
 
 

 مدينة العاشر من رمضان  
 

 

 -:املوقع العام : أوالً 
 .م7291لسنة  761والمعدل بالقرار الجمهوري رقم 7211لسنه  942تم إنشاء المدينة بموجب القرار الجمهوري رقم 

العبعور ومدينععة  معرورا  بمدينععة معا القععا ر  وععم77اإلسععماقي ية الرعوراوي الوي عو / تقع  مدينعة العاشععر معا رملععاا ق عل اريعع  القعا ر  
معرورا  بمدينعة بعدر واريع  مرعر  الروبيوع وتعرتبا بمعدا القنعا  قعا اريع   موافظعة الشعرقيةوترتبا بإق يم العدلتا قعا اريع   -الشروق 

 . الزقازي  مار  بمدينة ب بيسقا مدينة  وم 47وووالل   اإلسماقي ية مدينةا م وم67وووال   الروراوياإلسماقي ية 

 -:عام املخطط ال: ثانيًا 
 منعاا  )الف وت ة قمرانية  ذا بعدت وديث المخاا العام ل مدينعة  91منها فداا  ألف 27 تب غ المساوة اإلجمالية ل مدينة

 .....(سياوية و ترفيهية  –رناقية  –خدمية  –سونية 
 

 -:قطاع اإلسكان : ثالثا 

  :وحدة سكنية منها 111311حوالي  :ة باملدينةالسكنية املنفذ الوحدات
 : وحدات منفذة بمعرفة الهيئة  -1

  إسكان متوسط -فيالت)وحدة سكنية بمختلف المستويات وتشمل 40162حوالي- 
 (.منخفض التكاليف –اقتصادي

  ( محور التمليك)مشروع اإلسكان القومي  11781عدد 

 .وحدات منفذة بواسطة جهات أخرى -2
  ساكن التعاونياتصندوق تمويل الم)وحدة منفذة بواسطة جهات أخرى  18944عدد–  

 (.بنك التعمير واإلسكان 
  (. مستثمرين –أهالي)فيالت مملوكة للقطاع الخاص 4911+وحدة سكنية110049عدد 

 (االسكان االجتماعي) مشروع املليون وحدة سكنية
  عمارة(  1202)وحدة     06175امجاىل 

 عبارة عن مرحلتني   
 ة وود  سوني 92291بعدد         :ىـمرحلة اول  

 قمار   427وود  سونية   9111 - : عبارة عن                        

 قمار  224وود  سونية   6691 -                                      
 قمار   491وود  سونية   9741 -                                      

 ار قم 211وود  سونية  72741جارى تنفيذ قدد  :مرحلة ثانية  

 قمار  697 وود  سونية 72111جارى تنفيذ قدد  :مرحلة ثالثة  

  عمارة( 1113) وحدة  13275إمجاىل ما مت نهوه 
 : قطع األراضي السكنية 

   ألف قطعة( 41722)بإجمالي ( عمارات –فيالت ) تم تخصيص قطع أراضى لألفراد . 
  فدان 048344تم تخصيص قطع أراضي لمحور المستثمرين بمساحة 
 (47 قطعه ارض مساحات كبيرة ) وحدة سكنية 44124التاحة 
 للبيع القامه نشاط  (فدان 160الى  2.8) جارى طرح قطع اراضى بين الشركات القامة بمساحات مختلفة من

  عمرانى متكامل

 :ابىن بيتك
  قطعة12926تم تخصيصها التياجمالى عدد القطع. 

  :مشروع دار مصر
  (عمارة111)دة وح 4184بعدد  األولىالمرحلة 

  (عمارة 72)وحدة  1166المرحلة الثانية بعدد 

  (عمارة 469)وحدة  2020المرحلة الثالثة الجاري تخطيطها بعدد 
 



 :دد السكانع
 

 (م 4684 عام  نسمةمليون  431 أن يصل إلى المستهدفومن –نسمة ألف 126 الحالى) 

 

 

 
 

 

 -:قطاع اخلدمــات : رابعا 
 :  منهامبنل  241قدد مبان  الخدمات 

 

   (786  ) اجتماقية  –تع يمية) مبنل خدم  منفذ بمعرفة الهيئة بأنشاة متعدد

 ...( -ترفيهية –روية –
 مبنل تم تنفيذ ا بمعرفة القااع الخاص  972 بخالف. 

