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يعتبــر التــراث العمرانــي مــن أهــم الســمات 
عبــر  اإلنســانية  الحضــارة  لتطــور  األساســية 
التاريــخ ، ويعبــر عــن مــدى قــدرة اإلنســان  فــي 
 ، التعامــل مــع  محيطــه البيئــي والثقافــي 
و تــوارث األجيــال تــراث األجــداد مــن عــادات 

وتقاليــد وحــرف ومهــارات متنوعــة   .

يعتبــر وجــود المدن والقــرى التراثيــة والمواقع 
ــراث  ــية للت ــم العناصراألساس ــد أه ــة أح األثري
حضــاري  إرث  فهــو  دولــة   لــكل  الوطنــي 
حيــاة  واســلوب  قصــة  يحكــي  محســوس 

األجــداد  .

بطابــع  الحديثــة  النهضــة  جــاءات  لقــد 
وال  األجــداد  تــراث  عــن  مختلــف  عمرانــي  
ــا  ــكان مم ــة للم ــة المحيط ــع البيئ ــم م يتناغ
أوجــد الحاجــة إلــى العــودة للمحافظــة علــى 

العريــق. الحضــاري  تراثنــا 

القطــاع  بإشــراك    2030 المملكــة  رؤيــة  مــع 
الخــاص والمجتمــع المحلــي فــي اإلســهام 
 ، الوطنــي  التــراث  علــى  المحافظــة  فــي 
أثريــة  ،  ومواقــع ومبانــي  تراثيــة  مــن قــرى 
تــوارث  شــركة  تقــوم   ، حرفيــة  وصناعــات 
الشــركات  كأحــد  بدورهــا  المحــدودة 
الســعودية المتخصصــة فــي هــذا المجــال 
ــاهمت  ــث س ــة ، حي ــص وإحترافي ــكل تخص ، ب
ــد  ــاء العدي ــادة إحي ــم وإع ــي ترمي ــركة ف الش
ــراث العمرانــي فــي المملكــة  مــن مواقــع الت

. الســعودية  العربيــة 

توارث قصة طموح
The Urban heritage is one of the most fundamental features of the evolution of human civilization 
throughout history and express the human ability in dealing with environmental and cultural 
surroundings, and intergenerational inheritance of ancestral heritage of traditions, customs, 
crafts and various skills.

The existence of cities, heritage villages and archaeological sites is one of the most important 
political legacies of the national heritage of each state. It is a tangible cultural heritage that tells 
the story and way of life of the ancestors.

Modern renaissance has a different physical character from the ancestral heritage and does not 
correspond to the surroundings of the place, creating the need to return to preserve our ancient 
cultural heritage.

With the kingdom's vision 2030, involving the private sector and the local community in 
contributing to the preservation of the national heritage, from heritage villages, archaeological 
sites and buildings and industry, the limited inheritance company, in its role as one of Saudi 
companies specializing in this field, is specialized and professional, where the company has 
contributed restoration.

An ambitious story Introduction



تأسســت شــركة تــوارث  كمؤسســة فرديــة تحــت مســمى مؤسســة زيــدان 
ــاز  ــم إنج ــرة ت ــك الفت ــال تل ــام 2002 م وخ ــات الع ــي بداي ــزي  ف ــد العن محم
وتنفيــذ العديــد مــن مشــروعات المقــاوالت االتراثيــة ، وتنظيــم العديــد مــن 
الفعاليــات الســياحية  ، ثــم توســعت أعمــال المؤسســة  وتــم تحويلهــا الــى 
شــركة ذات مســؤلية محــدودة متخصصــة  فــي تنفيــذ و إدارة مشــروعات 

تطويــر مواقــع التــراث العمرانــي.
ــي  ــدم ف ــور وتق ــن تط ــعودية م ــة الس ــة العربي ــهده المملك ــع ماتش   وم
النهضــة الســياحية واإلهتمــام الكبيــر الــذي توليــه حكومــة خــادم الحرمين 
بالمســاجد  والعنايــة   ، العمرانــي  التــراث  مواقــع  للتطويــر  الشــريفين  
التاريخيــة إبــراز الوجــه الحضــاري للملكــة العربيــة الســعودية وبمــا يتماشــى 
مــع رؤيــة المملكــة 2030  بــرز الطلــب علــى خدمــات تخصصيــة  فــي تطويــر 

