
«األنباء» تنفرد بنشر المذكرة إلقرارها من المجلس البلدي

اعتماد مخطط مدينة صباح األحمد وإلزام «السكنية» بإحضار موافقة وزارات الخدمات

خريطة توضح موقع مدينة صباح األحمد

م.احمد الصبيح

بداح العنزي

ــط الهيكلي ملدينة صباح  اعتمدت البلدية املخط
ــة العامة  األحمد (عريفجان) بناء على طلب املؤسس
للرعاية السكنية متهيدا إلقراره من املجلس البلدي. 
ــال مدير عام البلدية م.احمد الصبيح في مذكرة  وق
بشأن املدينة تتضمن إقرار استعماالت األراضي التي 
تشمل السكن اخلاص واالستثماري واالستعماالت 
ــة، احلكومية باإلضافة  ــة، الصحية، املدني التعليمي
ــة واحلرفية  ــة والتجارية والصناعي ــى الترفيهي ال
اضافة الى بيان مساحات األراضي وحجم الوحدات 

السكانية والتخطيطية.
ــة العامة  ــة إلزام املؤسس ــترطت البلدي وقد اش
للرعاية السكنية بضرورة احضار موافقة الوزارات 

التي أبدت مالحظات على املشروع مع تقدمي الدراسة 
ــة كل من وزارتي  ــروع وأخذ موافق املرورية للمش
الداخلية والبلدية مع ضرورة عمل دراسة للمردود 
ــات للضواحي  ــروع وتقدمي املخطط ــي للمش البيئ
ــتعماالت التجارية، مع إعادة تقدمي  السكنية واالس

الدراسة الدميوغرافية للسكان والعمالة الوافدة.
ــن ٥  ــروع يتضم ــرة ان املش ــت املذك وأوضح
ــكنية  ــتمل على ٢٣ قطعة س ــكنية تش ضواحي س
وضاحية سكن استثماري، مع منطقة جتارية تضم 
اسواق اجلملة ومعارض لألثاث والسيارات وشبكة 
طرق مع بيان عدد السكان املتوقع والذي يصل الى 
ــون و٢٨ وافدون  ــمة منهم ٧٢٪ كويتي ١١٦٫٥٣٧ نس

وفيما يلي تفاصيل الدراسة:

أ - املخطط الهيكلي:
١- دراسة اخلطة القومية «املخطط الهيكلي الثالث»: مت استهالل الدراسة 
التخطيطية بدراسة اخلطة القومية الطبيعية للدولة «املخطط الهيكلي الثالث 
للكويت»، حيث متثل املدينة احدى خمس مدن رئيسية مقترحة الستيعاب 
الزيادة السكانية مستقبال، حوالي ٢٫٥ مليون نسمة خارج املنطقة احلضرية 
حتى عام ٢٠٣٠، كما متثل املدينة احد اقطاب املثلث االقليمي اجلنوبي للتنمية 
والذي حددته االستراتيجية القومية ويشمل مدينة اخليران ومدينة صباح 

االحمد ومدينة الوفرة.
٢- اســـتخدامات األراضي: في اطار املتطلبات الفنية للمشروع، فقد مت 
حتديد االســـتخدامات االساسية لالراضي في املدينة والتي تتمثل في ثالثة 
عناصر: السكن اخلاص وخدماتها ملستحقي الرعاية السكنية ٢٫٣٢٥ هكتار 
(٦٦٫٤٣٪)، خدمات عامة وحكومية ٣٠٠ هكتار (٨٫٥٧٪)، انشـــطة (جتارية، 
حرفية، صناعية، ترفيهية، صحية ورياضية) املدينة باالضافة الى السكن 
االســـتثماري ٨٧٥ هكتارا (٢٥٪) بإجمالـــي ٣٫٥٠٠ هكتار (١٠٠٪)، باالضافة 
الى الطريق الدائري احمليط باملدينة (بعرض ١٠٠ متر)، واحلزام الشـــجري 

(بعرض ١٠٠ متر) ويستخدم كمصدات للرياح.
٣- البدائل التخطيطية: مت إعداد ٣ بدائل تخطيطية في اطار االسس التي 
مت التوصل اليها في دراسة استخدامات االراضي والتي تتلخص في حتديد 
العالقة النســـبية بني مساحات الســـكن اخلاص واخلدمات الالزمة للمدينة 
وبني االنشطة الضرورية املقترحة للمدينة وحتديد املدى النسبي ملساحات 
استخدامات االراضي التي تستخدم للضواحي السكنية / السكن االستثماري 
/ االنشـــطة (صناعية، ترفيهية وجتارية) / اخلدمـــات العامة واحلكومية 

