
 

 
 

 

 -:الموقع العام : أوالً 

فدان وتم  58,2732بمساحة  2895لسنة  532تم أنشاء المدينة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

فدان طبقاً للقرار الجمهوري   5٤982٨23تعديل مساحة المدينة طبقاً لعدة قرارات حتى أصبحت بمساحة 

 .5٤٤8لسنة  ,9رقم 

 كم من القاهرة ,2السويس على بعد / تقع المدينة على طريق القاهرة 

درجات عن المعدالت 2متر مما يؤدى انخفاض درجة الحرارة  53٤ترتفع المدينة عن سطح البحر بحوالي 

 .العادية 

- :المخطط العام : ثانياً 

 فدان  29222٨23تبلغ المساحة اإلجمالية للمدينة 

  فدان 0077سكنى . 

   فدان    0077صناعي. 

  ن فدا 0077خدمي . 

    فدان   0533مناطق خضراء. 

  تقريباً فدان  557مناطق اقليميه  ولوجستية مخططة 

  -:قطاع االسكان : ثالثاً 

 :االراضى السكنية  * 

 . قطعة ارض   33722أجمالي عدد األراضي السكنية بالمدينة حوالى 

 .قطعة  22,ي االسكان العائل.                        قطعة  121٤االسكان االجتماعي  

 .قطعة   99,8االسكان المتميز .                           قطعة  5282االسكان المتوسط 

 .قطعة  892االسكان الفيالت                                    .قطعة   59,3ابنى بيتك  

 قطعة  223بيت الوطن  

        :أراضي اسكان اجتماعى تم طرحها بنظام القرعة العلنية    

 .قطعة (  9222)تم طرح عدد 

        :أراضي اسكان متميز تم طرحها بنظام القرعة العلنية 

 .قطعة ( 2٤223)تم طرح عدد 

        :أراضي اسكان بيت الوطن تم طرحها للعاملين بالخارج باولوية الحجز عن طريق موقع الهيئة اإلليكتروني  

 .قطعة (   ٤2,) تم طرح عدد 

 :ات السكنية الوحد*  

 :وحدة   03329اجمالى عدد الوحدات المنشأة بالمدينة حوالى   

 وحدة منفذه بمعرفة الهيئة   ,9123

  جهات اخرى وحدة منفذه بمعرفة     13,

 وحدة منفذه بمعرفة الجمعيات     2٤9٤

 وحدة منفذه بمعرفة االفراد    52291

 فيال  منفذه بمعرفة االفراد    29٤

 

 

 مدينة بدر



 :3902بدءا من عام ( وحدات ) ن االجتماعى االسكا* 

 .وحدة  50307 اجمالى عدد الوحدات بمشروع االسكان االجتماعي حوالى -

 0705بقيمة استثمارية  وحدة 82271عمارة لعدد  250باجمالى   المرحلة الولى تم النتهاء من اولً  -

 :   مليون جنيه 

  وحدة سكنيه  2,31عمارة تحتوى على  538عدد ( الياسمين ) الحى الخامس المجاورة االولى

 .وجارى التسليم  للسكان 

  وحدة سكنيه  2٤21عمارة تحتوى على  5٤8من عدد  (النرجس )  المجاورة الثانيةالحى الخامس

 .تسليم للسكان   بمعرفة  القوات المسلحة وجارى  تم تنفيذها

  وحدة تم تنفيذها  2921مارة تحتوى على ع 522لعدد   (القرنفل )  الثالثةالحى الخامس المجاورة

 .بمعرفة الجهاز وجارى التسليم للسكان   

بقيمة استثمارية وحدة  03816عمارة لعدد  6228الثانية باجمالى  المرحلة النتهاء من تم  ثانياً  -

 :     مليون جنيه  3878

  وحدة سكنيه يتم تنفيذها بمعرفة   6507عمارة تحتوى على  073الحى الخامس المجاورة الرابعة لتنفيذ عدد

