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مشروع رائد يهدف لمواجهة التحديات وتحويلها إلى نقاط قوة

مدينة الحرير

مستقبل الكويت المخملي

مساحة المدينة تبلغ  124مليون متر مربع وتستوعب  700ألف نسمة
ان��ط��ل��ق��ت اخل��ط��ة االمن��ائ��ي��ة احل��ال��ي��ة
من
()2020/2019-2016/2015
رؤية طموحة لدولة الكويت غايتها أن
تصبح الكويت م��رك��زا ً ماليا ً وجتاريا ً
جاذبا ً لالستثمار مستعيدة بذلك دورها
املالي والتجاري واالقليمي الرائد وتهدف
اخلطة االمنائية ال��ى حتسني اخلدمات
العامة وتطوير نظم االحصاء واملعلومات
الوطنية وتوفير بيئة جاذبة لالستثمار
لدعم التنمية وحتسني مستوى معيشة
املواطن وتعميق انتمائه لوطنة الكويت
مهتدين في ذلك كله بتوجيهات القيادة
السياسية احلكيمة ومواجهة املتغيرات
اجلديدة التي فرضتها الظروف الدولية
واالقليمية.
حيث تهدف خطة التنمية الى تطوير البنى
االساسية الداعمة للتنمية مبا يتماشى
م��ع متطلبات النمو السكاني وتلبية
احتياجات التنمية ورؤية الدولة وتسعى
الدولة في هذا اخلصوص الى تبني فصل
املشغل عن املنظم واشراك القطاع اخلاص
في توليد الطاقة الكهربائية وحتلية املياه
بحيث يتم تخصيص ع��دد من محطات
االنتاج احلالية وتخصيص ادارة املنافذ
اجل��دي��دة كاملطار اجل��دي��د ل��رف��ع كفاءة
تشغيلها واستكمال انشاء شركات املدن
االسكانية
كما س��ت��واص��ل احل��ك��وم��ة ج��ه��وده��ا في
تطوير البنى االساسية في مجال النقل
واملواصالت من خالل ما يزيد على 1.440
كيلو متر من الطرق الرئيسية وكذلك
تشغيل مستشفى الشيخ جابر وانشاء
املناطق االسكانية اجلديدة.

مشروع مدينة احلرير
مدينة احلرير تقع في مدينة الصبية في
املنطقة الشمالية للكويت على مساحة
 250كيلومترا ً مربعا ً حيث يستغرق
انشاؤه  25سنة تقريبا ً بكلفة  86.1مليار
دوالر أميركي .ويعود الهدف من انشاء
هذا املشروع الى عدم قدرة الكويت على
استيعاب النمو السكاني للمواطنني من

جهة ,واالكتفاء بتطوير البنية التحتية
بشكل خاطئ .األمر الذي أدى الى زيادة
املشاكل العمرانية والبيئية واملرورية
واالجتماعية ,وعليه أت��ت فكرة وضع
حل لتلك املشاكل بانشاء مدينة متكاملة
تساهم ف��ي خفض االن��ف��اق احلكومي
وتكون عامال أساسيا جلذب االستثمارات
احمللية واألجنبية.
وتأتي م��ب��ادرة مدينة احلرير في عمل
تطوعي لتقدمي دراس��ات بيئية قانونية
مالية ومعمارية النشاء مدينة متكاملة
اقتصادية وجت��اري��ة وسكنية متعددة
االغراض في شمال الكويت وذلك في ظل
التحديات الكثيرة التي يواجهها القطاع
اخل��اص في اقامة مشاريع مبتكرة في
ال��ك��وي��ت واول��ه��ا ع��دم وج���ود مشاريع
عمرانية تتناسب م��ع م���وارد القطاع
اخلاص خصوصا وان مشاريع الـ BOT
محدودة في مساحة االستغالل واالفكار
وامل��دة التي متنح للمشروع ال تتناسب
مع روح العصر كما ان عقارات امللكية
احلرة محدودة في املساحة واالنشطة مع
تضخم االسعار من جهة اخرى ال يوجد
فرص للشراكة احلقيقية بني القطاعني
العام واخلاص وخصوصا في النواحي
املتعلقة بالبنية التحتية وانشاء املدن
نستطيع م��ن خاللها تلبية املتطلبات
امل��ت��زاي��دة املستقبلية ف��ي امل��س��اح��ات
السكنية والتجارية والصناعية بشكل
مبتكر وهناك عجز في تطبيق املواصفات
العاملية وغ��ي��اب كامل ل��دور املستثمر
االجنبي واخلبرات االجنبية.
ويهدف مشروع مدينة احلرير ملواجهة
ال��ت��ح��دي��ات وحتويلها ال��ى ن��ق��اط قوة
وف��رص تساعد في تفعيل الشراكة بني
القطاعني العام واخلاص من خالل انشاء
مدينة منوذجية يحتذى بها في العالم
ووضع الكويت في مكانة مرموقة على
خارطة املراكز املالية والتجارية املهمة.