واملساحات اخلضراء واحلدائق.
٤- تقييـــم البدائل واختيار البديـــل األفضل: مت تقييم البدائل من حيث 
اختيار املركز اخلدمي واالســـتفادة من تضاريس املوقع واستغالل الزوايا 
البصرية وتوزيع األنشـــطة وطـــرق الربط مع الطـــرق القائمة واملقترحة 
والعوامل البيئية ونسق توزيع شبكة الطرق الرئيسية للمدينة والتشكيل 
العمراني والتكوين الفراغي ومواقع خدمات الضواحي السكنية، ومت التقييم 
فـــي اطار مجموعة من املعايير متثل في مجملها كفاءة اداء الهيكل العمراني 
للبدائل، وبناء على هذا التقييم مت اختيار افضل البدائل التخطيطية، وهو 

.Tri-Axial Pattern البديل التخطيطي الثاني
٥ - تطوير البديل املختار: في اعداد املخطط العام ملدينة صباح األحمد 

السكنية مت استخدام املصدرين األساسيني للمعدالت التخطيطية:
األول: املعدالت التخطيطيـــة التي مت اعدادها في مجال املخطط الهيكلي 

الثالث للكويت.
الثاني: املعدالت التخطيطية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية والواردة 

بدليل املؤسسة.
ب - مكونات املشروع:

في اطار ميزانية استعماالت األراضي مت تطوير املخطط الهيكلي باملكونات 
التالية:

١ - عدد ٥ ضواحي سكنية ملستحقي الرعاية السكنية تشتمل على عدد 
٢٣ قطعة سكنية وحتتوي على عدد ٩٫٦٢٥ قسيمة مبساحة ٦٠٠ متر مربع 
للقســـيمة مع جميع اخلدمات التجارية والتعليمية والصحية والرياضية 

واملباني احلكومية ومراكز الضواحي.
٢ - ضاحية للســـكن االستثماري «عمارات اســـتثمارية - استثمارية 
بواجهات جتارية - مجمعات سكنية» مبساحة ٢٠٠ هكتار تشتمل على عدد 
٨٠٠٠ وحدة ســـكنية وتتضمن مركز الضاحية وجميع اخلدمات التعليمية 

والصحية واملباني احلكومية واخلدمية.
٣ - مركـــز املدينة الذي يحتوي على احملـــور اخلدمي املركزي للمدينة 
مبساحة ٣٦٥ هكتارا وتشمل املراكز التجارية واإلدارية واملالية واجلامعات 
ومعاهـــد التعليم التطبيقي واملراكز الصحيـــة واملباني احلكومية ومواقف 
الســـيارات املتعددة ومراكز املواصالت واملقسم الرئيســـي ومركز اإلطفاء 

واحلدائق املركزية ومواقع لالستخدامات املستقبلية.
٤ - املنطقة التجارية تشمل أسواق اجلملة ومعارض لألثاث والسيارات 

واألجهزة املنزلية.
٥ - املنطقة احلرفية والصناعية وتشتمل على مجمعات حرفية ومجمعات 
للصناعات اخلفيفة صديقـــة للبيئة والصناعات الغذائية ومخازن التبريد 

واملخازن اجلافة والسطحية.
٦ - املنطقة الترفيهية وتشمل املدينة الترفيهية واخلدمات الرياضية من 

«ناد اجتماعي وناد رياضي» وموقع للمدينة التكنولوجية.
٧ - شبكات الطرق وستكون قطاعاتها كالتالي: الطريق الدائري بعرض 
٧٠م، الطرق الرئيسية باحملور اخلدمي بعرض ٥٠م، الطرق الرئيسية داخل 
الضواحي بعرض ٣٦م، الطرق الفرعية داخل القطع السكنية بعرض ٢٥م.

