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السادات بدر العبور العاشر من رمضان الشروق رالسادس من اكتوب دمياط الجديدة القاهرة الجديدة

االولى المرحلة (  دار مصر)اجمالى العمارات والوحدات السكنية بمشروع االسكان المتوسط 

عدد العمارات عدد الوحدات

(GIS)الجغرافيةم المعلوماتـــــنظوحدة 

عدد الوحداتعدد العماراتالمدينةالمحافظةعدد الوحداتعدد العماراتالمدينةالمحافظة

1172808الشروقالقاهرة15360الساداتالمنوفية

1754200السادس من اكتوبرالجيزة22528بدرالقاهرة

2385712دمياط الجديدةدمياط892136العبورالقليوبية

55413269القاهرة الجديدةالقاهرة1122688العاشر من رمضانالشرقية

132231701 المجموع



مدينة السادات



2016-3-16حتى الساداتبمدينة نسبة االنجاز 

% 39.52نسبة بلغت 

من اجمالى مراحل المشروع

مدينة السادات



المرافـــــــــق والخدمــــــــــاتموقف اعمال 

مدينة السادات

رى –صرف صحى –مياه –" فرمه " طرق 
كية تم استالم الموقع وتم تسليم الميزانية الشب

وجارى التنفيذ
01/05/2016شهور 4

الكهرباء

م صدر امر تكليف من السيد أ د وزير االسكان رق

الى السيد الدكتور 2016/2/21بتاريخ 486

ية وزير الكهرباء لتنفيذ اعمال التغذية الكهربائ

للمشروع 

تنسيق الموقع

تم اعتماد المستندات وتم اخذ موافقة للطرح 

للفتح 2016-3-30بمناقصة محدودة وتحديد 

الفنى

(تم ارسال دعوات للشركات)جارى الطرح السور

المساجد
بعدم وجود 2016-1-31تم ارسال خطاب بتاريخ

متبرع وللموافقة على طرح نموذج موحد

01/06/2016شهور5جارى البت المالى األسواق التجارية العاجلة

الغاز
جارى التنسيق مع شركه الغاز وتم عمل اجتماع

لسرعة البدء2016-2-23مع الشركة بتاريخ 



مدينة بدر



2016-3-16حتى بمدينة بدرنسبة االنجاز 

% 51.74نسبة بلغت 

اجمالى مراحل المشروعمن 

مدينة بدر



المرافـــــــــق والخدمــــــــــاتموقف اعمال 

مدينة بدر

201631/08/2016-2-2تم الفتح الفني بتاريخ الطرق وتنسيق الموقع

01/03/2016%90جاري التنفيذ بنسبة انجاز فرمة

30/04/2016%80جاري التنفيذ بنسبة انجاز الصرف الصحي

30/04/2016%60جاري التنفيذ بنسبة انجاز المياه والري

01/04/2016%25جاري التنفيذ بنسبة انجاز الكهرباء

31/09/2016جاري البت الفني بالهيئةمصاعد عمارات



مدينة العبور



2016-3-16حتى عمارة59بموقع نسبة االنجاز 

% 53.78بلغت نسبة 

اجمالى مراحل المشروعمن 

مدينة العبور



2016-3-16حتى عمارة30بموقع نسبة االنجاز 

% 52.19بلغت نسبة 

اجمالى مراحل المشروعمن 

مدينة العبور



المرافـــــــــق والخدمــــــــــاتموقف اعمال 

مدينة العبور

(  رى–صرف صحى –مياه –طرق )
(شركة النيل العامة) تم ورود أمر اإلسناد للجهاز بإسم 

وتم عمل الجسات والميزانية 2016/ 3/ 8بتاريخ 

.الشبكية وجاري البدء في أعمال تنفيذ الخطوط 
2016/9/7شهور 6

الكهرباء

. د . ورد للجهاز خطاب معالي أ 2016/ 1/ 10بتاريخ 

اء وزير الكهرب/ وزير االسكان الموجه لمعالي الدكتور / م 

ة والطاقة المتجددة بتكلف وزارة الكهرباء باعمال التغذي

فيهيه الكهربائية لمشروع االسكان المتوسط بالمنطقة التر

/ وتم مخاطبة السيد المهندس-وتم معاينه الموقع ---

ن مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع تنمية وتطوير المد

وصدر خطاب من معالي وزير -شهر 18بشأن الـ 

اشهر6االسكان بااللتزام بالتنفيذ خالل 

2016/9/30

تنسيق الموقع 

وجاري 2016/ 3/ 3تم الفتح الفني بتاريبخ 
 ZONE2في   .L.Sانهاء أعمال أسناد عينة الـ 

