعات)تصميم  طريق رئيسي بشكل نموذجي 1-2

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

مح جتتجميي  طراق   ي  ا  شوم ن1-2
مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

125

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

ع –تبلين الذقاطع ) معالجة الذقاطعات وتخجيب مناطق مخججة لعبح  املشا  واسذخدام معالجات الخاـة بهلك  ـ 
(وضع مطابات ت د ة السرعة نبم الذقاطع–م سح  الذقاطع بالوامم 

  املشا–االليات ) تجميي  بنة الحر ة ـيما يخب 
ومعالجة وتنليي تقاطعات ( الد ا ات الهحا ية –

الحر ة ما بين ي
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نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

مح جتتجميي  طراق   ي  ا  شوم ن1-2
مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

126

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

معالجة معابر املشا  بمطبات او بمعومات مضيئة او 
ع م سح   تخطين الذقطاعات برسحمات ـنية او ـ 

الذقاطع وتبليطك لت د ة الحر ة

(معالجات العبور بالتقاطعات)تصميم  طريق رئيسي بشكل نموذجي 1-2
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انف وممرات  ترتي  وتنليي الشحا ع ـيما يخب مسا  االليات واملح
املشا  ومنطقة الذ هيتات الثابذة 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

مح جتتجميي  طراق   ي  ا  شوم ن1-2
مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

127

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

مراعا  ز اعة الطرق وتلليلها باالشجا  مع اسذخدام محار مميت   للذبلين ومعالجة غر  الخدمات إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

(اساليب الرصف والتبليط بمسارات المشاه الجانبية)تصميم  طريق رئيسي بشكل نموذجي 1-2
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انف وممرات  ترتي  وتنليي الشحا ع ـيما يخب مسا  االليات واملح
املشا  ومنطقة الذ هيتات الثابذة 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

مح جتتجميي  طراق   ي  ا  شوم ن1-2
مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

128

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

ف وتبلين باسذخدام املحار  اسذخدام ا واب ـ 
املخذلفة وتنحان ا واب تححت باسذمرا اة املماش   مع
العناية  ى تناسق االلحان وخلين الخامات املسذخدمة

(اساليب الرصف والتبليط بمسارات المشاه الجانبية)تصميم  طريق رئيسي بشكل نموذجي 1-2
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نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

مح جتتجميي  طراق   ي  ا  شوم ن1-2
مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

129

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

ف وتبلين باسذخدام املحار املخذلفة  اسذخدام ا واب ـ 
ق وتنحان ا واب تححت باسذمرا اة املماش   مع العناية  ى تناس

االلحان وخلين الخامات املسذخدمة

(اساليب الرصف والتبليط بمسارات المشاه الجانبية)تصميم  طريق رئيسي بشكل نموذجي 1-2
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نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

مح جتتجميي  طراق   ي  ا  شوم ن1-2
مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

130

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

(اساليب الرصف والتبليط بمسارات المشاه الجانبية)تصميم  طريق رئيسي بشكل نموذجي 1-2

اسذخدام الحجر الطبيعي   و القب العشحائي وتناسقك وتداخلك مع الحجر  و 
القب املنذلي املنذلي

اسذخدام الذبليطات الخشبية ام ر  ا  مع 
الجرانيي والحجر

ف باحجا  ومحار  و نب منذلي وتناسقها مع باقت ـرش الشحا ع والساحات واالشجا  يعطي انطباع بجري نحي  اسذخدام اسالي  ـ 
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(اساليب الرصف والتبليط بمسارات المشاه الجانبية)تصميم  طريق رئيسي بشكل نموذجي 1-2

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

مح جتتجميي  طراق   ي  ا  شوم ن1-2
مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

131

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

(ير يذي اسذخدام  لك النحع من الذبلين  ى املناطق املط)ارخاب ـحاـم من الن يم الطبيعي   ى الذبلين لنسر امللم مع زاار  نسبة املسطحات الخضراا ورعي الجح   البجراة 
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(نماذج وطرق االضاءة)تصميم  طريق رئيسي بشكل نموذجي1-2

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

مح جتتجميي  طراق   ي  ا  شوم ن1-2
مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

132

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

النقاط املعذمةلجةاسذخدام وسا م االضاا  واالنا   وتناسق الحان ا وتنرا ها عـى مساـات متساواة مد وسة مع  د  ونح  االضاا  لذحديد مسا ات الطرق ومعا
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(نماذج وطرق االضاءة)تصميم  طريق رئيسي بشكل نموذجي1-2

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

مح جتتجميي  طراق   ي  ا  شوم ن1-2
مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

133

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

مميت عـى الشحا ع والساحاتجري اسذخدام اسالي  االضاا  املخفية واملح هة  ى عناـر ـرش الطرق لذقليم اسذخدام اعمد  االنا   وتحـير است وك النهر اا واضفاا طا ع ب
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(نماذج وطرق االضاءة)تصميم  طريق رئيسي بشكل نموذجي1-2

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

مح جتتجميي  طراق   ي  ا  شوم ن1-2
مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

134

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

اضاا  االشجا  والعناـر الخضا ا بالطراق تضفي طا ع بجري مميت عـى الشحا ع والساحات
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نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

مح جتتجميي  طراق   ي  ا  شوم ن1-2
مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

Spain, Madrid river edge Turkey, Izmir, tram line

Turkey, Izmir Waterfront

France, Paris Seine river edge

Spain, Barcelona, Rambla di Raval

Spain, Cordoba, Alcazar Plaza

Jordan, Jabal Amman, neighborhood street

USA Oregon, Portland, tram line London, Neil’s Yard

(امثلة عالمية للطرق الحضرية)تصميم  طريق رئيسي بشكل نموذجي 1-2
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نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

مح جتتجميي  طراق   ي  ا  شوم ن1-2
مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

136

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

- DUBAI CITY WALK)امثلة للطرق الحضرية)تصميم  طريق رئيسي بشكل نموذجي 1-2



«4.00سعت 2022/02/14بتاريخ ( 6)تحديث نسخة رقم » 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

مح جتتجميي  طراق   ي  ا  شوم ن1-2
مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

137

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

- DUBAI CITY WALK)امثلة للطرق الحضرية)تصميم  طريق رئيسي بشكل نموذجي 1-2
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نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

مح جتتجميي  طراق   ي  ا  شوم ن1-2
مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

138

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

- DUBAI CITY WALK)امثلة للطرق الحضرية)تصميم  طريق رئيسي بشكل نموذجي 1-2



«4.00سعت 2022/02/14بتاريخ ( 6)تحديث نسخة رقم » 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

مح جتتجميي  طراق   ي  ا  شوم ن1-2
مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

139

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

- DUBAI CITY WALK)امثلة للطرق الحضرية)تصميم  طريق رئيسي بشكل نموذجي 1-2
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- DUBAI CITY WALK)امثلة للطرق الحضرية)تصميم  طريق رئيسي بشكل نموذجي 1-2

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

مح جتتجميي  طراق   ي  ا  شوم ن1-2
مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

140

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9



«4.00سعت 2022/02/14بتاريخ ( 6)تحديث نسخة رقم » 

(والسريعةنماذج للطرق الريفية)تصميم  طريق رئيسي بشكل نموذجي 1-2

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

مح جتتجميي  طراق   ي  ا  شوم ن1-2
مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

141

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9



«4.00سعت 2022/02/14بتاريخ ( 6)تحديث نسخة رقم » 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

مح جتتجميي  طراق   ي  ا  شوم ن1-2
مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

142

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

(-جاري التنفيذ-التصور المقترح لطريق المطار )تصميم  طريق رئيسي بشكل نموذجي 1-2
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نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

مح جتتجميي  طراق   ي  ا  شوم ن1-2
مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

143

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

(تحت التنفيذ) طريق السودة السياحي تصميم  طريق رئيسي بشكل نموذجي 1-2
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نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

مح جتتجميي  طراق   ي  ا  شوم ن1-2
مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

144

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

(تحت التنفيذ) طريق السودة السياحي تصميم  طريق رئيسي بشكل نموذجي 1-2
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نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

مح جتتجميي  طراق   ي  ا  شوم ن1-2
مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

145

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

(تم التنفيذ) أبها -ممشى المطار تصميم  طريق رئيسي بشكل نموذجي 1-2
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نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

مح جتتجميي  طراق   ي  ا  شوم ن1-2
مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

146

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

(تم التنفيذ)أبها –ساحة الروضة تصميم  طريق رئيسي بشكل نموذجي 1-2
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نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

مح جتتجميي  طراق   ي  ا  شوم ن1-2
مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

147

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

بالجاكرنداتشجير محاور أبها تصميم  طريق رئيسي بشكل نموذجي 1-2
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تصميم و تطوير حي نموذجي1-1

تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3
املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

نماذج لعناصر الفرش 1-5

ال سق العمرانى :الفجم االوب  

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6
التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

148
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ة متتتتع يجتتتتب أن يتتتتتوفر بهتتتتا العناصتتتتر و علتتتتى أن تكتتتتون متالئمتتتت
:طبيعة املنطقة  كالتالي 

الفكرة 1-3-1

-طراق الد  –طراق القحز –طراق بللجرش  –طراق الباحة –طراق بيشة –طراق ن ران )عـت املداخم السذة  ملنطقة عسير  (  استراحات نمح  ية)إنشاا  مرا   خدمة   يسية 
داعية  لذعراف البة الذجبح ضمن منلحمة مذواملة و إ ها  الخدمات بنفاا  عالية  و يذو ي مع اللرو  املناخية و الطبيعية و يضفي اللمسات الجمالية و البجم(  املحالة 

.املساـران بالذ يير بم رر الدخحب للمنطقة 

المعايير 1-3-1

محطة بنزين •

. مواقف  للشاحنات و الحافالت منفصلة•

. ورش اصالء سيارات سريعة•

.  ميني  ماركت•

فندق صغير للمبيت •

.  سوق صنع في عسير•

. العلم الوطني•

بيشة –وادى الدوارسر 

(تثليث)

بيشة –الرياض 

(النقيع)

دورات ميام+ ماجد •

صيدلية + خدمات بن ية •

معلومات عن  منطقة عسير/ مركز ارشاد •

.مطاعم و كافيهات •

سبت –بللجرشى 

(البشائر(العاليا

المجاردة–المخواة

رجال المع–الدرب 

بلدية رجال المع

ظهران الجنوب–نجران 

(ظهران الجنوب)

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل المنطقة1-3

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

ةمرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطق1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

محايل -القوز 

مربة –الدرب 

(االمانة)
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نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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اخذفاا الهحاة املعما اة 

1

انف  عدم و حر مح
للشاحنات 

2

2

3

عدم و حر خدمات لح يستية باملحطة  3

فة و مناطق  لح  ر دـ  عدم تـح 4

4

اضفاا هحاة  معما اة  انف  احنات 1 و حر مح و حر خدمات لح يستية باملحطة 2 3

1

2

2

3

عايير االثر الحالى ل يا  امل: مرا   الخدمة الر يسية  

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل المنطقة1-3

1

4

فة وممرات ومناطق  لح  بالحا هة االمامية لوستراحة4 اـر اـ  تح

Key plan

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

ةمرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطق1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

150

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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فيديو يوضح 

نموذج مركز 

خدمة نموذجى 

–على طريق دبى 

–ابوظيى 

االمارات العربية 

المتحدة

فيديو لالستراحة على طريق سريع بين مدينة ابوظبي و دبي 

Key plan

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

ةمرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطق1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

151

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

«2019/9/21بتاريخ ( 4)تحديث نسخة رقم » 

(نماذج لمراكز خدمة  نموذجية على الطرق السريعة)مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل المنطقة 1-3
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Key plan

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

ةمرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطق1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

152

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

(نماذج لمراكز خدمة  نموذجية على الطرق السريعة)مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل المنطقة 1-3
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Key plan

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

ةمرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطق1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

153

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

(نماذج لمراكز خدمة  نموذجية على الطرق السريعة)مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل المنطقة 1-3
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Key plan

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

ةمرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطق1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

(نماذج لمراكز خدمة  نموذجية على الطرق السريعة)مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل المنطقة 1-3
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Key plan

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

ةمرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطق1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

(نماذج لمراكز خدمة  نموذجية على الطرق السريعة)مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل المنطقة 1-3
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Key plan

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

ةمرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطق1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

(نماذج لمراكز خدمة  نموذجية على الطرق السريعة)مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل المنطقة 1-3



«4.00سعت 2022/02/14بتاريخ ( 6)تحديث نسخة رقم » 

Key plan

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

ةمرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطق1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

(نماذج لمراكز خدمة  نموذجية على الطرق السريعة)مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل المنطقة 1-3
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Key plan

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

ةمرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطق1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

(نماذج لمراكز خدمة  نموذجية على الطرق السريعة)مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل المنطقة 1-3
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Key plan

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

ةمرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطق1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

(نماذج لمراكز خدمة  نموذجية على الطرق السريعة)مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل المنطقة 1-3
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(نماذج لمراكز خدمة  نموذجية على الطرق السريعة)مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل المنطقة 1-3 Key plan

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

ةمرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطق1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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Key plan

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

ةمرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطق1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

(نماذج لمراكز خدمة  نموذجية على الطرق السريعة)مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل المنطقة 1-3
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Key plan

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

ةمرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطق1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

162

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

(نماذج لمراكز خدمة  نموذجية على الطرق السريعة)مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل المنطقة 1-3
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Key plan

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

ةمرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطق1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

(تصميم لمراكز الضبط االمني من مكونات مركز الخدمات)مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل المنطقة 1-3
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تصميم و تطوير حي نموذجي1-1

تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

انع الطبيع1-4 ية املحاـلة عـى املح
نماذج لعناصر الفرش 1-5

ال سق العمرانى :الفجم االوب  

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6
التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

164
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.المحافظة على المواقع الطبيعية 1-4

ححا   الطرق  ت املناطق ال  اعية مهيلها املحاـلة عـى املنتتهات  الجبلية و اعار  تاعار  الذمهيم البيئا  ل ورية 

نتزهتات  الجبليتة بات الحفاظ على الطبيعة أحد أهم متطلبات العصر الحالى فالتعدي على االودية الطبيعية و امل
ب  متتن املهتتم ادي التتى حتتدوث اضتترر أخلتتت بتتالتوازن البئئتتي و أثتترت علتتى عناصتتر الطبيعيتتة باملنطقتتة  لتتذلك فقتتد اصتت
ة على البيئة اتخاذ خطوات لنحاف  على ماتبقي من طبيعة منطقتنا لذا تم وضع عدة  اهداا و معايير للمحافظ

:كاالتي 

سرعة استغالل  املناطق الطبيعية   عن طريق اعتماد مخططات لها للحد من التعدي عليها ▪

استخداه املواد و الخامات الطبيعية بها التى تتناسب مع طبيعتها ▪

املعايير 

االهدا  

ى خطتتة املحافظتتة علتتى مستتارات األوديتتة وتحديتتدها و حتتض املعوقتتات التتتى تعتتترض مجتتاري االوديتتة و العمتتل علتت▪
شاملة ألزالتها  و تتطهيرها و تنظيفها بصفة دورية 

أكملته، ولتذلك فقتد ُيعتبر الوادي  أو املنتزم الطبيعي عالمة بالغتة الحساستية بصتفته قاعتدة لحتوض التصتريف ب-
.تم اختيارم كمحور مركزي ملنع تلوث امليام والبيئة

ة التنتتتتتتوع الحفتتتتتتاظ علتتتتتتى املنظتتتتتتر الطبيعتتتتتتي للتتتتتتبالد، وإعتتتتتتادة تتتتتتترميم املستتتتتتاكن الطبيعيتتتتتتة الفريتتتتتتدة متتتتتتن نوعهتتتتتتا وحمايتتتتتت-
.البيولوجي

هور االحتفاظ باملناطق العاّمة املفتوحة غير املعمورة ومراكز الترفيه واالستجماه لرفاهية الجم-

ديإقامة مراكز السياحة واالستجماه التي تعتمد على القيم الطبيعية والثقافية في بيئة الوا▪

الفكرة 1-4-1

المعايير 1-4-2

  ( منتددت   بـددت –واري )تقددحم البلديددة باال ددتراك مددع املجلددس البلدددي بمخذيددا  محنددع طبيعددت 
 
عددد االعذمددار مددن انمانددة وبمميددت ليجددبح تطددحار  نمح  يددا

ات و بم دتراطات  تحـديتشرع باعدار الد اسات والطرأ للذنفيه وتراعى ت واد   عناـر تسيق املحنع  تراعت  حان  الحفاظ عـى البيئة  مدع االلتدتام
د ترطات الد اسات الهيد ولح ية 

Key plan

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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عده استغالل الوادي االستغالل االمثل وتغطيته  بالخرسانة   و استخداه مواد و خامات الطبيعة  1
م
معالجة الوادي بيئيا 1

االثر الحالى ل يا  املعايير : االورية
.المحافظة على المواقع الطبيعية 1-4

Key plan

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

166

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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الوادي مغطي بالحشائش و االشجار  جار تتطهير االودية من الحشائش و االش1 1

االثر الحالى ل يا  املعايير : االورية

.المحافظة على المواقع الطبيعية 1-4
Key plan

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9



«4.00سعت 2022/02/14بتاريخ ( 6)تحديث نسخة رقم » 

  تمهيلها املحاـلة عـى املنتتهات  واملقا ت الجبلية و اعار

-:العناـر الت  ي   مراعت ا عند  الذعامم مع املنتتهات الجبلية

لتقليتتل كميتتة الحفتتر و تتتوز يتتع  املبتتاني واإلنشتتاءات داختتل املوقتتع يجتتب ان يتماشتت ي متتع طبوغرافيتتا املوقتتع -
.الرده 

.يفضل أنشاء املباني فى املواقع األقل حساسية -
.يفضل ان  يكون املظهر الخارجي للمبانى من خامات و طبيعة  املنتزم -

املباني

املسارات التعريفية 
ارب أن الهتتتتدا الرئيستتتت ي متتتتن متتتتن إنشتتتتاء مستتتتارات املشتتتتام هتتتتو اعطتتتتاء الفرصتتتتة للتتتتزوار ملمارستتتتة بعتتتتض التجتتتت