 . للسكان وحدات  تسليم تمو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

  وحدة سكنيه يتم  تنفيذها بمعرفة  الهيئة الهندسية  07071عمارة تحتوى على  160الحى السابع  لتنفيذ عدد

 . للسكان وحدات تسليم تمو للقوات المسلحة 

  وحدة سكنيه يتم  تنفيذها بمعرفة  جهاز المخابرات  3001عمارة تحتوى على  000بمركز المدينة  لتنفيذ عدد 

 . للسكان وتم تسليم وحدات

بقيمة استثمارية  وحدة 1601عمارة لعدد  038باجمالى   المرحلة الثالثةالنتهاء من  تم ثالثاً 

 :مليون جنيه   0800

 بمعرفة جهاز   الشرقيدة سكنيه بمنطقة المتداد وح 1606عمارة تحتوى على  038دد ع تنفيذ النتهاء من  تم

 . وجارى تسليم السكانمليون جنيه   0800المدينة بقيمة استثمارية 

عمارة  0239باجمالى عدد  ( سكن العاملين بالعاصمة االدارية الجديدة  و سكن مصر) * 

 :   وحدة   22929باجمالى 

 وحدة وتم التسليم   8000عدد     بإجماليعمارة  30لعدد   (  صر سكن م)   تنفيذ المرحلة الولى النتهاء من  تم

   .للسكان 

  عمارة  002عدد  بإجمالي(  العاملين بالعاصمة الدارية الجديدة سكن ) تنفيذ المرحلة الولى   النتهاء من  تم

 . وتم الفتتاح الرئاسي للمشروع  وحدة   5706باجمالى 

  6076 بإجماليعمارة  852عدد  بإجمالي( سكن العاملين بالعاصمة الدارية الجديدة   )جارى تنفيذ المرحلة الثانية  

  8.2بقيمة استثمارية   % 27وبلغت نسبة المشروع   0700/  80/  81 نهو المشروع فى تاريخ وحدة   و

 .  مليار جنيه

 وحدة   0717 عمارة 053 إلجمالي عدد  (سكن العاملين بالعاصمة الدارية الجديدة  ) المرحلة الثالثة    تنفيذ جارى

 جنيهمليار  0.2  بقيمة استثمارية

    عمارة 377إلجمالي عدد  ( سكن العاملين بالعاصمة الدارية الجديدة  ) جارى طرح  المرحلة الرابعة     

 جنيه مليار  6.3 متوقعة  وحدة  بقيمة استثمارية80777

 



 ( : دار مصر ) االسكان المتوسط * 

 ة سكنية وجارى التسليم للسكان   وحد  301عمارة وإجمالي  00النتهاء من تنفيذ المرحلة الولى من المشروع بعدد  تم -

 .وجارى تسليم السكان  وحدة سكنية 8801عمارة وإجمالي  60تنفيذ المرحلة الثانية بعدد  النتهاء منتم  - 

 ( :ذو الطابع المميز) االسكان * 

 ة سكنية  من السكان ذو الطابع المميز بالحى السادس وحد  0071عمارة وإجمالي  50 عدد تنفيذ  جارى  -

 :عدد السكان     

سنة الهدف طبقاً 5٤3٤) ألف نسمه عند   92٤من المتوقع أن يصل إلى  –ألف نسمة  59٤الحالى )     

 (للمخطط االستراتيجي 

- :قطاع الخدمــات : رابعاً 

 الخدمات  التعليمية  .0

- :رس مدا

  قطعة ارضي الهيئة االبنية التعلمية إلنشاء مدارس بنظام (52)تم تسليم عدد(ppp) 

 مدرسة بالحي السابع الهيئة االبنية التعلمية( 3)تسليم  عدد  تم. 