  فداا 4بمساوة ( مواة الفوص اآللية المتوام ة)إدار  مرور تنفيذ إقامة جارى 
مات بالمرو ة الثالثة ونقاه شراة بالمناقة وقسم شراة بالموور الغرب  ل خد

 .ومستشفل مروزى  2الرناقية أ

  نقاا تفتيش 6تم تنفيذ قدد 

  وود  روة  74تم تنفيذ قدد 

وجارى " دار مصر"تم توصيل الغاز الطبيعى بجميع وحدات االسكان اإلجتماعى والمتوسط  
 .بيتك  استكمال المشروع لتوصيل الغاز للمشروع القومى لالسكان وابنى

 

 

 :قطاع املرافق والبنية األساسية : خامسا 
  :الميــــــاه: أوال  

ألعف  711بااقة ( 9، 7)يتم تغذية المدينة بمياه الشرب النقية ما موات  تنقية المياه  -7

مرو عة ) يعوم/2ألعف م611بااقعة ( 2)يعوم ومواعة /2ألعف م91آبعار  يعوم ومواعة/2م

 .(أولل

افععع  والخاعععوا الناق عععة ل ميعععاه العوعععر  بتو فعععة قعععدر ا تنفيعععذ مشعععروع المأخعععذ والرو تعععم -9

يوم مياه قور  إلل مواة التنقية الجديد  والت  /2م يوا م769م يار جنيه لنقل 76969

 تنفذ ق ل مرو تيا

 يوم /2ألف م 611تم تنفيذ مواة تنقية مياه شرب بااقة  -2

 وم  747وم وشبوات ري باول  77716711تم تنفيذ شبوات المياه باول  -4

ومناقعة الماعوريا الجنوبيعة  29،22، 21، 92، 99، 96، 97،  71، 76م تنفيذ شبوة المياه والتس يم االبتعدائ  لحويعاء ت -7

 .9م يوا م9( ب)،جزء9م يوا م 4( أ ) جزء 

 (مرو ة ثانية  –مرو ة أولل ) تم تنفيذ دار مرر  -6

 .تم تنفيذ خال االنودار المجمعة لتررفات شرق وغرب المرو ة الخامسة -1

 . قمار   996تم تنفيذ قدد  -9

 .م يوا 716جارى تنفيذ مشروع تأ يل شبوات المياه والررف الرو  بقيمة تعاقدية  -2

م يوا  914بقيمة تعاقدية ( األقمال العاج ة) جارى تنفيذ مشروع تأ يل األقمال الوهروميوانيوية والمدنية ل مواات والرواف   -71

 جنية

، و  األندلس،  دار مرعر ، اإلق يميعة ، ( 27 – 91)، 94، 92، 99، 97، 91،  72، 79جارى تنفيذ شبوة المياه لحوياء  -77

 (7111)خا مياه رئيس  ل مرو ة الخامسة قار 

 . يوميا  / 2ألف م 911جارى تنفيذ مواة رف  مياه لمناقة الماوريا الجنوبية بااقة  -79
 

 :الصرف الصحـي

 .يوم/2ألف م 721بروة أوسد  مهواه بااقة  9تم تنفيذ  -7

فداا الستيعاب مياه الررف 791يوم بمساوة /2الف م711المهواه بااقة 2تم تنفيذ بروة رقم -9

 الرو  ل مناا  الرناقية الثقي ة

 . يوم/2ألف م996تم تنفيذ مواة معالجة ميوانيوية بااقة  -2

 .وم  221099تم تنفيذ شبوات الررف الرو  باول  -4

م يوا جنيه بأاوال  901امس قشر بقيمة تنفيذ شبوة ري بمياه الررف المعالجة الو  الخ تم -7

 .ا/وم9شبوة ف  ودود 



 . ا/وم79م يوا جنيه بأاوال شبوة ف  ودود  7406تنفيذ شبوة ري بمياه الررف المعالجة الو  الثالث قشر بقيمة  تم -6

 .تنفيذ مشروع فرل الررف الرناق  قا اآلدم  داخل الوت ة السوانية تم -1

يعوم وإلعافة المعالجعة الثنائيعة والثالثيعة لميعاه الرعرف /2العف م711رف الرعناق  بااقعةتنفيعذ مواعة معالجعة لميعاه الرع تم -9

 .الرو  االدمل

 .مررف ب بيسإلل تنفيذ مواة الرف  وخال الررف الرئيسية  تم -2

اإلسعواا االجتمعاق   22-29-21-92-99-96 -97 -71 -76 لحويعاءواالسعتالم االبتعدائ  التوتيعة  شعبوة الرعرفتنفيعذ  تم -71

 .9م يوا م 9( ب)، جزء 9م يوا م 4( أ ) وسا ومناقة الماوريا الجنوبية جزءوالمت

 . اإلق يمية  29-21-26-27-24-27 -91-94-92-99-97-91-72-79-76 التوتية شبوة الررف الرو  تنفيذ جارى -77