ــة.   ــة المختلف ــة واالثري ــع التراثي ــغيل المواق وإدارة وتش
عليــه فقــد رســمت شــركة تــوارث  أهدافهــا ورؤيتهــا اإلســتراتيجية إنطاقــً 
ــتفيدة  ــاع  مس ــذا القط ــي ه ــتثمرار ف ــس اإلس ــا  ، وتكري ــة مملكتن ــن رؤي م
ممــا يتمتــع بــه مؤسســوها مــن  نقــاط قــوة كًا فــي مجالــه ، ولتلبيــة 
الطلــب المتزايــد علــى خدمــات تطويــر  وإدارة مشــروعات التــراث العمرانــي 
ــداد  ــراث األج ــادة ت ــن وإع ــر والطي ــاء بالحج ــة  ، والبن ــة والتراثي ــع االثري للمواق

ــد. ــل الجدي ــة للجي ــارات والثقاف ــل المه ونق

شـــركـة تـــوارث 

A succession company was established as an individual institution 
under the name of Zidane Muhammad al-Anzi Foundation in the 
beginning of 2002 and during that period many entrepreneurial 
projects were completed and implemented, the organization of many 
tourism events, and the expansion of the work of the Foundation 
and its transfer to a company with limited specialized responsibility 
In the implementation and management of urban heritage site 
development projects.
With the Kingdom of Saudi Arabia›s development and progress in 
the tourist Renaissance and the great interest that the Government 
of the Custodian of the Two Holy Mosques attaches to development 
of urban heritage sites, taking care of historical mosques to highlight 
the cultural face of Saudi Arabia and in line with the vision of the 
Kingdom 2030, The demand for specialized services has emerged in 
the development, management and operation of different heritage 
and archaeological sites.  
Accordingly, a company has charted its goals and strategic vision from 
the vision of our kingdom, and the investment in this sector has been 
made a beneficiary of its founders strengths of both in its field and to 
meet the growing demand for the development and management 
services of the architectural heritage projects of archaeological and 
heritage sites, and Building with stone and mud, ancestral heritage 
and the transfer of skills and culture to the new generation.

Tawaroth Company
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- المقاوالت اإلنشائية وإدارة المشروعات.
- أعمال ترميم القرى والمواقع والمباني التراثية واألثرية  .

- إعادة تأهيل القرى التراثية وتشغيلها وإدارتها .
- أعمــال توريــد وتجهيــز وتعديــل واعــادة تهيئــة المــواد واالجهــزة والمعــدات 

واالليــات التــي تســتخدم فــي عمليــات ترميــم مواقــع التــراث العمرانــي 
- أعمال الزخارف والحديد والفيبرقاس .

- أعمال تنسيق الحدائق .
- صناعــة مــواد البنــاء التراثيــة ) أحجــار طبيعيــة - بلــك طينــي - منتجــات 

.) خشــبية - منتجــات معدنيــة 
- تصميم وتصنيع المنتجات التراثية ) هدايا - تحف - مشغوالت ( .

- إعــادة دراســة التصاميــم المعماريــة للمشــروعات وتطبيــق الســمات التراثيــة 
بمــا يتناســب مــع البيئــة المحليــة .

والثــراث  للســياحة  العليــا  بالهيئــة  اإلســتثمار  إدارة  خطــاب  بموجــب  وذلــك 
1431/11/11هـــ فــي   9174 رقــم  الوطنــي 

نطاق أعمال الشركة 
-Construction contracting and project management.
-Restoration works of villages, sites and heritage and archaeological 
buildings.
Rehabilitation, operation and management of heritage villages.
-Supplying, processing, modifying and reconfiguring materials, 
appliances, equipment and mechanisms to be used in the restoration of 
urban heritage sites 
-works of decoration, iron and vinyl.
-Landscaping works.
-the construction of heritage building materials (natural stones, clay, 
wooden products, metal products).
-Design and manufacture of heritage products (gifts, antiques, crafts).
-Re-examine the architectural designs of the projects and apply the 
heritage features in proportion to the local environment.
Under the Investment management Letter of the higher authority for 
tourism and national Heritage No. 9174 of 1431/11/11 H

Scope of the company’s business
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ــوارث  ضمــن قائمــة الشــركات األكبــر فــي  أن تكــون شــركة ت
ــي   . ــي العمران ــروعات التراث ــر وإدارة مش ــال تطوي مج

رؤيتنا

To be a legacy company within the larger list of 
development and management of urban heritage 
projects.

