
دراسة وتحليل أبرز المتنزهات
الوطنية في منطقة مكة المكرمة

العدد الثالث

27
متنزًها وطنّيًا
مــــخــــصــــًصا

إجمالي مساحة
الــمــتــنـــزهــــــات
الــوطــــــنــــــيــــــة:

(206,415,518,88) م2

الـطـبـيـعـة
الجغرافية:

نظرة عامة على المتنزهات الوطنية
في محافظات منطقة مكة المكرمة

جهود برنامج المتنزهات
في تطوير المنطقة

يوجد سّد سيسد في الطائف، ُبـنــي عــام 
58 هـ عـلــى يــد الصحابي الجليل معاوية 

ي المتنزه على اسم  بن أبي سفيان، وُسمِّ
السد. 

ع  يتميز بكثافة الغطاء النباتي وتنو�
ا�شجار، ومنها أشجار الدوم 

العمالقة والمنتشرة بكثافة.

يتميز بجريان الماء فيه على 
مدار العام، ووجود مياه العين 

الحارة.

توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة 
الملك عبدالعزيز للتعاون في مجال 
الخدمات االستشارية والتسويقية 

للمتنزهات الوطنية 

بحضور أمير منطقة مكة المكرمة 
ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة 

تم تدشين مشروعات منظومة البيئة 
والمياه والــزراعـــة 

ساحلية             جبلية               رملية

27 متنزًها مخصًصا

14 متنزًها تحت إجراءات النقل

متنزه الطائف
الــــوطـــــنــــــي

(سيسد)
30,210,742.50 م2

المتنزه الوطني
في مركز حلـــي

(الــــقــــنـــــفـــــذة)
6,563,484,8 م2

متنزه الليث
الــوطــــنـــــي

(الـلـــــــيــــــث)
1,802,386.73 م2

متـنـزه حويـة
نــــــــــمــــــــــــار
(العـــاصمـــــة
المقــدســـة)

3,703,435,82 م2

متنزه خليص
الــوطــــنــــي

(خـــلـــــيـــص)
18,154,577 م2

متنزه الطائف الجديد
(كورنيش الســحـاب)
(الـــــــطـــــــــــائــــــــــــف)

95,658,121,75 م2

متنزه البهيتة
الـــــوطــــــنـــــي
(الــــــطـــــائـــــف
طريق السيل)

7،324،208،42 م2

متنزه قنونا
الـــوطـــنـــي
(الـقـنـفــذة)

527,022،40 م2

متنزه الطائف
 الوطني (سيسد)

متنزه قنونا الوطني

متنزه الليث الوطني

مــشــروع تــطـــويــر
مـتــنـــزه الطـــائــــف 

الوطنـي (سيسـد) 

مـشـروع تــطــويــر
خـلــيــص الوطـنــي

مشروع أخضر مكة 
التعاون بين المركز الوطني 
وهيئة تطوير مكة المكرمة 

ومساهمة المركز في مشاريع 
التشجير

مشروع الطريق 
السياحي 

التعاون بين المركز 
الـوطـنـي وهـيـئـة 

تطوير مكة المكرمة 
لتطويـر المتنزهـات 

الوطنـيـة الواقـعـة 
عــلـى الـطــريـــق 

الـسـيـاحـي

طول المسار
943 كم

توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة 
تطوير منطقة مكة المكرمة؛ 

لتأهيل وتنمية الغطاء النباتي في 
منطقة مكة المكرمة 

متنزه
خليص

الوطني 

المتنزه
عقبةالبري

هيفاء

متنزه ثول
البحري

متنزه ذهبان
البحري

متنزه
السفينة

الغارقة

العبن
الحارة

الواجهة
البحرية

جبل
شمنصير

متنزه الليث
الوطني 

متنزه الشقرا 1 
متنزه الشقرا 2 

متنزه الطائف
الوطني

(سيسد) 

مارس 2022

#برنامج_المتنزهات_الوطنية

هيئة التحرير
إدارة االتـــــصـــال الـمــــؤســــســيا´دارة العامة للمتنزهات الوطنية

n_parks@ncvc.gov.as

نشرة برنامج

المتنزهات الوطنية
منطقة مكة المكرمة

معلومات عامة

أهم المعالم

أهـم ا�خبار

شـكر خاص

#برنامج_المتنزهات_الوطنية

نعتز في ا´دارة العامة للمتنزهات الوطنية بالتعاون والتنسيق 
والمواءمة مع هيئة تطويـــر منطقة مكة المكرمة، كما نتقدم 
بخالص الشـــكر والتقدير على جهودهم الملموســـة في تطوير 
منطقة مكـــة المكرمة، وإبراز مقوماتها الســـياحية المتنوعة؛ 

لتحقيق االستدامة البيئية واالقتصادية واالجتماعية.