وجاري مراجعه اللوحات . باألمر المباشر 
.والمقايسات مع مكتب أرك بالن

مسجد( 1)تم تخصيص عدد المساجد

االسواق التجارية العاجلة
وجاري صدور 2016/ 2/ 20تم الفنح المالي بتاريخ 

أمر االسناد

المصاعد
عرض )2016/2/1تم الفتح الفنى وارد فنى 

وجارى البت( وحيد

االتصاالت
اً تم تكليف الشركة المصرية لالتصاالت طبق

للبروتوكول

جارى اعداد البروتوكول مع شركة غاز مصر الغاز



مدينة العاشر من رمضان



2016-3-16حتى 65بمجاورة نسبة االنجاز 

% 47.11نسبة بلغت 

اجمالى مراحل المشروعمن 

مدينة العاشر من رمضان



مدينة العاشر من رمضان



2016-3-16حتى 56بمجاورة نسبة االنجاز 

% 43.53بلغت نسبة 

اجمالى مراحل المشروعمن 

مدينة العاشر من رمضان



المرافـــــــــق والخدمــــــــــاتموقف اعمال 

مدينة العاشر من رمضان

المجاورة -

56 ،

65

–مياه –" فرمه " طرق 

.رى –صرف صحى 

4451145بقيمة 2015/12/6بتاريخ 493ـ تم اإلسناد لشركة اإلتحاد المصرية للمقاوالت أمر إسناد رقم 

.جنيه 

.2015/12/27ـ تم تسليم الموقع للشركة بتاريخ 

.2016/2/15ـ تم البدء في التنفيذ فعلياً بتاريخ 

2016/06/30شهور( 6) 

.الكهرباء 

15146063بقيمة 2015/12/27بتاريخ 2893ـ تم اإلسناد لشركة القناة لتوزيع الكهرباء بأمر التكليف رقم 

.جنيه 

من قيمة األعمال طبقاً ألمر التكليف وتم مخاطبة % 90ـ تم إصدار شيك لشركة القناة لتوزيع الكهرباء بنسبة 

. الشركة لسرعة البدء في األعمال 

2016/06/30شهور( 6) 

تنسيق الموقع والطرق 

األسفلتية 

طبقة األساس والطبقة ) 

(الرابطة األسفلتية 

وجاري الطرح وجلسة الفتح الفني 2016/1/20ـ تمت الموافقة على الطرح في مناقصة محدودة بتاريخ 

2016/2/17.

( .تقدم للعطاء شركتين الرحاب ، المقاولون العرب ) 2016/2/18ـ تم الفتح الفني وأرسلت للجنة البت بتاريخ 

.المساجد 

.المواقع غير مخطط بها أسواق تجارية أو مساجد أو مدارس حيث أنها مخدومة بما يحيطها من خدمات -

نشاء يوجد مسجد مقام فعلياً باإلضافة إلى قطعة أخرى مخصصة لمتبرع إلقامة مسجد وكذا قطعة مخصصة إل-

.65حضانة بالمجاورة 

.56ـ كما توجد قطعة أرض مخصصة لمتبرع إلقامة مسجد بالمجاورة 

.ـ المواقع غير مخطط بها أسواق تجارية أو مساجد أو مدارس حيث أنها مخدومة بما يحيطها من خدمات األسواق التجارية العاجلة

شبكة اإلتصاالت

وية بتصميم وتخطيط وتنفيذ الشبكة الرئيسية والثان2015/5/7ـ تم تكليف الشركة المصرية لإلتصاالت بتاريخ 

جنيه 4248000جنيه للوحدة بإجمالي 1500واألعمال المدنية لمنطقة اإلسكان المتوسط للمرحلة األولى بقيمة 

.