٨ - يبلغ عدد السكان املتوقع باملدينة ١١٦٫٥٣٧ نسمة تقريبا موزعني كما 
يلي:  كويتيون ٨٣٫٧٣٧ نسمة بنسبة ٧٢٪ من اجمالي عدد السكان. - وافدون 

٣٢٫٨٠٠ نسمة بنسبة ٢٨٪ من اجمالي عدد السكان.
٩ - الكثافة اإلســـكانية للسكن اخلاص ٥٫٥ قســـيمة / هكتار والكثافة 

السكانية ٤٧٫٨٥ فردا / هكتار.
١٠ - الكثافة اإلســـكانية للسكن االستثماري ٤٠ وحدة / هكتار والكثافة 

السكانية ١٦٤ فرد ا/ هكتار.
١١ - متثل مساحة القسائم ٣٣٪ من اجمالي مساحة الضواحي السكنية 

اي ٥٧٧٫٥ هكتار.
١٢ - عمل طريق دائري حول املدينة بعرض ٧٠م وقد مت تخصيص مساحة 

لهذا الغرض بعرض ١٠٠م خارج حدود موقع املدينة.
١٣ - عمل حزام شـــجري كثيف عازل خـــارج الطريق الدائري للحماية 

البيئية «بعرض ١٠٠م». - السكن اخلاص:
ويشـــمل عدد (٥) ضواحي ســـكنية (E + D + C + B + A) تستوعب 
حوالي ٨٣٫٧٣٧ نسمة بكثافة سكانية ٤٧٫٨٥ فردا / هكتار ومبساحة إجمالية 
١٫٧٥٠ هكتار، ومتثل نسبة ٥٠٪ من مساحة املدينة ومبساحات قسائم ٦٠٠م٢ 
للقسيمة وتضم ٩٫٦٢٥ قسيمة بكثافة إسكانية ٥٫٥ وحدة / هكتار، وكما هو 

موضح باجلداول ارقام ٢، ٣ التالية:
الســـكن االستثماري: ويشـــتمل على ضاحية ســـكنية واحدة «عمارات 
استثماري» تستوعب حوالي ٣٢٫٨٠٠ نسمة بكثافة سكانية قدرها ١٦٤ فردا / 
هكتار ومبساحة اجمالية ٢٠٠ هكتار بنسبة ٥٫٧١٪ من مساحة املدينة وتضم 

حوالي ٨٠٠٠ وحدة سكنية بكثافة ٤٠ وحدة / هكتار.
دراســـات (شـــبكة اخلدمـــات - املـــردود البيئـــي - الدميوغرافية - 

املرورية):
A - دراسات شبكات خدمات البنية التحتية (اخلدمات):

مت اعداد دراسات الشبكات اخلدماتية ملدينة صباح االحمد السكنية بناء 
على املعلومات والدراسات التي مت اعدادها في املرحلة االولى باالضافة الى 
مـــا مت التوصل اليه من مراجعات والتنســـيق مع اجلهات املعنية ووزارات 
اخلدمات ومت اعداد احلسابات التصميمية لكل شبكة من الشبكات وحتديد 
نقاط الربط وحتديد متطلبات التغذية والصرف للمدينة بناء على املعدالت 

واملعايير واملساحات واعداد السكان املوضحة باملخطط الهيكلي للمدينة.

شبكات التغذية بالمياه العذبة:

طبقا ملراجعة وزارة الطاقة، مت حتديد مصدرين لتغذية املشروع باملياه 
وهما خزانات ميناء عبداهللا وخزانات الوفرة، ومتت دراسة مناسيب نقاط 
التغذية ودراسة املسارات وحتديد املسافة بني املشروع وكل مصدر ومت اعداد 
مرادفات لتغذية املشـــروع باملياه من هذيـــن املصدرين (ومت اعتماد مصدر 
خزانات الوفرة ألنه االعلى منسوبا واالفضل في تغذية املدينة) ومت حساب 
كميـــات املياه الالزمة لتغذية املدينة طبقا ملعـــدالت ومعايير وزارة الطاقة 
وحســـب االســـتخدامات داخل املدينة وجد ان اجمالي كميات املياه العذبة 
املتوقعة للمدينة هي ٨٦ الف م٣ بواقع ١ لتر/ث، ومت حســـاب املياه الالزمة 
ملكافحة احلريق ومت حتديد اقطار االنابيب واعداد مخطط لشبكات التغذية 
باملياه العذبـــة وحتديد موقع وحجم اخلزانات االرضية والعلوية في اعلى 

نقطة عند مدخل املدينة على طريق ميناء عبداهللا - الوفرة.