البئية من خالل االحتكاك مع عناصر البيئة

-:عناـر ت سيق املحنع

يراعي إستخداه املواد الطبيعية املحلية -

اال ضيات 

االضاا 

.نتزم إستخداه نظاه إضاءة يتماش ي مع الطابع و الطراز املعماري  والبيئي  للم-

استخداه إضاءة غير مباشرة القاده من اسفل لعناصر التشجير و النخيل إذا لزه االمر -

ية و اال  اري)عناـر الفرش (  ةالطاوالت و املقاعد و امللوت و اللححات الذعـر

يراعي فيها إستخداه عناصر و مواد بيئية -

.المحافظة على المواقع الطبيعية 1-4

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

(نقاط االتجاب االـقي بين نمي الجباب والذعامم مع املنتتهات الطبيعية)المحافظة على المواقع الطبيعية 1-4

اسذخدام موامن 
القح   ى نمي  باب 

منطقة عسير  ى 
انشاا منذ عات 

صحية استشفا ية 
واملصحات الراحة 
النفسية مع رعي 
عناـر االتجاب 
االـقي ححب نمي 
الجباب والسهحب 
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نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

(املنذ عات الطبيعية راخم املنتتهات)المحافظة على المواقع الطبيعية 1-4

شاا الذعامم البيئ  مع ال ابات واملنتتهات الطبيعية عند ان
املباني واملنذ عات وضرو   اسذخدام محار من البيئة 

يعي  املحلية وتقليم الحفر والررم والذعامم مع الننذح  الطب
وعدم تدمير املحين الشجري باملنطقة
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نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

171

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

(املنذ عات الطبيعية راخم املنتتهات)المحافظة على المواقع الطبيعية 1-4

شاا الذعامم البيئ  مع ال ابات واملنتتهات الطبيعية عند ان
املباني واملنذ عات وضرو   اسذخدام محار من البيئة 

يعي  املحلية وتقليم الحفر والررم والذعامم مع الننذح  الطب
وعدم تدمير املحين الشجري باملنطقة
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نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

(املنذ عات الطبيعية راخم املنتتهات)المحافظة على المواقع الطبيعية 1-4

الذعامم البيئ  مع ال ابات واملنتتهات الطبيعية عند انشاا 
املباني واملنذ عات وضرو   اسذخدام محار من البيئة املحلية 

دمير وتقليم الحفر والررم والذعامم مع الننذح  الطبيعي  وعدم ت
املحين الشجري باملنطقة
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نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

(املنذ عات الطبيعية راخم املنتتهات)المحافظة على المواقع الطبيعية 1-4

شاا الذعامم البيئ  مع ال ابات واملنتتهات الطبيعية عند ان
املباني واملنذ عات وضرو   اسذخدام محار من البيئة 

يعي  املحلية وتقليم الحفر والررم والذعامم مع الننذح  الطب
وعدم تدمير املحين الشجري باملنطقة
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نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

(املنذ عات الطبيعية راخم املنتتهات)المحافظة على المواقع الطبيعية 1-4

ت الذعامم البيئ  مع ال ابات واملنتتها
الطبيعية عند انشاا املباني 

واملنذ عات وضرو   اسذخدام محار 
ررم من البيئة املحلية وتقليم الحفر وال

والذعامم مع الننذح  الطبيعي  وعدم 
تدمير املحين الشجري باملنطقة
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نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

(نقاط االتجاب االـقي بين نمي الجباب والذعامم مع املنتتهات الطبيعية)المحافظة على المواقع الطبيعية 1-4

ـا   الردسية واالسذ( مشا يع استثما اة  جري )اسذخدام محار طبيعية  ى انشاا  سح  االتجاب االـقي بين نمي الجباب بال ابات عاضة عن ا مع تقليم اسذخدام الهياـم الخرسانية بالر
بالنلي االنشا ية الحديثة
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.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

(نقاط االتجاب االـقي بين نمي الجباب والذعامم مع املنتتهات الطبيعية)المحافظة على المواقع الطبيعية 1-4

ـا   الردسية واالسذ( مشا يع استثما اة  جري )اسذخدام محار طبيعية  ى انشاا  سح  االتجاب االـقي بين نمي الجباب بال ابات عاضة عن ا مع تقليم اسذخدام الهياـم الخرسانية بالر
بالنلي االنشا ية الحديثة
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(نما ج ملعالجة  ممرات املشا   ى املنتتهات الطبيعية)المحافظة على المواقع الطبيعية 1-4

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

177

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

178

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

(ةنما ج الذعامم مع املطوت ونقاط الر اة البانح امية املميت   ى املنتتهات الطبيعي)المحافظة على المواقع الطبيعية 1-4

طقةمنتعيئة وت سيق املحنع واالسذ وب االمثم للمطوت ونقاط الر اة البانح اميا واسذخدامها سياحيا مع ضرو   الذعامم البيئ  حس  طبيعة ـم
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نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

179

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

نما ج  عناـر االتجاب )المحافظة على المواقع الطبيعية 1-4
(الردس ا

ت يئة نمي الجباب باملنتتهات الطبيعية وتسهيم
الحـحب الي ا بالسولي الخشبية لهحا  الهايننا
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نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

180

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

(بناا املنذ عات بال ابات واملناطق الطبيعية)المحافظة على المواقع الطبيعية 1-4

مراعا  البساطة  ى التشطي  
والحا هات واملحار املسذخدمة من 
البيئة املحلية عن العمم عـى البناا 

بال ابات 
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نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

181

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

(بناا املنذ عات بال ابات واملناطق الطبيعية)المحافظة على المواقع الطبيعية 1-4

مراعا  البساطة  ى التشطي  
والحا هات واملحار املسذخدمة من 
البيئة املحلية عن العمم عـى البناا 

بال ابات 
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نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

182

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

(بناا املنذ عات بال ابات واملناطق الطبيعية)المحافظة على المواقع الطبيعية 1-4

مراعا  البساطة  ى التشطي  
والحا هات واملحار املسذخدمة من 
البيئة املحلية عن العمم عـى البناا 

بال ابات 
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نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

183

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

(بناا املنذ عات بال ابات واملناطق الطبيعية)المحافظة على المواقع الطبيعية 1-4

مراعا  البساطة  ى التشطي  
والحا هات واملحار املسذخدمة من 
البيئة املحلية عن العمم عـى البناا 

بال ابات 



«4.00سعت 2022/02/14بتاريخ ( 6)تحديث نسخة رقم » 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

184

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

(بناا املنذ عات بال ابات واملناطق الطبيعية)المحافظة على المواقع الطبيعية 1-4

مراعا  البساطة  ى التشطي  
والحا هات واملحار املسذخدمة من 
البيئة املحلية عن العمم عـى البناا 

بال ابات 



«4.00سعت 2022/02/14بتاريخ ( 6)تحديث نسخة رقم » 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

185

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

(نما ج البحابات املسذخدمة باملنتتهات الطبيعية)المحافظة على المواقع الطبيعية 1-4



«4.00سعت 2022/02/14بتاريخ ( 6)تحديث نسخة رقم » 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

186

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

(عناـر الفرش املسذخدمة باملنتتهات الطبيعية)المحافظة على المواقع الطبيعية 1-4



«4.00سعت 2022/02/14بتاريخ ( 6)تحديث نسخة رقم » 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

187

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

(املسذخدمة باملنتتهات الجبلية وحدات االضاا  )المحافظة على المواقع الطبيعية 1-4



«4.00سعت 2022/02/14بتاريخ ( 6)تحديث نسخة رقم » 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

188

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

(نمح ج ملشروع حفاظ عـى املنتتهات الجبيلة  منتت    بم الجاير )المحافظة على المواقع الطبيعية 1-4



«4.00سعت 2022/02/14بتاريخ ( 6)تحديث نسخة رقم » 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

189

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

(نما ج للنتب البيئية  ى املناطق واملنتتهات الطبيعية)المحافظة على المواقع الطبيعية 1-4



«4.00سعت 2022/02/14بتاريخ ( 6)تحديث نسخة رقم » 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

190

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

(ةنما ج ت سيق املحنع واالسذعماالت املميت   ى املنتتهات الطبيعي)المحافظة على المواقع الطبيعية 1-4



«4.00سعت 2022/02/14بتاريخ ( 6)تحديث نسخة رقم » 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

191

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

(ةنما ج ت سيق املحنع واالسذعماالت املميت   ى املنتتهات الطبيعي)المحافظة على المواقع الطبيعية 1-4



«4.00سعت 2022/02/14بتاريخ ( 6)تحديث نسخة رقم » 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

192

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

(ةنما ج ت سيق املحنع واالسذعماالت املميت   ى املنتتهات الطبيعي)المحافظة على المواقع الطبيعية 1-4
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نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

193

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

(ةنما ج ت سيق املحنع واالسذعماالت املميت   ى املنتتهات الطبيعي)المحافظة على المواقع الطبيعية 1-4
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نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

194

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

(ةنما ج ت سيق املحنع واالسذعماالت املميت   ى املنتتهات الطبيعي)المحافظة على المواقع الطبيعية 1-4
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نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

195

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

(ةنما ج ت سيق املحنع واالسذعماالت املميت   ى املنتتهات الطبيعي)المحافظة على المواقع الطبيعية 1-4
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ححا   الطرق 
 ت مناطق 
ال ابات 
وامل  اع

 تت ي يقصتتد بهتتا الجير 
علتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى الطرقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات 
ة الزراعيتتتتة او امل ديتتتت
الى معالم تراثية

أن يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم تفيتتتتتتتتتتتتتتتتتتذها 
بتتتتتتتتتتاليجر الطبيعتتتتتتتتتتي
للمنطقتتتتتتتتتتة  حستتتتتتتتتتب 

الفيديو 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

196

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

(ححا   الطرق  ت املناطق ال  اعية نما ج )المحافظة على المواقع الطبيعية 1-4



«4.00سعت 2022/02/14بتاريخ ( 6)تحديث نسخة رقم » 

تصميم و تطوير حي نموذجي1-1

تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

نما ج لعناـر الفرش 1-5

ال سق العمرانى :الفجم االوب  

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6
التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

197
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سذححت الذجميمات وت يير د شاك البيع  والبسطات و عناـر الفرش  ى الشحا ع واالما ن و الساحات  العامة عـى ان  تتقحم البلدية بإعار  تجميي عناـر ـرش بطراقة نمح  ية 
.  الجديد   من املفررات املعما اة لطبيعة املنطقة  واملحار املحلية ملحنع البلدية

الفكرة 1-5-1

المعايير 1-5-2

عناصر الفرش 1-5

املستخده يأتي أهمية فرش الشوارع من تأكيد وظيفته و توضي  هويته من خالل النشاا
لفة للفرش فيه هذا باإلضافة إلى تدعيم الصورة البصرية للشارع من خالل العناصر املخت

:لية حيث يذي تجميي واخذيا  عناـر ـرش  الشحا ع بما يذماش   مع االعذبا ات الذا
.تصميم عناصر الفرش يجب أن  يكون مستوحي من هوية املنطقة •
ة اختيار املواد واألنماا حسب عمرها االفتراض ي وراحتها وأمانها وسالمتها وسهول•

.استخدامها 
ة للممرات ينبغي أن تع س مجموعة التجهيزات مدى تعزيز مساحات الشوارع للسمة املميز •

ا ملتطلبات البلدية  .واملنطقة املحيطة وفقم

:  أهم مكونات عناصر فرش الطرق 
اال شاك 

املقاعد

عناـر االنا   واالضاا  

سوت املهموت 

اللححات اال  ارية 

امللوت وعناـر اال وب 
نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5
تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

198

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

الحمايات اال ضية 

الهاند ام+ االسحا  +البحابات 
دححاض ال  اعة الجاه  

وحدات حماية   وع االشجا 

العومات املميت  واملنححتات

لع  االطفاب اله ية

اـير العناـر املا ية النح

معالجات غر  الخدمات

ححامم الد ا ات الهحا يةالعومات املرو اة والذحهيراة
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عناصر الفرش 1-5

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5
تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

199

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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عناصر الفرش 1-5

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5
تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

200

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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ايير االثر الحالى لغياب املع: اال شاك

عناصر الفرش 1-5

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5
تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

201

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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ايير االثر الحالى لغياب املع: امللوت

عناصر الفرش 1-5

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3
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استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

211

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة
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نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5
تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

231

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 
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«4.00سعت 2022/02/14بتاريخ ( 6)تحديث نسخة رقم » 

(االسحا   والهاند ام)عناصر الفرش 1-5

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2
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استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة
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املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4
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املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

(االسحا   والهاند ام)عناصر الفرش 1-5
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نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5
تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4
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املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

Optionally available with subtle bridge surface 

lighting in the fencing.
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التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 
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تمسيس هيئة تطحار عسير 
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اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

235

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 
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Fence module with stainless steel cables
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:الفكرة 

حب  ى وا هات املبانى املقدمة ضمن اال تراطات الحجآليات تفعيم اسذخدام الطراز املعما   العسير  بطراقة نمح  ية  لحضعتقحم ـم بلدية بالذ سيق مع املجلس البلدي 
.عـى تراخيب البناا  وتراخيب االنشطة الذ ا اة والتش يلية للمحوت الذ ا اة القا مة

ع االليات الذنفيهية لهلكالبناا من البلديات ووضياتتقحم هيئة تطحار عسير بإعدار مشروع ر اسات استشا اة لحضع  حر البناا باملنطقة وحت  يذي االنت اا من الضرو   الذحني  ى معالجات عملالمعايير 

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 
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تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2
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انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5
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Key plan
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مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

التر يت عـى اسذخدام الطراز العسيري بمـوا  مبذنر  وغير تقليديك تحا   العجر
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النماذج
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الممارسات الحالية 

والمطلوبة
يي وتنفيه الحا هات ومحار التشطي  املسذخدمة  ى تجمبالذعاون بين املوك والبلديات لذحسين الطراز املعما   املشا يع الذ ا اة  ى د  ا اعار  تطحار  عض وا هات 

اـق مع الطراز املعما   واضفاا حداثة عـى الذجميي▪عدم تناس  الطراز  املعما   للمبن  مع الطا ع املحـى▪ تعديم الذجميي بما يذح
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الممارسات الحالية 

والمطلوبة

اـق مع الطراز املعما   واضفاا حداثة عـى الذجمييعدم تناس  الطراز  املعما   للمبن  مع الطا ع املحـى تعديم الذجميي بما يذح

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

يي وتنفيه الحا هات ومحار التشطي  املسذخدمة  ى تجمبالذعاون بين املوك والبلديات لذحسين الطراز املعما   املشا يع الذ ا اة  ى د  ا اعار  تطحار  عض وا هات 
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اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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د مددن طراددق اعذمددار مخططددات لهددا للحددستترعة استتتغالل  املنتتاطق الطبيعيتتة  حتتول البحيتترات  عتتن ▪

الذعدي علي ا 

 .يئة البحيرةالتي تعتمد على القيم الطبيعية والثقافية في بإنامة مرا   السياحة واالسذ مام ▪

.بها التى تتناسب مع طبيعتهااسذخدام املحار و الخامات الطبيعية ▪

يرة فتتتتى فصتتتتل لتشتتتتغيل املنطقتتتتة املحيطتتتتة بتتتتالبحاسددددذخدام الذدـئددددة اال ضددددية  ددددى املندددداطق البددددا ر  ▪

.الشتاء

املعايير 

االهداا 
ر املتتتتائى تطتتتتوير البحيتتتترات التتتتتى تعتبتتتتر متتتتن أهتتتتم نقتتتتاا الجتتتتذب الستتتتياحي بعستتتتير لقلتتتتة وجتتتتود العنصتتتت-

.باملنطقة وزيادة الطلب االستثمارى على املنتجعات الترفيهية السياحية

الفكرة 1-7-1

المعايير 1-7-2

ي يددددة بطراقددددة نمح  يددددة  ( محنددددع  و تعددددراض بجددددر  مميددددت–بحيددددر  )تقددددحم البلديددددة بمخذيددددا  محنددددع  انددددع املطلددددة علي ددددو تطددددحار   نقطددددة ت مددددع تـر اـق وت هيددددت  عددددض املح ا وامدددددارها بدددداملر
إ دددترطات الد اسدددات لذطدددحان مشدددا يع لح سدددتية سدددياحية تراعدددت  حانددد  الحفددداظ عـدددى البيئدددة  مدددع االلتدددتام بم دددتراطات  تحـددديات و ( تمهيدددداط لطرحهدددا لوسدددتثما )والخددددمات البلديدددة 

الهيد ولح ية 

انجدددة تطتتتوير حتتتواا البحيتتترات كمنتتتاطق جلتتتوس واستتتتجماه متتتع تزويتتتدها - اـير الر ناصتتتر وعبدددالنح
.تنسيق املوقع واالضاءات الالزمة 

.تطهير البحيرات من الشوائب وامللوثات البيئية والحشائش الضارة-
نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

.التعامل مع المسطحات المائية1-7
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ر  عدم تطحار الساحات والجسر الر اط ببحي
السد بم  ا

ي ية 1   ن البحير  وتطحار الجسر الرابن باملنطقة التـر
اسذخدام الححا  مناطق  لح  واسترخاا ووضع الحمايات الوزمة

1

االثر الحالى ل يا  املعايير : البحيرات

.التعامل مع المسطحات المائية1-7

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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اهماب ححا  البحير  وعدم تطحارها إضاا  الجلسات لذطحار املنلر الليـى للبحير 1 1

االثر الحالى ل يا  املعايير : البحيرات

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

.التعامل مع المسطحات المائية1-7
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ثمعدم اسذ وب ححا  البحير  االسذ وب االم تحطين دنشطة استثما اة عـى ضفا  البحير  1 1

االثر الحالى لغياب املعايير : البحيرات

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

.التعامل مع المسطحات المائية1-7



«4.00سعت 2022/02/14بتاريخ ( 6)تحديث نسخة رقم » 

اـير  تفاعليةعدم اسذ وب البحير   ى وضع عناـر تش يلية ونح اـير تفاعلية بالعروض امل1 حسيقيةاسذ وب البحير  الجناعية ووضع نح 1

االثر الحالى لغياب املعايير : البحيرات

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

.التعامل مع المسطحات المائية1-7
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النماذج املقترحة للتطوير: البحيرات

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

.التعامل مع المسطحات المائية1-7
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(النماذج المقترحة للتطوير: البحيرات )التعامل مع المسطحات المائية 1-7

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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النماذج املقترحة للتطوير: البحيرات

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

.التعامل مع المسطحات المائية1-7
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نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5
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تصميم و تطوير حي نموذجي1-1
تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4
نماذج لعناصر الفرش 1-5

ال سق العمرانى :الفجم االوب  

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6
التعامل مع  املسطحات املائية1-7