المصاعد

شهور وجاري الطرح ( 4) ـ وردت مقايسة الطرح لألعمال من اإلدارة المركزية للكهرباء بالهيئة ومدة تنفيذ 

وجاري ) ولم يتم التقدم للمناقصة أي من الشركات المدعوة 2016/2/16وتم تحديد جلسة الفتح الفني بتاريخ 

( .إعادة الطرح 

التغذية بالغاز الطبيعي
2000لتنفيذ األعمال بقيمة 2016/1/19بتاريخ 106ـ تم اإلسناد لشركة ناشيونال جاز بأمر التكليف رقم 

.2016/1/27شهور وتم تحرير بروتوكول بتاريخ ( 4) جنيه ومدة تنفيذ 5664000جنيه للوحدة بإجمالي 
2016/06/30شهور( 4) 

المدارس

وأرسلت 2016/2/3وتم الفتح المالي بتاريخ ( 65) ـ جاري طرح مدرسة تعليم اساسى بالحى الثامن مجاورة 

.2016/2/8للجنة البت بتاريخ 

.جنيه 7500100بقيمة 2016/3/1بتاريخ 185ـ تم اإلسناد للشركة العالمية للمقاوالت أمر إسناد رقم 

شهر( 12) 



مدينة الشروق



2016-3-16حتى عمارة61بموقع نسبة االنجاز 

% 46.74بلغت نسبة 

المشروعاجمالى مراحل من 

مدينة الشروق



2016-3-16حتى عمارة56بموقع نسبة االنجاز 

% 40.60بلغت نسبة 

المشروعاجمالى مراحل من 

مدينة الشروق



المرافـــــــــق والخدمــــــــــاتموقف اعمال 

مدينة الشروق

طرق –صرف صحى –مياه -

"  طبقة رابطة"

اوالد شركة )2016/2/4بتاريخ 43امر االسناد رقم 

تم استالم الموقع وجارى عمل جسات ( حجازى
شهور 6

2016/6/30

2016/1/23تم االسناد المباشر لشركة التوزيع فى .الكهرباء -

2016/3/10الفتح الفنى .تنسيق الموقع -

مسجد( 1)تم تخصيص عدد .المساجد -

األسواق التجارية العاجلة-
سوق تجارى عاجل تم الفتح الفنى ( 2)جارى طرح 

البتجارى 2015/12/22

المصاعد-
يتقدم اى من الشركات ولم 2016/2/17الفتح الفنى 

المدعوه

2016-3-2الموقف قديم ولم يحدث عن تاريخ 



مدينة أكتوبر



2016-3-16حتى اكتوبر6بمدينة االنجاز نسبة 
لم يرد الموقف حتى تاريخه

% 43بلغت نسبة

اجمالى مراحل المشروعمن 

مدينة أكتوبر



المرافـــــــــق والخدمــــــــــاتموقف اعمال 

مدينة أكتوبر

–مياه –" فرمه " طرق -
رى–صرف صحى 

تــم اســتالم  الموقــع وجــارى العمــل لشــركة 

2016\2\10الجمعيــــة التعاونيــــة باســــيوط 

عن  عالن  تم اال قع و سيق المو طرح تن جارى 

المناقصـــة العامـــة  وجـــارى طـــرح االســـوار 

والبوابات

.الكهرباء -

وجارى الطرح للطرق مرجلة الثانية وعداياتية تنسيق الموقع وطرق مرحلة ثان-

لعمل تم الترسية وجارى التنسيق للبدء فى ا.المساجد -

األسواق التجارية العاجلة-

3تم البت الفنى وجارى البت المالى لعدد 

محالت8اسواق تجارية كل سوق 

8اسواق تجارية كل سوق 3تم الترسية لعدد 

محالت 

وتم طرح االسانيسيرات ولم يتقدم احدالمصاعد 



مدينة دمياط الجديدة



2016-3-16حتى عمارة109بموقع نسبة االنجاز 

% 57.69بلغت نسبة 

اجمالى مراحل المشروعمن 

مدينة دمياط الجديدة



مدينة دمياط الجديدة



2016-3-16حتى عمارة129بموقع نسبة االنجاز 

% 40.53بلغت نسبة 

من اجمالى مراحل المشروع

مدينة دمياط الجديدة



المرافـــــــــق والخدمــــــــــاتموقف اعمال 

مدينة دمياط الجديدة

المجاورة 

(31)