Our Vision

www.tawaroth.com11
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مســئولياته  بكافــة  المالــك  تمثيــل  علــى  تــوارث  شــركة  تعمــل 
اإلداري  الجهــاز  توفيــر  خــال  مــن  المشــروع  لتنفيــذ  والتزاماتــه 
ــرة  ــراح الفك ــة اقت ــن مرحل ــداًء م ــروع ابت ــازم إلدارة المش ــي ال والفن
المناســبة لموقــع المشــروع ومــن ثــم مرحلــة المكتــب االستشــاري 
للتخطيــط والتصميــم  ثــم مرحلــة ترســية المشــروع وتنفيــذه ثــم 
تأتــي بعــد ذلــك مرحلــة االدارة والتشــغيل المســتمر للمشــروع 
بمــا فــي ذلــك ادارة عقــود الصيانــة والتشــغيل وتحضيــر جميــع 
ــع  ــان جمي ــع ف ــة  وبالطب ــة الازم ــتندات القانوني ــات و المس الدراس
هــذه االعمــال تتــم بإطــاع المالــك علــى جميــع تلــك المراحــل مــن 
خــال التقاريــر الدوريــة التــي ترســل اليــه باالضافــة الــى االجتماعــات 
التفاصيــل  كافــة  العمــل  فريــق  فيهــا  يشــرح  التــي  واللقــاءات 

المطلوبــة .

كيف نعمل 
a succession company to represent the owner with all his responsibilities 
and obligations to implement the project by providing the necessary 
administrative and technical machinery to project management from the 
stage of proposing the appropriate idea for the project site and then the 
phase of the planning and Design Advisory office and then the project 
award phase And its implementation then comes the management 
and ongoing operation of the project, including the management of 
maintenance and operation contracts and the preparation of all studies 
and documents the necessary legal and of course all of this work is done 
by informing the owner at all these stages through the periodic reports 
sent to him In addition to meetings and encounters where the Working 
group explains all the required details.

How we work 

www.tawaroth.com13 12
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والهــدف  البدايــة  مــن  المشــروع  مــاك  لــدى  الرؤيــة  وضــوح  ان 
المنشــود مــن المشــروع مــن اهــم محــددات نجــاح المشــروع لذلك 
البــد مــن تحديــد الهــدف مــن اي مشــروع مــن البدايــة حيــث تقــوم 
شــركة تــوارث مــع مــاك المشــروع بتحديــد الهــدف االساســي مــن 
المشــروع وتحديــد نطــاق المشــروع بنــاء علــى فلســفة ومنهجيــة 
ادارة المشــروعات الحديثــة ،  كمــا يتــم فــي هــذه المرحلــة تحديــد 

ــتقبًا . ــغيل مس ــادارة والتش ــة ل ــة المطلوب الطريق

اخلدمات األولية 

the visibility of the project owners from the start and objective 
of the project is one of the most important determinants of 
project success. To determine the purpose of any project from 
the beginning where a company inherited with the project 
owners determines the main objective of the project and 
determines the scope of the project based on the philosophy 
and approach the management of modern projects, and 
the way in which the future management and operation is 
required is determined at this stage.

Primary Services 

ــداء  ــا تب ــاف انواعه ــى اخت ــروعات عل ــع المش جمي
بفكــرة ولضمانــة نجــاح الفكــرة وتحويلهــا الــى 
اوليــة  جــدوى  دراســة  بإعــداد  نقــوم   مشــروع 
بهــذه  تــوارث  شــركة  تقــوم  حيــث  للمشــروع 
الجوانــب  جميــع  توضيــح  يتــم  حيــث   ، المهمــة 
المتوقعــة  التكاليــف  ودراســة  والفنيــة  الماليــة 

 . المقترحــة  التنفيــذ  ومــدة  العمــل  وظــروف 

دراسة اجلدوى الفنية

All projects of all kinds have an idea, to 
ensure the success of the idea and to turn 
it into a project that we are preparing a 
preliminary feasibility study for the project 
wher a succession company this task, where 
all financial and technical aspects are clarified 
and the expected costs, working conditions 
and duration of the proposed implementation 
are examined. 

Technical Feasibility Study
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تقــوم شــركة  ثــوارث بمراجعــة الخيــارات المناســبة مــع مالــك 
المشــروع ومــن ثــم يتــم تأهيــل وتكليــف المكتــب اإلستشــاري 
اإلبتدائيــة  األفــكار  وتقديــم  المشــروع  لتصميــم  المناســب 
وإعتمادهــا مــن المالــك ومــن ثــم الجهــات الرســمية كمــا يتــم فــي 
هــذه المرحلــة تحديــد طريقــة البنــاء أوالترميــم المناســبة ونوعيــة 
المشــروع ومقارنــة  تنفيــذ  التــي ســوف تســتخدم فــي  المــواد 

البدائــل المناســبة وفقــً لحالــة المشــروع.

لــكل  المناســبة  التنفيــذ  مــواد  بدراســة  تــوارث  شــركة  تقــوم 
المحليــة  البيئــة  مــع  يتائــم  وبمــا   ، مســتقلة  بصــورة  مشــروع 
للمشــروع ورغبــات عمائنــا ،  ويتــم إقتــراح نوعيــة المــواد األوليــة 
ومصادرهــا المقترحــة ، كمــا يتــم وضــع المواصفــات التنفيذيــة 
ومــواد التشــطيب ومصادرهــا وتحديــد بصــورة اكثــر دقــة ووضوحــً 

ووضــع البرنامــج الزمنــي للتنفيــذ .