 بنين )ثانوي ازهري مدرسة (5)عدد –مدرسة خاصة ( 3)عدد)مدرسة ( 25)جاري تنفيذ عد

 (مدرسة صناعي(5)دعد –مدرسة تعليم اساس (2)عدد – (بنات +

 مدرسة ثانوى صناعى ( 2)عدد+ مركز المدينة( 2)عدد+ سكن مصر( 2)تم اإلنتهاء من عدد

 .وجارى التنسيق مع هيئة األبنية التعليمية لتسليمها ( 2ح )مدرسة تعليم أساسى +بنات

 عمارة  322مدرسة تعليم أساسى بمشروع  -5تم اإلنتهاء من مدرسة ثانوى سكن مصر. 

 مدارس بمراحل التعليم المختلفة(2)عدد جاري طرح. 

 فندقي(2)عدد –فيوتشر(2)عدد –تجريبي(3)عدد–مدرسة خاصة(5)عدد)مدرسة تعمل (28)عدد– 

  (تعليم اساس(9)عدد–تعليم مزدوج (2)دعد –معهد ازهري (2)عدد-اعدادي(2)عدد–ثانوي(2)عدد

  مدارس اخرى  3وجارى تخصيص عدد  استثماريمدارس  ,تم تخصيص عدد 

- : حضانات 

  تعمل بالمدينة  تم تسليمها و حضانات(22)عدد . 

  مقر وجارى التسليم  (2+)للتأهيل(2)عدد+ حضانات(5)عدد. 

  التسليم للشئون اإلجتماعية تمحضانات (1)عدد. 

  (حصانة من خالل الجهاز(9)عدد +حضانة خاصه (2)عدد )جاري التنفيذ  حضانة(23)عدد 

  جارى التنسيق مع وزارة التضامن لإلستالم حضانة و(2٤)تم اإلنتهاء من. 

- : جامعات 

  (جامعة بدر  –الجامعة الروسية ) جامعة  تعمل (5)عدد 

  (خاصة)مركز الحي الثالث  والتكنولوجيا للعلوم العليا بدر معاهد)معهد   (2)عدد   

  (  ايجيبت جولدن جامعة تم استالم االرضي وجاري التنفيذ) جامعة  (2)عدد 

  جامعة وجارى صدور قرار التخصيص 5عدد 

 

 



  : الخدمات الصحية  .3

 : سلمت وتعمل صحية اوال خدمات 

  سرير 2٤٤مستشفي بدر الجامعي مركز المدينة  

  2ح -الياسمين  2ح –االقتصادى  –3ح –2ح)مراكز ووحدات طبية  تعمل  باالحياء  ( ,)عدد  

 ( 2ح – القرنفل 

  (.ا)لية الحي الرابعوحدة صحية تعمل لوزارة الداخ( 2)عدد 

  ( مستشفي الجامعة - الروبيكي -2 ح 3مج)سيارة إسعاف وحدات  ( 3)عدد 

  بالمدينةادارة طبية  (2)عدد. 

 –   التأمين الصحي الحي الخامس. 

 :تعمل ال سلمت وصحية خدمات  ثانيا 

  جارى طرحها بقابل إنتفاع (ـه)الحي الرابع قطاع  –الحي السابع)وحدة صحية  (2)عدد  . 

 :    سلمصحية جاهزة ولم تخدمات  ثالثاً  

  0ح -  القرنفل 3ح)مراكز طبية وحدات صحية   ( 9)عدد A -  0ح -  c  0ح – 2ح  -  0سكن مصر 

B- عمارة038إسكان) 

 :   صحية  جارى تخصيصها و تنفيذها  خدمات  رابعاً   

  مراكز ووحدات طبية حكومية  باالحياء ( 5)عدد( المتميزB  - ركز المدينةم  ) 

 فدان  231على مساحة  مدينة طبية علي طريق السويس (2) عدد. 

 (.وجارى التنفيذ  تم استالم االرضي)نقابة المهندسين  مستشفي (2) عدد 

  يمستشفيات خاصة استثمار 3جارى تخصيص عدد . 