ري–صرف –مياه –طرق فرمة -

حيث ان ( فرمة ترابية -صرف صحى -رى -مياه ) تم االنهاء من اعمال المرافق 

من المياه والصرف جارى تنفيذها بمعرفة الشركة المساهمة المصرية للمقاوالت ض

وجارى تنفيذ وصالت المياه والصرف الصحى للعمارات31، 30مشروع المجاورة 

.  م2015/6/30وسيتم االنتهاء قبل 

طرق–كهرباء )تنفيذ -

( .تنسيق موقع–

فيذ تم البدء فى تن(  :  سطحية + رابطة + سن ) طرق + تنسيق موقع + كهرباء 

2016-02-16االعمال بتاريخ 

الخدمات

(  1)تم تخصيص : المساجد -

.مسجد 
جاورة  سجد م لى م شروعات ع طيط والم طاع التخ قة ق سليم 31تم مواف تم ت و

م 2016/03/06الموقع للبدء فى التنفيذ للمتبرعة ليلى طاهر اللفات بتاريخ 

:األسواق التجارية العاجلة -
سوق تجارى واحد

عدد  سات ل صميم اسا نى ( 1) جارى عمل جسات وت فتح الف تم ال سوق مصغر و

. م 2016/02/29بتاريخ 

مدارس-
جاورة  جاورة 30جارى عمل جسات وتصميم لمدرسة بالم مة الم وسيتم 31لخد

.م  2016/01/24الفتح الفنى بتاريخ 

وحدات صحية
لخدمــة 30جــارى عمــل جســات وتصــميم اساســات لوحــدة صــحية بالمجــاورة 

.م 2016/01/31وسيتم الفتح الفنى بتاريخ 31المجاورة 

2016/2/8تم تسليم الموقع للشركة المصرية بتاريخ االتصاالت 

الغاز 
يذ  فى التنف بدء  سيتم 2016-02-15سيتم ال سية و ئة الهند مع الهي سيق  م بالتن

. م 2016/03/15االنتهاء من االعمال فى 

المجاورة 

(34)

–رى –مياه صرف صحى –طرق –كهرباء )تنفيذ 
(  تنسيق موقع

:          كهرباء + تنسيق موقع + طرق + مياه + صرف صحى 

.                                                                                                            م 2016-03-02تم البدء فى تنفيذ االعمال بتاريخ  

الخدمات

تم إستالم موقع: المساجد -

.مسجد ( 1)
م  الى المتبرع محمد عبده محمد 2015/12/27تم تسليم موقع المسجد بتاريخ 

دومة 

عدد : األسواق التجارية العاجلة 
سوق تجارى( 2)

سوق تجارى مصغر وتم الفتح الفنى( 2) جارى عمل جسات وتصميم اساسات ل 

.م  2016/03/02بتاريخ 

المدارس
فتح ا سى وسيتم ال ليم اسا سات  لمدرسة تع صميم اسا نى جارى عمل جسات وت لف

م2016/04/18بتاريخ 

. ل جارى التنسيق مع هيئة اإلتصاالت للبدء فى التنفيذ طبقاً للبرتوكواالتصاالت

( .ة فرمه ترابي-صرف -مياه ) سيتم البدء فى التنفيذ بعد انتهاء المرافق الغاز



مدينة القاهرة الجديدة



2016-3-16حتى بموقع القرنفلنسبة االنجاز 

%  21.55بلغت نسبة 

المشروعاجمالى مراحل من 

مدينة القاهرة الجديدة



مدينة القاهرة الجديدة



2016-3-16حتى بموقع األندلسنسبة االنجاز 

%  45.64بلغت نسبة 

المشروعاجمالى مراحل من 

مدينة القاهرة الجديدة



المرافـــــــــق والخدمــــــــــاتموقف اعمال 

مدينة القاهرة الجديدة

القرنفل

صرف –مياه –" فرمه " طرق 

.رى –صحى 

تم طرح االعمال فى مناقصة محدودة وتم تاجيل الفتح

2016/3/23الفنى بتاريخ 

.الكهرباء 
(  أرك بالن) جاري تالفى المالحظات من االستشاري 

.العتمادها من شركة الكهرباء 

.تنسيق الموقع 
شاري لم يتم موافاتنا باللوحات تنسيق الموقع من االست

حتى تاريخة

مسجد1تم تخصيص عدد .المساجد 

األسواق التجارية العاجلة
2016/2/17تم الموافقة على اعادة الطرح بتاريخ 

2016/3/2وجاري اعادة اطرح بتاريخ الدعوى بتاريخ 

جاري اعادة الطرح فى مناقصة محدودةالمصاعد

االندلس

ــرق ) ــة " ط ــة رابط ــاه –" طبق ــرف –مي ص

(  صحى

تم استالم الموقع وجاري عمل الجسات واعتماد العينات

(شركة العبد) 