احمد الفيفي/ م: املتحدث
مدير محور التشوم البصري 

ماهو النسق العمراني ؟

دقيقة25: املدة 

راغتتتات هتتتو العالقتتتة التبادليتتتة بتتتين ال تتتتل والف
ات العمرانيتتتتتتتتة واملكتتتتتتتتون ملالمتتتتتتتت  نظتتتتتتتتاه الفراغتتتتتتتت
جمتتتتتع البينيتتتتتة وشتتتتتبكات الحركتتتتتة واالتصتتتتتال وت

بعتتتتتتتتتتتتدين همتتتتتتتتتتتتتا النستتتتتتتتتتتتيج العمرانتتتتتتتتتتتتتي والطتتتتتتتتتتتتتابع 
.املعماري و العمراني للمنطقة 
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معالجة التشوهات البصرية بالعمران القائم 1-8
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تصميم و تطوير حي نموذجي1-1

تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2
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نماذج لعناصر الفرش 1-5
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معالجة التشحهات البجراة بالعمران القا ي 1-8
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تصنيف عناصر التشوهات البصرية1-8-6 Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

ات امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظ3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

01
التشحهات البجراة بحا هات املباني العامة والخاـة 01

عناصرادخالاولهامصرءغيرعناصربادخالامااملبانيبواجهاتترتبطبصريةتشوهات

باملحالائيةالدعاللوحاتاملثالسبيلعلى،الحضري املشهديخالفبماوانشائهالهامصرء

مخالفةركعناصالت ييفودكتاتالتهويةمداخن،باملبانياملشوهةال تابات،التجارية

.......،العاهالحضري للمشهديس ىءبماتهال هااواملبانيقده،البناءلرخص

02
التشحهات البجراة بمحاو  الطرق والشحا ع 02

الاعمعنناتجةمشاكلتكون اناماالطرق بمحاور البصريةالتشوهاتتتنوع

اونارةاال واعمدةاملتهال ةواالرصفةالشوارعكحفرالدوريةوالصيانةالتشغيل

كالباعةتعدياتاعمالعنناتجةتكون انواما،والدعائيةاالرشاديةاللوحات

..........،واملتهال ةالتالفةالسياراتوتركالجائلين

03
التشحهات البجراة بالساحات والحدا ق العامة وامليارين 03

اصالءو بصيانةوالحدائقالعامةبالساحاتالبصريةالتشوهاتترتبط

قمرافوصيانةاالشجاروتحسينوزراعةالخضراءكاملسطحاتمرافقها

جودةىعلوالتأكيد،بهاالجائلينالباعةاوضاعوترتيب،االطفالالعاب

.لهاالدوريةالنظافةاعمال

04
التشحهات البجراة باال ا  ا الفضاا  04

خلفاتمتجمعفيالفضاءباالراض يالبصريةالتشوهاتتنحصر

الحضري املشهدلتحسيناالراض يتلكتسويروكذلكبهاالبناء

.للحركةالرئيسيةباملحاور 

قا ي معالجة التشحهات البجراة بالعمران ال1-8
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عناصر التشوم البصري بواجهات املباني العامة والخاصة1-8-7 Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

ات امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظ3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

اللححات الذ ا اة والدعا ية 01

النذابات املشحهة  02

03العناـر املخالفة لرخب البناا

ا نام ومسميات املباني 04

اريةالتجاللوحاتوتوثيقرصدالعمليستهدا01

تىالوالضوابطالتصاميممعتتماش ىالالتى

للوحاتتصميماتخاللمناالمانةاعتمدتها

والوانهاللمبانيبالنسبةومواقعهاابعادهايتضمن

..........،باعتمادهاالخاصةواالجراءات

مياتواملساملبانيترقيمومواقعاشكالتتضمن

تهداواملسالقائمةاملبانيعلىبالشوارعالخاصة

تحسينتدعممتنوعةنماذجواعدادتوحيدها

....،املبانيلتلكالحضري املشهد

02
وازالةاملشوهةال تاباتمعالجةتتضمن

لكتوتوثيقرصدخاللمنالجداريةامللصقات

االمانةاتبادار املختصينوابال ومواقعهاال تابات

معيةاملجتللمشاركةوالدعوم،الفوريةللمعالجة

....،تشوهاتالتلكفياملتسببينلدىالوعينشرفي

صةرخفيمتضمنةالغيرالعناصرتحديدتشمل03

نيوهااللومكالت سياتالقائمةللمبانيالبناء

تمديداتومجاري املطاعمفيالتهويةومداخن

بتةالثاواملظالتالشرفاتوتغطيةالت ييف

هناجروالالنظاميةاالرتدادتفيالقائمةواالسوار

.....،باالسط 

قا ي معالجة التشحهات البجراة بالعمران ال1-8

04
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Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

ات امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظ3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

قا ي معالجة التشحهات البجراة بالعمران ال1-8

لححات املحوت الذ ا اة وامللجقات الدعا ية عناصر التشوم البصري بواجهات املباني العامة والخاصة1-8-7
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Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

ات امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظ3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

قا ي معالجة التشحهات البجراة بالعمران ال1-8

النذابات املشحهة للملهر العام عناصر التشوم البصري بواجهات املباني العامة والخاصة1-8-7
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Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

ات امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظ3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

قا ي معالجة التشحهات البجراة بالعمران ال1-8

العناـر املخالفة ال ير مضمنة برخب البناا عناصر التشوم البصري بواجهات املباني العامة والخاصة1-8-7
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Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

ات امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظ3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

قا ي معالجة التشحهات البجراة بالعمران ال1-8

لححات مسميات الشحا ععناصر التشوم البصري بواجهات املباني العامة والخاصة1-8-7
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عناصر التشوم البصري بمحاور الطرق والشوارع1-8-8 Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

ات امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظ3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

حفر الشحا ع 01

فة املت النة االـ  02

دعمد  االنا   03

لححات ومسميات الشحا ع 04

السيا ات الذالفة او املهملة 05

الباعة الجا لين 06

افةك خاللمنبالطرق الحفركافةوتوثيقرصد01

واالسكانلعامةاملتاحةالبياناتجمعوسائل

وفقاالصالءعلىوالعملالبلديةالرقابةدوريات

...،تالتشوهاتلكت رارمنالحدفيتساهممواد

وحاتولاالرشاديةاللوحاتومواقعاشكالتتضمن

لفهتاعناصرايةصيانةبهداالشوارعمسميات

متدعمتنوعةنماذجواعدادتوحيدهاوالعملبها

....املحاور،لتلكالحضري املشهدتحسين

02
العامةاور واملحبالطرق املتهال ةاالرصفةتتضمن

انةاالمباداراتاملختصينوقياهاملماش يوكذا

ستخدمةاملاملوادمعيتطابقبماالفوريةباملعالجة

خطةبناءعلىوالعمل،سريعكحلحاليا

...،عاهبشكلالتطويرتستهدامستقبلية

دراسةو املهملةاوالتالفةالسياراتوتوثيقرصد05

اعادةاو،غياركقطعوبيعهاتحويلهافرص

لهاواستغالتدويرهااعادةاو،لعناصرهاالتدوير

........،الجائلينللباعةكمواقع

حسباالضاءةامدةميول اصالءتستهدا03

دوجو منالتأكداملعتمدةالفنيةاملواصفات

ارةاالنقاعدةوكذاالتح ملوحدةالخارجيالغطاء

ماكافةلاالضاءةفوانيسواصالءالسليمبشكلها

......،مخالفاتمنيرصد

لهممواقعوتخصيصالجائلينالباعةمواقعرصد06

فياالسواقاوكاملساجدالجذبمناطقضمن

زامهموال،العاليةالسكانيةال ثافةذاتاملناطق

علىواملحافظةالصحيةالشهاداتعلىبالحصول 

.....،املوقعنظافة

04

قا ي معالجة التشحهات البجراة بالعمران ال1-8
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عناصر التشوم البصري بمحاور الطرق والشوارع1-8-8 Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

ات امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظ3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

ا اللححات الدعا ية 07

حاواات النلاـة 08 

الححا   والذححاوت الخرسانية 09

حفراات الشحا ع  10

11الجدا اات واالنفاق

يانة  تقليي وت سيق االشجا  والح ور ـو
12املسطحات الخضراا 

يةالدعائاللوحاتوتوثيقرصدالعمليستهدا07

معتتماش ىالالتىالطرق بمحاور واالعالنية

مناالمانةاعتمدتهاالتىوالضوابطالتصاميم

ابعادهايتضمنللوحاتتصميماتخالل

اباعتمادهالخاصةواالجراءاتوالوانهاومواقعها

،..........

جهاتالوالزاهالحفرياتمواقعكافةوتوثيقرصد

باعادةرق الطفيخدماتهاتنفيذتتولىالتىالخدمية

واداملوبنفساالمانةمتابعةتحتالطرق معالجة

معقالتنسيعلىوالعمل،املعتمدةواملواصفات

عجميالنهاءمهلةواعطائهمالخدماتتلكمزودي

.....،التحتيةالبنيةتطويراعمال

08
لحاوياتمواقعتخصيصاملعالجةتتضمن

ملدينةبااملستهدفةواملحاور الطرق علىالنظافة

اتحاويوضعدراسةمع،الخفائهاتصاميمواعداد

 النفاياتلتدويرمخصصة
م
ارساتاملممعتماشيا

....،الحاوياتمظهروتحسين،العاملية

للجدرانالحضري املشهدتحسينتستهدا11

مناقواالنفبال باري الجدارياتوكذااالستنادية

تحسينتدعموتصاميمنماذجاستخداهخالل

السالمةبيخلالوبمااملواقعلتلكالحضري املشهد

......،املرورية

الحواجزمواقعكافةوتوثيقرصدتستهدا09

علىوالعملاملخالفةاواملشوههالخرسانية

فاتمواصالتحتيةالبنىمشاريععقودتضمين

هةالجوشعاراالعتباربعينالسالمةتأخذمحددة

.....الحضري،املشهديدعمبماوالشكلواللون 

راءالخضاملسطحاتمواقعكافةصيانةتستهدا12

الورودو لالشجارالعاهاملظهرتحسينوكذابالطرق 

الحضري املشهدتدعمواشكالنماذجخاللمن

....،املروريةالسالمةعلىوتحاف 

10

قا ي معالجة التشحهات البجراة بالعمران ال1-8
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Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

ات امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظ3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

قا ي معالجة التشحهات البجراة بالعمران ال1-8

حفر الشحا ع عناصر التشوم البصري بمحاور الطرق والشوارع1-8-8
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Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

ات امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظ3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

قا ي معالجة التشحهات البجراة بالعمران ال1-8

فة املت النة االـ  عناصر التشوم البصري بمحاور الطرق والشوارع1-8-8
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Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

ات امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظ3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

قا ي معالجة التشحهات البجراة بالعمران ال1-8

دعمد  االنا   عناصر التشوم البصري بمحاور الطرق والشوارع1-8-8
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Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

ات امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظ3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

قا ي معالجة التشحهات البجراة بالعمران ال1-8

لححات مسميات الشحا ع عناصر التشوم البصري بمحاور الطرق والشوارع1-8-8
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Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

ات امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظ3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

قا ي معالجة التشحهات البجراة بالعمران ال1-8

السيا ات الذالفة و املهملة عناصر التشوم البصري بمحاور الطرق والشوارع1-8-8
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Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

ات امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظ3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

قا ي معالجة التشحهات البجراة بالعمران ال1-8

الباعة الجا لين عناصر التشوم البصري بمحاور الطرق والشوارع1-8-8
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Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

ات امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظ3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

قا ي معالجة التشحهات البجراة بالعمران ال1-8

لححات املحوت الذ ا اة وامللجقات الدعا ية عناصر التشوم البصري بمحاور الطرق والشوارع1-8-8
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Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

ات امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظ3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

قا ي معالجة التشحهات البجراة بالعمران ال1-8

لححات املحوت الذ ا اة وامللجقات الدعا ية عناصر التشوم البصري بمحاور الطرق والشوارع1-8-8
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Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

ات امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظ3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

قا ي معالجة التشحهات البجراة بالعمران ال1-8

حاواات النلاـة عناصر التشوم البصري بمحاور الطرق والشوارع1-8-8
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Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

ات امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظ3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

قا ي معالجة التشحهات البجراة بالعمران ال1-8

الححا   والذححاوت الخرسانية عناصر التشوم البصري بمحاور الطرق والشوارع1-8-8
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Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

ات امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظ3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

قا ي معالجة التشحهات البجراة بالعمران ال1-8

حفراات الشحا ع عناصر التشوم البصري بمحاور الطرق والشوارع1-8-8
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Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

ات امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظ3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

قا ي معالجة التشحهات البجراة بالعمران ال1-8

الجدا اات واالنفاق عناصر التشوم البصري بمحاور الطرق والشوارع1-8-8
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Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

ات امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظ3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

قا ي معالجة التشحهات البجراة بالعمران ال1-8

تقليي وت سيق االشجا  والح ور  عناصر التشوم البصري بمحاور الطرق والشوارع1-8-8
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عناصر التشوم البصري بالساحات والحدائق العامة وامليادين1-8-9 Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

ات امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظ3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

املسطحات الخضراا 01

تقليي وت سيق االشجا  والح ور 02

الباعة الجا لين 03

موع  االطفاب 04

النلاـة  شوم عام 05

ئقبالحداالخضراءاملسطحاتصيانةتستهدا01

ورمالصمنيدعموبماالعامةوالساحاتوامليادين

تاعواالستماملواقعتلكلروادالجاذبةالبصرية

.....،الخالبةالطبيعيةباملناظر

اذبةجوالغيراملهملةاملواقعكافةحصرتتضمن

اجراءعلىوالتأكيداالطفالمناملواقعتلكلرواد

االمنمعايرمنوالتأكدالدوريةالصيانةاعمال

بماالعناصرتلكتحسينعلىوالعمل،والسالمة

....الحضري،املشهدتحسينيدعم

02
مابوالوروداالشجارزراعةفيالتنوعتستهدا

اعمالاجراءمعالطبيعيةالبيئةمعيتناسب

ماوبالقائمةوالورودلالشجارالدوريةالصيانة

تلكادرو لدىوالرفاهيةالسعادةتحقيقفييساهم

.....،املواقع

واقعللمالدوريةالصيانةاعمالاجراءعلىالتأكيد05

واقعملوالروادللمواطنينالعاليةالترددنسبذات

....،دائمبشكلوالتنزةالترفيه

اصرالعنضمنالجائلينللباعةمواقعتخصيص03

ذاتتنزموالالترفيهبمواقعاالستثماريةواالنشطة

 العالية،الترددكثافات
م
عمتدنماذجمستخدما

.....،الحضري املشهدتحسين

04

قا ي معالجة التشحهات البجراة بالعمران ال1-8
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Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

ات امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظ3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

قا ي معالجة التشحهات البجراة بالعمران ال1-8

املسطحات الخضراا عناصر التشوم البصري بالساحات والحدائق العامة وامليادين1-8-9
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Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

ات امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظ3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

قا ي معالجة التشحهات البجراة بالعمران ال1-8

تقليي وت سيق االشجا  والح ور عناصر التشوم البصري بالساحات والحدائق العامة وامليادين1-8-9
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Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

ات امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظ3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

قا ي معالجة التشحهات البجراة بالعمران ال1-8

الباعة الجا لين عناصر التشوم البصري بالساحات والحدائق العامة وامليادين1-8-9
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Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

ات امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظ3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

قا ي معالجة التشحهات البجراة بالعمران ال1-8

موع  االطفاب عناصر التشوم البصري بالساحات والحدائق العامة وامليادين1-8-9
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Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

ات امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظ3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

قا ي معالجة التشحهات البجراة بالعمران ال1-8

النلاـة العامة  شوم عام عناصر التشوم البصري بالساحات والحدائق العامة وامليادين1-8-9
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عناصر التشوم البصري باالراض ي الفضاء1-8-10 Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

ات امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظ3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

تسحار اال ا  ا الفضاا 01

مخلفات البناا والهدم 02

اقعةوالو املشوههالفضاءاالراض يوتوثيقرصد01

حدودضمنومعالجتهاالرئيسيةاملحاور على

عملبامااالراض يبتلكاملحيطالبلديةرصيف

فنملمارسةم قتحائطبوضعاوطبيعيمنحدر

منسور بناءاوشجري سياجاقامةاوالجداريات

.....،االعالناوللدعاةمستثمرخالل

02
مياتكتاجيلالبناءمخلفاتاملعالجةتستهدا

وعللمشر البناءرخصفياملتوقعةاملخالفات

مردهفيبتوريدهايثبتماواحضاروالهدهوالترميم

.....،االمانات

قا ي معالجة التشحهات البجراة بالعمران ال1-8
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Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

ات امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظ3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

قا ي معالجة التشحهات البجراة بالعمران ال1-8

تسحار اال ا  ا الفضاا عناصر التشوم البصري باالراض ي الفضاء1-8-10
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Key plan

نينطاع تطحار ال سق العمرا: الفجم االوب 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

التعامل مع  املسطحات املائية 1-7

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

ات امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظ3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

قا ي معالجة التشحهات البجراة بالعمران ال1-8

مخلفات البناا والهدم عناصر التشوم البصري باالراض ي الفضاء1-8-10
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رانيتمهيم و تطحار التراث العم:الفجم الثاني 

خالد العمري / م : املتحدث
األمانة-مدير عاه الدراسات والتصميم 

ن إنا   و تطحار محين القجبات والحجح 2-1

اعار  تمهيم و تطحار القري التراثية 2-2

تحسين و تطحار انسحاق الشعبية3–2

دقيقة40: املدة 

هتتتتتو كتتتتتل متتتتتا شتتتتتيدم اإلنستتتتتان متتتتتن متتتتتدن وقتتتتترى وأحيتتتتتاء ومبتتتتتاني 
دية وحدائق ذات قيمة أثرية أو معمارية أو عمرانية أو اقتصتا

أو تاريخية أو علمية أو ثقافية أو وظيفية

:التراث العمراني
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رانيتمهيم و تطحار التراث العم:الفجم الثاني 

حن إنا   و تطحار محين القجبات والحج1-2.