اخلط الزمني للمشروع
ك��ان م��ن املتوقع ان يبدأ ان��ش��اء مدينة

احل��ري��ر ال��ع��ام امل��ق��ب��ل ف��ي  2009وان
تنتهي املرحلة االخيرة من مبنى االنشاء
عام  2036حيث ستبلغ مساحة املدينة
املنتهية  124.3مليون متر مربع ومن
املتوقع ان تستوعب  700الف نسمة.
اما املرحلة الثانية فتشمل بناء مساكن
وم�����دارس وف���ن���ادق وم���راك���ز صحية
ومراكز ثقافية ونواد رياضية ومصانع
ومنتجعات تسويقية ومكاتب على 0.5
مليون متر مربع بقدرة استيعاب لنحو 3
آالف نسمة.
املرحلة الثالثة تغطي مساحة  1.1مليون
متر مربع وتستوعب  8آالف نسمة تشمل
توسعات جلميع املباني التي انشئت
في املرحلة االول��ى من اماكن اخ��رى في
املدينة.
املرحلة الرابعة تغطي مساحة  1.5مليون
متر مربع وق��درة استيعاب لـ  15الف
نسمة فيما تغطي املرحلة اخلامسة 2.4
مليون متر مربع بقدرة استيعاب لـ 20
الف نسمة الى ان تغطي املرحلة السابعة
واالخ��ي��رة املساحة الكاملة للمشروع
والتي تبلغ  3.21ماليني متر مربع بقدرة
استيعاب لـ  25الف نسمة.

اجلهات املعنية باملشروع
 املؤسسة العامة للرعاية السكنية وزارة األشغال العامة -وزارة الكهرباء واملاء

حتديات مدينة احلرير
تكمن اب���رز التحديات البيئية ملدينة
احلرير في انها ستفرض تأثيرات على
البيئة العامة احمليطة للمشروع الميكن
جتنبها اضافة الى ان املشروع سينشأ في
ظروف مناخية صعبة.
م��ن ناحية اخ���رى ,ف��إن امل���ادة  21من
ال��دس��ت��ور الكويتي تعتبر ك��ل امل���وارد
الطبيعية ملكا للدولة لذلك سيفرض على
القيمني على املدينة حماية كل هذه املوارد
وتطويرها.
ويعتبر انشاء مدينة احلرير في الكويت