 حتديد خيارات مواد التنفيذدراسة األفكار

Tawaroth will review the appropriate options with the 
project owner and then qualify and entrust the appropriate 
consultancy office for project design and presentation of 
ideas primary and approved by the owner and then the 
official authorities as at this stage determining the method 
of construction or renovation of the event and the quality of 
the materials That will be used to implement the project and 
compare the appropriate alternatives according to the status 
of the project.

Study of Ideas 

A legacy company examines the appropriate implementation materials for each project 
independently, in accordance with the local project environment and the desires of our 
customers, and is proposed the quality of the raw materials and their proposed sources, as 
well as the development of operational specifications, finishing materials and their sources, 
more precise and clear identification and the development the implementation timeline.

Identification of options for implementation materials

www.tawaroth.com17 16
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تبــداء مرحلــة التنفيــذ وتوريــد المــواد حســب المواصفــات حيــث 
تتولــى شــركة تــوارث مرحلــة متابعــة ادارة المشــروع والتنســيق 
بيــن االستشــاري والمالــك ويتــم تنســيق جميــع العمليــات بمــا فــي 
ذلــك قيــام شــركة تــوارث بتنفيــذ التزاماتهــا وتقديــم المخططــات 
التنفيذيــة وبرامــج ســير العمــل ، وفــي حالــة الرغبــة يتــم إعــداد 
المــواد للمشــروع حيــث ان جميــع هــذه  دليــل الصيانــة ودليــل 

ــروع. ــف المش ــن مل ــي م ــزء أساس ــة ج ــي النهاي ــح ف ــق تصب الوثائ

بجانــب  التصميــم  خدمــات  مــن  العديــد  تــوارث  شــركة  تقــدم 
التنفيــذ ، حيــث يقــوم القســم الهندســي بدراســة طلبــات العمــاء 
وتقديــم التصــورات والتصاميــم المقترحــة لمشــروعاتهم ووفــق 

تطلعاتهــم ورغباتهــم وتشــمل خدمــات الشــركة  :-

- تصميم المواقع واآلند سكيب وتنسيق الحدائق 
- تصميم ديكورات واجهات الفلل والقصوروالعمائر

- تصميم حدائق الفلل والقصور الخاصة
- تصميم المنتجعات والنزل الزراعية والريفية

- تصميم الطرق والممرات واألرصفة
- تصميم المشروعات التراثية الخاصة

اخلدمات املساندة إدارة املشروع أثناء وبعد التنفيذ

The implementation phase and the supply of materials are 
subject to specifications, with the legacy company taking the 
project management follow-up phase and coordinating the 
consultant and landlord, and all the process is coordinated 
including the implementation by a succession company of its 
obligations and the submission of operational and workflow 
programmers, and in the event of willingness to prepare The 
Maintenance Guide and the Materials Guide to the project as 
all of these documents eventually become an essential part of 
the project file.

Tawherat offers many design services besides implementation. 
The engineering department studies the customers› requests 
and presents the proposed designs and designs for their 
projects according to their aspirations and desires. The 
company›s services include:

Web design, end scape and landscaping
Design of the facades of villas, villas and palaces
Special villas and palaces are designed
Design of resorts and agricultural and rural residences
Design of roads, passages, pavements
Design of private heritage projects

Project management during and 
after implementation

Supporting Services
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تمتلــك شــركة تــوارث مصنــع متكامــل إلنتــاج جميــع أنــواع الحجــر الطبيعــي والتراثــي يغطــي إنتاجــه جميع 
مناطــق المملكــة و لديــه القــدرة علــى تلبيــة الطلــب الخارجــي للتصديــر ، ويــدار بكفــاءات فنيــة مدربــة تــم 
ــروعات  ــه المش ــا تتطلب ــب م ــار حس ــكيل األحج ــص وتش ــع بق ــوم المصن ــة ، ويق ــا بعناي ــا وتدريبه إختياره
ــي  ــة ف ــر الدق ــا معايي ــاع أع ــم إتب ــاء . ويت ــات  العم ــة  ورغب ــواق المحلي ــة األس ــركة وحاج ــة للش المتنوع
ــات  ــع متطلب ــق م ــا للتواف ــع منتجاتن ــي تصني ــة ف ــواد الدولي ــر وألك ــاع المعايي ــة وإتب ــات التصنيعي المواصف

ــا . ــات عمائن وتطلع
وينتــج المصنــع  - أحجــار البنــاء المتنوعــة - أحجــار الواجهــات والتكســيات - أحجــار األرصفــة والطــرق 
ــار  ــان - أحج ــدة والتيج ــار األعم ــارات - أحج ــدرج واإلط ــار ال ــمات  - أحج ــة والمجس ــار الزين ــاحات أحج والس

اإلنترلــوك - أحجــار المــرو الملــون والطبيعــي .

