
الرؤیة

ب وإلى جان.  یقود مجلس كاردیف المخطط الرئیسي للتجدید لرصیف أتالنتیك، بوتیتاون
شركائنا في التنمیة، نحن ملتزمون بالمشاركة مع المجتمعات المحلیة خالل العملیة 

.وخلق فرص للناس إلعالمھم وإشراكھم

الغرض من المعرض ھو تزویدك بمعلومات أساسیة عن المخطط الرئیسي 
.واستراتیجیة تصمیم المفاھیم النامیة

نرحب بأسئلتكم وتعلیقاتكم التي ستساعدنا على تطویر تصامیمنا بشكل أكبر ونحن
.2021نعمل من أجل تقدیم طلب تخطیط كامل في أكتوبر 

فدانا المرحلة التالیة من تطویر 30وتمثل إعادة التطویر المقترحة التي تبلغ مساحتھا 
ومن خالل االستثمار في المساحة الحالیة واالستفادة . خلیج كاردیف وتجدید بوتیتاون

منھا بشكل أفضل، تتاح لنا الفرصة إلحداث تأثیر كبیر على اقتصادنا ومجتمعاتنا 
.المحلیة

وسوف یحول أتالنتیك وارف إلى منطقة . تضع الخطة الرئیسیة الناس في قلب التنمیة
واألھم من ذلك، أنھ . جذب للزوار من الدرجة األولى لشعب ویلز وحول المملكة المتحدة

.سیجلب التمتع والعمالة والفوائد االقتصادیة للمجتمعات المحلیة ھنا في بوتیتاون

التخطیط لمستقبل جدید لرصیف 
المحیط األطلسي، بوتیتاون



تطبیق التخطیط

حدود الخط األحمر الحالیة

Travelodge Hotel

Red Dragon Centre

County  
Hall 
Office

c.1442 existing surface 
car parking

2 small food & 
beverage units

المراحل المستقبلیة
ست مناطق تطویر مع مجموعة واسعة من استخدامات البناء 

.والشكل
إنشاء وجھة جدیدة لكاردیف، وتحسین رفاھیة وتجربة األشخاص 

الذین یعیشون في خلیج كاردیف ویزورونھ
فرص تطویر تجاري وترفیھي وسكني جدید

إضافة ھامة إلى عالم خلیج كاردیف العام، مع –ساحة أحداث جدیدة 
المرونة الستضافة مختلف األنشطة والمھرجانات واألحداث على مدار 

العام
مخطط رئیسي للسیاق األوسع

استخدام أكثر كفاءة وحیویة وجاذبیة لألراضي
تحسین وسائل النقل بما في ذلك المترو الجدید ومسارات الدراجات 

وتبادل النقل
المزید من فرص التطویر على طول شارع لوید جورج وتزدھر 

لالستخدام التجاري والسكني
یوفر حافزا قویا لنمو التنمیة المستقبلیة وفرص العمل

المرحلة األولى
مدفوعا بساحة ذات مستوى 

، مما 15,000عالمي بسعة 
یخلق واحدة من أفضل 

وجھات زوار المدینة في 
.المملكة المتحدة

غرفة نوم 182بدیل 
.ترافلودج

ل التخطیط لتقدیم الطلبات خال
.2021شھر أكتوبر 



2032-2021المراحل التطویریة 

• قدرة ارینا15،000تسلیم 

• غرفة ترافلودج182االنتھاء من 

• مساحة 3001بناء  MSCP

• ھدم ترافلودج القائمة

• الحالیة A3ھدم وحدة 

FI

MCP

P A4232

RED 
DRAGON  
CENTRE

Lloyd 
George  
Avenue

East
Bute
Dock

COUNTY  
HALL

P

TRAVELODGE

المرحلة األولى
)2021(القائمة 2025إلى ربیع 2022ربیع 

• بناء مركز التنین األحمر الجدید مع حوالي السكنیة 
)وحدة150(

• A4232بناء جسر مشاة على 
• 5تجربة الطیران (بناء ھذا ھو ویلز  D)