اعادة تأهيل و تطوير القرى التراثية 2-2

تحسين و تطوير األسواق الشعبية3-2

321
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:الفكرة 

امها فى انشطة تشغيلية  و او اعادة استخدجي تقوه كل بلدية بالتنسيق مع املجلس البلدي ألختيار الحصون  و القالع املراد تطويرها  بطريقة نموذجية بأعمال االنارة والتطوير الخار 
 ملوقع بصباالرفع للجهة املختصة باالمانة للمفاضلة و اختيار افضل املواقع ومن ثم يشرع هم بأعمال التصميم والتنفيذ املطلوبة للتطوير واالرتقاء

م
.ريا

.مراعا  املحار و الخامات املسذخدمة باملحنع•

.اخذيا  االضاا  املناسبة•

المعايير 

راث نطاع تطحار وتمهيم الت: الفجم الثاني 
العمراني

.تطحار و نا   محين الحجحن والقجبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1
Key plan

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

322

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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 و 
 
 1 جرااإهماب القلعة وتدهح ها واندثا ها  سب  عدم االهذمام   ا عمرانيا

 
 نحاا

 
  هنيا

 
 يضيف انطباعا

 
عنجر االنا   ـقن ليو 1

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

راث نطاع تطحار وتمهيم الت: الفجم الثاني 
العمراني

.تطحار و نا   محين الحجحن والقجبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

323

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

(تم التنفيذ)تطوير وإنارة القالع والحصون بمنطقة عسير تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات 2-1

1

1
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نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

راث نطاع تطحار وتمهيم الت: الفجم الثاني 
العمراني

.تطحار و نا   محين الحجحن والقجبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

(تم التنفيذ)تطوير وإنارة القالع والحصون بمنطقة عسير تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات 2-1
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نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

راث نطاع تطحار وتمهيم الت: الفجم الثاني 
العمراني

.تطحار و نا   محين الحجحن والقجبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

(تم التنفيذ)تطوير وإنارة القالع والحصون بمنطقة عسير تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات 2-1
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(تم التنفيذ)تطوير وإنارة القالع والحصون بمنطقة عسير تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات 2-1

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

راث نطاع تطحار وتمهيم الت: الفجم الثاني 
العمراني

.تطحار و نا   محين الحجحن والقجبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5
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النماذج انارة القالع المناطق االثرية حول العالم   

تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

راث نطاع تطحار وتمهيم الت: الفجم الثاني 
العمراني

.تطحار و نا   محين الحجحن والقجبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

327

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

النماذج انارة القالع المناطق االثرية حول العالم   

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

راث نطاع تطحار وتمهيم الت: الفجم الثاني 
العمراني

.تطحار و نا   محين الحجحن والقجبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

328

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

النماذج انارة القالع المناطق االثرية حول العالم   

ة القاهر  االيح ي–نلعة ـوأ الدين  اةاالسنند  -املسرأ الروماني 

مجر-معبد النرنك 

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

راث نطاع تطحار وتمهيم الت: الفجم الثاني 
العمراني

.تطحار و نا   محين الحجحن والقجبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

329

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

راث نطاع تطحار وتمهيم الت: الفجم الثاني 
العمراني

.تطحار و نا   محين الحجحن والقجبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

330

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

راث نطاع تطحار وتمهيم الت: الفجم الثاني 
العمراني

.تطحار و نا   محين الحجحن والقجبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

331

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

راث نطاع تطحار وتمهيم الت: الفجم الثاني 
العمراني

.تطحار و نا   محين الحجحن والقجبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

332

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3
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عالجة مظاهر التشوم  رها واعادة إحيائها و مطويقياه البلدية باالشتراك مع املجلس البلدي بأختيار قرية تراثية مميزة  تطويرها لتصب  قرية تراثية نموذجية  ودراسة الوضع الراهن  لت
 و ( البيوت الحديثة (او معالجتها ( االسقف الشينكو)البصرى بها و ازالة اي عناصر  مشوهة غير  متامشية مع التراث 

م
 وتأهيل املبانى وفق برنامج استعماالت محدد لتنميتها اقتصاديا

م
اجتماعيا

 
م
.وثقافيا

إعادة تأهيل و تطوير القرى التراثية 2-2

:وتقحم االعماب الذطحاراة  ما يـى 

التنظيف وتهيئة املوقع•

.اعمال السفلتة والطرق •

راعمال تنسيق املوقع واملناطق الخضراء والنوافي•

تبليط املمرات الداخلية •

التمديدات ال هربائية االضاءة•

مسميات الشوراع والطرقات والحصون والقالع•

احياء القرية بأضافة استعماالت سياحية جاذبة •

والخدمات الالزمة وإعادة استخداه بعض املبانى 

–مطعم )القديمة باالتفاق مع األهالى لتشغيلها  

–نزل تراثى –دورات ميام –ماجد –متحف 

(الخ....م تبة
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االثر الحالى لغياب املعايير 

 التشح  البجر  لحسن د  ا وحى القابم  سب  تدهح  نراة البسطة عمر 
 
.ثة مشروع تطحار نراة البسطة يساهي  ى تطحار املنطقة ووسن املدينة ومعالجة الحا هات الحدي.انيا
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املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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أمانة منطقة عسير ( قرية البسطة  )المعايير و النماذج 

االثر الحالى لغياب املعايير 

 
 
.ثة مشروع تطحار نراة البسطة يساهي  ى تطحار املنطقة ووسن املدينة ومعالجة الحا هات الحدي.التشح  البجر  لحسن د  ا وحى القابم  سب  تدهح  نراة البسطة عمرانيا

إعادة تأهيل و تطوير القرى التراثية 2-2

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

راث نطاع تطحار وتمهيم الت: الفجم الثاني 
العمراني

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطحارواعار  تمهيم القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

342

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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أمانة منطقة عسير ( قرية البسطة  )المعايير و النماذج 

االثر الحالى لغياب املعايير 

 التشح  البجر  لحسن د  ا وحى القابم  سب  تدهح  نراة البسطة عمر 
 
.ثة مشروع تطحار نراة البسطة يساهي  ى تطحار املنطقة ووسن املدينة ومعالجة الحا هات الحدي.انيا

إعادة تأهيل و تطوير القرى التراثية 2-2

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

راث نطاع تطحار وتمهيم الت: الفجم الثاني 
العمراني

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطحارواعار  تمهيم القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

343

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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( اعادة تأهيل قصور ال مشيط)إعادة تأهيل و تطوير القرى التراثية2-2

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

راث نطاع تطحار وتمهيم الت: الفجم الثاني 
العمراني

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطحارواعار  تمهيم القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

344

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

راث نطاع تطحار وتمهيم الت: الفجم الثاني 
العمراني

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطحارواعار  تمهيم القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

345

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

( طبب-اعادة تأهيل قصور ابونقطة المتحمى )إعادة تأهيل و تطوير القرى التراثية2-2
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نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

راث نطاع تطحار وتمهيم الت: الفجم الثاني 
العمراني

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطحارواعار  تمهيم القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

346

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

( العزيزة-اعادة تأهيل قصور ابوسراح )إعادة تأهيل و تطوير القرى التراثية2-2
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نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

راث نطاع تطحار وتمهيم الت: الفجم الثاني 
العمراني

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطحارواعار  تمهيم القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

347

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

( العزيزة-اعادة تأهيل قصور ابوسراح )إعادة تأهيل و تطوير القرى التراثية2-2
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نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

راث نطاع تطحار وتمهيم الت: الفجم الثاني 
العمراني

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطحارواعار  تمهيم القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

348

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

( العزيزة-اعادة تأهيل قصور ابوسراح )إعادة تأهيل و تطوير القرى التراثية2-2
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الهيئة العامة للسياحة واالثار––بلدية رجال المع  ( قرية رجال المع )المعايير و النماذج 

نرادددددددة   ددددددداب دملدددددددع نبدددددددم 
ن الذدددخم الذطددحار  مددد

نبدددددددددددم البلديدددددددددددة وهيئدددددددددددة
السياحة

إعادة تأهيل و تطوير القرى التراثية 2-2

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

راث نطاع تطحار وتمهيم الت: الفجم الثاني 
العمراني

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطحارواعار  تمهيم القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

349

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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الهيئة العامة للسياحة واالثار––بلدية رجال المع  ( قرية رجال المع )المعايير و النماذج 

إعادة تأهيل و تطوير القرى التراثية 2-2

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

راث نطاع تطحار وتمهيم الت: الفجم الثاني 
العمراني

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطحارواعار  تمهيم القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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الهيئة العليا للسياحة واالثار–بلدية رجال المع  ( قرية رجال المع )المعايير و النماذج 

لين االضااات وتبالقراة  عد الذطحار الت  نامي بك البلدية وهيئة السياحة حيث  ملي عمليات الذطحار وضع الشبوات  ى خنارق ا ضية واضاـة  عض
انتراأ اسذعماالت تش يلية للمبانى .املمرات ونامي هيئة السياحة بحضع تجح ات راخلية و

إعادة تأهيل و تطوير القرى التراثية 2-2

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

راث نطاع تطحار وتمهيم الت: الفجم الثاني 
العمراني

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطحارواعار  تمهيم القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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الهيئة العامة للسياحة واالثار–بلدية رجال المع  ( قرية رجال المع )المعايير و النماذج 

ة بحضع تجح ات راخلية لين املمرات ونامي هيئة السياحوتبالقراة  عد الذطحار الت  نامي بك البلدية وهيئة السياحة حيث  ملي عمليات الذطحار وضع الشبوات  ى خنارق ا ضية واضاـة  عض االضااات 
انتراأ اسذعماالت تش يلية للمبانى .و

إعادة تأهيل و تطوير القرى التراثية 2-2

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

راث نطاع تطحار وتمهيم الت: الفجم الثاني 
العمراني

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطحارواعار  تمهيم القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

352

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 
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الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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المدة الزمنيةالموقف الحاليالجهة المسئولةالمهامالقطاع

الساحات 

والممرات داخل 

القرية

مسح وتسوية موقع الحرجة 

لتكون مجلس الجماعة

أمانة منطقة عسير

رفمع بعد االنتهما  ممن أعممال التنظيمخ داخمل القريمة سمتتم أعممال الهـ1/12/1439تم انزال المعدات بتاريخ •

ذيمة تمهيمدا المساحي للكتلة التراثية ومن ثم اعداد المخططمات التنيي

.لطرحها للتنييذ
ات فتح وتهيئة الممرات والساح

يةداخل الكتلة التراثية للقر
.هـ29/12/1439تم انزال المعدات للعمل داخل القرية بتاريخ •

مخطط تطوير 

القرية

القريةالتصميم المقترح لتطوير
بتمدائي تم عممل تصمور ا–تم عمل الرفع المساحي للقرية واالنتها  منن •

تمهيدا لعرضن على االهالي للموافقة علين 

مممرات مممن المتوقممع االنتهمما  مممن المخطممط التيصمميلي للسمماحات والم

خالل اسبوعين

طرح المشروع للتنييذ
ادهما تم عمل حصر مبدئي للكميات واعداد كراسة الطرح تمهيمدا العتم•

وطرحها للمقاولين

لسماحات سيتم الطمرح بعمد اسمبوع ممن اعتمماد المخطمط التيصميلي ل

والممرات

الطرق

عمل مزلقاني من السد حتى 

جبل فارس
ادارة الطرق بعسير

لصمميانة الطريممق حاليمما تحممت الصمميانة الم قتممن حتممى تممتم الموافقممة علممى ا•

الدائمة
تم ارسال خطاب للوزارة لتعزيز تكاليخ خاصة بالمشروع

عمل خط بعبارات للدخول 

للقرية

وهممي 30ترتيممب أولويممة تنييممذ الطريممق الممم دا للقريممة حاليمما هممي رقممم •

.آخر أولوية
طقةبانتظار تحريك رقم االولوية للطريق من قبل مجلس المن

االتصاالت

ودية اقامة برج لالتصاالت السع

لة لتقوية االتصاالت المتنق

بالقرية

شركة االتصاالت 

السعودية

أوضمممحت شمممركة االتصممماالت السمممعودية بمممأن القريمممة مغطممماة بالهممماتخ•

قريةالجوال وسيتم تحسين الشبكة في المواقع التي ذكرها ممثل ال

ل خممالل اسممبوعين مممن تمماريخ االجتممماع سمميتم التواصممل مممع ممثمم

االقرية لتحديد المناطق ذات الشبكة الضعيية لتحسينه

خدمة الهاتخ الثابت

ية هيئة االتصاالت وتقن

المعلومات

القريمممة يمممتم خمممدمتها عمممن طريمممق مشمممروع هيئمممة االتصممماالت وتقنيمممة •

المعلومات
تواصل االمارة مع الهيئة

امارة منطقة عسير
من مخاطبممة هيئممة االتصمماالت وتقنيممة المعلومممات ليممتم ادراج القريممة ضمم•

.المشروع
تواصل االمارة مع الهيئة

المياه والصرف 

الصحي

خدمات الصرخ الصحي

ادارة مصلحة المياه 

بعسير

يسمية تم دراسة تنييذ خط ناقل من قمرى العكماس المى خمط الصمرخ الرئ•

.كم11شمال مدينة أبها بطول 
.شهور6–5دراسة الخط الناقل سيتم االنتها  منها خالل 

.يتم خدمة القرية من خالل عقود السقيا المجانية•خدمات المياه

ة شمهور سميتم االنتهما  مممن محطمة المقضمي وتكمون القريمم6خمالل 

كممم ومحطممة 11قممادرة علممى االسممتيادة مممن محطممة الميمماه بالمقضممي 

.كم10المياه أبها 

خدمة القرية بشبكة المياه
اه سيكون التوجن لها بعمد اكتممال دراسمة المخطمط الشمامل لخمدمات الميم•

(المرحلة الثالثة)وكذلك عند وصول كميات تحلية الشقيق 
.م2021ينتهي المخطط الشامل لشبكات المياه في 

ريةتكوين الجمعية األهلية بالقالشكل القانوني

–الشئون االجتماعية 

متابعة السياحة 

للموضوع

تم ارسال خطاب بتأسيس الجمعية للشئون االجتماعية •

يممان كممذلك تممم التعزيممز بخطمماب مممن السممياحة لالسممراع فممي تكمموين الك•

الم سسى للجمعية

دخل في العادة هذه االجرا ات تأخذ متسع من الوقت وتحتاج الى تم

.قوا النها  االجار ات القانونية واالدارية المتعلقة بذلك

همتوفير خبرا  لالستعانة بالخبراء

فرع الهيئة العامة 

ني للسياحة والتراث الوط

بعسير 

خبرا  ولكن حتمى انن ال يوجمد خبمرا  2التزمت السياحة بتوفير عدد •

لالستعانة بهم

( قرية العكاس )المعايير و النماذج 

إعادة تأهيل و تطوير القرى التراثية 2-2

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

راث نطاع تطحار وتمهيم الت: الفجم الثاني 
العمراني

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطحارواعار  تمهيم القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
حي  قامت االمانة بعدة خطوات للبداء 
:لتالى بعملية التتطوير داخل القرية حسب ا

بعمتتتل ورش عمتتتل متتتع االهتتتالى ألقنتتتاعهم▪
طة بتطتتوير القريتتة و إعتتادة تتتوطين أنشتت

ثقافية و ترفهية بها 

تتتتتتتتتتتتتتتم  مخاطبتتتتتتتتتتتتتتة  الجهتتتتتتتتتتتتتتات الحكوميتتتتتتتتتتتتتتة ▪
يتتتتتتتتد املختلفتتتتتتتتة ألستتتتتتتتت مال عمليتتتتتتتتات تمد
متتتتتتتع املرافتتتتتتتق بالقريتتتتتتتة حتتتتتتتتى ال تتعتتتتتتتارض

عملية التطوير  املستقبلية 

تتتتتتتتم طتتتتتتترء مشتتتتتتتروع دراستتتتتتتات تفصتتتتتتتيلية▪
للقرية 

تتتتتتتتتم التنستتتتتتتتق متتتتتتتتع فتتتتتتتترع الهيئتتتتتتتتة العامتتتتتتتتة ▪
فتتتتتتتى للستتتتتتتياحة و التتتتتتتتراث  بتتتتتتتتوفير خبتتتتتتتراء

اعمال الترميم 

ة نتتتتتتج عنتتتتتته ف تتتتترة تكتتتتتتوين جمعيتتتتتة أهليتتتتتت▪
بالقرية 

353

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 
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الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8
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( قرية أل ينفع)المعايير و النماذج 

إعادة تأهيل و تطوير القرى التراثية 2-2

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

راث نطاع تطحار وتمهيم الت: الفجم الثاني 
العمراني

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطحارواعار  تمهيم القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

حي  قامت االمانة بعدة خطوات للبداء اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
:لتالى بعملية التتطوير داخل القرية حسب ا

بعمتتتل ورش عمتتتل متتتع االهتتتالى ألقنتتتاعهم▪
طة بتطتتوير القريتتة و إعتتادة تتتوطين أنشتت

ثقافية و ترفهية بها 

تتتتتتتتتتتتتتتم  مخاطبتتتتتتتتتتتتتتة  الجهتتتتتتتتتتتتتتات الحكوميتتتتتتتتتتتتتتة ▪
يتتتتتتتتد املختلفتتتتتتتتة ألستتتتتتتتت مال عمليتتتتتتتتات تمد

املرافتتتتتتتتتتتتق بالقريتتتتتتتتتتتتتة و معالجتتتتتتتتتتتتة أعمتتتتتتتتتتتتتدة 
ع االنتتتتتتارة الهوائيتتتتتتة  حتتتتتتتى ال تتعتتتتتتارض متتتتتت

عملية التطوير  املستقبلية 

تتتتتتتتم طتتتتتتترء مشتتتتتتتروع دراستتتتتتتات تفصتتتتتتتيلية▪
للقرية 

تتتتتتتتتم التنستتتتتتتتق متتتتتتتتع فتتتتتتتترع الهيئتتتتتتتتة العامتتتتتتتتة ▪
فتتتتتتتى للستتتتتتتياحة و التتتتتتتتراث  بتتتتتتتتوفير خبتتتتتتتراء

اعمال الترميم 

354

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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استتتتتتتتتتتخداه مفتتتتتتتتتتردات العمتتتتتتتتتتارة العستتتتتتتتتتيرية فتتتتتتتتتتى •
ستة التصميم التداخلى للفراغتات متع اضتافة مل

حداثية

استخداه املواد املحلية فى انهاء االعمال•

وستتتتتتتتتتتتتائل االضتتتتتتتتتتتتتاءة املخفيتتتتتتتتتتتتتة والخافتتتتتتتتتتتتتتة هتتتتتتتتتتتتتى •
االسلوب االمثل 