يعتبــر مصنــع البلــك الطينــي مــن المصانــع القليلــة فــي المملكــة حيــث يقــوم المصنــع بإنتــاج مختلــف 
ــة  ــرى التراثي ــل الق ــم وتاهي ــروعات ترمي ــي مش ــتخدم ف ــذي يس ــي وال ــي المحل ــك االطين ــن البل ــواع م األن
وفــي بنــاء النــزل الريفيــة والزراعيــة ، ويســتطيع المصنــع تلبيــة حاجــات مشــروعات الشــركة وطلبــات 

ــي . ــج العرب ــعودية ودول الخلي ــة الس ــة العربي ــي المملك ــع ف ــي أي موق ــاء ف العم
وينتــج المصنــع طــوب البنــاء الطينــي للمشــروعات التراثيــة - طــوب التكســيات والديكــور الطينــي - طــوب 

األرضيــات - طــوب الحدائــق والممــرات - طــوب المنتجعــات الزراعيــة والتراثيــة

مصنع البلك الطيني مصنع احلجر الطبيعي 

owns an integrated plant to produce all kinds of natural 
and heritage stone that covers all areas of the kingdom 
and has the ability to meet demand. For export, which 
is managed with carefully selected and trained technical 
skills, and the plant will cut and shape the stones as 
required for the company›s diversified projects and the 
need for local markets and customer desires. The above 
standards of precision in manufacturing specifications 
and international standards and codes are followed 
in the manufacture of our products to conform to the 
requirements and expectations of our customers.
The factory produces--various building stones--facade 
stones and coatings--pavement stones, roads and squares, 
ornamental stones. And the Polyphonic-stones of stairs 
and tires-the stones of Poles and crowns-the interlock 
stones-colored and natural stones.

 is a mud factory of specialty factories in the kingdom, 
where the factory produces various types of local clay 
and which is used in the projects of restoration and 
rehabilitation of heritage villages and in the construction 
of rural and agricultural lodges, and the plant can meet 
the needs of the company›s projects and customer 
requests at any location in Saudi Arabia and the Arabian 
Gulf States.
The factory produces mud-brick construction for heritage 
projects-brick coatings and clay decor-brick flooring-
brick gardens and corridors-bricks of agricultural and 
heritage resorts

The Natural stone factory
The mud pallet Factory
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فــي  األخشــاب  مصنــع  يختــص 
األخشــاب  انــواع  كافــة  إنتــاج 
األخــرى  الخشــبية  والمنتجــات 
ترميــم  لمشــروعات  الآلزمــة 
ــة  ــة والتراثي ــي األثري ــرى والمبان الق
المبانــي  مشــروعات  وكذلــك 
كافــة  ويوفــر  الحديثــة  التراثيــة 
متطلبــات المشــروع مــن أخشــاب 
وألبــواب  واألســقف  الديكــور 
الخشــبي  األثــاث  والشــبابيك 
وكذلــك   ، أنواعــه  بكافــة 
اإلكسســوارات المعدنيــة الآلزمــة 

. الخشــبية  للمنتجــات 
أخشــاب  المصنــع  وينتــج 
التســقيف والعــوارض الخشــبية 
المتنوعــة  التراثيــة  األخشــاب   -
والشــبابيك  األبــواب  أخشــاب   -
األثــاث  أخشــاب   - التراثيــة 
الخشــبي - أخشــاب التكســيات 

التراثــي.  والديكــور 

مصنع األخشاب 

specializes in the production of all types of wood and 
other wood products for the restoration of villages 
and archaeological buildings and heritage, as well as 
modern heritage building projects, and provides all the 
requirements of the heritage project from wood for roofs, 
doors, windows and furniture Wooden assorted, as well as 
metallic accessories for wooden products.
The factory produces roofing wood and wooden beams-
various heritage timber--wood doors and heritage windows-
wood furniture wood-coatings and heritage decor.

