


التعريــف بالدليـــل :

دليــل منطقــة تبــوك الســياحي مشــروع خدمــي متميــز و واجهــة متطــورة للســياحة و اآلثــار و 
الترفيــه فــي منطقــة تبــوك بمــا يتواكــب مــع رؤيــة المملكــة 2030 .

و هذا المشروع تطلقه اللجنة السياحية  بغرفة تبوك بالشراكة مع شركة المنصة المتخصصة 
لتقنيــة و نظــم المعلومــات للترويــج للمنطقــة ســياحيًا و أثريــًا و ترفيهيــًا بهــدف جــذب و تنميــة 
الســياحة المحليــة و الدوليــة و تحقيــق رؤيــة قيادتنــا الرشــيدة التــي تســعى للنهــوض بالوطــن 
و المواطــن للوصــول الــى الريــادة و ذلــك مــن خــال تنويــع مصــادر الدخــل و اشــراك القطــاع 
الخــاص فــي عجلــة التنميــة الوطنيــة ليســاهم مســاهمة مباشــرة فــي مســيرة الخيــر و النمــاء  و 

التميــز علــى كافــة األصعــدة .



اهـــداف الدليـــــل :

ســيكون دليــل منطقــة تبــوك الســياحي عبــارة عــن منصــة دوليــة للتعريــف و الترويــج ألماكــن 
الجــذب الســياحي المميــزة فــي المنطقــة و عــرض مزاياهــا و الخدمــات المتوفــرة فــي مدينــة 
تبــوك و محافظاتهــا و بيئتهــا الخابــة و مــا تشــتمل عليــه مــن شــواطئ جميلــة و معالــم 
جبليــة بديعــة و بيئــة صحراويــة مثاليــة للتنــزه و رحــات الســفاري و بيئــة زراعيــة مزدهــرة . و مــن 
خــال الدليــل ســيطلع الســائح علــى مــا تشــمله المنطقــة مــن تنــوع بيئــي يخــدم مســتهدفات 
الســياحية . كمــا ســيقوم الدليــل بابــراز و بلــورة المناطــق االثريــة و تفاصيلهــا و سيســاهم فــي 
ســهولة الوصــول اليهــا و عرضهــا بشــكل يليــق بعبــق التاريــخ الموجــود فــي المنطقــة كمــا 

ــارة التــي تشــتملها المنطقــة . ســيعرض المشــاريع الجب



آليـــــة عمل الدليــــل :

ــي ان يحــدد  ــة تســهل علــى الســائح المحلــي و الدول ــل بطريقــة ســهلة و عملي ســيعمل الدلي
اهتماماتــه و ان يصــل اليهــا بطريقــة رقميــة تعتمــد علــى عــدة تقنيــات حديثــة  يســتخدم بعضهــا 

الــذكاء االصطناعــي فــي تحديــد مســتهدفات و اهتمامــات الــزوار .



تقنيـــات الدليــــل :

ســيكون الدليــل منصــة الكترونيــة متقدمــة تســتخدم الــذكاء االصطناعــي و تدعمهــا تطبيقــات 
ذكيــة مرتبطــة بهــا باللغتيــن العربيــة و االنجليزيــة ليصبــح منصــة متميــزة للتعريف باماكن الجذب 
الســياحي و مــا تحتويــه المنطقــة مــن تنــوع بيئــي بديــع و تضاريــس نــادرة و معالــم بكــر تجعلهــا 

فــي صــدارة مناطــق المملكــة ســياحيًا .



الفئات المستهدفة :

الســياح المحليــون و الخليجيــون و العــرب و كذلــك الســياح االجانــب مــن مختلــف دول العالــم 
و يشــمل ذلــك محبــوا الرياضــات البحريــة و الرحــات البريــة و كذلــك الســياح الذيــن يبحثــون عــن 
الرفاهيــة و الجمــال مــن خــال منشــآت خدميــة راقيــة و ســيكون الدليــل شــامًا لكافــة تفاصيــل 

الســياحة فــي المنطقــة .



الخدمات التي سيقدمها بالدليل :

و ســيتم مــن خــال الدليــل ادراج مقدمــي الخدمــات الســياحية و مــا يتبــع لهــا مــن خدمــات 
لوجســتية فــي تبــوك و محافظاتهــا كمــا ســيتم عــرض المناطــق األثريــة و التاريخيــة و الوجهــات 
البحريــة و البريــة و الجبــال و معالــم الجــذب المســتهدفة و كذلــك الفعاليــات الترفيهيــة و 
المعــارض و كذلــك ســيكون هنــاك قســم لعــرض اهــم اخبــار المنطقــة التنمويــة و االقتصاديــة . 
كمــا ســيتم تقديــم عــروض و خصومــات خاصــة للســائحين مــن خــال دليــل المنطقــة الســياحي .



الجهات الخدمية المشمولة بالدليل :

المنتزهات البرية 

المنتزهات العامة 

المرشدون السياحيون

منظمو رحات سفاري

مقدمو خدمات الغوص

الشواطيء والرياضات البحرية

منظمو الرحات البحرية

مقدمو خدمات االستقبال من والى المطار

وكاالت السفر

ادالء المعالم األثرية 

خدمات تأجير السيارات

11 الخدمات السياحية :



22األماكن األثرية :
المتاحف 

المعالم األثرية 

القاع 

المعالم الجبلية

الموالت

دور السينما

منظمو الحفات والفعاليات 

المدن الترفيهية 

الفعاليات المختلفة

نوادي اللياقة

33الخدمات الترفيهية :
الجهات الخدمية المشمولة بالدليل :



الجهات الخدمية المشمولة بالدليل :

44خدمات المأكوالت والمشروبات :
المطاعم 

الكافيهات 

العربات المتنقلة

مقدمو الوجبات الجماعية

الفنادق 

األجنحة الفندقية 

شقق سكنية 

المنتجعات البحرية 

المنتجعات البرية و الجبلية

القاعات

الخدمــات الفندقية :55



الجهات الخدمية المشمولة بالدليل :

الخدمات الصحية :66

المستشفيات الخاصة

المجمعات الصحية

مشاريع المنطقة

أخبار المنطقة

شخصية االسبوع

الخدمــات اإلجتماعية :77