شهور من تاريخ 8

استالم الموقع
2016/10/14

.الكهرباء 
2016/3/1تم تسليم الموقع بتاريخ 

(شركة شمال القاهرة للكهرباء ) 

.تنسيق الموقع 
تم ارسال خطاب استعجال لالستشاري بتاريخ 

يخةلتالفى المالحظات ولم يتم الرد حتى تار2016/2/24

مسجد1تم تخصيص عدد .المساجد 

األسواق التجارية العاجلة
2016/2/17تم الموافقة على اعادة الطرح بتاريخ 

2016/3/2وجاري اعادة اطرح بتاريخ الدعوى بتاريخ 

جاري اعادة الطرح فى مناقصة محدودةالمصاعد



المدينة السادات بدر 59العبور  30العبور 
العاشر من 

65رمضان 

العاشر من 

رمضان 

56

61الشروق  56الشروق 
السادس من 

اكتوبر

دمياط 

الجديدة 

109

دمياط 

الجديدة 

129

القاهرة 

الجديدة 

القرنفل

القاهرة 

الجديدة 

االندلس

-16نسبة االنجاز

3-2016

بة نس/نسبة االنجاز)

(االنجاز الكلية

39.52% 51.74% 53.78% 52.19% 47.11% 43.53% 46.74% 40.60% 43.00% 57.69% 40.53% 21.55% 45.64%

نسبة الزيادة 0.41% 0.18% 1.77% 1.90% 0.40% 0.88% 0.84% 0.15% 0.00% 0.23% 0.49% 0.04% 0.83%



GIS

مصرمشروع دار 
(الف وحدة 250)



مدينة السادات



2016-3-16حتى السادات بمدينة نسبة االنجاز 

% 6.15نسبة بلغت 

من اجمالى مراحل المشروع

مدينة السادات



مدينة دمياط الجديدة



2016-3-16حتى دمياط الجديدة بمدينة نسبة االنجاز 

% 12.98نسبة بلغت 

من اجمالى مراحل المشروع

مدينة دمياط الجديدة 



مدينة المنيا الجديدة



2016-3-16حتى المنيا الجديدة بمدينة نسبة االنجاز 

% 26.40نسبة بلغت 

من اجمالى مراحل المشروع

مدينة المنيا الجديدة



مدينة بدر



2016-3-16حتى بدر بمدينة نسبة االنجاز 

% 3.76نسبة بلغت 

من اجمالى مراحل المشروع

مدينة بدر



مدينة العاشر من رمضان



2016-3-16بمنطقة المال واالعمال شرقا نسبة االنجاز 

% 0.13نسبة بلغت 

من اجمالى مراحل المشروع

مدينة العاشر من رمضان



مدينة العاشر من رمضان



2016-3-16بمنطقة المال واالعمال غربا نسبة االنجاز 

% 0.21نسبة بلغت 

من اجمالى مراحل المشروع

مدينة العاشر من رمضان



مدينة العاشر من رمضان



2016-3-16بجوار مركز المدينة شرقا 65بالمجاورة نسبة االنجاز 

% 0.09نسبة بلغت 

من اجمالى مراحل المشروع

مدينة العاشر من رمضان



مدينة الشيخ زايد



2016-3-16نسبة االنجاز بالحى الثانى عشر 

لم يرد الموقف حتى تاريخه

% 2.00بلغت نسبة 

من اجمالى مراحل المشروع

مدينة الشيخ زايد



2016-3-169بموقع الخدمات االقليمية بجانب الحى نسبة االنجاز 

الموقف حتى تاريخهلم يرد 

% 3.44بلغت نسبة 

من اجمالى مراحل المشروع

مدينة الشيخ زايد





2016-3-16أكتوبر 6بمدينة نسبة االنجاز 
لم يرد الموقف حتى تاريخه

% 0.93بلغت نسبة 

من اجمالى مراحل المشروع

أكتوبر6مدينة 