Timber Factory

ــار  تتمتــع شــركة تــوارث المحــدودة فــي العديــد مــن عاقــات التعــاون المشــترك  فــي مجــال حمايــة اآلث
وترميمــه والعنايــة بــه ، والبنــاء بالمــواد الطبيعيــة مــن البيئــة المحليــة ، لنقــل تجــارب مــن ســبقنا فــي هــذا 

المجــال واإلســتفادة مــن خبراتهــم وتجاربهــم فــي هــذا الميــدان ، ومــن تلــك الجمعيــات :-

1- جمعية إحياء التراث -  جمهورية مصر العربية - القاهرة
2- معهد األرض -  جمهورية الهند -  أورفيل 

3- الجمعية السعودية للمحافظة على التراث - الرياض - اللمملكة العربية السعودية 

التعاون املهني 

 Tawaroth Co. Ltd. is a member of many of the Assembly›s specialized members in the field of 
protection and restoration of monuments and to take care of the experiences of those who preceded 
us in this field and to benefit from their experience and experience in this field, including: -

1- Association of revival Heritage-  Egypt – Cairo 
2- Earth Institute – India – Auroville 
3- Saudi Heritage Preservation Society 

Membership of professional Associations
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مناذج من املشاريع
Samples of Projects
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إسم المشروعإسم المشروع

ترميم �لقرية �لرت�ثيةمنتجع توليب �إن �شرما

 Tulip inn Sharma
Resort

 Restoration of the
Heritage village

Sharma – Red seaAlUla Estra Company General Authority
 for Tourism and
National Heritage

 Supply and
 Installation of a

Natural Stone

Restoration  Supply and Installation of stone
 facades, works of the land skip,

sidewalks and corridors

 Restoration and Rehabilitation of
 Corridors, Destinations, Buildings

and squares

�لعال�شرما - �لبحر �لأحمر �لهيئة �لعامة لل�شياحة �شركة �إ�شرت�
و�لرت�ث �لوطني 

توريد وتركيب حجر 
طبيعي م�شغول

ترميم  توريد وتركيب و�جهات حجرية و�أعمال 
�لآند �شكيب و�لأر�شفة و�ملمر�ت 

ترميم وتاأهيل �ملمر�ت و�لوجهات و�ملباين 
و�ل�شاحات

الموقـــعالموقـــع الجهة المالكةالجهة المالكة نوع المشروعنوع المشروع وصــــف المشـــروعوصــــف المشـــروع
Project NameProject Name LocationLocation OwnersOwners Project TypeProject Type Project DescriptionProject Description

 هـ 0341إشراف المهندس عمر الفريدي  ،  تاريخ المشروع                   الهيئة العامة للسياحة و اآلثار ،  جهاز منطقة المدينة المنورة  ،  قطاع اآلثار والمتاحف                                        : المــالك  

ال أعم: مشروع                
) ترميم  وتأهيل البلدة القديمة 

 بمحافظة العال( الديرة 
 

 
 

          
 
 
 
 

توارث لترميم 
 اآلثار والتراث

user 
 توا

 [اختر التاريخ]

 

 

 

 بمحافظة العال( الديرة ) أعمال ترميم  وتأهيل البلدة القديمة : مشروع                
 

 

 

 

 قبل

 بعد

PROJECT

1-2
مشـــــــروع
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 أنشاء مسرح حجري مفتوح بالبلدة القديمة بمحافظة الـــــــــعال:  مشروع 

 
  هـ0341,  تاريخ المشروع   على عبد الواحدإشراف المهندس   ,  بلدية محافظة العال , أمانة منطقة المدينة المنورة : الك ــالم

 
 
 
 
 
 
 

توارث لترميم 
 اآلثار والتراث

user 
 توا

 [اختر التاريخ]

 

 

   

إسم المشروعإسم المشروع

ترميم وتاأهيل قلعة 
مو�شى بن ن�شري

�إن�شاء م�شرح مفتوح

 Tulip inn Sharma
Resort

 Create an open
  theater

AlUla AlUla – Heritage
Village

 General authority for
 tourism and national

heritage

 General authority for
 tourism and national

heritage

 Rebuilding and
 restoration

Establishment  Restoration and full rehabilitation
of the archaeological castle

 Creation of an open stone theatre
 for Celebrations and Public

Events

�لعال - �لقرية �لرت�ثية�لعال �لهيئة �لعامة لل�شياحة 
و�لرت�ث �لوطني

�لهيئة �لعامة لل�شياحة 
و�لرت�ث �لوطني

�إن�شاء�إعادة بناء وترميم ترميم �لقلعة �لأثرية و�إعادة تاأهيلها 
بالكامل 

�إن�شاء م�شرح حجري مفتوح لالإحتفالت 
و�ملنا�شبات �لعامة

الموقـــعالموقـــع الجهة المالكةالجهة المالكة نوع المشروعنوع المشروع وصــــف المشـــروعوصــــف المشـــروع
Project NameProject Name LocationLocation OwnersOwners Project TypeProject Type Project DescriptionProject Description

 

 
 [اكتب العنوان الفرعي للمستند]

 
يعتبر التلخيص عادًة ملخصاً قصيراً . هنااكتب تلخيص المستند . يعتبر التلخيص عادةً ملخصاً قصيراً لمحتويات المستند. اكتب تلخيص المستند هنا]