2027إلى 2024-المرحلة الثانیة 

• ھدم مركز التنین األحمر

• جدیدة WMCبناء أكادیمیة 

• بناء متحف قصة كاردیف

• بناء تطویر االستخدام المختلط

• بناء ساحة الحدث الجدیدة

2029إلى 2027-المرحلة الثالثة 

• ھدم قاعة المقاطعة

• بناء مكتب تجاري جدید، مجاور لجادة لوید جورج

• بناء متحف الفن المعاصر الجدید

• االنتھاء من ساحة الحدث الجدیدة

2031إلى 2029-المرحلة الرابعة 

• )وحدة900(إنشاء الحي السكني الجدید 
• بناء ثالثة فنادق

2032إلى 2029-المرحلة الخامسة 



تخطیط المناطق المخطط الرئیسي 
ویستخدم التطویر المقترح

وتنقسم الخطة الرئیسیة لرصیف المحیط 
األطلسي إلى ست مناطق متمیزة، وملء 

كل . األراضي بین بوت إیست دوك والخلیج
منطقة لھا أنواع مختلفة من المباني 

:واستخدامات الفضاء
الحي الثقافي

ربع االستخدام المختلط
حي مواقف السیارات

بوت شرق قفص االتھام الربع
ربع أرینا

حي الواجھة البحریة

الحي الثقافي

Waterfront  
Quarter

Car Park  
Quarter

Bute East  
Dock 

Quarter

Arena 
Quarter

Mixed Use  
Quarter

Cultural  
Quarter

1

2 3

5

4 6

• أكادیمیة مركز ویلز 
لأللفیة

• متحف الفن المعاصر
• متحف قصة كاردیف

ربع االستخدام المختلط

• مركز التنین األحمر 
الجدید

• تجربة (ھذه ویلز 
5طیران  D)

• سكني
• المكتب التجاري

• میدان الحدث
• جسر المشاة عبر 

A4232

حي مواقف السیارات
• مساحة1300

• عملیة بدون تذاكر
• الجدار األخضر الحي

• الخالیا / الزراعة المائیة 
الكھروضوئیة على 

مستوى السقف
• بنسبة  EVنقاط شحن 

30٪
• المستقبل واقیة للسماح

بزیادة في نقاط الشحن 
EV



تخطیط المناطق المخطط الرئیسي 
ویستخدم التطویر المقترح

وتنقسم الخطة الرئیسیة لرصیف المحیط 
األطلسي إلى ست مناطق متمیزة، وملء 

كل . األراضي بین بوت إیست دوك والخلیج
منطقة لھا أنواع مختلفة من المباني 

:واستخدامات الفضاء
الحي الثقافي

ربع االستخدام المختلط
حي مواقف السیارات

بوت شرق قفص االتھام الربع
ربع أرینا

حي الواجھة البحریة

بوت شرق قفص االتھام الربع

Waterfront  
Quarter

Car Park  
Quarter

Bute East  
Dock 

Quarter

Arena 
Quarter

Mixed Use  
Quarter

Cultural  
Quarter

1

2 3

5

4 6

• 900(سكني 
)وحدة

• نجوم التوقیع 4
فندق معلم/ 

• فندقان آخران
• میزات الواجھة 

الرصي/المائیة
ف

ربع أرینا

• قدرة أرینا15,000
• غرفة نوم فندق 182

ترافلودج

حي الواجھة البحریة

• وحدة سكنیة250
• متر 2500مساحة 

مربع لألغذیة 
والمشروبات

• فندق أبارت



ساحة أحداث جدیدة

فالجلوس في قلب: یسعى التصمیم المتطور إلى تحقیق توازن بین الشكلیات والمرونة
المخطط الرئیسي ، سیستضیف الساحة األحداث الثقافیة والموسمیة ، مما یخلق مكانا 

.شھیرا لالسترخاء واللعب واألكل والشرب

ساحة األطلسي

الشكلیات مقابل المرونة

زراعة كبیرة

النظر في الحجم

النظر في إمكانیة الوصول

اللعب والتنوع البیولوجي ومفھوم اإلضاءة: إضافة

مساحات صنع القرار/ العتبات 

ربط المشھد

ینصب التركیز على .  المناظر الطبیعیة ھي جوھر االتصال كبیرة في رصیف األطلسي
جودة المساحات على المدى الطویل وكیف نتوقع أن یتحرك الناس عبر المنطقة إلنشاء 

.مسارات ومساحات مریحة وآمنة وممتعة

مشروع استراتیجیة البنیة التحتیة الخضراء

األصول اإلیكولوجیة/ ربط المناظر الطبیعیة القائمة 

مجموعة متنوعة من المناطق الطبیعیة الناعمة والقاسیة

الصرف المستدام المتكامل

تسلسل ھرمي للبنیة التحتیة الخضراء

تمدید الممرات الخضراء المستمرة عبر الموقع

مقترحات المناظر الطبیعیة



البنیة التحتیة الخضراء والزرقاء

ي وسنجلب الطبیعة والموئل والمساحات الخضراء والتنوع البیولوج
وسوف تمتد البنیة التحتیة الطبیعیة مثل األشجار وزراعة مجموعة . إلى صمیم التنمیة

