
 

 

 

 

 

 -:الموقع العام : أوالً 

 .كم  52كم و تبعد عن وسط مدينة القاهرة بحوالى  11تبعد عن منطقة االهرامات بحوالى 

 -:المخطط العام : ثانيا

 ....(ترفيهية  –خدمية  –مناطق سكنية )فدان  ألف 117.08 تبلغ المساحة اإلجمالية للمدينة 

 -:قطاع اإلسكان : ثالثا 

 (جهاز المدينة) عدد الوحدات السكنيه المنفذه بمعرفه 

 المجتمعاتهيئة  الجهات المنفذه

 69569 عدد

 (جهاز المدينة) عدد الوحدات السكنيه الجاري تنفيذها بمعرفه  

 إسكان اجتماعي

 المرحلة الخامسة

65059 

 -:عدد السكان 

 ( 0060) عدد السكان المستهدف السكان الحالي بيان

 مليون نسمة 0.6 نسمةالف   050 عدد

 

 

 (ما تم تنفيذه بمعرفه الجهاز) -:قطاع الخدمــات : خامسا 

نحاى    1 – كنيسحة  ومسحجد  04 –حضحانة  78–سحنررا    7 –سحو  تجحار   32 -صحيية  ةوحد 22 -مدرسة  71

 .قسم شرطة 2 –ومركز شباب 

 :قطاع المرافق والبنية االساسية :  ساىسا

   : ــــاهـالميـــ

 كم  2175.تم تنفيذ شبكات المياه بطول  -

 كم   128جارى تنفيذ شبكات المياة مختلفة األقطار بطول  -

   : يــالصحالصرف 

 أكروبر حدائقمدينة 



 .كم   18.تم تنفيذ شبكات صرف الصحي مختلفة األقطار بطول  -

  

     :رق واالتصاالت ـالط

 كم  285تم تنفيذ شبكات طرق بطول  

 كم 18جارى تنفيذ شبكات الطرق بطول 

 الف خط 180بعدد تم تنفيذ شبكات اتصاالت 

 الف خط 52بعدد جاري تنفيذ شبكات اتصاالت 

 :ـــــة ـالزراعـ

 فدان بخالف جزر الطرق المنفذة بالمدينة 588اجمالى المساحات المنزرعة 

 الكهربــــــاء 

 . ط/ كم  88.تم تنفيذ شبكات كهرباء بطول 

   . ط/ كم  8.بطول تنفيذ شبكات الكهرباء  جارى

 
 -:2427/2242خال  العام المالي ( حدائق اكروبر)االسرثمارات : سابعاً 

 43/3/2242حرى  7/1/7242من 

 جنية           مليون 704430742              في قطاع اإلسكان -

 جنيــة         مليون  340,03                         في قطاع المياه -

 جنيــة مليون 070430      في قطاع الصرف الصيى          -

 جنيــه ليون 7240174              فى قطاع الكهرباء                    -

 جنيه  مليون  20,0784فى قطاع الطر  والرليفونات                    -

 جنيهمليون  320388فى قطاع الخدمات                                -

 مليون جنيه    ,83084فى قطاع الزراعة                                -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موقف الرنفيذ  سعة الميطة اسم الميطة م

1 
حدائق اكروبر ميطة 

7 
 من خال  الجهازتم الرنفيذ   ميجا وات  244



 

 

 

 

 7224/2242خطة العام المالي 

 43/3/2242حرى  7/1/7242من  موقف تنفيذ الخطة

 

 المبلغ المعرمد البنــــد

 مليار جنيه  204180147                         اكروبر المعرمدة                حدائقخطة مدينة 

اكروبر  حدائقبرنامج الفررة لخطة مدينة 

 جنيه ونملي   8370084                   المعرمدة      

 جنيه ونملي   790009444                 اكروبر                   حدائقاجمالى الرنفيذ لخطة مدينة 

اكروبر  حدائقنسبة تنفيذ خطة مدينة 

 %733 المعرمدة طبقا للبرنامج                

 

 

 

 

 

 

 

 

 