شبكات مياه الري:

تبني من املراجعات مع وزارة الطاقة انه ال توجد امكانية لتغذية املشروع 

باملياه قليلة امللوحة (الصليبية)، لذا ســـيتم االعتماد في هذا املشروع على 
ري الزراعات واالشجار باملياه املعاجلة من محطة املعاجلة للصرف الصحي 
املقترحة بالقرب مـــن املدينة، مت تقدير كميات املياه املعاجلة املطلوبة لري 
املناطق اخلضراء املتوقعة للمدينـــة بواقع ٤٧ م٣/ يوم، ومت اعداد تصميم 

اولي لشبكات الري باملدينة.

شبكات مياه الصرف:

من خالل دراسة املعايير واملعدالت واعداد السكان واالستخدامات باملدينة 
ومت حساب كميات الصرف املتوقعة للمدينة وقدرت بـ ٦٨ الف م٣/ يوم ومت 
اعداد بديلني لتخطيط شـــبكات الصرف باستغالل طبيعة وميول وانحدار 
املوقع، وقد مت تبني انشاء محطة معاجلة مركزية خارج حدود املدينة والتي 

توفر بدورها املياه املعاجلة الستخدامات الري باملدينة.

شبكات صرف مياه األمطار:

مت اعداد دراسات وحسابات كميات صرف مياه االمطار املتوقعة باملدينة 
مت اعداد تصميم اولي لشـــبكات صرف مياه االمطار باالنحدار للموقع، ومت 
حتديد اقطار البايبات الالزمة لتجميع املياه ونقلها خارج املدينة بواســـطة 
مخرجي جتميع في خزانات مياه مكشوفة باجلنوب وتبلغ الطاقة التخزينية 
للخزان ٦٠ الف م٣ وذلك نظرا لعدم وجود شبكات صرف مياه امطار باملنطقة 

احمليطة باملوقع.

شبكات الكهرباء:

مت احتســـاب االحمال الكهربائية باملدينة طبقا ملعدالت استهالك الطاقة 
جلميع االستخدامات (سكن/ جتاري/ حرفي/ تعليمي.. الخ)، وقد بلغت اجمالي 

االحمال الكهربائية املطلوبة للمدينة حوالي ٢٫٠٠٠ ميغاوات، وستتم تغذية 
املدينة من الشـــبكات املوحدة للدولة من خالل ٣ محطات حتويل رئيســـية 
فائقة اجلهـــد (١٣٢/٣٠٠/١١KV) مت وضعها على حدود املدينة (داخل املوقع) 
قدرة احملطة الواحدة ٤X٣٠٠ MVA تغذي ٢٦ محطة حتويل رئيســـية جهد 

١١/١٣٢ ك.ف موزعة داخل املشروع حسب متركز االحمال.

شبكات الهاتف:

مت حتديد اعداد خطوط الهاتف جلميع االستخدامات ومت تقديراحمال خطوط 
الهاتف املطلوبة للمدينة بحوالي ٨٠٫٠٠٠ خط هاتف يغذي من مقسم هاتف 
رئيسي بوسط احملور اخلدمي للمدينة يتصل مباشرة بالشبكات الرئيسية 
(نقطة الربط) على طريق ميناء عبداهللا - الوفرة بناء على التنســـيق مع 

وزارة املواصالت في هذا الشأن.
B - دراسة املردود البيئي للمشروع:

يتضمن تقرير دراسة املردود البيئي للمدينة تقييم اآلثار البيئية املتوقعة 
واملتعلقة مبرحلة البناء والتنفيذ.

وتشتمل الدراسة على املعلومات التي مت احلصول عليها من خالل املسح 
امليداني والرصد والتقييم وحتليل البيانات املتوافرة عن االنشطة املجاورة 
للموقع وجمع وحتليل البيانـــات املطلوبة العداد التقرير النهائي، وتهدف 
الدراسة الى فهم وحتديد العناصر واملكونات البيئية في منطقة املشروع مثل 
نوعية التربة ومدى مالءمتها وخصائص املياه اجلوفية وحتديد مســـارات 
زحف الرمال والغطاء النباتي واحلياة البرية ورصد جودة الهواء وحتديد 
االنبعاثات الغازية من االنشطة القائمة في املنطقة وحتديد اجلوانب البيئية 