  فدان بالشراكة مع الهيئة  52٤طبية بمساحة جارى تخصيص مدينة 

  خاص( دار مصر ) مركز طبى 

 : الخدمات  االمنية    .2

  ومباحث األمن الوطني مركز الحي الثالثقسم شرطة  (5)عدد 

  نقطة شرطة باالسكان االقتصادى( 2)عدد 

  (المنطقة الصناعية  –االسكان االقتصادى   –الثالث -االول  )نقطة اطفاء تعمل باالحياء ( 2)عدد. 

  مكتب شرطة المرافق  (2)عدد. 

  سجل مدنى  (2)عدد. 

 شرطة تعمير  (2) عدد. 

  (الحى االول)  نقطة شرطة ال تعمل    (2)عدد. 

  يعمل  فيش جنائي ( 2)عدد 

 جارى تنفيذ األمن المركزي االمتداد الشرقي . 

    -:الخدمات  المواصالت  .2

 -:المواصالت الخارجية -2      

  (ة السيدة عائش –حدائق القبة  –احمد حلمي )خطوط هيئة نقل العام ( 3)عدد 

   (االقصر  –قنا  –جرجا  –سوهاج  –اسيوط  –ملوي  –المنيا ) شركة االتحاد العربي 

  ( عين الصيرة – موقف السالم  –احمد حلمي ) اتوبيسات مجلس امناءخطوط ( 3)عدد 

  المنيب   –السالم العاشر – 2٨2كم  –العاشر من رمضان  –رمسيس)خطوط سرفيس ( 22)عدد– 

 (سوهاج  –اسيوط   –شروق ال – الزقازيق –فاقوس 

   مارا بمدينة بدر(العاصمة اإلدارية  –محطة عدلي منصور) جاري تنفيذ القطار الكهربائي. 



 -:المواصالت الداخلية -5

  سيارة سوزوكي تعمل علي خدمة احياء المدينة( 3٤)يوجد عدد. 

  تعاقد مجلس االمناء مع شركة  تمF.M   لربط احياءالمدينة سيارة ميكروص وميني باص  3٤بعدد

 . ببعضها لبعض

 

 :الخدمات الرياضية  .5

  ملعب خماسى الحي االول - مركز شباب بمركز الحى االول) خدمة رياضية تعمل  ( 25)عدد- 

ملعب ثالثي الحي  -ملعب ثالثي الحي الخامس بالياسمين  -ساحة رياضية الحي الخامس بالنرجس 

 –ملعب الحزام االخضربالحى المتميز  – 2ة مجاور 3ملعب خماسى  حى  – 5مجاورة  5حى 

مجاورة  5ملعب ثالثى حى  - 5مجاورة  5ملعب ثالثى حى  -  Bمنطقة  ,السحة الرياضية بالحى 

 ( 2مجاورة  3ملعب ثالثى حى  - 2

  عمارة  5٤2ساحة رياضية  –ملعب خماسي باالسكان االجتماعى )  ملعب جاري التنفيذ (3)عدد  

  الطرح علي الشركات  ملعب جاري (5)عدد. 

  فدان  52جارى تنفيذ نادى المدينة على مساحة. 

  فدان  2٤تم تخصيص نادى لهيئة العاملين بالقوات المسلحة على مساحة. 

 

    -:الخدمات التمونية   .6

  منفذ لتوزيع الخبز  (28)عدد. 

  مكتب تموين  (2)عدد. 

  بقالة تموين  (3)عدد. 

  (شرق الروبيكى  –ى االول بالح) مستودع بوتاجاز  (5)عدد. 

  (شركة الحالل لالستيراد والتصدير ) كشك لبيع اللحوم الطازجة  (2)عدد. 

  مخبز رغبف بلدى مدعم  (2)عدد. 

  مخبز رعيف سياحى (2)عدد.  

  منفذ بيع منتجات الخدمة الوطنية  (3)عدد. 

