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-1وصف المشروع وأهدافه
 1-1اسم المشروع :انشاء عذد  454وحذة إسكان اقتصادي منخفض التكاليف  63م2
 2-1وصف المشروع :طبقا لمفرص طبقا لمفرص المتاحة من وجود اراضي الفضاء و قطع االراضى المضافة من

عممية التنظيم واقتراح توطين وحدات سكنية منطقة اسكان اقتصادى بمسطح  1.01فدان  054وحذة إسكان اقتصادي

منخفض التكاليف  36م 2عبارة عن عمارات سكنية ذات مستوى اقتصادى0
 3-1الهدف من المشروع:
1-3-1أهداف طويمة األجل:


وقف التعدي عمى االراضى الفضاء من قبل العشوائيات0



توفير وحدات سكنية لممستوى المتوسط تمبي احتياجاتهم من السكان المستقبمية0



تحسين البيئة العمرانية لممدينة بخمق مستويات إسكان متنوعة0

 2-3-1أهداف قصيرة األجل:

4-1

توفير وحدات سكنية من النموذج المتوسط بالمدينة تمبي احتياجات الحالية لمسكان0
عناصر المشروع :

1-4-1مناطق االسكان :
قطع أراضي مقسمة لعمل عمارت سكنية متصمة عدد  054وحذة إسكان اقتصادي منخفض التكاليف  36م2
 2-4-1مناطق الخدمات :


منطقة مفتوحة (مناطق خضراء مفتوحة -حدائق عامة )



خدمات دينية (مسجد)



خدمات تجارية ( محالت تجارية )

 5-1البرنامج الزمني لممشروع:
يوضح الجدول التالي الم ارحلل الزمنيلة لتنفيلذ المشلروع بكافلة عناصلرل فلى كلل مرحملة ملن م ارحلل التنميلة كملا يوضلح المهلام
المتوقعة بكل مرحمة0
يتم تنفيذ المشروع فى الفتلرة الزمنيلة ملن  2402وحتلى سلنة الهلدف المتوقعلة  ، 2422أى عملى ملدى  05سلنة مقسلمة عملى
ثالث خطط خمسية0
(أ) المرحمة االولى من (:)2012-2012

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



وضع مخطط تفصيمى لمنطقة المشروع مشتممه عمى احتياجات المنطقة من الخدمات0



االجلراءات االداريللة واستصللدار التلراخيص والموافقللات الالزمللة مللن الجهللات المعنيللة بالمشللروع (المحافظللة -الوحللدة
المحمية 000 -إلخ)0



مد شبكات الطرق الرئيسة المحيطة بمنطقة المشروع

(ب) المرحمة الثانية من (:)2022-2012


مد شبكات المرافق الرئيسية (ميال شرب – صرف صحي – كهرباء – اتصاالت) داخل منطقة المشروع0

(ج)المرحمة الثالثة من (:)2022-2022


تقسيم قطع أراضي االسكان الخاصة بالعمارات حوالى  %55من اجمالي المشروع0



امداد قطع االراضى بالمرافق الالزمة لها (ميال شرب – صرف صحي – كهرباء – اتصاالت)0



بيع قطع اراضى العمارات المنفذة فى المرحمة الثالثة والرابعة 0



تقسيم وبيع قطع أراضي الخدمات المقترحة وامدادها بالمرافق الالزمة لها (ميال شلرب – صلرف صلحي – كهربلاء

– اتصاالت)0

جدول رقم ( )1عناصر المشروع ومراحمها الزمنية
عناصر المرحمة

 -مد شبكات الطرق الرئيسية المحيطة

 توصل لليل ش ل للبكات الم ارف ل للق (طل للرق  -مي ل للال – ص ل للرفصحي – كهرباء – اتصاالت)0
 تقسيم قطع أراضي االسكان الخاصة بالعمارات %11من اجمالي المشروع
 مد المرافق لقطع االراضي المقسمة تنفيذ وتقسيم قطع أراضي العمارات0 تنفيل ل للذ وبيل ل للع منل ل للاطق الخل ل للدمات واإلسل ل للكان المقترحل ل للةبالمشروع

االولى

الثانية

الثالثة

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