إعادة تأهيل و تطوير القرى التراثية 2-2

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

راث نطاع تطحار وتمهيم الت: الفجم الثاني 
العمراني

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطحارواعار  تمهيم القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

( استخدام مفردات التراث العسيري فى التصميم الداخلى للفراغات)المعايير و النماذج 

355

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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استتتتتتتتتتخداه مفتتتتتتتتتردات •
ى العمتتتارة العستتتتيرية فتتتت

التصتتتتتتتتتتميم التتتتتتتتتتداخلى 
ة للفراغتتات متتع اضتتاف

ملسة حداثية

استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخداه املتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواد •
املحليتتتتتتتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتتتتتتتى انهتتتتتتتتتتتتتتتاء 

االعمال

وستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتائل االضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاءة •
هتى املخفية والخافتة
االسلوب االمثل 

( استخدام مفردات التراث العسيري فى التصميم الداخلى للفراغات)المعايير و النماذج 

إعادة تأهيل و تطوير القرى التراثية 2-2

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

راث نطاع تطحار وتمهيم الت: الفجم الثاني 
العمراني

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطحارواعار  تمهيم القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

356

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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استتتتتتتتتتتتخداه مفتتتتتتتتتتتردات •
ى العمتتتتتارة العستتتتتيرية فتتتتت

التصتتتتتتتتتتتتميم التتتتتتتتتتتتداخلى 
للفراغتتتات متتتع اضتتتافة

ملسة حداثية

استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخداه املتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواد •
املحليتتتتتتتتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتتتتتتتتى انهتتتتتتتتتتتتتتتتاء 

االعمال

وستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتائل االضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاءة •
هتتى املخفيتتة والخافتتتة
االسلوب االمثل 

( قرية رجال المع  نماذج لفراغات داخلية بالفندق بقرية رجال المع  )المعايير و النماذج 

إعادة تأهيل و تطوير القرى التراثية 2-2

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

راث نطاع تطحار وتمهيم الت: الفجم الثاني 
العمراني

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطحارواعار  تمهيم القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

357

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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استتتتتتتتتتتتتتتتتتتخداه مفتتتتتتتتتتتتتتتتتتردات •
العمتتتتتتتتتارة العستتتتتتتتتيرية فتتتتتتتتتى
التصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتميم التتتتتتتتتتتتتتتتتتتداخلى 
للفراغتتتتتتتتات متتتتتتتتع اضتتتتتتتتافة 

ملسة حداثية

ية استخداه املواد املحل•
فى انهاء االعمال

وستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتائل االضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاءة •
ى املخفيتتتتتتتة والخافتتتتتتتتة هتتتتتتت

االسلوب االمثل 

( قرية رجال المع  نماذج لفراغات داخلية بالفندق بقرية رجال المع  )المعايير و النماذج 

إعادة تأهيل و تطوير القرى التراثية 2-2

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

راث نطاع تطحار وتمهيم الت: الفجم الثاني 
العمراني

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطحارواعار  تمهيم القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

358

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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مسارات املشام  ال يوجد بها عوائق تعيق حركة املشام •مسارات املشام  من اليجر الطبيعي تتناسب مع تراث القرية •
عمل هاندريل فى اماكن فرق املنسوب •معالجة امليول بالقرية بساللم و الرامبات •
استخداه عالمات تعرفية تتناسب مع التراث •استخداه االضاءة الخافتة و الغاء االعمدة الديكورية •

(MONTONE  قرية)المعايير و النماذج

إعادة تأهيل و تطوير القرى التراثية 2-2

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

راث نطاع تطحار وتمهيم الت: الفجم الثاني 
العمراني

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطحارواعار  تمهيم القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

359

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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المعايير و النماذج

إعادة تأهيل و تطوير القرى التراثية 2-2

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

راث نطاع تطحار وتمهيم الت: الفجم الثاني 
العمراني

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطحارواعار  تمهيم القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

360

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9



«4.00سعت 2022/02/14بتاريخ ( 6)تحديث نسخة رقم » 

(نماذج لقطات داخلية )المعايير و النماذج 

إعادة تأهيل و تطوير القرى التراثية 2-2

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

راث نطاع تطحار وتمهيم الت: الفجم الثاني 
العمراني

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطحارواعار  تمهيم القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

361

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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رانيتمهيم و تطحار التراث العم:الفجم الثاني 

إنارة و تطوير محيط القصبات والحصون 1-2.

اعادة تأهيل و تطوير القري التراثية 2-2

تحسين و تطحار انسحاق الشعبية3-2

362
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تطوير و تحسين االسواق2-3

:الفكرة 

ميم والتنفيذ ثم البدء باعمال والرفع لشمانة العتماد املوقع ومن ثم الشروع بأعمال التصاختيار البلدية ملوقع السوق الشعاى  بالتنسيق مع هيئة السياحة بعسير طبقا للمعايير النموذجية 
.ع قية للموقسويالتطوير التى تشتمل دراسات الوضع الراهن وتحديد عناصر التشوم البصري واملشاكل التصميمية والتنفيذية الى جانب تحديد االمكانيات الت

-:وتقوه االعمال التطويرية كما يلى 
التنسيق مع أهل الخبرة حول االنشطة القديمة •

واستخدامات
قالسوق والقصص املصاحبة فى علميات العرض والتسوي

.توثيق ما سبق التنسيق مع هيئة السياحة
التنظيف وتهيئة املوقع•
قترحة فى انشاء املبانى امل+ اعمال االرتقاء باملبانى القائمة •

.حال توافر ميزانيات لذلك
اعمال السفلتة والطرق •
اعمال تنسيق املوقع واملناطق الخضراء والنوافير•
تبليط املمرات الداخلية •
التمديدات ال هربائية•
االضاءة•

:المعايير 

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

راث نطاع تطحار وتمهيم الت: الفجم الثاني 
العمراني

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطحار وت ميم انسحاق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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تطوير و تحسين االسواق2-3

خريطة بأهم االسواق التاريخية بمنطقة عسير 

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

راث نطاع تطحار وتمهيم الت: الفجم الثاني 
العمراني

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطحار وت ميم انسحاق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اسم السوق اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار المحافظة 

سوق الثالثا   ابها

سوق خميس مشيط  خميس مشيط 

سوق أحد رفيدة القديم  أحد رفيدة 

سوق الجمعة بالواديين  الواديين 

سوق رجال المع القديم  رجال المع 

سوق بحر أبو سكينة الشعبي  بحر ابو سكينة 

سوق وسط مركز القحمة القديم  البرك 

سوق محايل عسير الشعبي  محايل 

سوق بارق الشعبي  بارق 

سوق تنومة القديم  تنومة 

سوق المجاردة الشعبي  المجاردة 

سوق الثالثا  بالنماص  النماص 

-أل سلمة الشعبي -سبت العالية ) سوق 

(البظاظة الشعبي -عيرا  الشعبي 
بلقرن 

(نمران  )سوق  بيشة 

(النقيع)سوق  النقيع 

سوق مركز المظلة  طريب 

سوق ظهران الجنوب القديم  ظهران الجنوب 

سوق الحرجة القديم  الحرجة 

سوق سراة عبيدة الشعبي  سراة عبيدة 

364

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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االثر الحالى لغياب املعايير 

أمانة منطقة عسير –القرية الشعبية بالسودة 

تطوير و تحسين االسواق2-3

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

راث نطاع تطحار وتمهيم الت: الفجم الثاني 
العمراني

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطحار وت ميم انسحاق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

365

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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الذجح  املقترأ ملعالجة املحنع

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

راث نطاع تطحار وتمهيم الت: الفجم الثاني 
العمراني

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطحار وت ميم انسحاق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

366

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

(يرامانة منطقة عس–السوق والقر ية الشعبية السودة )تطوير و تحسين االسواق 2-3
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إعار  تجميي السحق الشعر  مذما يا مع الطا ع املعما   املحـى ن  االتشح  البجر  للمحوت القا ة  و ثر  الذعديات من املل ران

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

راث نطاع تطحار وتمهيم الت: الفجم الثاني 
العمراني

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطحار وت ميم انسحاق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

367

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

(يرامانة منطقة عس–السوق والقر ية الشعبية السودة )تطوير و تحسين االسواق 2-3

ير االثر الحالى ل يا  املعاي: السحق الشعر  
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اـير واشجا  الس ضياتالتشح  البجر  الناتا عن ودبراج االتجاب و اسذخدام انلحان والدهانات باال  .رو والبحاباتإعار  تجميي اال ضيات باملسا  الر يسي  وت ميلك بحضع ا ضيات من  الحجر املحـى نح

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

راث نطاع تطحار وتمهيم الت: الفجم الثاني 
العمراني

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطحار وت ميم انسحاق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

(يرامانة منطقة عس–السوق والقر ية الشعبية السودة )تطوير و تحسين االسواق 2-3

ير االثر الحالى ل يا  املعاي: السحق الشعر  
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اـير واشجا  الس ضياتالتشح  البجر  الناتا عن ودبراج االتجاب و اسذخدام انلحان والدهانات باال  .رو والبحاباتإعار  تجميي اال ضيات باملسا  الر يسي  وت ميلك بحضع ا ضيات من  الحجر املحـى نح

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

راث نطاع تطحار وتمهيم الت: الفجم الثاني 
العمراني

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطحار وت ميم انسحاق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

369

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

(يرامانة منطقة عس–السوق والقر ية الشعبية السودة )تطوير و تحسين االسواق 2-3

ير االثر الحالى ل يا  املعاي: السحق الشعر  
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بالطا ع املحـى والحجر الطبيعت تجميي املسجد الجامع ليفى باملعدب املطلح  وتجميي الحا هات سياحتاملسجد الحالى م شم بطراقة بدا ية وال يفى باالحذيا ات  حن القراة مر   

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

راث نطاع تطحار وتمهيم الت: الفجم الثاني 
العمراني

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطحار وت ميم انسحاق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

370

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

(يرامانة منطقة عس–السوق والقر ية الشعبية السودة )تطوير و تحسين االسواق 2-3

ير االثر الحالى ل يا  املعاي: السحق الشعر  
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تجح  سابق العار  تجميي  السحق ▪ الحضع الحالى  املشح   وال ير مذطابق مع مفررات الطا ع املحـى للمنطقة▪

ير االثر الحالى ل يا  املعاي: السحق الشعر  

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

راث نطاع تطحار وتمهيم الت: الفجم الثاني 
العمراني

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطحار وت ميم انسحاق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

371

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

(  أمانة منطقة عسير–سوق الثالثا  )تطوير و تحسين االسواق 2-3
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تجح  سابق العار  انشاا سحق الثوثاا وتحطينك  ى وسن د  ا▪ الحضع الحالى لسحق الثوثاا▪

ير االثر الحالى ل يا  املعاي: السحق الشعر  

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

راث نطاع تطحار وتمهيم الت: الفجم الثاني 
العمراني

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطحار وت ميم انسحاق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

372

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

(  أمانة منطقة عسير–سوق الثالثا  )تطوير و تحسين االسواق 2-3
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(  أمانة منطقة عسير–سوق الثالثا  )تطوير و تحسين االسواق 2-3

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

راث نطاع تطحار وتمهيم الت: الفجم الثاني 
العمراني

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطحار وت ميم انسحاق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

373

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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ننح انعدام الهحاية التراثية للسحق من خوب اسذخدام الش•

سحا  تحزيع الفراغات •

عدم وضحأ حر ة االليات•

تمي مراعا  الهحاة التراثية للسحق من اخوب اضفاا الطا ع العسيري •

تي تحزيع الفرغات بطراق و يفية صحيحة •

تي تحديد حر ة االليات و  تخجيب اما ن لونذلا   السيا ات • نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

راث نطاع تطحار وتمهيم الت: الفجم الثاني 
العمراني

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطحار وت ميم انسحاق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

374

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

بلدية محايل–تطوير و تحسين االسواق سوق محايل الشعبى 2-3

ير االثر الحالى ل يا  املعاي: السحق الشعر  
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ي ية راخم السحق ▪ عدم و حر مسطحات خضراا  او  ـراغات تـر
تشح  بجر  من لححات املحوت ▪
فة ببسطات البيع▪ تعد  املل ران  عـى االـ 

إضاـة مسطحات خضراا بالساحات الداخلية ▪
تناسق ال س  املعما اة وتححيد اما ن اللححات االعونية▪
تنليي عمليات البيع▪

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

راث نطاع تطحار وتمهيم الت: الفجم الثاني 
العمراني

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطحار وت ميم انسحاق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

375

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

بلدية محايل–تطوير و تحسين االسواق سوق محايل الشعبى 2-3

ير االثر الحالى ل يا  املعاي: السحق الشعر  
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تعدي اصحا  املحوت عـى ممرات املشا ▪
عدم و حر ملوت مححد  لو وب▪
سحا حالة اال ضيات ▪

.تنليي  سطات العرض ووا هات املبانى ▪
وضع ملوت بالفراغات واملسا ات لحج  د عة الشمس▪
تنليي اال ضيات   ▪

بلدية محايل–تطوير و تحسين االسواق سوق محايل الشعبى 2-3

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

راث نطاع تطحار وتمهيم الت: الفجم الثاني 
العمراني

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطحار وت ميم انسحاق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

376

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

ير االثر الحالى ل يا  املعاي: السحق الشعر  
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نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

راث نطاع تطحار وتمهيم الت: الفجم الثاني 
العمراني

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطحار وت ميم انسحاق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

377

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

(.نموذج سوق الهيوخ التاريخي باالحسا )تطوير و تحسين االسواق2-3
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(.نموذج سوق الهيوخ التاريخي باالحسا )تطوير و تحسين االسواق2-3

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

راث نطاع تطحار وتمهيم الت: الفجم الثاني 
العمراني

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطحار وت ميم انسحاق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

378

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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(.مصر -الموسكي –قصبة المعز –خان الخليلي )تطوير و تحسين االسواق2-3

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

راث نطاع تطحار وتمهيم الت: الفجم الثاني 
العمراني

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطحار وت ميم انسحاق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

379

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

راث نطاع تطحار وتمهيم الت: الفجم الثاني 
العمراني

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطحار وت ميم انسحاق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

380

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

(.مصر -الموسكي –قصبة المعز –خان الخليلي )تطوير و تحسين االسواق2-3
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نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

راث نطاع تطحار وتمهيم الت: الفجم الثاني 
العمراني

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطحار وت ميم انسحاق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

381

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

(.مصر -الموسكي –قصبة المعز –خان الخليلي )تطوير و تحسين االسواق2-3
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عي    البناوي / ر : املتحدث
األمانة-مدير عاه م تب تحقيق الرنية 

دقيقة40: املدة 

تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

(و انشاء مطعم نموذجي )تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمدن والقرى 3-1

(خدمات سياحية)انشاء مبانى خدمات مساندة 3-8

انشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

382
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موقع المشروع

تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

(و انشاء مطعم نموذجي )تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

لقرى امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمدن وا3-1

(خدمات سياحية)انشاء مبانى خدمات مساندة 3-8

انشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

383
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الميزة التنافسية لألنشطة االقتصادية للمدن والقرى3-1

سرا  عبيد  واري بن  هشبم محايم خميس مشيند  ا 

ة  و بالسدياحمهيه وتشدت رارا ي مر  
.املنتتهات الطبيعية 

 ددددددددددددى محاـلددددددددددددة ت ا اددددددددددددة  تشددددددددددددت ر بالذ ددددددددددددا    ى محاـلة ت ا اة ـناعية هامة 
.و االسحاق الشعبية 

   دددددددددى محاـلدددددددددة ت ا ادددددددددة و تشدددددددددت ر بالذ دددددددددا  
يدددددددددددة  ـدددددددددددناعية واري بدددددددددددن )واملنددددددددددداطق الحـر

(هشبم

 ى محاـلة  تشت ر ب  اعة الرمان

الفكرة 3-1-1
ثي االعذمار  من تقحم البلدية بالذ سيق مع املجلس  البلدية و الجهات الحنحمية  ات االخذجاص بذحديد انح  امليتات الذناـسية لدي ي ومن
ذ ة و رعي االسر املناالمانة ثي الشروع  ى عمليات رعي و تذطحار االنشطة الذناـسية لدي ا عن طراق  نيام البلدية بذقديي الخدمات اللح ستية  و 

. ـ ا  املستثمران و العاملين بم اب امليت  الذناـسية 

الرمان
التجارة 

الصناعة 

التجارة 

العسل 

التجارة 

الصناعة 

ية املنتزهات الطبيع

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

تصميم و تطوير حي نموذجي1-1

تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

384

ديةنطاع تحسين الخدمات البل: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليت  الذناـسية لونشطة االنذجارية للمحاـلات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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بلقرن تنحمة النماصبللسمر بللحمر
 
 
 ز اعيدا

 
ستتبت نتةمركتز محافظتة بلقترن هتي مديبلددا

فتي اقهابأستو مهتم، وتشتتهرتجتاري ، وهتي مركتزالعالية
زهتتتات املاضتتت ي والحاضتتتر، ويوجتتتد بهتتتا العديتتتد متتتن املنت

يوجتد بهتا لعل من أبرزها منتتزم شتيبانه ومنتتزم طاللتة و 
.من املحميات ويحدها من الغرب العرضيات 

 
 
 ز اعيددددددددا

 
، وقتتتتتتتتد اتختتتتتتتتذ الستتتتتتتتكان متتتتتتتتنبلدددددددددا

الجبتتتتال متتتتدرجات زراعيتتتتة منتتتتذ القتتتتده وكتتتتذلك 
اد علتتتى منحتتتدرات وضتتتفاا األوديتتتة وعلتتتى امتتتتد

تعتمتتد و . جوانبهتتا البستتاتين والحقتتول الخصتتبة 
ار الزراعتتتتتة فتتتتتي تنومتتتتتة علتتتتتى ميتتتتتام األمطتتتتتار واآلبتتتتت

والعيون 

بيعيددة بالسددياحة واملنتتهددات الطتتميتتز 
انع التراثية واملح

 
 
 ز اعيا

 
لبتر األستمر من الدرجة األولى حي  تنتتج ابلدا

ونظتتتتترا .والتتتتتبن، ويبتتتتتاع فتتتتتي ستتتتتوق اثنتتتتتين بللستتتتتمر املعتتتتتروا
ل مختلفتة لتشكل واختالا تضاريستها تتزرع فيهتا محاصتي

مثل القم  والشعير

 
 
