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العمراني
إدارة اللتخطيط م
حسب ااعتماد وزير الببلدية
والبيئة

قيد الدراسة(فيما ييخص اآلتي:
ض ) / on holdد
ي حال كانت األرض
) / on holdقيد الدراسة( يتم التننسيق مع
املستقبلية املق ﺮحة وذلك للعلم
ة
مشروع الخطة العمرانيية ملعرفة االستخددامات
ع
ً
وعدم إمكانية التطويرر ي الوقت الحا ي نظرا لوقوع االالرض ي منطقة )قيد
م
جيل الطلب
ففقط وإخطار الججهة الطالبة بتأج
اللدراسة. ( on hold/
تأكد من مدى تأثر الطلب بمشروع تتطوير
سيق معهم لل د
املواصالت حيث يتم التنس
ت
) /on holdقيد االدراسة( خاص بوزارةشارع.
ش
) / on holdقيد الدراسة( خاص بالريل حيث يتم التنسيق معهم لللتتأكد عن مدى إممكانية تطوير العققار ي حال وقوعهه ع ىاململسار الخاص بالرريل .
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