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كلمة معايل حمافظ اجلهراء

�أن  �جلهر�ء  حمافظة  ي�سر  �لكر�م،  �جلهر�ء  حمافظة  �أهايل  و�أعز�ئي  �إخو�ين 

�أن  لنا  يطيب  كما  �لدعو�ت،  و�سادق  �لأمنيات  وخال�ص  �لتحيات  �أطيب  تهديكم 

تتويجاً  و�لتي جاءت  �مل�ستقبلية،  للم�ساريع  ت�سور�تنا ومرئياتنا  �أيديكم  ن�سع بني 

وترجمًة وتعبري�ً �سادقاً لرغبات وتطلعات �أبناء �ملحافظة، حيث مت ��ستخال�سها 

من خالل �لتو��سل �لد�ئم و�مل�ستمر مع �ملو�طنني، و�ل�ستماع �إىل كل ما يتم طرحه 

من �أفكار ومقرتحات، ولعلنا بكم ومعكم ن�ستطيع باإذن �هلل حتقيق كل ما نتطلع �إليه 

من تنمية يف خمتلف جو�نب �حلياة تعود بالنفع و�لفائدة على �ملجتمع مبحافظة 

�جلهر�ء.

وقد �سخرت �ملحافظة جميع طاقاتها و�إمكانياتها ليتم �عتماد تلك �مل�ساريع من 

�ملجل�ص �لبلدي �ملوقر، وبلدية �لكويت، و�أود �أن �أبني �أن �لطريق �إىل تنفيذها لن 

يكون غد�ً، و�إمنا يحتاج �إىل ت�سافر �جلهود للخروج بال�سورة �ملتكاملة �لتي ُر�سمت 

من �أجل دفع م�سرية �لتنمية �لقت�سادية و�لجتماعية و �لتي تعترب هذه �مل�ساريع 

�أحد دعائمها، حتى ننتقل من مرحلة �لروؤية و�لطموح �إىل مرحلة �لعمل و�لتنفيذ.

�هلل  على  �سنتوكل  �لقادمة،  �ملحافظة  مل�ساريع  �لطموحة  �لروؤية  و�سعنا  �أن  وبعد 

�سبحانه بتنفيذها ومن خالل �لعمل �لدوؤوب ومن خالل دعمكم �ستتحقق �لتنمية 

�مل�ستد�مة لن�سل باإذن �هلل تعاىل �إىل غايتنا و�أهد�فنا �ملن�سودة.

ختاماً... �أ�ساأل �هلل �أن ميدنا بعونه وتوفيقه لكل مافيه خري وطننا لتكون حمافظة 

�جلهر�ء مميزة.
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الهدف من امل�شروع:

يهدف �مل�سروع �إىل �إيجاد �سوق ي�سم �لعديد من �لأن�سطة على غر�ر �سوق �ملباركية 

يقدم خدمات لأهايل حمافظة �جلهر�ء. 

املوقع املقرتح للم�شروع:

خلف مبنى حمافظة �جلهر�ء

مكونات امل�شروع:

كل  م�ساحة  رئي�سني  دورين  من  يتكون  كذلك  50.000م2  �مل�سروع  م�ساحة  تبلغ 

دور10.500م2 ويحتوي كل دور 74 حمل كما يت�سمن �مل�سـروع �ساحــات خ�ســر�ء 

(حد�ئق) و�لعاب ترفيهية ويحتوي على مو�قف لل�سيار�ت تت�سع لعدد 800 �سيارة.

٨

�سوق اجلهراء متعدد الأغرا�ض



امل�شاحة الجمالية م2م�شاحة الوحدة م2الدور الأولالدور الأر�شي

740 للوحدة44 - 73 / حمل1515عدد �ملحالت بالوحدة

6.56.5٧٤٠٩٦٢٠عدد �لوحد�ت �ملطاعم و�ملقاهي

٦٠٥٤٠-9�ملطاعم و�ملقاهي

١١٧٤٠١٤٨٠�لب�سطات

٣٧٠٣٧٠-١مبنى �لد�رة

١١٣٧٠٧٤٠�مل�سلى

١١٦٥٣٤٩٥-٣�حلد�ئق

١١٣٧٠٧٤٠�ملخازن

١١٣٧٠٧٤٠�خلدمات �لعامة

٧٥٠٠٧٥٠٠-١�ل�ساحة �لد�خلية

800 �سيارةمو�قف �ل�سيار�ت
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حمالت