فرصة فريدة لبناء مدينة تعكس الرفاهية
والرقي يكون حجر االساس فيها حماية
البيئة وصمودها .كما انها ستكون نتاج
عمل جماعي يجمع بني افضل املؤسسات
وال��ع��ل��م��اء الكويتيني وع���دد كبير من
املهندسني واالخصائيني العامليني في
انشاء املدن وتطويرها.
وتسعى «امل��دي��ن��ة» الس��ت��خ��دام اح��دث
التقنيات والتكنولوجيات للتخفيف بأكبر
قدر كان من تأثيرات عملية االنشاء على
البيئة وهي تنقل الكويت لتحتل مرتبة
اعلى وارقى على الصعيد العاملي.
وتشمل احل��م��اي��ة البيئية طمر املياه
وحتويلها ال��ى اراض ص��احل��ة للبناء
واستخدام طرق حديثة للبحث والتنقيب
عن النفط والطاقة وانشاء محطات بحرية
ملراقبة اح��ك��ام م��راح��ل االن��ش��اء السبع
للمعايير العاملية املوضوعة حلماية
البيئة البحرية.
وه���ذه املعايير البيئية كلها ستحول
ال��ك��وي��ت ال��ى م��رك��ز ري���ادي ف��ي مسألة
حماية املناخ .وفي هذا السياق تخطط
املدينة جلعل احلياة في املدينة ممتعة
وصحية بربط املدينة االيكولوجية في
«احلرير» بحديقة صباح األحمد العامة
وحسن ادارة املوارد املائية عبر تخفيض
االستهالك واخضاعها للمعاجلة واعادة
تدويرها ومضاعفة استخدام مصادر
الطاقة املتجددة في ال��ري��اح واالم��واج
وحتسني نوعية املناخ والهواء عبر تقليل
انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة كثاني
اوكسيد الكربون كما تربط املدينة داخليا
شبكة حديثة في الطرقات واملواصالت
واجلسور واالنفاق التي تصلها في الوقت
نفسه ببقية مدن الكويت واخلارج .وهي
صممت لتتفادى زحمة السير واملشاكل
الناجتة عن التنظيم السيئ للبنى التحتية
للمدن.

االعتبارات القانونية إلنشاء مدينة
احلرير
تطرح مدينة احلرير النشائها تأسيس

شركة حكومية مملوكة بالكامل للدولة
تشمل صالحيتها التنسيق مع اجلهات
املختصة بالدولة العداد مشروع قانون
خ��اص النشاء وادارة وتنفيذ مشروع
مدينة احلرير كما تقوم الشركة بوضع
اعتماد اخلطط الالزمة النشاء وادارة
مشروع مدينة احلريراضافة الى توزيع
«املدينة» على شكل مراحل تتضمن كل
مرحلة ج��زءا من امل��ش��روع االقتصادي
والتجاري والسكني وتأسيس شركات
مساهمة عامة لكل مرحلة من املراحل
مؤسسها ال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي m %20
القطاع اخلاص  %40وتطرح الكتتاب عام
«.»%40
ومن اهم مضامني املشروع املقترح تعيني
مجلس ادارة لشركة مشروع مدينة احلرير
وادارة تنفيذية وهيئة مستشارين عاملية
ومستشارين ومديرين .واعداد مشروع
قانون لتنظيم وان��ش��اء وتنفيذ مدينة
احلرير من خالل تضمني القانون كافة
الصالحيات واالمتيازات الالزمة لتحقيق
اه��داف املشروع كما تشدد املدينة على
اختيار املشاركني في القطاع اخلاص وفقا
لنظام املنافسة املشروعة كاملناقصات او
املبادرات.

توزيع كلفة املشروع
تتوزع كلفة املشروع في مرحلته األولى
البالغة  25مليار دوالر على  120قطاعا
مختلفا ويتم انفاقها على مدى  25عاما
وستتوزع كاآلتي:
 اجل��زر الشمالية واجلنوبية510 :ماليني دينار
 جسر جابر األحمد 1.059 :مليار دينار الطرقات السريعة 26 :مليون دينار جتارة التجزئة 661 :مليون دينار املباني السكنية 11.319 :مليون دينار مكاتب جتارية 2.582 :مليون دينار فنادق ومجمعات 1.317 :مليون دينار م���دارس وج��ام��ع��ات 4.632 :مالينيدينار
 -مراكز صحية ومستشفيات1.271 :

