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 :العام  الموقع: أوالً 

 هـدف الحد من الزيادة السكــانية في القــاهرة الكـبرى عن طريق خلق ب 0222لسنه  191رقم  الجمهورية رئيس لقرار طبقا إنشاؤها تم

حيث  ةلسنجـو المعـتدل طــوال فصـول االوبذلك تتسم ب م052على منسوب أعلى من سطـح البحر بحوالي تقع نقـاط جــاذبة للتنمية وهي 

العين السخنة وطـريق / القطاميه  ومحاطة بطريقي ىرـــق الدائـــة للـطريــرة الكـبرى ومـالصقــن القـاهــب الشرقي مــع بالجانــتق

 .من مدينة نصـر كم 5كم من المعـادى وحـوالي  15القــاهرة السويس الصـحراوي وتبعد المدينة 

 : العام المخطط: ثانياً 

 وتعتبر فدانألف  02502لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،وهى من أكبر المدن الجديدة بها، حيث تقدر مساحتها بحوالى  مدينة تابعه ،

 . 0222لعام ( 191)وتم إنشاؤها بقرار جمهوري رقم  مدن الجيل الثالثالمدينة من 

  ألف فدان 059502لتصبح بإجمالي 0212لسنه  599ألف فدان بالقرار الوزاري رقم   159950وتم إضافة مساحة قدرها 

 االمتداد الجنوبىو  اإلمتداد الشرقىو التجمع الثالثو   األولالتجمع إضافة إلى  الخامسالتجمع عات سكنية اهمهم تجم 5تتكّون من و  

وطريق  السويس الصحراوي -طريق القاهرة في المسافة المحصورة بين  الطريق الدائريشرق  للقاهرةتقع المدينة في القوس الشرقي و

 .العين السخنة -القطامية 

 فدان0102سياحى   -فدان5911 خدمى –فدان50002900 سكنى )الستيعاب كافة االنشطة  تم تخطيط المـدينةقد و – 

 ( فدان5022959تجارى  –فدان  102599صناعى

 :اإلسكان  قطاع: ثالثاً 

        

  مليون نسمة 2.5 الحالى عدد السكان *       

 . اراضى مشروع بيت الوطنشاملة  (عائلي-عمارات-فيالت)  50912السكنية بالمدينة  يبلغ اجمالى عدد االراضى     *   

  منها  سكنية وحدة522000 حوالي بالمدينة الوحدات إجمالي عدديبلغ: 

 05550بمعرفة القطاع الخاص 090522و  بمعرفة جهات خارجية  مسلمةوحدة 00002 باإلضافة إلىالهيئة  بمعرفة مسلمة وحدة  

 كمبوند002بخالف عدد 

 وحدة سكنية( 0225) االسكان االجتماعى بعدد وحدات 

 

 وحدة(  0225) حدات بالكامل تم التنفيذ الو

 

 وحدة( 01202) اسكان دارمصر بعدد وحدات 

 

 %95وحدة بنسبة تنفيذ  10092جارى تنفيذ المرحلة االولى بعدد 

 % 92وحدة بنسبة تنفيذ  9205جارى تنفيذ المرحلة الثانية بعدد 

 % 92وحدة بنسبة تنفيذ  0022بعدد ( جنة ) جارى تنفيذ المرحلة الثالثة 

 

 وحدة( 10025)ان سكن مصر بعدد وحدات اسك 

 % 95بنسبة انجاز وحدة  5500موقع التجمع الثالث بعدد جارى التنفيذ 

 % 05وحدة بنسبة انجاز  0002جارى التنفيذ موقع ارض المعارض بعدد 

 % 92وحدة بنسبة انجاز  0550جارى التنفيذ موقع غرب الجامعات بعدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A_(%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_-_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_-_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_-_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_-_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A9&action=edit&redlink=1
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  : تالخدمــا قطاع: رابعاً 

  قطعة خدمية 2522  بالمدينة الخدميةيبلغ اجمالى عدد االراضى 

 كاآلتي  خدمي مبنى 101 الهيئة بمعرفة المنفذة الخدمات مباني عدد: 

 صحية ووحدات مستشفى 10 -    تعليمي مبنى 05 -

 وحضاناتاجتماعية  ووحدات اجتماعي مبنى12 -    مساجد 5 -

 مراكز شباب و ملعب خماسى و ثالثى   0 -                   خدمات امنية                  15 -

 عامة خدمات مباني12 -                 تجارية مباني 10-

 ادارى 5 -                 مخابز   0 -                                         سنتراالت 2 -

 مقابر تم تنفيذها 5092 بخالف الخاص القطاع بمعرفة يذهاتنف تم خدمي مبنى 000بخالف.   
 