عبر الموقع، و

.وسوف تستخدم تقنیات لدمج الصرف الصحي الذي یشكل جزءا من المناظر الطبیعیة

مقترحات المناظر الطبیعیة



دعم السفر المستدام

ویعمل فریق تطویر رصیف 
المحیط األطلسي بشكل وثیق مع 

حكومة ویلز والنقل من أجل ویلز 
ومجلس كاردیف لدعم 

استراتیجیات النقل الرئیسیة 
و وتسھیل تنفیذ مشاریع مثل المتر
وطرق ركوب الدراجات الجدیدة 

.ومبادرات إزالة الكربون

لقد نظرنا في حركة األشخاص 
والمركبات ووصالت السفر النشطة من 
وإلى الموقع ، وتدفقات حركة المرور 

على غرار واسع باستخدام
نموذج النقل لویلز لفھم اآلثار والحلول 

.المحلیة واألوسع

السفر النشط
تعتبر طرق المشي وركوب الدراجات 

سیتم إنشاء مسارات سفر . أولویة
نشطة

جنبا , في وحول المحیط األطلسي وارف
إلى جنب مع وقوف السیارات دورة 
Nextbikeجدیدة ومحطات  – تثبت 

.بالفعل ناجحة في كاردیف

الوصول وخطة المعلمة لصیاغة الطریق



الحافالت والسكك الحدیدیة

ت نحن نبحث في طرق الحافال
-القائمة وصالت لشبكة السكك الحدیدیة 

بما في ذلك

محطات الخلیج والوسطى وشارع الملكة 
.وكیف ستبدو ھذه في المستقبل–

مواقف السیارات
وتشمل الخطة الرئیسیة اثنین من مواقف 

وسیكون موقف السیارات الذى . السیارات
شخص ومتعدد الطوابق 1300یتسع ل

وسوف تكون مضاءة . جاھزا الفتتاح الحلبة 
بشكل جید، ولھا خلجان وقوف السیارات 

٪ 30واسعة،  EV  الشحن، ومثبتة في
.المستقبل لتوسیع قدرة الشحن

تعزیز السفر المستدام
مع تقدم الخطة الرئیسیة، نحن 

ملتزمون بتعزیز السفر النشط والنقل
العام ومشاركة السیارات ونوادي 

السیارات لألشخاص الذین یعملون في 
.رصیف المحیط األطلسي ویزورونھ

سیارات األجرة وإنزال
نحن نبحث في كیفیة تحرك الناس ، وأفضل

مواقع اإلنزال ، وصفوف سیارات األجرة 
والروابط إلى الحدیقة الحالیة ومواقع 

.الركوب

إدارة البناء
ستضمن الخطط طرق 

التسلیم أثناء البناء 
لتقلیل أي تأثیر على 

شبكة الطرق السریعة 
كما سنشجع . المحلیة

السفر المستدام إلى 
.المقاولین

وصلة المترو المقترحة

حركة المشاة ومساراتھا

الوصول األساسي إلى المركبات

استراتیجیة الخدمة

دعم السفر المستدام



كاردیف أرینا الجدیدة

15,000وسیسد المكان الذي یتسع ل . تقع ساحة كاردیف في قلب المخطط الرئیسي
شخص فجوة في قدرة كاردیف على استضافة األحداث مما یسمح للمدینة باستضافة 

الجدید كاردیف أرینا واستبدال فندق ترافلودج شكل .  األحداث من أي نوع وحجم
.من تطویر المخطط الرئیسي1المرحلة 

سیاق البنیة التحتیة للمدینة

العالقة مع المخطط الرئیسي المستقبلي

كاردیف أرینا وفندق



سیاق الموقع

یقلل . لقد خلقنا أكبر قدر ممكن من المسافة بین التطورات الجدیدة والقائمة
.  التصمیم من حجم المبنى ، مما یقلل بشكل كبیر من تأثیره البصري والتظلیل

وسینتقل الزوار من وإلى الساحة عبر نقاط المدخل الجنوبیة والشرقیة، بعیدا عن 
.المباني المجاورة القائمة

فندق جدید
موقع الفندق یخلق أكبر قدر ممكن من المسافة بین الموقع والمباني السكنیة، مع 

.مترا30عرض الشارع ألكثر من 

كاردیف أرینا وفندق



كاردیف أرینا وفندق ذا بول

نظرة عامة على السلطانیة

مرونة المكان

الغالف الجوي السلطانیة

الجدول الزمني لتسلیم الساحة

مشاورة 
عامة

تطبيق 
التخطيط

بدء أعمال 
البناء

افتتاح 
المكان

یولیو 
2021

أكتوبر 
2021

الربع الثاني 
2022

2024الربع الرابع 
2025الربع األول 



1 1

المغلف الصوتي

ستسمح الصوتیات ذات المستوى العالمي للجمھور بتجربة جودة صوت رائعة ، 
.مع ضمان تقلیل الضوضاء إلى المباني والبیئة المحیطة