 .[لمحتويات المستند
 
 
 
 
 
 
 

توارث لترميم 
 اآلثار والتراث

user 
 توا

 [اختر التاريخ]
 

 مشروع ترميم  وتأهيل قلعة موسى بن النصير بقمة جبل أم ناصر بمحافظة العال                                                

   

                                            
         .                بعد                    <<<<<<<    أثناء العمل                 <<<<<<                      قبل             .                                                          

PROJECT

3-4
مشـــــــروع



www.tawaroth.com31 30

إسم المشروعإسم المشروع

ترميم �لقرية �لرت�ثية
و�شاحات بئر هد�ج 

ترميم �شوق �لليل

Restoration of the 
Heritage Village

& Hadaj Square Well 

 Renovation of the
Night market

 Taima Yanbu  General authority for
 tourism and national

heritage

 General authority for
 tourism and national

heritage

RestorationRestoration  Renovation and Rehabilitation of
 Corridors, Buildings & Squares

 around Hadaj Well & Restoration
of the Citadel of Alnajem Castle

 Restoration of all the components
of the historic night market

ينبعتيماء �لهيئة �لعامة لل�شياحة 
و�لرت�ث �لوطني

�لهيئة �لعامة لل�شياحة 
و�لرت�ث �لوطني

ترميمترميم  ترميم وتاأهيل �ملمر�ت و�ملباين و�ل�شاحات 
حول بئر هد�ج وترميم قلعة �لناجم

ترميم جميع مكونات �شوق �لليل 
�لتاريخي

الموقـــعالموقـــع الجهة المالكةالجهة المالكة نوع المشروعنوع المشروع وصــــف المشـــروعوصــــف المشـــروع
Project NameProject Name LocationLocation OwnersOwners Project TypeProject Type Project DescriptionProject Description

PROJECT

5-6
مشـــــــروع
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إسم المشروعإسم المشروع

�إن�شاء مركز للزو�رترميم �شور �ل�شبعة

 Restoration of the
wall of seven

 Establishment of a
visitors center

AlUlaAlUla  General authority for
 tourism and national

heritage

 General authority for
 tourism and national

heritage

 RestorationEstablishment  Restoration and reconstruction of
the archaeological wall of seven

 Establishment of Visitors centre
 site of the archaeological stone of

natural sandstone

�لعال�لعال �لهيئة �لعامة لل�شياحة 
و�لرت�ث �لوطني

�لهيئة �لعامة لل�شياحة 
و�لرت�ث �لوطني

�إن�شاءترميم �إن�شاء مركز زو�ر موقع �خلريبة �لأثري ترميم و�إعادة بناء �شور �ل�شبعة �لأثري
من �حلجر �لرملي  �لطبيعي

الموقـــعالموقـــع الجهة المالكةالجهة المالكة نوع المشروعنوع المشروع وصــــف المشـــروعوصــــف المشـــروع
Project NameProject Name LocationLocation OwnersOwners Project TypeProject Type Project DescriptionProject Description

PROJECT

7-8
مشـــــــروع

 

 
 بالخريبة بمحافظة العال لزوارامركز  وتأهيلمشروع ترميم  

 
 هـ 0341الهيئة العامة للسياحة  ،  قطاع اآلثار والمتاحف ،  إشراف المهندس عبد هللا العنزي  ،  تاريخ المشروع : المــالك 

 
 
 
 
 
 
 

توارث لترميم 
 اآلثار والتراث

user 
 توا

 [اختر التاريخ]
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إسم المشروع إسم المشروع

�إن�شاء مركز للزو�ر �إن�شاء مركز للزو�ر

 Establishment of a
visitors center

 Establishment of a
visitors center

AlUla AlUla General authority for
 tourism and national

heritage

 General authority for
 tourism and national

heritage

Establishment Establishment Establishment of the Centre for
 visitors to the Heritage village of

Clay, wood and stone

 Establishment of Visitors centre
 site of the archaeological stone of

natural sandstone

�لعال �لهيئة �لعامة لل�شياحة �لعال
و�لرت�ث �لوطني

�لهيئة �لعامة لل�شياحة 
و�لرت�ث �لوطني

�إن�شاء �إن�شاء مركز زو�ر  �لقرية �لرت�ثية من �إن�شاء
�لطني و�خل�شب و�حلجر

�إن�شاء مركز زو�ر موقع عكمة �لأثري من 
�حلجر �لرملي �لطبيعي

الموقـــع الجهة المالكةالموقـــع نوع المشروعالجهة المالكة وصــــف المشـــروعنوع المشروع وصــــف المشـــروع
Project Name Project NameLocation LocationOwners OwnersProject Type Project TypeProject Description Project Description  