 بلدددددا

 
 ز اعيددددا

م
متتتتن الدرجتتتتة األولتتتتى نظتتتترا

حاصتيل لتشتكل واختتالا تضاريستها وأبترز امل
الزراعيتتتتتتة القمتتتتتت  والشتتتتتتعير والتتتتتتذرة والعتتتتتتدس

والفواكه

العنب 
العسل 

الزيتون 

يةاملنتزهات الطبيع

العدس  ية املنتزهات الطبيع

املواقع التراثية  البن

البر  القم  و الشعير 

الميزة التنافسية لألنشطة االقتصادية للمدن والقرى3-1

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

تصميم و تطوير حي نموذجي1-1

تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

385

ديةنطاع تحسين الخدمات البل: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2
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يد  بحر ابحسنينة   اب املع  ة الث ية و تبالبنا عمرو دحد ـ 

انع التراثيدددة العسددد و يرية  تشدددت ر بددداملح

.بن  املناظر الطبيعية و تشتهر بزراعة ال

 تشت ر ب  اعة الس
 
 تشت ر ب  اعة القمحمسيبلدا ز اعيا

 
تذميدددددددددددددددت باملنتتهددددددددددددددددات الجبليدددددددددددددددة  و ز اعددددددددددددددددةبلدا ز اعيا

.محجحب الجر 
ا عـددى تميددتت محا ددة الث يددة و تبالددة بحنعهدد

اثيةواري تبالة  الجنحبي واملناطق التر 

السمسم
االودية الطبيعية البر القم  

املواقع التراثية  يةاملنتزهات الطبيع يةاملنتزهات الطبيع

يةاملنتزهات الطبيع

البن 

املواقع التراثية 

الميزة التنافسية لألنشطة االقتصادية للمدن والقرى3-1

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

تصميم و تطوير حي نموذجي1-1

تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2
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اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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 مدددددن دهدددددي ز اعت دددددا الذ
 
  ز اعيدددددا

 
مدددددر بلددددددا

وتشت ر ب  اعة النخيم

الجرك

يدتشت ر بالسياحة الشاطئية والج

التمور التمور 

االودية 

صيد االسماك

الساحل

الميزة التنافسية لألنشطة االقتصادية للمدن والقرى3-1
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 مدددددن دهدددددي ز اعت دددددا الذ
 
  ز اعيدددددا

 
مدددددر بلددددددا
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مهرجان التمور ببريدة : اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار Case study 

ة يستقبل مهرجان بريدة للتمور مائتي ألف طن نتيجة حصاد أكثر من ثماني
25ها ، وياجل تصاعدا يوميا برقم املبيعات، التي تتجاوز في ذروتنخلةماليين 

من مبيعات املهرجات حوالي 2015مليون ريال يوميا، وبلغت صفقات سنة 
(. مليون دوالر533)ملياري ريال 
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املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4
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Key plan

مدخم عام
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استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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الميزة التنافسية لألنشطة االقتصادية للمدن والقرى3-1

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

تصميم و تطوير حي نموذجي1-1

تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

االلية 3-1-2

يها  تقوه البلدية  برصد  امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية لد▪

تقتتتتتوه بعمتتتتتل ورش عمتتتتتل متتتتتع  الجهتتتتتات الحكوميتتتتتة ذات االختصتتتتتاص  و الختتتتتروج ▪
.بالتوصيات الخاصة بسياسات دعم االنشطة التنافسية

:ثل تقوه البلدية بطرء مواقع استثمارية تدعم االنشطة التنافسية م▪
قتتتتتتع طتتتتتترء فتتتتتترص استتتتتتتثمارية ستتتتتتياحية وصتتتتتتناعية وتجاريتتتتتتة علتتتتتتى املوا•

.اململوكة للبلديات
انشاء اسواق لتسويق املنتجات الوطنية•
.مواقع بسطات لتسويق املنجات على الطرق السريعة•
.ةاقامة الفاعليات التسويقية والداعمة لالنشطة التنافسي•

البرنامج الزمنى3-1-3

. رفع تقرير بالخطة واليات تنفيذها خالل شهر من االجتماع▪

مهرجان جرش:  Case study

قتتمهرجتتانمهرجتتان جتترش للثقافتتة والفنتتون هتتو ▪
أ
افي ُيقتتاه فّنتتي ث

 فتتتي مدينتتتة 
م
هرجتتتان يقتتتده املاألردناألثرّيتتتة شتتتمال جتتترشستتتنويا

ترق محلّيتفولكلوريتةعروض  ة وعامليتة، راقصتة، والتتي ت ديهتا ف 
ة والثقافيتة ويستخده املدينة األثريتة كموقتع لفعالياتته الفنيت

 لبيتتتتتتع املصتتتتتتنوعات اليد
م
ويتتتتتتة كمتتتتتتا يقتتتتتتاه علتتتتتتى هامشتتتتتته معرضتتتتتتا
 
م
 سياحيا

م
التقليدية و يعتبر وجها

المغرب  / زيت االرجان:  Case study 

وز يستتخرج متن لتزيتت، « التذهب الستائل»زيت األرجتان ▪
وهتتتتتو شتتتتتجر نتتتتتادر يتواجتتتتتد فتتتتتي املغتتتتترب فتتتتتىشتتتتجر األرجتتتتتان

بمنطقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوس و يستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخده كزيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت طعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاه او 
وس بمستحضتتتتترات التجميتتتتتل  و يبلتتتتت  انتتتتتتاج منطقتتتتتة ستتتتت

ة طتتتن ستتتنويا وتظهتتتر عمليتتتة بحتتت  بستتتيط4000بحتتتوالى 
بتتتتأن ثمتتتتن اللتتتتتر الواحتتتتد متتتتن زيتتتتت األرجتتتتان املصتتتتدر  متتتتن

500املغتتتتتتتتترب  التتتتتتتتتي  الواليتتتتتتتتتات املتحتتتتتتتتتدة يتتتتتتتتتتراوء متتتتتتتتتا بتتتتتتتتتين 
.دوالر1000و
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تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

(و انشاء مطعم نموذجي )تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمدن والقرى 3-1

(خدمات سياحية)انشاء مبانى خدمات مساندة 3-8

انشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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الفكرة3-2-1

المعايير و النماذج3-2-2

حب البلدي2020وضع خطة ملساعد  البلديات  ى تحقيق  مست دـات برناما الذححب الحطنا  .ة  عن طراق تحسين منلحمة االستثما  و االيرارات مع اال تقاا بمسالي  ارا   ااـل

مل رات االراا لجرناما الذححب الحطنا

نسبة اإلعذمار عـى اإليرارات الهاتية لذمحام امليتانية التش يلية نسبة االيرارات البلدية ال ير محجلة

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

تصميم و تطوير حي نموذجي1-1

تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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نطاع تحسين الخدمات : الفجم الثالث 
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الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطحار منلحمة االستثما  باالـحب البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8
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الممارسات الحالية3-2-3

أقل بقليل من املستهدا

يفي أو فوق املستهدا بقليل

متدنيأداء 

م2018للربع الثاني لسنة ملخب مل رات نيا  انراا ملل رات االسذدامة املالية

مل رات انراا م  املل ر

الربع الثانيمنحنات املل ر

الفعـىاملحقق 
املست د 
املطلح 

نسبة الفعـت 
2018للربع الثاني 

دـةال سبة املست 
من الحزا  

2018للربع الثاني 
حالة املل ر

O2.K1.P22.0%69.643.93886.922.88018نسبة االعتماد على اإليرادات الذاتية لتمويل امليزانية التشغيلية%

IP2.K2.P14.0%31.909.3219.750.15146نسبة اإليرادات البلدية غير املحصلة%

O2.K370%22.070.97048.750.75632نسبة عائدات االستثمارات من اإليرادات%

IP10.K10202عدد الخدمات البلدية املقدمة بالشراكة مع القطاع الخاص

حب البلدية) ادت املمارسات الحالية  الى عده تحقيق املستهدفات املطلوبة من الوزارة  (واملذحاضعة ا ا ما نح ني بفرص االستثما   بااـل

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

تصميم و تطوير حي نموذجي1-1

تصميم  طريق رئيس ي بشكل نموذجي1-2

مراكز الخدمة الرئيسية على مداخل املنطقة1-3

املحافظة على املواقع الطبيعية 1-4

عناصر الفرش1-5

تحسين الطراز املعمارى للواجهات1-6

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2
Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

392

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

نطاع تحسين الخدمات : الفجم الثالث 
البلدية

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطحار منلحمة االستثما  باالـحب البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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همة نلدددة مسدددايبتتتين التحليتتتل 
ار إيتتترادات قطاعتتتات االستتتتثم

من إجمالي االيرادات

عن مكونات م شر  نسبة عائدات االستثمارات من اإليراداتمعلحمات واحجا يات 

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطوير واعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

الممارسات الحالية3-2-3

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2
Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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نطاع تحسين الخدمات : الفجم الثالث 
البلدية

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطحار منلحمة االستثما  باالـحب البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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تطحار الذخطين االستثما ي تطحار التسحاق  االستثما ي تطحار تحجيم اإليرارات  

خطة الذحفيت االستثما   

خطة التحفيز
االستثمارى 

تحقيق مست دـات 
للذححب الحطن  

الممارسات المطلوبة 3-2-4

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2
Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

394

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

نطاع تحسين الخدمات : الفجم الثالث 
البلدية

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطحار منلحمة االستثما  باالـحب البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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(قطاع زيادة اإليرادات االستثمارية)الحلول العاجلة للنهوض بقيمة المؤشر 

.للمستثمرين املتقدمين للحصول على مواقع استثمارية لضمان سدادهم املبال  املستحقة عليهما راا ر اسات تحليلية ـنية للقد   املالية 

.ماجل عليها جميع املعلومات والدراسات االقتصادية والفنية والتصميميةخا طة استثما اة مححد  

التي تقدمها األمانة الدعاية واإلعون والتسويق في وسائل رعي االبذوا  

انع االستثما اة باملخططات سرعة دراسة واستغالل  املعتمدة بعد مراجعة درجة مالئمتها للتنميةاملح

الرسحم وال راماتعلى دعم اإليرادات من بنود لذقليم االعذمار 

(قطاع دعم عمليات التحصيل)الحلول العاجلة للنهوض بقيمة المؤشر 

black listووضع قوائم بنلام سمة  شوم  ار في السداد   ن املذعثرين 

 بع سنحاة لذحجيم االسذحقاناتوضع خطة 

ومدى التزاه املستثمر بالشروا واملواصفات منجة ملتمذة لتسهيم مذا عة تحجيم االسذحقانات 

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

الممارسات المطلوبة 3-2-4

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2
Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

395

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

نطاع تحسين الخدمات : الفجم الثالث 
البلدية

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطحار منلحمة االستثما  باالـحب البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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وضع خطة استثمارية متكاملة لتنمية وإدارة أصول األمانة والبلديات: الحلول متوسطة وبعيدة المدى 

. للمناطق الخاصة لجذب املستثمرينواعذمار اال تراطات البنا ية االستثما اة إنهاء مشروع املخططات والتفصيلية 

حب البلدية  .التي تمل ها األمانةوضع خطة استثما اة  املة لجميع اـن

حب البلدية  .وتحصيل اإليراداتبهاإلدارتها ومتابعة تنفيذ املشروعات االستثمارية الذعاند مع  ر ة إلرا   اـن

لذقليم الذواليف التش يلية دو إعار  تح يفها وهيكلة الصرا على بنودها إعار  ر اسة امليتانية التش يلية 
(الخ ....-املطبوعات –املحروقات -تشغيل املباني  )

- B.O.T.نلي الشرا ة مع القطاع الخاص باألمانة وتفعيل مللتمرات تسحاق الفرص االستثما اة دعوة املستثمرين  PPP

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

الممارسات المطلوبة 3-2-4

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2
Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

396

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

نطاع تحسين الخدمات : الفجم الثالث 
البلدية

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطحار منلحمة االستثما  باالـحب البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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حب البلدية  انشاا منذ  تخطين و را   وتسحاق ااـل

ومذا عة تنفيه العقحر االستثما اة

وحدة متابعة التراخيص 

واالشراف على التنفيذ

وحدة التقدير المالى 

ودراسات الجدوي االقتصادية
التخطيط االستثمارىوحدة

االلية المقترحة3-2-5

االطار الزمنى 3-2-6

أشهر3 تقديي خطة  املة لذطحار
املحح  

اعذمار الخطة من الجهة 
املخذجة باالمانة

ع  البدا  ى تنفيه الخطة وـ 
الذقا ار  الدو اة باملحنف 

الذنفيه 

شهر

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2
Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

نطاع تحسين الخدمات : الفجم الثالث 
البلدية

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطحار منلحمة االستثما  باالـحب البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

(و انشاء مطعم نموذجي )تطبيق تصنيف املطاعم 3-3
آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمدن والقرى 3-1

(خدمات سياحية)انشاء مبانى خدمات مساندة 3-8

انشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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تطبيق تصنيخ المطاعم 3-3

الفكرة3-3-1

المعايير و النماذج3-3-2

املوافقة املبدائية و يتم و يتم عرضه على اللجنة املختصة باالمانة  لشخذبمخذيا  محنع لينحن مطعي نمح جت  تقوه البلدية بالتعاون مع املجلس البلدي 
ق دـضم املعايير العاملية .رالى جانب االرتقاء بجودة املطاعم الحالية   داخل البلديات  من خالل  تصنيفها وفق  معاييتجميمك ـو

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام
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الد  ة
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407

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

نطاع تحسين الخدمات : الفجم الثالث 
البلدية

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تج يف املطاعي 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

مشروع استراتي ية تطحار عسير
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تطبيق تصنيخ المطاعم  3-3

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

المعايير و النماذج3-3-2

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

408

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

نطاع تحسين الخدمات : الفجم الثالث 
البلدية

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تج يف املطاعي 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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(  نماذج التشطيبات للمطاعم النموذجية)تطبيق تصنيخ المطاعم 3-3

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

المعايير و النماذج3-3-2

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

نطاع تحسين الخدمات : الفجم الثالث 
البلدية

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تج يف املطاعي 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9



«4.00سعت 2022/02/14بتاريخ ( 6)تحديث نسخة رقم » 

(  نماذج التشطيبات للمطاعم النموذجية)تطبيق تصنيخ المطاعم 3-3

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

المعايير و النماذج3-3-2

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

نطاع تحسين الخدمات : الفجم الثالث 
البلدية

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تج يف املطاعي 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

المعايير و النماذج3-3-2

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

نطاع تحسين الخدمات : الفجم الثالث 
البلدية

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تج يف املطاعي 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1
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تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

(و انشاء مطعم نموذجي )تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4
سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمدن والقرى 3-1

(خدمات سياحية)انشاء مبانى خدمات مساندة 3-8

انشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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الفكرة3-4-1

المعايير و النماذج3-4-2

تطوير آليات متابعة المشاريع3-4

ق الخطن ال منية املحدر  واملست دـات الخاـة بجرناما الذححب الحطن   تحقيق دعـى معايير النفاا   ت تنفيه ومذا عة املشا يع ـو

مل رات االراا لجرناما الذححب الحطنا

نسبة املشا يع املن     ت ونت ا %20نسبة املشا يع التا تخلفي عن محعد االن از ب سبة تقم عن 

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 
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.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

نطاع تحسين الخدمات : الفجم الثالث 
البلدية

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية مذا عة املشا يع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9



«4.00سعت 2022/02/14بتاريخ ( 6)تحديث نسخة رقم » 

الممارسات الحالية3-4-3

يفي أو فوق املستهدا بقليلأقل بقليل من املستهدا متدنيأداء 

.ادت املمارسات بمنظومة العمل بمتابعة وتنفيذ املشاريع  الى عده تحقيق املستهدفات املطلوبة من الوزارة

المستهدف المطلوبالنسبة الفعلية2018الثاني الربعالوحدةالمكونات

1عدد إجمالي عدد املشاريع املنجزة في وقتها  
6%30%

16عدد إجمالي عدد املشاريع املنجزة

نسبة املشا يع املن     ت ونت ا

%20نسبة املشا يع التا تخلفي عن محعد االن از ب سبة تقم عن 

المستهدف المطلوبالنسبة الفعلية2018الثاني الربعالوحدةالمكونات

247عدد %20ن إجمالي عدد املشاريع الجارية التي تخلفت عن موعد اإلنجاز أكثر م
77%62%

321عدد إجمالي عدد املشاريع 

تطوير آليات متابعة المشاريع3-4

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3
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سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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(منلحمة مذا عة املشا يع)الحلحب العا لة للن حض بقيمة املل ر 

الممارسات المطلوبة3-4-4

ملتابعة إنهاء إجراءاتها خوب ـتر  نيا  املل رات باملشاريع التي سوا يتم تسليمها نا مة رو اة  بع سنحاة 

االهذمام بمنلحمة الد اسات الذفجيلية والذنفيهية

وإنهاء اإلجراءاتسير العمم ملتابعة ( وحدة متابعة املشاريع)مع املقاولين ا ذماعات رو اة دسبحعية 

تفعيم نلي مشدر  للذ سيق مع الجهات الحنحمية

تفعيل النظم الذكية فى مراقبة اعمال التنفيذ+ على املشاريع من خالل االستعانة بالكوادر املتخصصة تحسين آليات اإل را  

black listوضع قوائم 

ملتابعة تنفيذ املشاريعرو ي  هري بر ساا البلديات اجتماع 

تفعيم منلحمة الذحليم الفن  للمنانجات

تطوير آليات متابعة المشاريع3-4

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

نطاع تحسين الخدمات : الفجم الثالث 
البلدية

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية مذا عة املشا يع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9



«4.00سعت 2022/02/14بتاريخ ( 6)تحديث نسخة رقم » 

PMOتفعيم منذ  
لومانة والبلديات

وحد  املذا عة واال را  عـى الذنفيه وحد  تخطين الجراما ال منية للمشا يع 

االلية المقترحة3-4-5

(وحد  العمليات والذحني)
تفعيم انلمة اال را  اله ية

 ى مذا عة املشا يع

تطوير آليات متابعة المشاريع3-4

االطار الزمنى 3-4-6

أشهر3 تقديي خطة  املة لذطحار
املحح  

اعذمار الخطة من الجهة 
املخذجة باالمانة

ع  البدا  ى تنفيه الخطة وـ 
الذقا ار  الدو اة باملحنف 

الذنفيه 

شهر

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

416

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

نطاع تحسين الخدمات : الفجم الثالث 
البلدية

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية مذا عة املشا يع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

(و انشاء مطعم نموذجي )تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5
املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمدن والقرى 3-1