  مخبز (2)جاري تنفيذ عدد. 

  مخبز (5)جاري طرح علي الشركات عدد. 

 صيص مخبز استثماري بالحي السابع تم تخ 

 

 :الخدمات الدينية  .7

 مسجد يعمل ( 59) عدد 

 مسجد تحت اإلنشاء  (,) عدد . 

  فضاء  مسجدارض ( 53)عدد 

  كنيسة تعمل   (2)عدد. 

  مبنى خدمات للكنيسة تعمل  (2)عدد. 

  كنيسة ارضي بالحي الخامس  (2)عدد. 

  كنيسة جاري التنفيذ بالحي السادس (2)عدد. 

  



 :لخدمات التجارية ا .2

  محل( 212)سوق تجاري يعمل باجمالي  عدد ( 23)عدد. 

  باكية( 531)جاري تطويرها وتنفيذها باجمالي عدد  سويقه( 5)عدد. 

 مول جاري تنفيذه بمعرفة القطاع الخاص ( 32)عدد. 

  (.طاع الخاص تم انشائه بمعرفة الق) مول يعمل ( 32)عدد 

  محل ( 231)ق تجاري باجمالي عدد سو( 55)عدد وتشغيل  جاري تنفيذ . 

  محل( ,59)سوق تجاري باجمالي عدد ( 52)لتنفيذ عدد  الشركاتجاري الطرح علي. 

  مول تجارى ادارى   51تم تخصيص عدد 

  مول تجارى ادارى    21جارى  تخصيص عدد 

 

  :الخدمات المتنوعة  .0

 : اوال خدمات سلمت وتعمل 
 مبني الجهاز الجديد مركز المدينة 

 8ح 0مجلس أمناء مدينة بدر مكتب العمل مج بني الجهاز القديم وإدارة المياهم 

 اإلسكان القتصاديقطة شرطة ن - قسم الشرطة والسجل المدني مركز الحي الثالث 

 سرير مركز المدينة 877مستشفي  - 0مج 8إدارة بدر الطبية ح 

 8ح 0غاز القاهرة مج شركة مكتب 

 لصناعيةالكهرباء ا لتوزيع القناة شركة 

 سنترال بمركز المدينة 

  0مج 0مكتب شهر عقاري ح  

 مكتب بريد اإلسكان القتصادي  - 0مج 8مكتب بريد ح 

 3مج 0مكتب التموين ح 

  عمارة 000قطاع بدر التعليمي مركز المدينة 

 8ح 0العقارية مج الضرائب مصلحة 

 التأمينات الجتماعية مركز الحي األول 

  0مج 8حمكتب هيئة التنمية الصناعية 

 اإلسكان القتصادي – 0مج 8ح – 0مج 8مكاتب الشئون الجتماعية ح 

 0مج 8مركز الشباب ح 

 8ح 0لمشروعات مج الصيانة لخدمات التعمير شركة 

  (خاصة)جامعة بدر بالمنطقة الترفيهية  -( خاصة)الجامعة الروسية بمركز المدينة 

 (خاصة)لث والتكنولوجيا مركز الحي الثا للعلوم العليا بدر معاهد 

 بنك مصر مركز الحي األول - البنك األهلي مركز المدينة 

 بنك التعمير فرع النادي مركز الحي األول - 8ح 0بنك التعمير فرع الجهاز مج 

  بنك قطر الوطني األهليQNB 8ح 0مج 

  ميناء برى دولى للبرادات. 

  ( فدان  29 فدان  ، 52) فودكورت وترفيهى ولعب اطفال على مساحة  5تم تخصيص عدد 

  تم تخصيص قاعة افراح على طريق بدر هليوبليس 

  فدان  29تم تخصيص فندق على مساحة 

 االمن المركزي باالمتداد الشرقي . 