ممر�ت مغطاة

مد�خل رئي�سية

م�ساعد و�أدر�ج

خدمات وخمازن

م�سجد

بسطات

حمالت

ممر�ت مغطاة

حد�ئق

مطاعم ومقاهي

مد�خل رئي�سية

�ساحة مغطاة

م�ساعد و�أدر�ج

خدمات و�إد�رة

مو�قف �سيار�ت 

م�سجد

ب�سطات

الدور الأر�سي

الدور الأول

١١



١٢

النادي الريا�سي الن�سائي املغلق

الهدف من ال�شروع:

يهدف �مل�سروع �ىل توفري مم�سى مغطى للن�ساء ملمار�سة �لريا�سة يف �ماكن مغلقة مكيفة توفر 

�خل�سو�سية و�لر�حة للن�ساء، مع ت�سميم خارجي مميز يحاكي �لبيئة حيث ميكن ��ستخد�مه 

يف جميع �لأوقات. 

املوقع املقرتح للم�شروع:

منطقة كاظمة

مكونات امل�شروع:

يتكون �مل�سروع من مم�سى متو��سل بطول 160م يف �جتاهني قابلة للزيادة ح�سب م�ساحة �ملوقع 

(7 حار�ت للم�سي يف كل �جتاه). وتبلغ �مل�ساحة �لجمالية للم�سروع 4.522م2 بارتفاع �دنى 7م 

و�رتفاع �ق�سى 10م. كما يت�سمن �مل�سروع بهو ��ستقبال، نادي �سحي، مطعم ومقهى، عيادة، 

م�سلى، غرف تبديل مالب�ص، ومكاتب �د�رة وغرف �من.
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الهدف من امل�شروع:

يهدف �مل�سروع �إىل �إيجاد منتزه �سياحي بحري متكامل يقدم خدمات متعددة لأهايل �ملحافظة.

املوقع املقرتح للم�شروع:

�لو�جهة �لبحرية يف منطقة كاظمة

مكونات امل�شروع:

�لرتفيه  ليوفر جميع خدمات  كم  وبعر�ص 2  و�جهة بحرية طولها 5 كم  �مل�سروع على  ميتد 

و�لر�حة ملرتاديه.

يتكون �مل�سروع من �لعنا�سر �لتالية:

- عدد 150 وحدة �ساليه مطلة على �لبحر بنظام تاأجري يومي �و ��سبوعي

- فندق 5 جنوم ي�سم 200 غرفة متكاملة �خلدمات

- جممع جتاري يطل على �لبحر مع كل �خلدمات

-  جممع طبي متكامل �خلدمات

- �ماكن ترفيهية على �ل�ساحل للكبار و�ل�سغار

- حمالت ومقاهي للر�حة و�لقر�ءة

- مالعب ريا�سية و�سالت تخدم �لزو�ر

- م�ساجد وخدمات عامة وبنية حتتية

- حمام �سباحة عدد 2

- نادي �سحي

- مارينا للقو�رب يحتوي على 200 قارب

- حمطة بنزين

- �ألعاب لالأطفال

الواجهة البحرية يف منطقة كاظمة
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Outlet سوق الب�سائع املنخف�سة التكاليف�

الهدف من امل�شروع:

بيع �ملنتجات و�لب�سائع بتكلفة منخفظة �و 

ب�سعر �لتكلفة.

املوقع املقرتح للم�شروع:

�سمال طريق �ل�سيخ �سعد �لعبد �هلل

(على تالل �ملطالع)

مكونات امل�شروع: 

- 26 حمل مب�ساحة 40م2

- حملني للجملة مب�ساحة 150م2

- م�سجد

- مطاعم ومقاهى 

- مكاتب �د�رة 

- مو�قف �سيار�ت
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