 .تم االنتهاء ما تنفيذ الول العاجل لررف قمارات االسواا االجتماقل  -79
 

 :الكهربـــــاء
 .وم 6296شبوات وهرباء باول تم تنفيذ  -7

ف قاب عععة ل توسععع  وتعععل .ك991مواعععة موعععوالت رئيسعععية جهعععد  9تعععم تنفيعععذ قعععدد -9

 أ.ف.م7111

 (S4,S5, S6,S8, 220)موزقات توس  بجوار مواات  7تم تنفيذ قدد  -2

وعم وشعبوة وعابالت جهعد معنخف   9921تم تنفيذ شعبوة وعابالت جهعد متوسعا باعول -4

 . وم 4192باوال 

 .ا.ف.م 7117بإجمال  ااقة  ف. ك66/77مووالت جهد اات مو 2تم تنفيذ قدد  -7

 م يوا جنيه 21بتو فة  4تم استومال شبوة وهرباء المناقة الرناقية أ -6

 م يوا جنيه 22بتو فة  72تم تنفيذ شبوة وهرباء الول  -1

 م يوا جنيه 76بتو فة  77تم تنفيذ شبوة وهرباء الول  -9

 .م يوا جنيه12ةتم تنفيذ شبوة وهرباء الول السادس قشر بتو ف -2

 .أ.ف.م 711بسعة 71جارى تنفيذ مواة وهرباء رقم  -71

 .م يوا جنيه 79بتو فة  7جارى استومال شبوة وهرباء المناقة الرناقية أ -77

 . 6جارى تنفيذ شبوة وهرباء جنوب غرب أ -79

 .م يوا جنيه 97بتو فة  96جارى تنفيذ شبوة وهرباء الول  -72

 .م يوا جنيه 99بتو فة  29جارى تنفيذ شبوة وهرباء الول  -74

 م يوا جنيه 472بتو فة  9م يوا م 6جارى تنفيذ التغذية الوهربائية الرئيسية لمناقة الماوريا الجنوبية بمساوة  -77

 م يوا جنيه 916بتو فة  9م يوا م 6جارى تنفيذ التغذية الوهربائية الفرقية  لمناقة الماوريا الجنوبية بمساوة -76

 م يوا جنيه وتم إاالق التيار 776بتو فة  92 تم تنفيذ شبوة وهرباء الو  -71

 م يوا جنيه وتم إاالق التيار 772بتو فة  21تم تنفيذ شبوة وهرباء الو   -79

 .م يوا جنيه  776بتو فة  27جارى تنفيذ شبوة وهرباء الو   -72

 .م يوا جنيه  794بتو فة  22جارى تنفيذ شبوة وهرباء الو   -91

 م يوا جنيه 772972111فة بتو  71جارى تنفيذ شبوة وهرباء الول  -97

 م يوا جنيه 742699111بتو فة  92جارى تنفيذ شبوة وهرباء الول  -99

 م يوا جنيه 761بتو فة  91جارى تنفيذ شبوة وهرباء الول  -92
 

 : الطرق واالتصاالت 
ب غعت  والتع وذلعك منععا لالزدوعام وقعت العذرو   76 وعوبري أسعفلدوراا ل خ ف  تم تنفيذ  -7

  .أقراه
م يعوا جنيعة  2ال التاعوير الجزئع  ق عل اريع  ب بعيس العاشعر بقيمعة تعاقديعةتم  تنفيذ أقمع -9

 .وتل مدخل مواة تنقية المياه الجديد  باالتجا يا 77ل عمل ما بداية الوبرى الوي و 

 96تم تنفيذ ارق الول  -2

 . اإلسماقي ية/  ما اري  القا ر  2مدخل ل مناقة الرناقية أ تم تنفيذ -4

  76والول77 -22-9-4-6-92-72ارورات والمج 11 مجاروهتنسي  تم  -7

تم تاوير وتجميل جانب  الموور الفارل بيا المرو ة الثانية والثالثة ل مسافة بيا جنوب الول العاشر وجنوب الول التاس   -6

 .ووتل بداية مروز المدينة

 . 4تم تنفيذ ارق المناقة الرناقية أ -1

 . 76وووبري  77ية وزراقه الجانبيا بيا ووبري جارى ارح تجميل وإقاد  تأ يل اري  القا ر  اإلسماقي  -9

بالمدينعة والوعل (  مشروع دار مرر بالمرو ة األولعل والثانيعة  -71 - 72 -2) جارى تنسي  مناقة األردنية والمجاورات  -2