 :والبنيةاالساسية  المرافق قطاع: خامساً 

 :  الشرب ميــــــاه .1

 كم 00209009اجمالى اطوال شبكات المياه المنفذة 

 كم  025اجمالى اطوال شبكات الرى المنفذة 

 :الوضع الراهن

( 5-5-0رافع )روافع مياه  0من خالل ( يوم /0الف م 552)ة العبور و يخص مدينة القاهرة الجديدة يتم تغذية المدينة من محطة التنقية بمدين -1
من خالل رافع ابوعويقل  باالضافة الى محطة تنقية االمتداد بطاقة ( يوم /0الف م05)باالضافة الى  0الف م 02محطة + على الطريق الدائرى 

 2( 0الف م 522)

 :خطوط ناقلة يتم استيعاب المياه بثالث  -0

 .كم   15بطول  5الى رافع  0مم من رافع (1522 – 1022) خط مزدوج  بأقطار  -

 .يوم / 0الف م 122بطاقة    0الى رافع   0مم من رافع  1222خط  -

 .يوم / 0الف م 02بطاقة   5الى رافع   0مم من رافع  022خط   -

 

 :األعمال الجارية لزيادة حصة مياه المدينة 

 ( يوم / 0مليون م  0) ستكمال تنفيذ محطة تنقية للمياه باالمتداد  بطاقة اجمالية جاري ا -1

 (.يوم/  0الف م 02)الف الى  15جارى رفع الطاقة االنتاجية لمحطة التنقية بالتجمع األول من  -0

 : الصحــى الصرف

 كم 1001900 الصرف الصحى  المنفذةاجمالى اطوال شبكات 

 0ألف م 052يوم على طريق القطامية العين السخنة االستثماري تم تشغيل المرحلة االولى منها بطاقة /0مليون م 1905محطة معالجة بطاقة  -1

 .يوم /

- :يوم على طريق القطامية العين السخنة تم حاليا تشغيلها جزئيا كالتالى/0الف م 122 محطة معالجة تم تنفيذ -0

 .تشغيلها حالياً تنفيذ شركة حسن عالميوم تم /0الف م02محطة معالجة بسعة *      

 .يوم تنفيذ شركة حسن عالم/0الف م02محطة معالجة بسعة *      

يوم على الطريق القطامية العين السخنة القديم الستغاللها لرى الحزام االخضر على طريق القطامية و الغابة /0م 5222محطة معالجة  تم تنفيذ -0

 .لطريقفدان جنوب ا 052الشجرية لمساحة 

يوم على الطريق الدائري تستوعب مياه الصرف من منطقة غرب الجولف تستخدم المياه لرى الحزام / 0م 0222محطة معالجة بطاقة  تم تنفيذ -5

 .م لصرف المياه الى النفق الصخرييو/0ألف م 52تم تنفيذ رافع الصرف سعة  -باالضافة الى  االخضر غرب الطريق الدائرى

 .شبكات المياة المعالجة لرى باقى االمتداد تنفيذط شبكة الري بالمياه المعالجة للمدينة و بعض مناطق االمتداد و جارى تم تنفيذ خطو -5
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االنحدار الرئيسية وشبكات الحل العاجل للصرف الصحى باالمتداد باالمر المباشر و جارى طرح باقى الروافع و خطوط الطرد  جارى تنفيذ -2

 .المتداد المدينة

 

 : لكهربــــــاءا

 كم90099095 بطول الكهرباء شبكات تنفيذ تم 

 موزع  120و عدد أ.ف.م 505 طاقة بإجمالي محوالت محطات 5عدد تنفيذ تم. 

 : االتصاالت و الطـرق

 كم5250  بطول طرق شبكات تنفيذ تم. 

 خط ألف 222 طاقة بإجمالي سنتراالت 2 خالل من تليفونات شبكة خالل من المدينة تغذية يتم . 

 كم1222 بطول اتصاالت شبكات تنفيذ تم . 

 : الزراعــــــة

 فدان1251 يعادل بما تاريخه حتى المدينة جهاز بمعرفة المنفذة مزروعات من عليها بما الخضراء المسطحات مساحة تبلغ . 

 : الصناعة قطاع: سادسا 

   (فدان1292) قطعة1201إجمالي قطع األراضي الصناعية 

 مصنع 552جة بالمدينة عدد المصانع المنت

 

 

 0200-0201لسنة  االستثمارات في المدينة

 

 

 مليون جنية 0590 باجمالى 

 مليون جنية                 92          بالنسبة العمال المياة                      

 مليون جنية               050                       بالنسبة العمال الصرف     

 مليون جنية              1221               االتصاالت و العمال الطرقبالنسبة 

  مليون جنية                  020                         بالنسبة العمال الكهرباء

 مليون جنية                105                بالنسبة العمال الزراعة          

 مليون جنية                  150                 بالنسبة العمال الخدمات      

 مليون جنية                509                      بالنسبة العمال االسكان  

 

 

 