احلساسة واقتراح سبل التقليل من املخاطر.
C - الدراسات الدميوغرافية (دراسة التطور االقتصادي واالجتماعي):

قام املستشار املالي للمشروع باعداد دراسة التطور االقتصادي واالجتماعي 
للمدينة، وقـــد اعتمد على احصاءات وزارة التخطيـــط (الكتاب االحصائي 
الســـنوي ٢٠٠٤) بغرض تقدير حجـــم العمالة في الوزارات واملؤسســـات 
احلكومية لتحديد النسب الرئيسية والتعرف على العمالة املطلقة لعناصر 
املشـــروع، ومن جانب آخر يعتمد املستشـــار على الدراســـات االقتصادية 
املعدة في املراحل السابقة وتطوير وحتديث املخطط الهيكلي الثالث للدولة 
والبيانات واملعلومات الواردة من اجلهات املعنية واالستخدامات املشمولة 

باملخطط الهيكلي للمدينة.
D - الدراسات املرورية:

متت دراســـة النموذج املروري للكويت ودراسة املخطط الهيكلي الثالث 
وورقة العمل، ومن خالل الدراسة الدميوغرافية (دراسة التطور االقتصادي 
واالجتماعي) ملدينة صباح االحمد السكنية مت التعرف على عدد من الوظائف 
داخل املدينة وخارجها واعداد الطالب مبختلف املراحل التعليمية وتوزيعهم 
على الضواحي املشمولة باملدينة وايضا متت دراسة مركز االعمال واالنشطة 
التجارية واالستثمارية واحلرفية الخ لتحديد عدد الرحالت داخل املدينة في 
اوقات الذروة والتي مت اعتبارها بـ ١٫٥ ساعة، ومت حتديد الكثافات املرورية 
على الطـــرق املقترحة باملخطط الهيكلي، وحتديـــد املناطق املتوقع وجود 
كثافـــات مرورية عالية بها، وأيضا مت حتديـــد الرحالت من املدينة للخارج 
والعكس، ومت وضع عدة مقترحات للحلول املرورية التي ساعدت في وضع 
التصور التخطيطي للتقاطعات ونقاط التقاء الطرق وشكل الربط مع الطرق 

اخلارجية، التي مت تطبيقها على املخطط الهيكلي للمدينة.
٦ - مراجعة اجلهاز الفني للمشروع

قام اجلهاز الفني بالبلدية مبراجعة املخطط الهيكلي ملدينة صباح األحمد 
والتقرير املرفق معه، ومت عقد عدة اجتماعات مع املكتب االستشاري املكلف 
باملشـــروع الستيفاء املعلومات والبيانات الالزمة العتماد املخطط الهيكلي 
للمشروع - مرفق نسخ عن محاضر االجتماعات - التي مت استيفاء املعلومات 

خاللها ومبراجعة اجلهاز الفني للمشروع يتبني اآلتي:
وردت مدينة صباح األحمد (عريفجان) ضمن اخلطة القومية الطبيعي 
للمخطط الهيكلي للدولة لعام ٢٠٠٥ كأحد التجمعات االسكانية خارج حدود 
املنطقة احلضرية، على ان تســـتوعب بصفة مبدئية من (٢٠٠ - ٢٥٠) ألف 
نسمة ويتم ربطها بالطريق االقليمي املقترح، واملنطقة احلضرية ومدينة 

اخليران وفقا لشبكة الطرق املقترحة.
مبراجعة املشروع يتبني وجود مالحظات متعددة لوزارات اخلدمات من 
حيث توفير اخلدمات - مياه عذبة وقليلة امللوحة - كهرباء وربط املشروع 
مع الشبكات القائمة وتوفير مواقع خارج املدينة للمحطات واخلزانات وتقدمي 
املخططات التصميمية واحلسابات التفصيلية وموافقة الوزارات والبلدية 

عليها، باالضافة الى ضرورة اعادة تقدمي املردود البيئي للمشروع.
ومبراجعة الدراســـة املرورية للمشروع تبني وجود املالحظات التالية: 
ضرورة تقدمي دراسة للمسح املروري وحتليل الوضع احلالي، واعادة توزيع 
رحالت العمالة والطالب، مع ضرورة حســـاب الرحالت وعادة التحليالت 
اخلاصة بسعات التقاطعات وأخذ التعديالت املقترحة من االدارة العامة للمرور، 
يجب تعديل النموذج املروري وال مانع من املوافقة على الدراســـة املرورية 
شريطة اعادة الدراسة املرورية واستيفاء املالحظات قبل البدء في املخططات 