 
 بعكمة بمحافظة العال مركز للزوار وتأهيلمشروع ترميم  
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إسم المشروع إسم المشروع

�إ�شطبل خيل نزل زر�عي

Horse Barn Agricultural InnTabuk AlUlaPrivate property Private propertyEstablishment Establishment The horse barn of the trimmed
 sandstone includes the brood,

corridors and other services

 Heritage Agricultural hostel
 including buildings, corridors,

larsh and stone sessions

تبوك ملكية خا�شة �لعال �إن�شاءملكية خا�شة �إ�شطبل خيل من �حلجر �لرملي �مل�شذب  �إن�شاء
ي�شمل �حل�شائر و�ملمر�ت وباقي �خلدمات

نزل زر�عي تر�ثي ي�شمل �ملباين و�ملمر�ت 
و�لعر�ئ�ش و�جلل�شات �حلجرية

الموقـــع الجهة المالكةالموقـــع نوع المشروعالجهة المالكة وصــــف المشـــروعنوع المشروع وصــــف المشـــروع
Project Name Project NameLocation LocationOwners OwnersProject Type Project TypeProject Description Project Description
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إسم المشروع إسم المشروع

ت�شميم ترميم م�شجد 
�ل�شنو�شي

Design  Restoration Senosi
 Mosque

Madaan Saleh yanbuaPrivate property  General Authority
 for Tourism and
National Heritage

Design plans Restoration Design of a special guest house
 on the heritage style using local

materials

Restoration and Rehabilitation of 
Stone facades, the niche

مد�ئن �شالح ملكية خا�شةينبع  �لهيئة �لعامة لل�شياحة 
و�لرت�ث �لوطني 

ت�شميم خمططات ت�شميم مقر �شيافة خا�ش على �لنمط ترميم 
�لرت�ثي با�شتخد�م مو�د حملية 

ترميم �لو�جهات �حلجرية و�لقو��ش 
و�ملحاريب

الموقـــع الجهة المالكةالموقـــع نوع المشروعالجهة المالكة وصــــف المشـــروعنوع المشروع وصــــف المشـــروع
Project Name Project NameLocation LocationOwners OwnersProject Type Project TypeProject Description Project Description
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إسم المشروع إسم المشروع

�إعادة ت�شميم �إعادة ت�شميم

Redesign RedesignMahd Azahab AlUlaMedinaMedina Architectural DesignArchitectural Design

 Redesign of the architectural identity
 of Mahd Althahab Governorate
 building project in line with the

 local environment and the heritage
identity of Mahd Althahab region

 Redesign of the architectural
 identity of the governorate of

 AlUla building project in line with
 the local environment and the

heritage identity of AlUla

مهد �لذهب �إمارة منطقة �ملدينة �لعال
�ملنورة

�إمارة منطقة �ملدينة 
�ملنورة

�إعادة ت�شميم �لهوية �ملعمارية مل�شروع ت�شميم معماريت�شميم معماري
مبنى حمافظة مهد �لذهب مبا يتما�شى 

مع �لبيئة �ملحلية و�لهوية �لرت�ثية 
ملنطقة مهد �لذهب

�إعادة ت�شميم �لهوية �ملعمارية مل�شروع 
مبنى حمافظة �لعال مبا يتما�شى مع 
�لبيئة �ملحلية و�لهوية �لرت�ثية للعال

الموقـــع الجهة المالكةالموقـــع نوع المشروعالجهة المالكة وصــــف المشـــروعنوع المشروع وصــــف المشـــروع
Project Name Project NameLocation LocationOwners OwnersProject Type Project TypeProject Description Project Description
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إسم المشروع إسم المشروع

�إ�شد�ر دليل م�شور ت�شميم هد�يا 

 Publishing Catalog Design GiftsRiyadh RiyadhTawaroth Company MAADEN Company Photographing
Guide

Design and supply
 Publication of a printed illustrated
 guide that includes monuments,

 sites, landscapes and the
 environment of the Governorate

of Ulla and its villages

Heritage gifts are work on natural 
phosphate raw stones

�لريا�ش �شركة ثو�رث�لريا�ش دليل م�شور�شركة معادن �إ�شد�ر دليل م�شور مطبوع ي�شمل معامل ت�شميم وتوريد
ومو�قع ومناظر طبيعية وبيئة من 

حمافظة �لعال وقر�ها

هد�يا تر�ثية م�شغولة على �أحجار خام 
�لفو�شفات �لطبيعي

الموقـــع الجهة المالكةالموقـــع نوع المشروعالجهة المالكة وصــــف المشـــروعنوع المشروع وصــــف المشـــروع
Project Name Project NameLocation LocationOwners OwnersProject Type Project TypeProject Description Project Description
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