(خدمات سياحية)انشاء مبانى خدمات مساندة 3-8

انشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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الفكرة3-5-1

المعايير و النماذج3-5-2

سرعة إصدار التراخيص ومتابعة أعمال البنا 3-5

.تحقيق أعلى معايير ال فاءة في سرعة إصدار التراخيص ومتابعتها وفق االشتراطات االنشائية والصحية واملهنية

نسبة الخدمات املن     ات االولحاة  ى الحني املحدرمل رات االراا لجرناما الذححب الحطنا نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

418

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

نطاع تحسين الخدمات : الفجم الثالث 
البلدية

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اـدا  التراخيب و مذا عة اعماب البناا3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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رمز 

المؤشر
C2.K3.P

الفترة 

الزمنية 

للقياس 

في االمانة

رخص 

البناء

ايام10

تراخيص 

مهنية

أيام5

تقسيم 

األراضي

يوم60

اجمالي 

الطلبات 

المقدمة

النسبة 

الفعلية 

المحققة

مستهدف 

األمانة

الربع 

االول
2632202,32415%82%

الربع 

الثاني
1346401,26038%82%

الربع 

الثالث
4362069253%82% 15%

38%

53%

82% 82% 82%

0%

10%

20%
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40%

50%

60%

70%

80%

90%

الربع االول الربع الثاني الربع الثالث

الوضع اليعلي مقارنة بالمستهدفات

اليعلى مستهدخ االمانة

عن منحنات مل ر  نسبة الخدمات املن     ات االولحاة  ى الحني املحدرمعلحمات واحجا يات 

الممارسات الحالية3-5-3

اتستتتتتتتتتتتتاع الفجتتتتتتتتتتتتوة بتتتتتتتتتتتتين 
القتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيم الفعليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
واملستتتتتتتتتتتتتهدفة يضتتتتتتتتتتتتتعف
متتتتتتتتن جتتتتتتتتودة الختتتتتتتتتدمات 
ي املطلتتتتتتتتتوب تقتتتتتتتتتديمها فتتتتتتتتت

م واقلددددداملوقتتتتتت املحتتتتتدد 
مددددددددددددددن مسددددددددددددددذح   ضددددددددددددددا 
املددددددددحاطنين عددددددددن عمددددددددم 

.االمانة

سرعة إصدار التراخيص ومتابعة أعمال البنا 3-5

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

419

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

نطاع تحسين الخدمات : الفجم الثالث 
البلدية

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اـدا  التراخيب و مذا عة اعماب البناا3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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الربع االول الربع الثاني الربع الثالث

الوضع اليعلي مقارنة بالمستهدفات

اليعلى مستهدخ االمانة

عن مكونات م شر معدل عمليات التفتيشمعلحمات واحجا يات 

الممارسات الحالية3-5-3

C2.K5رمز المؤشر

ة الفترة الزمني

للقياس في 

االمانة

المراقبينعدد عمليات

النسبة 

الفعلية 

المحققة

مستهدف 

األمانة

1,5582659.9280الربع االول

1,5692660.3585الربع الثاني

1,2993438.2190الربع الثالث

يم اتستتتتاع الفجتتتتوة بتتتتين القتتتتت
الفعليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة واملستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهدفة 
يضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعف متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن جتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتودة 
الختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدمات املطلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب 

حتتتدد تقتتديمها فتتتي املوقتتتت امل
واقلدددددم مدددددن مسدددددذح   ضدددددا
املدددددددددددددددددحاطنين عدددددددددددددددددن عمدددددددددددددددددم 

.االمانة

سرعة إصدار التراخيص ومتابعة أعمال البنا 3-5

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

420

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

نطاع تحسين الخدمات : الفجم الثالث 
البلدية

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اـدا  التراخيب و مذا عة اعماب البناا3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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تم العمل من 

خالل 

36

مراقب

تم انجاز

1299

عملية رقابة

3خالل 

أشهر

نصيب اليرد 

اليومي بمعدل 

عملية0.5

ليصبح نصيب 

36اليرد 

عملية خالل 

الربع

فيصبح عدد ايام 

العمل الحقيقي 

بقطاع الرقابة لكل 

مراقب

يوم فقط 12

انخفاض نصيب 

الفرد من عمليات 

الرقابة مقارنة 

بمستهدفات 

.الوزارة

ضعف قطاع الرقابة 

وكثرة التعديات 

والمخالفات غير 

فى اعمال المصححة 

البنا  والمحالت 

والمطاعم

يفترض  

للمراقب القيام 

يوميا  

متوسط عدد

عمليات3

اتسددددددددددددددداع الف دددددددددددددددح  بدددددددددددددددين القددددددددددددددديي 
ف مددن الفعليدة واملسددت دـة يضددع

 دددددددددددددددددددحر  الخددددددددددددددددددددمات املطلدددددددددددددددددددح 
اقلددم و تقتتديمها فتتي املوقتتت املحتتدد 

ن مدددن مسدددذح   ضدددا املدددحاطنين عددد
.عمم االمانة

عن مكونات م شر معدل عمليات التفتيشمعلحمات واحجا يات 

الممارسات الحالية3-5-3

سرعة إصدار التراخيص ومتابعة أعمال البنا 3-5

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطوير واعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

421

نطاع تحسين الخدمات : الفجم الثالث 
البلدية

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اـدا  التراخيب و مذا عة اعماب البناا3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9



«4.00سعت 2022/02/14بتاريخ ( 6)تحديث نسخة رقم » 

الحلحب العا لة للن حض بقيمة مل رات التراخيب

الممارسات المطلوبة3-5-4

مش ـى النلام بالحلحب املثـىلتعريف عقد و ش عمم 

اـية  (مكاتب هندسية–مدققين –مواطنين )تحديث وتطحار نلي املعلحمات الج ر

موات  الخدمات الداعمةسرعة البدء فى انشاء 

تسريع ان اا ا رااات  التراخيباالستفادة من تجارب االمانات  في 

وكيفية معالجة العقبات والرفع بها الى االدارة املختصةبالتحول الوطنى ل يفية تنفيذ املستهدفات الخاصة عمم خطن تنفيهية 

سرعة انشاء اللجنة املركزية ملتابعة االجراءات املتفق عليها  وتفعيلها باالمانة والبلديات والرفع بما تم تنفيذم

االلية المقترحة3-5-5

اليات التففيذ االطار الزمنى 3-5-6

أشهر3

سرعة إصدار التراخيص ومتابعة أعمال البنا 3-5

تقديي خطة  املة لذطحار
املحح  

اعذمار الخطة من الجهة 
املخذجة باالمانة

ع  البدا  ى تنفيه الخطة وـ 
الذقا ار  الدو اة باملحنف 

الذنفيه 

شهر

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطوير واعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

422

نطاع تحسين الخدمات : الفجم الثالث 
البلدية

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اـدا  التراخيب و مذا عة اعماب البناا3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

(و انشاء مطعم نموذجي )تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئحلية املجذمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمدن والقرى 3-1

(خدمات سياحية)انشاء مبانى خدمات مساندة 3-8

423
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الفكرة3-6-1

المعايير و والنماذج3-6-2

قديي الدعي اللح ست   ولدو  االيذام واالنشطة الرااضية وتللفاعليات اال ذماعية واالسر املنذ ة ( عن طراق إرا   العونات العامة بالذعاون مع املجلس البلد  )تشجيع  البلدية 
اـق والساحات البلدية لونشطة املجذمعية  .وت يئة املر

المسئولية المجتمعية للبلديات3-6

(2020-2019مبار ات مدينت  )مبار    زاار  املشا  ة املجذمعية •

برناما الذححب الحطن  •

برناما تحسين  حر  الحيا   •

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطوير واعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

أمانة منطقة عسير–مباردة حديقتى مسئوليتى 3-6-3

تعراف باملبار   

حا ع و الحدا ق ة والشوتمي  عايت ا وتعميمها عـى مسذح  املنطقة بحاسطة انمانة و ى  را ة م ذمعية تخذب بالذحعية للمسئحلية املجذمعية نحح نلاـة البيئاحد  اسر مدينة د  ا  ى مبار   

اـق مع مبار ات الذححب الحطن  و رناما مدينت   .2020العامة  تذح

دهدا  املبار  

.من الذلف وتنليفها ا ملك لهي ويسذح   الحفاظ عليبمن الحدا ق واالما ن العامة  ترسيخ مفاهيي تر حاة بمسلليت ي نحح البيئة وضرو   وخاـة االطفاب بين املحاطنين نشر الذحعية 

ـاعليات املبار  

الحدا ق العامة تنليف–تثقيفية للنلاـة اروات ملحنة  حا   و-رعا ية  بر ح ات تحزيع –ومسابقات ـنراة بين االطفاب حفوت محسيقية –بالحدا ق حموت تحعحاة تنليي و نامة 

.مع زا ر  الحدا ق  ى ن اية الفاعليةبالشرا ة 

424

نطاع تحسين الخدمات : الفجم الثالث 
البلدية

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئحلية املجذمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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المسئولية المجتمعية للبلديات3-6

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطوير واعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

أمانة منطقة عسير–مباردة حديقتى مسئوليتى 3-6-3

425

نطاع تحسين الخدمات : الفجم الثالث 
البلدية

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئحلية املجذمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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المسئولية المجتمعية للبلديات3-6

ـالذالى بار   مذا عة تفعيم بنحر م :زاار  املشا  ة املجذمعية    ا من تحقيق مبار ات الذححب الحطن  

زيادة املشاركة املجتمعية والعمل التطوعي واستقطاب رواد األفكار واملبدعين•

تفعيل جميع قنوات التواصل مع املستفيدين، وتأسيس منصة تفاعلية الستقطاب رواد األفكار واملبدعين •

فى تفعيل بنود املبادرة.CSRاشراك كافة م سسات املجتمع املدني مثل الجمعيات الخيرية، الشركات غير الربحية، املس ولية االجتماعية للشركات •

.مكافأة املواطنين ملساهمتهم في تحسين املناطق الريفية والتراثية•

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطوير واعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

االلية المقترحة3-6-4

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

:من  ات املبار  

(.ارا ات االنسام ال سحاة  ى االمانة والبلديات.)تعميي وتنفيه ـاعليات املبار    ى االمانة و ميع البلديات الذا عة •

ـات م ذمعية مع  هات دخر  السذمرا   واسذدامة ـاعليات املبار  • .االتفاق  شرا

.إعدار تقرار مذا عة  هراة من ـم بلدية للفاعليات املنفه  لضمان اسذمرا ها•

.القيام ب اا ات رو اة ملذا عة تنفيه بنحر املبا ر •

البرنامج الزمنى3-6-5

ع تقا ار رو اة  هراة ل مانة 2020تنفيه بنحر مبار ات برناما مدينت   .ومبار   حديقت  مسئحليت  عـى مدا  العام وـ 

426

نطاع تحسين الخدمات : الفجم الثالث 
البلدية

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئحلية املجذمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

(و انشاء مطعم نموذجي )تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمدن والقرى 3-1

(خدمات سياحية)انشاء مبانى خدمات مساندة 3-8

انشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

427
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الفكرة3-7-1

المعايير و النماذج3-7-2

ية وضع الية فعالة ملتابعة اعمال النظافة بصفة دورية ومراقبة رفع االنقاض ونظم التخلص من مخلفات البناء داخل املدن وعلى الطرق الرئيس
.نمح ج  ا د   ى النلاـة عـى مسذحي اململنةلتصب  

G.P.Sق تيعيل نظم تتبع سير مركبات وشاحنات جمع المخليات عن طري▪

اختيمممار شمممكل مناسمممب لسمممالل المهممممالت يتناسمممب ممممع طبيعمممة الموقمممع  ▪

.وعناصر فرش الطريق 

توليمد وضع سالل مهمالت معالجة بالطرق الذكية للتخلص من النيايمات و▪

الطاقة كتجربة فى مواقع محددة لنشر الثقافة الوسائل الذكية

.وضع كاميرات مراقبة عند نقاط الجمع الرئيسية▪

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخليات البنا  3-7

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطوير واعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

428

نطاع تحسين الخدمات : الفجم الثالث 
البلدية

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

مذا عة اعماب النلاـة و الحد من مخلفات البناا3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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متابعة اعمال النظافة و الحد من مخليات البنا  3-7

الممارسات الحالية3-7-3

نسبة النفايات املعالجة من إ مالى النفايات املنذ ة

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطوير واعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

429

نطاع تحسين الخدمات : الفجم الثالث 
البلدية

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

مذا عة اعماب النلاـة و الحد من مخلفات البناا3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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الممارسات المطلوبة3-7-4

اإلجراءات المقترحة

والهتتتتده متتتتن  الشتتتتركات وامل سستتتتات العاملتتتتة فتتتتي مجتتتتال جمتتتتع ونقتتتتل املخلفتتتتات التجاريتتتتة ومخلفتتتتات البنتتتتاء▪
لخاصتتتتة فتتتتى حالتتتتة االلتتتتتزاه الشتتتتروا العتتتتايير اوثيقددددة تمهيددددم مقدددداوب ـددددالحة ملددددد  سددددنة نابلددددة للذ ديددددد

.بالتأهيل

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخليات البنا  3-7

. يضمن ناعد  بيانات االمانة ملذا عتباملواقع وامللسسات العاملة إدراج بيانات الشركات ▪

ـات ▪ ددداق عقدددد مدددن الشدددر إرفتتتاق وامل سستتتات امل هلتتتة و   دددن إـددددا  الدددرخب الفنيدددة بذدددممين حاوادددة و ـ 
.املستندات املطلوب إرفاقها للحصول على املوافقة املبدئية

انبين النلاـددددددة ▪ انبين الفنيددددددين ومددددددر فايتتتتتتات العمتتتتتتال وبالغتتتتتتات تجمتتتتتتع النالتشددددددديد عـددددددى مذا عددددددة املددددددر
واالنقاض باالحياء واملجاورات الس نية

االلية المقترحة3-7-5

االطار الزمنى 3-7-6

أشهر3 تقديي خطة  املة لذطحار
املحح  

اعذمار الخطة من الجهة 
املخذجة باالمانة

ع  البدا  ى تنفيه الخطة وـ 
الذقا ار  الدو اة باملحنف 

الذنفيه 

شهر

سرعة انشاء اللجنة املركزية ملتابعة االجراءات املتفق عليها  وتفعيلها باالمانة والبلديات والرفع بما تم تنفيذم

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطوير واعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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نطاع تحسين الخدمات : الفجم الثالث 
البلدية

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

مذا عة اعماب النلاـة و الحد من مخلفات البناا3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث  تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

(و انشاء مطعم نموذجي )تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمدن والقرى 3-1

(خدمات سياحية)انشاء مبانى خدمات مساندة 3-8
انشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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الفكرة3-8-1

المعايير و النماذج3-8-2

مر   )حية النمح  ية بمخذيا  محنع يجل  النشاا مباني  استثما اة خاـة بالخدمات اللح ستية السياتقوه البلدية بالتعاون مع املجلس البلدي 
ق دـضم املعو يتم عرضه على اللجنة املختصة باالمانة  لشخذ املوافقة املبدائية و يتم (  الخ  ....-ـندق –استشفاا  الى جانب ايير العامليةتجميمك ـو

.االرتقاء بجودة الخدمات السياحية اللوجسيتة بمنطقة عسير 

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطوير واعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

انشا  مركز استشيا 3-8
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نطاع تحسين الخدمات : الفجم الثالث 
البلدية

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاا مر   استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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انشا  مركز استشيا 3-8

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطوير واعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

433

نطاع تحسين الخدمات : الفجم الثالث 
البلدية

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاا مر   استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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انشا  مركز استشيا 3-8

المعايير و النماذج3-8-2

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطوير واعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

434

نطاع تحسين الخدمات : الفجم الثالث 
البلدية

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاا مر   استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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انشا  مركز استشيا 3-8

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطوير واعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

435

نطاع تحسين الخدمات : الفجم الثالث 
البلدية

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاا مر   استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

(و انشاء مطعم نموذجي )تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمدن والقرى 3-1

(خدمات سياحية)انشاء مبانى خدمات مساندة 3-8

انشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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الفكرة3-9-1

المعايير و النماذج3-9-2

 لسات –مسجد –ة منذب–بمخذيا  محنع يجل  النشاا مر   الشبا  الحضا ي يحذح  عـى ـالة العا  تقوه البلدية بالتعاون مع املجلس البلدي 
ق دـضم املو يتم عرضه على اللجنة املختصة باالمانة  لشخذ املوافقة املبدائية و يتم (  الخ...موع  –ومناطق خضراا  وفق عايير العامليةتجميمك ـو

.منظومة اجتماعية تهدا الى تنمية وتطوير شباب املنطقة ودعم سبل التواصل بين افراد املجتمع

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطوير واعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

انشا  مركز الشباب الحضارا3-9

:يحتوي املركز على ما يلى لتلبية احتياجات الشباب
م تبة وجلسات عصف ذهنى•
مناطق خضراء وحدائق•
مالعب ولعب اطفال•
مقهى •
ماجد•
مطاعم وكافتريات•
جلسات خارجية •
قاعة محاضرات •
مسرء•
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نطاع تحسين الخدمات : الفجم الثالث 
البلدية

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاا مر   الشبا  الحضا ي 3-9
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نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطوير واعادة تأهيل القري التراثية2-2
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متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7
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مهمة األعمال العاجلة 
بقرية رجتال ألتمتع التتراثتيتة

CASE STUDY«حالة ر اسة »

:املتحدثين
مدير عاه هيئة السياحة محمد العمر  / م 

عسير–والتراث الوطنى 
رئيس بلدية محافظة رجال أملعسعيد حاـظ  / د 

دقيقة30: املدة 
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 لخطااااااا السااااااا  رليس اااااااالليسا ااااااا ل  ااااااا  ليس   ااااااا ليس   ااااااا
لنهاا اليم اا تلي  ااا  لس  يوليساالأن   اال  لس  اا    لليساا ا

يوليس ااااا  يل ااااا لااااااا لق  اااااا ليسااااا ا سىملقريااااا ل لااااا  لثسااااااقليس ا
يس لن  كل

CASE STUDYحالة دراسة –تجربة تطوير قرية رجال أملع 

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2
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تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

بالشراكة مع الجهات المعنية بالمنطقة–األعمال العاجلة بقرية رجـال ألـمـع التـراثـيـة 

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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لب لأ لتركي لي م ر لمنطق ل   ر ال لبا لخط الم  رلثم ر
للل ل باااليس زيااجلس ل اا وليس كلم اا لسانطقاا ل  اا ر يسقاا   