التفصيلية، ويعتبر القرار ملغى في حال عدم التقدمي لالعتماد.
بدراسة املشروع يتبني ان الدراسة الدميوغرافية للسكان والعمالة ال تشمل 
التوقعات السكانية باملستقبل وحتى عام الهدف ٢٠٣٠، امنا مت احتسابها من 
خالل عدد السكان املتوقع في الوحدات السكنية التي مت افتراضها باملشروع 
٩٫٦٢٥ وحدة للســـكن الكويتي، ٨٠٠٠ وحدة لغير الكويتيني، باالضافة الى 
انه ورد باملشروع ان عدد الســـكان املتوقع باملدينة ١١٦٫٥٣٧ نسمة تقريرا 

موزعني كما يلي:
كويتيون ٨٣٫٧٣٧ نسمة بنسبة ٧٢٪ من اجمالي عدد السكان.

وافدون ٣٢٫٨٠٠ نسمة بنسبة ٢٨٪ من اجمالي عدد السكان.
هذا باعتبـــار ان العمالة املنزلية مت احتســـابها على انها من الســـكان 

الكويتيني.
 ٧٫١Xفي حني ان عدد السكان الكويتيني (دون العمالة املنزلية) = ٩٦٢٥
= ٦٨٫٣٣٧ بنسبة ٥٨٫٦٥٪، عدد السكان الوافدين ٤٨٫٢٠٠ بنسبة ٤١٫٣٦٪ من 
جملة السكان، وقد مت بناء العديد من املؤشرات بناء على ذلك في تخطيط 
املدينة، وكذلك األمر بالنســـبة الحتســـاب توقعات العمالة في املدينة، فقد 
مت افتراضها بأرقام ونســـب ولم يذكر املرجعية التي اســـتند اليها في هذه 

التوقعات.
لذا البد من اعادة تقدمي الدراسة الدميوغرافية للسكان والعمالة واجراء 

التعديالت املتأثرة بها على تخطيط املشروع.

توصيات الجهاز الفني إلنجاز المشروع الملزمة للرعاية السكنية
مبراجعة املخطط الهيكلي للدولة 
والذي أوصى بتطوير مدينة صباح 
األحمد كأحد التجمعات االسكانية 
الواردة باستراتيجية اخلطة القومية 
الطبيعيــــة، ومبراجعــــة املخطط 
الهيكلي ملدينة صباح األحمد واملقدم 
من املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
والتقارير املرفقة به واملشار اليها 
البلدي  أعاله، وقــــرارات املجلس 
الســــابقة.وبعد دراسة املساحات 
والنســــب واملكونات األساســــية 
والتفصيلية للمشروع واستعماالت 

األراضي الواردة به، تأسيسا على 
كتــــب وردود ومالحظات وزارات 
الداخلية والهيئة  اخلدمة ووزارة 
العامة للبيئة على املشروع وبعد 
مراجعــــة اجلهاز الفنــــي ملكونات 
املشــــروع.بناء علــــى كل ما تقدم 
نرى انه ال مانع من اعتماد املخطط 
الهيكلي ملدينة صباح األحمد وفقا 
جلدول ميزانية استعماالت األراضي 
الزام  الواردة باجلداول شــــريطة 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية 

باآلتي واال اعتبر القرار الغيا:

١ - احضــــار موافقــــة جميع 
الوزارات واجلهات املعنية التي أبدت 
مالحظات على املشروع وبخاصة 
وزارات اخلدمــــات لكيفيــــة امداد 

املشروع باخلدمات الالزمة.
٢ - اعــــادة تقــــدمي الدراســــة 
املرورية للمشــــروع واخذ موافقة 
الكويت  الداخليــــة وبلدية  وزارة 

عليها.
٣ - عمل دراسة املردود البيئي 
للمشروع واخذ موافقة الهيئة العامة 

للبيئة والبلدية عليها.