االستدامة
.معیار االستدامة العالمیة–ممتازة  BREEAMنحن نقوم بتصمیم الساحة لتكون 

تقلیل التأثیر

ل السلطانیة التقلی--كاردیف أرینا 
من تأثیر



دعم المشھد الموسیقي في كاردیف

تظھر األدلة الواردة من المدن في جمیع أنحاء العالم أن األماكن الصغیرة والكبیرة 
یمكن أن تتعایش وتتحد لدعم قطاع الموسیقى المزدھر الذي یجذب المشجعین إلى 

.مجموعة واسعة من األحداث

عاما من الخبرة في كاردیف الیف نیشن یلعب دورا رئیسیا في مدینة 25مع أكثر من 
.كاردیف للموسیقى، وتنمیة المواھب الشعبیة وخلق نظام بیئي الموسیقى المستدامة

:وسننشئ استراتیجیة مشاركة شاملة تشمل ما یلي

افتتاح مھرجان الموسیقى الصیفیة

فعالیات موسیقیة تعاونیة في جمیع أنحاء المدینة

المدارس واألنشطة المجتمعیة

مخطط جوائز الموسیقى

مساحات الساحة للمشھد الموسیقي المحلي الستخدامھا

فرص التعلم والتدریب

أیام مفتوحة وجوالت وبیئة

المجتمع والثقافة
تساھم أماكن الترفیھ في شریان الحیاة للمجتمعات المحلیة وھي مھمة في التجدید 

ومع ظھور الفرص من إضافة ساحة كاردیف الجدیدة، سنتخذ نھجا مبتكرا . الحضري
.لدعم مشاریع الفعالیات الثقافیة

ومن خالل مبادرة مشتركة مع مجلس كاردیف للموسیقى، ستجني فوائد قیمة للمجتمع 
.وستساھم في تطور المدینة

وإلى جانب مجلس مدینة كاردیف، سنلتزم بدعمنا الكامل لبرمجة الترفیھ الحي في 
جمیع أنحاء المدینة والمساحات خارج الساحة إلنشاء وجھة نفخر بھا ونشجع 

.المجتمعات على استخدام محیطنا وااللتقاء معا

لدینا سجل حافل إلدارة األحداث والعملیات ذات الجودة العالیة، وإدارة األحداث الكبرى 
في الھواء الطلق والداخلیة

ویمكننا توفیر حلول جدیدة لتحسین االقتصاد النھاري من خالل . مھرجانات المدینة
.تنظیم مناسبات مجتمعیة یقودھا الترفیھ، وفرص للعمل وبرامج توعیة الشباب

تأثیر المجتمع



القیمة االجتماعیة واالقتصادیة

خلق اآلالف من الوظائف الماھرة والتلمذة الصناعیة ومواضع العمل وبرامج التدریب

أثناء البناء تشغيل 
بدوام كامل

التشغيل 
بدوام جزئي

وظائف غير مبا��ة مع 
اقتصاد الزوار وسلسلة 

التوريد

وظائف

توظيف

ا��نفاق المحلي على 
البناء

ا��ثر ا��قتصادي 
للساحة

الخطوات التالیة وكیفیة التعلیق
سینظر مجلس كاردیف وشركاء الكونسورتیوم في جمیع التعلیقات من الجمھور عند 

.2021االنتھاء من طلب التخطیط لتقدیمھ في خریف عام 

ستقوم ھیئة التخطیط المحلیة بمعالجة الطلب والتحقق من صحتھ، ونشر الطلب 
.للتشاور، وإخطار السكان

.وسیطلب من السكان إبداء آرائھم بشأن المقترحات ویمكنھم تقدیم تعلیقات وردود

:أرسل تعلیقاتك على المخطط الرئیسي إلى فریق تطویر رصیف المحیط األطلسي
: البرید اإللكتروني info@atlantic wharf.co.uk

فریق تطویر رصیف األطلسي، روبرتسون الملكیة المحدودة، : الكتابة إلى
FK9 4TZروبرتسون ھاوس، قلعة األعمال بارك، ستیرلنغ 

استخدم رمز االستجابة السریعة للوصول إلى 
:ترجمات ھذا العرض التقدیمي باللغات التالیة

األردیة: الصومالیة : البنغالیة : العربیة 
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