يفلسالهللبر  س لسفريق عملب هك  ل لبإشر   دةلثمير 
للي  لمااادلسااا  دةلماااالرل ااا  ليس   ااا ليس   مااا لمنطقااا ل  ااا ر
للمهااا  ح ليسل ااا وليس ك ي

يوليسااالأن  لم ااا لس  ااا    لليسااا ا
.ذيوليسص  

CASE STUDYحالة دراسة –تجربة تطوير قرية رجال أملع 

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1
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بالشراكة مع الجهات المعنية بالمنطقة–األعمال العاجلة بقرية رجـال ألـمـع التـراثـيـة 
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.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3
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لل يااااا ليسانطقااااا لمااااا لم ااااا  ي رلبنااااا تل ااااا لأ ااااارلم  ااااارلثمااااا ر
يسهاااااااااااا لاليسب اباااااااااااا لليسقرلياااااااااااا لنهاااااااااااا الد يساااااااااااا لت ابااااااااااااال

لسب ا
 
با ل لا  ليال ت  ل وليساط وب للي تاا دلد اإلااا ل

يل اااا للل ب اااا لثساااااقلستطااااويرللت   اااا لقرياااا ل لاااا  ليساااااقليس ا
مه  يااااقللبريمجليسب اب 

CASE STUDYحالة دراسة –تجربة تطوير قرية رجال أملع 
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استراتي ية تطحار منطقة عسير
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ل يوليس ااا سىمي
لق  اااا ليسااا ا ي

 
للل ااا ليسقريااا لماااجل(ليس لن اااكل)ت ااال لقريااا ل لااا  لثسااااقلل ي لسااا   ي

لس ت ريفل  ليسانطق للت  يخ  للتريل   .  سىمي

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 
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CASE STUDYحالة دراسة –تجربة تطوير قرية رجال أملع 

بالشراكة مع الجهات المعنية بالمنطقة–األعمال العاجلة بقرية رجـال ألـمـع التـراثـيـة 
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استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار
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ل لمنطقااااا ل  ااااا ر يفلثمااااا ر سااااااللتاااااإلتهاااااك  لفريااااانلباااااإشر
لبااا لأاااال لبااا ل بااااليس زياااجللبر  سااا لتاااركي  لسااا  دةلي مااا ر

للي  لمااادلسااا  دةلماااالرل ااا  ليس  لمنطقااا ل  ااا ر   ااا لثماااير 
للمهااااا  ح ليسل ااااا ي

يوليسااااالأن   وليس  مااااا لس  ااااا    لليسااااا ا
.يس كلم  لذيوليسص  
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الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

CASE STUDYحالة دراسة –تجربة تطوير قرية رجال أملع 

نا     يس الفراق
محمد العمر /م

  يس الفراق 
وليد الحميدي/ الد ذح  

املشر  العام
ى بن طوب بن عبدالع ا  سمح انمير تـر

دلس فرينل
َ
ل(لبنا35)ٌ ا لل ل45ل 

لتاتلك م  

بالشراكة مع الجهات المعنية بالمنطقة–األعمال العاجلة بقرية رجـال ألـمـع التـراثـيـة 

Key plan
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تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

455

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

CASE STUDYحالة دراسة –تجربة تطوير قرية رجال أملع 

MISSION DONE

بالشراكة مع الجهات المعنية بالمنطقة–األعمال العاجلة بقرية رجـال ألـمـع التـراثـيـة 

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

456

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

CASE STUDYحالة دراسة –تجربة تطوير قرية رجال أملع 

MISSION DONE

بالشراكة مع الجهات المعنية بالمنطقة–األعمال العاجلة بقرية رجـال ألـمـع التـراثـيـة 

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

457

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

CASE STUDYحالة دراسة –تجربة تطوير قرية رجال أملع 

بالشراكة مع الجهات المعنية بالمنطقة–األعمال العاجلة بقرية رجـال ألـمـع التـراثـيـة 

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

458

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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االنجاز البند رقم

100% اليونسكو ترميم وتعديل واجهات بعض مباني القرية في وسط القرية 1

100% اليونسكو استبدال الحجر بالقط العسيري في المجلس وتغيير أثاثة 2

100% اإلضافية بناء خزان صرف صحي لمبنى مركز الزوار 3

100% اإلضافية بناء جدار لحماية مبنى مركز الزوار من السيل 4

100% اإلضافية استبدال اللوحات اإلرشادية بلوحات صغيرة مناسبة لبيئة المكان 5

22

29
16

16

6

عدد أيام العمل

1البند  2البند  3البند  4البند  5البند 

176

232

128

128

48

عدد ساعات العمل

1البند  2البند  3البند  4البند  5البند 

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

CASE STUDYحالة دراسة –تجربة تطوير قرية رجال أملع 

بالشراكة مع الجهات المعنية بالمنطقة–األعمال العاجلة بقرية رجـال ألـمـع التـراثـيـة 

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

459

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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االنجاز البند رقم

100%
اليونسكو

ة وااللوان الجديدة والمحافظة على الرسومات القديموالجبسياتإزالة الرسومات 

(الدرعية) 1

100%
اليونسكو وأعمال الدهانات الجدارية وأعمال البالط األرضية السقفيةإزالة أعمال الجبس 

بما يتناسب مع بيئة المبنىوإستبدالها
2

100%
اليونسكو

وضع صناديق للمقتنيات لحفظها مع ترتيبها لتسهيل عملية العرض في المتحف 3

100%
اليونسكو توحيد جميع ألوان األسقف في مباني القرية

4

22

29

16

16

عدد أيام العمل

1البند  2البند  3البند  4البند 

216

200

40

96

عدد ساعات العمل

1البند  2البند  3البند  4البند 

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

CASE STUDYحالة دراسة –تجربة تطوير قرية رجال أملع 

بالشراكة مع الجهات المعنية بالمنطقة–األعمال العاجلة بقرية رجـال ألـمـع التـراثـيـة 

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

460

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9



«4.00سعت 2022/02/14بتاريخ ( 6)تحديث نسخة رقم » 

االنجاز البند رقم

100% اإلضافية يةإزالة مأذنة المسجد الحديث ومعالجة الواجهات لضمان األصالة بالقر
1

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

CASE STUDYحالة دراسة –تجربة تطوير قرية رجال أملع 

بالشراكة مع الجهات المعنية بالمنطقة–األعمال العاجلة بقرية رجـال ألـمـع التـراثـيـة 

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

461

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9

6

عدد أيام العمل

1البند 

48

عدد ساعات العمل

1البند 
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12

عدد أيام العمل

1البند 

96

عدد ساعات العمل

1البند 

االنجاز البند رقم

100% اليونسكو إزالة األعمال الحديدية أعلى مبنى الفندق ومعالجة الواجهات 1

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

CASE STUDYحالة دراسة –تجربة تطوير قرية رجال أملع 

بالشراكة مع الجهات المعنية بالمنطقة–األعمال العاجلة بقرية رجـال ألـمـع التـراثـيـة 

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

462

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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االنجاز البند رقم

100% اليونسكو إزالة المبنى الجديد الموجود فوق المطعم والمجلس 1

100% اليونسكو (حجر)إزالة الجدار الموجود خلف مبنى االستقبال وإرجاعه كما كان  2

100% اليونسكو معالجة أرضية وجدران الممرات في القرية 3

100% اليونسكو إزالة جميع القضبان الحديدية الموجودة في سطوح المباني 4

100% اليونسكو إزالة المخلفات والنفايات والحطام المتراكم وتنظيف الموقع 5

100% اليونسكو إزالة غرف الضيوف واستبدالها بتراس مفتوح مناسب لبيئة القرية  6

100% اليونسكو وحيد في المباني ووضع إضاءة أرضية في الممرات بمكان مناسب مع تإزالة اإلضاءات الملونة

لون اإلضاءة في القرية

7

100% اليونسكو إزالة مظلة كبار الزوار 8

100% اليونسكو إزالة الكتابات الحجرية 9

6

14

12

221

8

19

3 4

عدد أيام العمل

1البند  2البند  3البند  4البند  5البند 

6البند  7البند  8البند  9البند 

48

112

96

16168

64

152

24
32

عدد ساعات العمل

1البند  2البند  3البند  4البند  5البند 

6البند  7البند  8البند  9البند 

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

CASE STUDYحالة دراسة –تجربة تطوير قرية رجال أملع 

بالشراكة مع الجهات المعنية بالمنطقة–األعمال العاجلة بقرية رجـال ألـمـع التـراثـيـة 

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

463

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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االنجاز البند رقم

100% اليونسكو معالجة الجداريات اإلسمنتية في القرية 10

100% اإلضافية رصف سطح المحالت التجارية 11

100% اإلضافية إنارة البرج المطل على القرية 12

100% اإلضافية الدهانات الخارجية للمباني الخرسانية في القرية 13

100% اإلضافية و األعمال الصحية والتكييف( األسالك) إخفاء جميع األعمال الكهربائية 14

100% اإلضافية إزالة أعمدة اإلنارة الحديدية في الساحة واستبدالها 15

15
4

2

32
20

22

عدد أيام العمل

10البند  11البند  12البند  13البند  14البند  15البند 

120
32

16

256
160

176

عدد ساعات العمل

10البند  11البند  12البند  13البند  14البند  15البند 

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

CASE STUDYحالة دراسة –تجربة تطوير قرية رجال أملع 

بالشراكة مع الجهات المعنية بالمنطقة–األعمال العاجلة بقرية رجـال ألـمـع التـراثـيـة 

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

464

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

CASE STUDYحالة دراسة –تجربة تطوير قرية رجال أملع 
Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

465

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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.الخطحات القارمة لذنفيه الخطة•

.آلية تنفيه الخطة•

.الجدوب ال منا•

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

.املرا ع الوزمة إلعدار الد اسات•

الحميدي وليد/ د : املتحدث 
أمين منطقة عسير 

دقيقة25: املدة 

466
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الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تسليي الخطة لر ساا البلدية لوطوع واالستيضاأ 

تنحان ـراق عمم بانمانة لينحن املر ع لوم نطاع 

(  ا قطاع واملحاور التى يشتمل عليه)كل تقحم ـم بلدية  ت بلح   
حس  اآللية املحدر 

مذا عة تنفيه اآلليات املحدر  حس  الجدوب ال منا

املد البيان

اسبحعان

 هر

 هران

حس  الجدوب ال من 

1

2

3

4

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

467

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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آليات ومراحم الذنفيه

رفعهتا للجهتة و عدد  نمدا ج لودم محدح  بدانتراأتقوه البلدية باالتفاق مع املجلس البلدى 
اـقددة املختصتتة باالمانتتة  رفوعتتة متتع ومتتن الضتترورة تناستتق االفكتتار امللوعذمددار واخدده املح

ة وطددددراز ومددددا يذفددددق مددددع ثقاـددددالحتتتتد االدنتتتتى متتتتن العناصتتتتر الرئيستتتتية املكونتتتتة لكتتتتل مشتتتتروع 
.والبيئة الطبيعية لوم بلدية

والتتتتتتى يددددده بحضدددددع اليدددددات الذنفتقتتتتتوه البلديتتتتتة باالشتتتتتتراك متتتتتع الجهتتتتتات املختتتتتتص باالمانتتتتتة 
جتتتتداول –يذيتتتة التصتتتاميم التنف-امليزانيتتتتات املعتمتتتدة واالرتباطتتتات املاليتتتتة )تشتتتتمل علتتتى 

(.الطرء والترسية–فرق االشراا الفنى –مستندات الطرء -ال ميات  

اسدددددات ـدددددرق مرا عدددددة الد  )للجهتتتتتة املختصتتتتتة الذجددددداميي االوليدددددة تقتتتتتوه البلديتتتتتة تقتتتتتديم 
ئون لتتتتتتوزارة الشتتتتتتبالدددددددال م النمح  يددددددة واختتتتتتذ املالحظتتتتتتات التعتتتتتتديل وااللتتتتتتتزاه (باالمانددددددة 

ري بمنطقتتتة البلديتتتة والقرويتتتة والهيئتتتات الحكوميتتتة والتتتتى تهتتتدا لتحستتتين املشتتتهد الحضتتت
اسدددددات  ميددددع الد  )الد اسددددات املذواملدددددة متتتتن ب سددددخة ن ا يدددددة عستتتتير حتتتتتى يتتتتتتم الختتتتروج 

(.واملحاـفات الخاـة بالطرأ للذنفيه

حتتتتور تراعتتتتى لكتتتل مبدددددا م املحنددددع  باخذيدددا تقتتتوه البلديتتتتة باالتفتتتتاق متتتع املجلتتتتس البلتتتتدى  
حنع االـضمواخذيا  املمعايير اختيار املوقع املعممة من االمانة والرفع بها للمفاضلة 

2

3

4

5

(يحم عمم14ال تذعد  )واملواقع املالءه لكل محور  دوب زمن  الخذيا  النما ج وضع 
ومراجعتهتتتتا واعتمادهتتتتا وانهتتتتاء اجتتتتراءات االرتبتتتتاا دددددوب زمندددد  العدددددار الد اسددددات وضتتتتع 

(من تاريخ اعتماد النموذج واملوقعا بعة ا هر ال تتعدى ) والطرء والترسية 
6

الفكرة

اختيارالنموذج والموقع المالءم

ادهاإعداد الدراسات التفصيلية وإعتم

أليات تنفيذ النموذج المعتمد 

االطار الزمني

المحور

1
بمنانشة الفنر  املطروحةتقوه البلدية باالشتراك مع الجهات املختصة باالمانة 

(اخذيا  ـنر  نمح  ية الحداث نقلة نحعية  ى مشا يع املسذح  البلدي)

الخطحاتاملرحلة
.املراحم الذفجيلية لذنفيه املحاو  

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1

تجميي  طراق   ي  ا  شوم نمح جت1-2

مرا   الخدمة الر يسية عـى مداخم املنطقة1-3

انع الطبيعية 1-4 املحاـلة عـى املح

عناـر الفرش1-5

تحسين الطراز املعما   للحا هات1-6

الذعامم مع  املسطحات املا ية 1-7

Key plan

مدخم عام

تمسيس هيئة تطحار عسير 

استراتي ية تطحار منطقة عسير

مشروع استراتي ية تطحار عسير

تطحار نطاعات املسذح  البلدي بمنطقة عسير

اهدا  اال ذماع ومنهجية الذطحار

468

نطاع تطحار وتمهيم التراث العمراني: الفجم الثاني 

.تطوير وإنارة محيط الحصون والقصبات2-1

.تطويرواعادة تأهيل القري التراثية2-2

.تطوير وتجميل األسواق الشعبية2-3

نطاع تحسين الخدمات البلدية: الفجم الثالث 

ت ر ة انعماب العا لة بقراة   اب دملع

الخطحات القارمة لذنفيه الخطة

تطبيق تصنيف املطاعم 3-3

آلية متابعة املشاريع3-4

سرعة  اصدار التراخيص و متابعة اعمال البناء3-5

املسئولية املجتمعية للبلديات3-6

متابعة اعمال النظافة و الحد من مخلفات البناء3-7

تطوير منظومة االستثمار باالصول البلدية3-2

امليزة التنافسية لالنشطة االقتصادية للمحافظات 3-1

إنشاء مركز استشفائي3-8

إنشاء مركز الشباب الحضاري 3-9
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اخذيا  
واعذمار النمح ج

الد اسات االولية

اخذيا 
انع واعذماراملح

ةمناقشة الفكر

اختيار

واعتماد 

النموذج 

والموقع 

المالءم

إعداد 

الدراسات 

التفصيلية

وإعتمادها

املرحلة

الد اسات الن ا ية

 داوب النميات 
واملحاـفات 

اال تباط املالى 
والطرأ

الترسية 
والبدا بالذنفيه

الجدول الزمنى 

للبدء 

كار فى تفعيل االف

النموذجية لكل 

محور

ينايرالخطحات

ة االسذفسا ات ومنانش
اـوا  املحاو  

مراحم الذنفيه والجرناما ال منا

أغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبراير

2019

الجدوب ال منا

نطاع تطحار ال سق العمراني: الفجم االوب 

تجميي و تطحار حت نمح جت1-1
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مركز تحقيق األهداا
وزارة الش ون 

هت1439البلدية والقروية ذو اليجة 

ني  مجلس أبوظاي للتخطيط العمرا
ي دليل تصميم الشوارع الحضرية ف

أبوظاي
https://www.upc.gov.ae/en

حة الهيئة العامة للسيا
واآلثار مركز التراث 
العمراني الوطني

www.Scta.gov.Sa

ة الهيئة العامة للسياح
ي واآلثار التراث العمران
الحماية واالستثمار

www.Scta.gov.Sa

يم الدليل اإلرشادي لتصم
املنشآت الغذائية 

وزارة الش ون البلدية 
هت1434والقروية 

ي الدليل اإلرشادي لتجميل املدن ف
بلديات دول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية

..  القرى التراثية
رحلة مصورة

ة مشروع تنمية قري
رجال املع

حة الهيئة العامة للسيا
ر واآلثار برنامج تطوي

وإعادة تأهيل األسواق 
الشعبية

امانة مدينة الرياض
ير برنامج تأهيل وتطو 

شوارع مدينة الرياض

وزارة الش ون البلدية والقروية
انيدليل املحافظة علي التراث العمر 

هت1426الطبعة االولي  

وزارة الش ون البلدية والقروية
عدليل تصميم عناصر فرش الشوار 

هت1426الطبعة االولي  

وزارة الش ون البلدية والقروية
ي دليل معالجة وتخطيط الفراغات ف

هت1426املدن الطبعة االولي  
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احة الهيئة العامة للسي
واآلثار 

قواعد إقراض 
ة املشروعات الفندقي

والسياحية 
www.Scta.gov.Sa

وزارة الش ون البلدية
ة والقروية اإلدارة العام

لصحة البيئة
دليل املستهلك في

التعامل مع املطاعم 
واألسواق املركزية

وزارة الش ون البلدية
ة والقروية وكالة الوزار 
للش ون الفنية

دليل أنواع النباتات
ي ملشاريع التشجير ف
مختلف اململ ة

وزارة الش ون البلدية
ة والقروية وكالة الوزار 
للش ون الفنية

دراسة تطوير مجال 
التشجير والحدائق 
العامة بالبلديات

ضرو   االلتتام باملعايير الذجميمية من خوب االسذعانة باملرا ع الذالية  ى دعماب الذجاميي املقدمة لوعذمار
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