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-1وصف المشروع وأهدافه
1-1

اسم المشروع :حطىَر انًؼبرض وانىرش انسُبحُت بكرداست شرق انًذَنت
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وصف المشروع

َؼذ انشبرع انسُبحٍ بكرداست ين أبرز يؼبنى انًذَنت ،نظرا نكثرة انبساراث انسُبحُت انًًخهئت ببنخحف واألنخُكبث وانبراوَس انرائؼت
وانكراسً راث انطببغ انبذوي ،وهنبك يب َسَذ ػهً  ٠٣٣يصنغ ويحم نبُغ انًنسىخبث وانؼببَبث انخً َقصذهب انسُبذ ين خًُغ أنحبء
انؼبنى وخبصت ين دول انخهُح انؼربً كًب َىخذ انكثُر ين األنىال انُذوَت انخً حنخح انسدبخُذ انُذوَت انخً َخهبفج ػهُهب اندًُغ.
وَقىو انًشروع ػهً حطىَر يدًىػت انىرش انفنُت (خُبطت – طببػت – حطرَس – صببغت) ،حطىَر انًؼبرض انخسىَقُت  ،إقبيت يدًغ
خذيبث ( يسدذ –  -يطبػى – نبدٌ – وحذة حراخُص  -يىقف حبفالث) ،حطىَر شبكت انطرق
 3-1الهدف من المشروع:
1-3-1أهداف طويمة األجل:


رفع المستوى المعيشي لمسكان.



تعزيز الميزة النسبية الخاصة بالمعارض السياحية وعمل النسيج اليدوي بكرداسة.



تكوين مركز سياحي متميز يكون قاطرة نمو لممدينة.



تحقيق روابط امامية وخمفية او عالقات تشابك وارتباط بين المشروعات واألنشطة االقتصادية المختمفة بالمدينة.

  2-3-1أهداف قصيرة األجل:

توفير فرص عمل جديدة لمسكان بالمدينة من خالل زيادة وتطوير الورش الفنية والمعارض السياحية.



تنمية مهارات العاممين بالقطاعات المختمفة المرتبطة بها وتحسين اوضاعهم المعيشية



زيادة دخول العاممين بالمعارض السياحية.



تحسين الخدمات المقدمة في منطقة الشارع السياحي من خالل إقامة مجمع خدمات.
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عناصر المشروع :

انًشروع َخضًن حطىَر:
(أ) حطىَر يدًىػت انىرش انفنُت (خُبطت – طببػت – حطرَس – صببغت).
(ة) حطىَر انًؼبرض انخسىَقُت .
(ج) اقبيت يدًغ خذيبث ( يسدذ – نبدٌ – يطبػى – يىقف حبفالث – وحذة حراخُص).
(د) حطىَر شبكت انطرق.

 5-1البرنامج الزمني لممشروع:
يوضح الجدول التالي المراحل الزمنية لتنفيذ المشروع بكافة عناصره فى كل مرحمة من مراحل التنمية كما يوضح المهام المتوقعة بكل مرحمة.
يتم تنفيذ المشروع فى الفترة الزمنية من  2102وحتى سنة الهدف المتوقعة  ، 2122أى عمى مدى  01سنة مقسمة عمى ثالث خطط خمسية.
(أ) المرحمة االولى من (:)2102-2102


وتعتبر المرحمة التمهيدية لممشروع حيث تشتمل عمى مجموعة من المهام المتمثمة فى:



وضع مخطط تفصيمى لمنطقة المشروع مشتممة عمى تطوير مناطق الورش الفنية والمعارض السياحية.



االج رراتات االداريررة واستصرردار الت رراخيص والموافقررات الالزمررة مررن الجهررات المعنيررة بالمشررروع المحافظررة -الوحرردة المحميررة – هيئررة
التنمية الصناعية –جهاز شئون البيئة... -إلخ).



تط رروير ش رربكات الط رررق الرئيس ررية المحيط ررة بمنطق ررة المش ررروع مي رراه شر ررب – ص رررف ص ررحي – كهرب ررات – اتص رراالت) داخ ررل منطق ررة
المشروع.

(ب) المرحمة الثانية من (:)2122-2102
1

 البدت في تنفيذ المخطط لمنطقة المشروع مشتممة عمى مناطق الورش الفنية والمعارض السياحية.  -البدت في انشات مجمع الخدمات -استكمال تطوير شبكة الطرق

(ج)المرحمة الثالثة من (:)2122-2122


استكمال مناطق الورش الفنية والمعارض السياحية ومدها بما تحتاجة من االت ومعدات ومواد خام



االنتهات من منطقة الخدمات ،وامدادها بشبكات المرافق الالزمة لها مياه شرب – صرف صحي – كهربات – اتصاالت).
جدول ()0

توزيع عناصر المشروع عمى مراحل التنمية المقترحة
مراحل التنمية

عناصر المشروع

االولى

الثانية

 تطوير شبكات الطرق الرئيسية المحيطة تطوير شبكات المرافق مياه– صرف صحي– كهربات –اتصاالت). تطوير قطع أراضي ورش ومعارض)  %53من اجمالي المشروع تنفيذ  % 53من مناطق الخدمات المقترحة بالمشروع تطوير أراضي ورش ومعارض)  %53من اجمالي المشروع تطوير المرافق -تنفيذ  % 54من مناطق الخدمات المقترحة بالمشروع

-

 تطر رروير وتنفير ررذ قطر ررع أ ارضر رري ورش ومعر ررارض ومحطر ررة حر ررافالت ) %04من اجمالي المشروع
 تنفيذ  % 03من مناطق الخدمات المقترحة بالمشروع-

-2دراسة جدوى المشروع
تتنوع دراسات جدوى المشروع ما بين الفنية والتسويقية التمويمية واالقتصادية والقومية االجتماعية والبيئية كالتالي:
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الثالثة