٤ - اعــــادة تقــــدمي الدراســــة 
الدميوجرافية للســــكان والعمالة 
واجراء التعديالت املتأثرة بها على 

املخطط الهيكلي.
٥ - تقدمي املخططات التفصيلية 
للضواحي السكنية واالستعماالت 
التجاريــــة والصناعية والســــكن 
االستثماري للبلدية العتمادها من 

املجلس البلدي.
مــــع وزارات  التنســــيق   - ٦
اخلدمــــات واجلهات املختصة قبل 

الشروع بالتنفيذ.

استعماالت السكن الخاص
النسبةاملساحة بالهكتاراستعماالت األراضي

السكن اخلاص (١٫٧٥٠) هكتار ومتثل ٥٠٪ من مساحة املدينة)

٣٣٫٠٠٪٥٧٧٫٥٠املساحة املخصصة لقسائم السكن اخلاص

٠٧٫٣٢٪١٢٨٫٠٤اخلدمات التعليمية

٠٠٫٢٠٪١٢٫١٥اخلدمات الصحية (وحدات صحية - مراكز رعاية االمومة والطفولة)

٠٢٫٧٧٪٤٨٫٤١اخلدمات الدينية

٠١٫٨٥٪٣٢٫٤٥اخلدمات التجارية

٠١٫٧٧٪٣١٫٠٠املناطق اخلضراء

٠١٫٠٠٪١٧٫٥٠اخلدمات الترفيهية (مراكز الشباب - ..)

٠٢٫٢٨٪٣٩٫٩٦اخلدمات العامة (محطة بنزين/ مقسم هاتف/ محوالت فرعية ورئيسية)

١٦٫٣١٪٢٨٥٫٤٩املداخل وساحات الفضاء ومواقف سيارات

٣٣٫٠٠٪٥٧٧٫٥شبكة الطرق

١٠٠٫٠٠٪١٫٧٥٠٫٠٠االجمالي

استعماالت األراضي للمدينة

استعماالت األراضيم

مساحة املوقع ٣٫٥٠٠ هكتار من 
دون الطريق الدائري

نسبة ٪مساحة (هك)

٥٠٫٠٠٪١٫٧٥٠٫٠٠السكن اخلاص١

٥٫٧١٪٢٠٠٫٠٠السكن االستثماري٢

استعماالت تعليمية: «مدارس خاصة - التعليم اجلامعي - التعليم التطبيقي- معاهد ٣
٣٫٢٣٪١١٣٫٠٠تكنولوجيا - مدينة التكنولوجيا»

٠٫٤٣٪١٥٫١٥استعماالت صحية: «مراكز صحية - عيادات - مستشفى خاص».٤

٠٫١٤٪٥٫٠٠استعماالت دينية «مسجد املدينة»٥

١٫٧١٪٦٠٫٠٠استعماالت حكومية٦

٣٫٧١٪١٣٠٫٠٠استعماالت ترفيهية: «مدينة ترفيهية - صاالت تزلج - شاليهات وموتيالت - فنادق - ٧

٣٫١٤٪١١٠٫٠٠مناطق خضراء «نواد رياضية - مالعب».٨

٩٫٦٨٪٣٣٨٫٨٥مناطق خضراء مفتوحة «حدائق - ساحات - محاور خضراء»٩

١٢٫٠٠٪٤٢٠٫٠٠طرق بعروض مختلفة (٧٠ م، ٥٠م، ٣٦م) ومواقف سيارات متعددة١٠

استعماالت جتارية: «مكاتب ادارية - معارض اثاث وسيارات واجهزة منزلية - بنوك - ١١
٢٫١٠٪٣٧٫٠٠مجمعات جتارية - مسارح وسينمات - مطاعم».

١٫٧٨٪٦٢٫٠٠استعماالت مستقبلية١٢

استعماالت صناعية وحرفية: «صناعات خفيفة - حرفي - مخازن - معارض - تخزين ١٣
٦٫٣٧٪٢٢٣٫٠٠وبيع باجلملة».

١٠٠٪٣٫٥٠٠٫٠٠االجمالي

استعماالت األراضي سكنًا خاصًا واستثماريًاً وصناعيًا وحكوميًا وإعادة تقييم الدراسة المرورية

ضرورة إعداد دراسة للمردود البيئي للمشروع وتقديم الدراسة الديموغرافية للسكان والعمالة

االحد
٨ يوليو ٢٠٠٧   محليات
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