م .ساري الحربي

نعمل لغ ٍد أجمل
تقييم آلية اعتماد مشاريع التطوير العمراني
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نبذة عن مشاريع التطوير العمراني

هي مشاريع ريادية التي يتم إنشاؤها وفق أنظمة المشاريع المتميزة ،وتكون متكاملة الخـــدمات والمرافق
(كمجتمع عمراني أو متعددة االستعماالت) ،ويلتزم المالك بتمديد شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي
والهاتف وسفلتة ورصف وإنارة الشوارع ،وإدارة وصيانة وتشغيل الخدمات البلدية وشبكات الطرق والكهرباء
والهاتف والمياه والصرف ،حسب حاجة التنمية لهذه المشاريع ،بحيث تكون متكاملة الخدمات والمرافق.
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إشكالية اعتماد مشاريع التطوير العمراني
تأخر اعتماد مشاريع التطوير العمراني بسبب عدم وجود نظام ومحددات واضحة وصريحة للمشاريع مما يتسبب
بتأخر المستثمرين من استكمال المخططات التفصيلية.

أسباب تأخر المشاريع
•

عدم وجود اشتراطات عمرانية واضحة لمثل هذه المشاريع ينتج عن ذلك إعادة عرض المشروع على اللجان
حتى يستوفي جميع مالحظاتهم.

•

يعتمد المشروع على اكثر من مرحلة ومن عدة إدارات مختلفة وكل إدارة لها متطلبات.

•

طلب دراسات معتمدة من جهات خارجية

•

طلب موافقات مزودي الخدمة
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النتائج
م

االدارة

1

عاادم وضااوظ أنظمااة تساام للمطااور ماان انهاااء
إدارة
المشااااااااااااريع المخططااات التفصاايلية اباال الموافقااة علااى فكاارة
المشروع من االمانة.
الريادية
تكااارار إجاااراءات سااابق ان انتهااات فاااي إدارات
اإلدارة
المركزياااااااااااة مختلفة
العتمااااااااااااااااد
المخططااااااات
التقسيمية

3

الرفع لمعاالي األماين العتمااد المشاروع كمنطقاة
إدارة
المخطاااااااااااااط تنمية خاصة.
المحلي
اعتماد الدراسة المرورية
اإلدارة
العامااااااااااااااااااة اعتماد دراسة التربة
للدراسااااااااااات اعتماد الدراسة الهيدرولوجية
اعتماد مخططات البنية التحتية
والتصاميم
استالم البنية التحتية

2

4

التحليل
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النتائج

األنظمااااة المعتمااااادة تسااااام للمسااااتثمرين بزياااااادة معامااااال البنااااااء
واالرتفاعات وتعدد االستعماالت ولكن ال توجد محاددات تصاميمية
واشتراطات تحمي الجوار.
إعادة دراسة المشاريع المعتمدة من معالي األمين
االستفسااار عاان الصااك علمااا بانااا تماات اإلجااراءات ماان اباال إدارة
الكروكيات التنظيمية.
اعتماااد دراسااة التربااة علمااا بااان مكاتااب محااددة معتماادة ماان اباال
األمانة تفحص التربة.
افراغ اطع االراضي
علماااا بنظاااام المشااااريع المتميااازة يساااتطيع المشاااروع اخاااذ جمياااع
مميزات مناطق التنمية الخاصة وال يحتاج اعتمااد اخار مان معاالي
األمين.
الدراسات المطلوباة منفاذة مان مكاتاب مؤهلاة ومعتمادة مان األماناة
وبحسب األنظمة فاان المكاتاب الهندساية تتحمال نتيجاة اخطائهاا ااد
تصل الى إيقاف المكتب وشطب السجل التجاري.

التوصيات
يتم انشاء اطاع يتصل بمعالي األمين مباشرة يختص بالمشاريع الريادية من تقديم معاملة طلب الخدمة الى تسليم
اطع األراضي تتكون من:

•

إدارة تعتمد مخططات تطوير عمراني

•

إدارة تصدر رخص مشاريع ريادية

•

إدارة تعتمد مخططات البنية التحتية

•

إدارة ترااب اعمال البناء

بحيث تتوحد اإلجراءات في إدارة وحدة تابعة لقطاع متصل بمعالي االمين
عدم ربط موافقات األمانة بالجهات الخارجية
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