  ًتعمل وال خدمات سلمت  ثانيا : 
 القرنفل 2ح الهيئة القومية لسالمة الغذاء 



 2مج 2المحاجر ح واستغالل وإدارة للتعدين المصرية الشركة 

 المبيعات مركز الحي األول على ائبالضر مصلحة 

 البنفسج 2مجمع خدمات الطب البيطري ح 

 إدارة التضامن االجتماعي الحي الخامس النرجس 

 مكتب تأهيل الحي الخامس النرجس 

   ًجارى تنفيذها خدمات  ثالثا  : 
  مركز الحي األول مبني شركة غاز القاهرة 

 مركز شباب متكامل بمنطقة النوادي 

 :ع المرافق والبنية االساسية قطا: خامساً 

 :الميــــــاه 

تتغذى المدينة بمياه الشرب النقية من خالل محطة تنقية مياه العاشر منن رمضنان بطاقنة حالينة  *                  

منم ومحطنة الرافنع منن الشنروق لتغذينة 2٤٤٤يوم وتنم تنفينذ خنط ميناه قطنر /3ألف م ٤,قدرها 

 . وجاري تدعيم الخطوط الرئيسية  يوم/3ألف م 2٤المدينة  بطاقة 

 .كم  2311تم تنفيذ شبكات المياه بطول *                 

 .كم  228٤تم تنفيذ شبكات الري بطول *                 

 .كم 5٤2جارى تنفيذ شبكات المياه بطول  *                

 .كم  5٤2جارى تنفيذ شبكات الري بطول *                

 :صـحى الصرف ال

وحدة لعمل يوم  وتم تنفيذ / 3ألف م 2٤يوم لتصبح  /3ألف م 51تم تطوير برك األكسـدة بطـاقة *              

يوم الستخدامها لري المسطحات داخل /  3ألف م 52معالجة ثالثية لجزء من المحطة بطاقة 

م اعداد الرسومات وتم تنفيذ شبكة ري المسطحات  الخضراء بمياه الصرف المعالجة وت المدينة 

يوم / 3الف م 92ومستندات الطرح النهائية لتنفيذ  محطة المعالجة الميكانيكية مرحلة وبطاقة 

  .وجارى المرجعة لالعتماد تمهيدا للطرح 

 مم8277وخط المياه الناقل قطر  (6)مشروع محطة رفع المياه رقم جارى تنفيذ  *            

مم من غرف التهدئة  8٤٤مشروع الخط الناقل للصرف الصناعي قطر يذ فتم االنتهاء من تن*            

 القائمة بمدينة بدر الى الغرف المقترحة بمدينة العاشر من رمضان

 .كم  222تم تنفيذ شبكات الصرف الصحي بطول *              

 .كم   2,1جارى تنفيذ شبكات الصرف  بطول *              

 :الكهربـــــاء 

 .أ . ف . م  2٤٤محطة محوالت بسعة ( 2)تم تنفيذ عدد *           

 .ميجا فولت امبير 21٤بقدرة (   5) محطة محوالت بدر وتشغيل  تنفيذ  تم*           

 .ميجا فولت امبير  2٤٤بقدرة  3محطة بدر تنفيذ  جارى*           

 .كم  2295تم تنفيذ شبكات الكهرباء بطول  *          

 .كم  3٤2جارى  تنفيذ شبكات الكهرباء بطول  *          

 :االتصاالت 

 وتم تنفيذ  لتغذية جميع أنحاء المدينة CDMAتم تنفيذ محطة تغذية تليفونية السلكية *       

 خط وحدات اونو 31٤٤خط وكذلك سنترال 1٤٤٤سنترال سعة          

 .كم  18923جميع أنحاء المدينة بطول  تم تنفيذ شبكات اتصاالت كابالت تليفونية  لتغذية*       

 (. MSNA+ كوابل فيبر ) جارى تنفيذ شبكات التليفونات بالتقنيات الحديثة *       



 