 . العاشر والول الراب  قشر

 .لمرورية بالمدينةجارى تنفيذ أقمال تاوير  الارق والمياديا والتقااعات بالارق الرئيسة واإلشارات ا  -71



 . العاشر/ العاشر إلل اري  أبو وماد مارا  بقا  اإلسواا االجتماق  لنقل الوروة ما اري  ب بيس/ جارى تنفيذ اري  ب بيس -77

جارى ارح قم ية تنفيذ أقمال تاوير ورف  وفاء  الارق الرئيسية بيا المجاورات واألوياء لجزء معا الوعل الثالعث وجعزء  -79

 . مدينة ما الول الراب  بال

جارى تنفيذ الارق المؤدية لمواات ورواف  منظومة الررف الرو  شرق المدينة والارق المؤدية لمدينة العبور الجديعد   -72

 . مرورا  بول الزقازي  الجديد  

 . اإلسماقي ية / رف  وفاء  وتوسعة اري  الروبيول ما ودود المدينة م  مدينة بدر وتل اري  مررتنفيذ  جارى -74

 . ذ ارق مناقة الماوريا جارى تنفي -77

 .7والمناقة أ( 22-29-27-21-92-99-71-77)جارى تنفيذ ارق ول األندلس واألوياء -76

 ( . 77)جارى استومال تنفيذ ارق الول  -71
 

  التصاالتا
ألف خا قابل ل زياد  771تم إنشاء سنترال رئيس  لخدمة المرو ة األولل والثانية بسعة -7

 .ف خا لخدمه المرو تيا األولل والثانيةأل 96وتم تنفيذ شبوة أرلية بسعة 

 .خا لخدمه المناا  الرناقية الثقي ة  7111تم إنشاء سنترال سعه  -9

 خا  911111مواق  لسنتراالت جديد  بسعة إجمالية   2تم تخريص قدد  -2

 .وم ا 7191تم تنفيذ شبوات اتراالت باول  -4

 م يوا جنيه92بتو فة  76تم تنفيذ شبوة ت يفونات الول -7

بتو فعععة ( أقمعععال مدنيعععة ل شعععبوة الرئيسعععية) 29فيعععذ الشعععبوة الت يفونعععات بعععالو  تعععم  تن -6

 جنيه 4229217

 جنيه 4212971بتو فة ( أقمال مدنية ل شبوة الرئيسية) 22تم  تنفيذ الشبوة الت يفونات بالو   -1

 ألف خا وجارى استبدال وابالت النواس بأخرى وابالت لوئية 791بسعة MSANتم ترويب وودات   -9

 جنيه 7221977169بإجمال   29، 21، 92فيذ شبوة ت يفونات بالو  تم تن -2

 جنيه 79967171بتو فة (  أقمال مدنية ل شبوة الرئيسية)  21، 92، 99، 96تم تنفيذ شبوات الت يفونات لحوياء  -71

 جنيه 1479227جنيه وغرب الو  العاشر بتو فة  9779411تم تنفيذ شبوات الت يفونات بجنوب غرب الول العاشر بتو فة -77

 م يوا جنيه 97بتو فة  77جارى تنفيذ شبوة ت يفونات الول  -79

 م يوا جنيه 79بتو فة  72جارى تنفيذ شبوة ت يفونات الول  -72

 م يوا جنيه 72بتو فة  77جارى تنفيذ شبوة ت يفونات الول  -74

 جنيه 4167171بتو فة  91جارى تنفيذ شبوة ت يفونات الول  -77

 جنيه 4941697بتو فة  27جارى تنفيذ شبوة ت يفونات الول  -76

 جنيه 7291711بتو فة   7جارى تنفيذ شبوة ت يفونات مناقة أ -71

 جنيه 174711بتو فة(76، 67)جارى تنفيذ شبوة ت يفونات لإلسواا المتوسا المجاور  -79

 جنيه 4191411جارى تنفيذ شبوة ت يفونات دار مرر المال واألقمال بتو فة  -72

 جنيه 772221169بتو فة  79غرب الول قمار  42جارى تنفيذ شبوة ت يفونات قدد  -91

 جنيه 722227964بتو فة   2المجاور   22جارى تنفيذ شبوة ت يفونات الول  -97

 جنيه77927711قمار  شرق الغابة السابعة  بتو فة  996جارى تنفيذ شبوة ت يفونات قدد  -99

 جنيه 72911111جارى تنفيذ شبوة ت يفونات مناقة الماوريا الجنوبية  بتو فة  -92

 جنيه 96244911تنفيذ شبوة ت يفونات األندلس  بتو فة جارى  -94

 (خا  29777)  9179/9172قدد الخاوا الت  تم تنفيذ ا خالل العام  -97

 (خا  14497)  9172/9191قدد الخاوا الجاري تنفيذ ا خالل العام  -96
 



 :الزراعـــــة
المنظعر الجمعالل ل مسعاوات سعية إللعافة يجرى برفة دورية زراقة ز ور موسمية بمداخل الجهاز والمدينة والاعرق الرئي -7

 . الخلراء

 . داخل ووول المدينة( ا.وم67)وما تم زراقة الجزر الموجود  بالارق باول  -9

 : وبيانا ا واألت ( 9م626111)يتم واليا تجميل وزراقة المواور الرئيسة بالمدينة واإلسواا اإلجتماق  بمساوة  -2

 (. 9م71111)هد التونولوجيا بمساوة وتل مع C2زراقة وتشجير شمال السنترال ،   -
 (. 9م67111)بمساوة ( 99، 91)زراقة وتشجير شمال المجاورات   -
 (. 9م71111)بمساوة ( 64، 62)زراقة وتشجير واجهة المجاورات   -
 (. 9م717111) بمساوةوبع  الجزر  21ل نهاية مجوت C2ما بداية (9، 7)الجزير  بيا المرو تيا زراقة وتشجير  -
 (.9م71111)  سي  الموق  والزراقة بمناقة قمارات المشروع القوم  لالسواا جنوب وغرب الو  العاشر بمساوةقم ية تن -

 (. 9م21111) يتم زراقة مدخل المدينة اري  ب بيس ووتل مواة المياه بمساوة  -

معا معدخل المدينعة ق عل اريع  العاشعر قم ية تنفيذ أقمال تاوير وتجميل وزراقة جانب  الاري  الفارل بيا المرو ة الثانية والثالثة  -

 (. 9م27111) ب بيس ووتل جنوب الول العاشر بمساوة 

توتوى ق ل موتبة ل افل واأللعاب المخت فة ل ترفيعه ق عل العزوار معا خعار  ( 9م967111)يوجد وديقة قامة داخل المدينة بمساوة  -

 . وداخل المدينة 

ة بأشععجار الفاوهععة المخت فععة مثععل الجوافععة والمععانجو ونخيععل الععب   منزرقعع( فععداا77)منهععا ( فععداا97)يوجععد مشععتل بمسععاوة  -4
 . وال يموا والبرتقال والتيا 

 . النتا  الشتالت المخت فة الستخدامها فل الزراقة داخل المدينة ( فداا71)وما يوجد  -7

األتربعة بمسعاوة غابعات وعول المدينعة موااعة بمرعدات الريعاح لتنقيعة الهعواء وومايتهعا معا ( 9)تم تجهيز وتخريص قعدد  -6
 (. فداا2766)و ( قيراا 162)و ( سهم72)إجمالية قدر ا 

ووعذلك اإلسعواا االجتمعاق  بعالول الخعامس قشعر وبعع  الجعزر 11تم االنتهاء ما زراقة اإلسعواا االجتمعاق  بالمجعاور   -1
 .9م 971244المؤدية اليه باجمالل مساوة 

 .9م 711721ما الارق المؤدية اليه بمساوة  جارى اقمال الزراقة والتشجير بالجل السادس قشر وجزء -9

  .ا داخل ووول المدينة. ك  67الموجود  بالارق باول تم زراقة الجزر  -2
 

 

 

 :قطاع الصناعة: سادسا

 م يعار جنيعه 172 سعنويجنيعه بإنتعا  م يار 88مرن  بعرأس معال مسعتثمر  2996وقد ب غ قدد المران  المنتجة  -

 .ررة قمل ف الف  711اتاوت 

 جنيعه م يعار 9 جنيعه و قيمعة إنتعا  سعنوى م يعار  2 ررعن  بعرأس معال مسعتثمم  1128   غ قدد المرعان  توعت اإلنشعاءيب -

 .فرره قمل  86111 ستوفر

 
 (جنيه م يار 916469(  -:االستثمارات : سابعا 

 

 جنيه م يوا 77646771 (سياو  -تجارى -رناق )قااع   فل 

  جنيه م يوا 7671049ف  قااع اإلسواا 

  جنيهم يوا  911611 قااع الخدمات ف 

 جنيه م يوا 71029 ف  قااع الزراقة 

 خدمات قامة رئيسية ل مدينة (ارق -اتراالت -وهرباء-ررف -مياه)مواات:استثمارات متنوقة : 

                                          جنيه  م يار  3231593,21 