 الطرق

 .كم  2295تم تنفيذ شبكات طرق بطول *     

 .كم 25جارى تنفيذ شبكات الطرق بطول *     

 المدخل الغربي من طريق القاهرة) ا  تنفيذ مجموعة مشروعات الطرق من اهمه تم االنتهاء من*     

تطوير المحاور  –تطوير االحياء السكنية القديمة   –توسعة مدخل المدينة  –السماعيلية ا

– كوبرى بالمداخل الرئيسية  5 –ن تطوير الميادي –الرئيسية 

 (.كم من السكة الحديد الي طريق جنيفه5٨2تطوير وتوسعه طريق طريق الروبيكي  *   

 .وير طريق الروبيكي الشرقي تط *   

 –الثاني الحي االول ووتوسعة طرق ورفع كفاءه تطوير ) جارى تنفيذ مشروعات طرق من اهمها  *    

 ( فدان 32٤قطع اراضي مميزه شمال المدينة   –االسكان االجتماعي منطقة شرق الروبيكي سكن مصر

 :  الزراعـــــة 

o فدان  235٨2لطرق العامة إجمالي ما تم زراعته تشمل زراعة المسطحات الخضراء وتشجير ا +

 كم جزر طرق  2٤

o  باألحياء السكنية والمنطقة الصناعية فدان  32٨2 إجمالي المسطحات الخضراء الجاري تنفيذها. 

o  فدان  ,52بمساحة  الف شجرة بمنطقة الغابة الشجرية 22تم زراعة. 

o فدان  8 تم نقل المشتل الى قلب المنطقة الصناعية على مساحة. 

 

- :قطاع الصناعة : سادساً 
 

مليار  3٨32مليون جنيه بإنتاج سـنوي 23٨3,مصنع برأس مال مستثمر  212يبلغ عدد المصانع المنتجة 

 .مليون جنيه  ٤,فرصة عمل بأجور سـنوية   ,232٤جنيه أتاحت

جنيه وقيمة إنتاج  مليون ,21مصنع برأس مال  مستثمر مقدر بــ  2٤2ويبلغ عدد المصانع تحت اإلنشاء 

 .مليون جنيه  58فرصه عمل بأجور سنوية   8839مليون جنيه ستوفر  2٤3سنوي 

 

- :االزاالت والتعديات والمخالفات  : سابعاً 

وامام  يتم تنفيذ ازالة  على التعدي الواقع على قطعة ارض داخل حدود المدينة بجوار طريق الروبيك 

من السيد   3/2/5٤23بتاريخ  ( ,22) موالصادر بشأنها القرار رق 5م3811٨11الطريق اإلقليمي بمساحة 

 .وزير االسكان 

بالكامل بحملة مبكرة بدعم من الجهات الشرطية واالمنية ولجنة ازالة  ,52/2/5٤2تم ازالة التعدى بتاريخ 

 التعديات على امالك الدولة بالجهاز 

 ت واالعالنات المخالفة يقوم الجهاز بعمل حمالت اسبوعية على العمارات والمحال

 ً     -:االستثمارات :  ثامنا

 مليار جنية  1.2بلغت  1122حىت 2891إمجاىل االستثمارات من بدء املدينة 
 : موزعة كالتاىل  مليار جنية  1..2  بلغت 1111حىت   1122 إمجاىل االستثمارات من 

 مليار جنيه    ٤٨2      5٤22/5٤22استثمارات عام 

 مليار جنيه    2٨2      5٤22/5٤21م استثمارات عا

 مليار جنيه    2٨3      ,5٤21/5٤2استثمارات عام 

 مليار جنيه    2٨9      5٤29/,5٤2استثمارات عام 



 مليار جنيه  5٨2      5٤29/5٤28استثمارات عام 

 مليار جنيه    5٨1      5٤28/5٤5٤استثمارات عام 

 يار جنيه   مل  5٨2     5٤5٤/5٤52استثمارات عام 

 مليار جنيه     ,2٨     5٤52/5٤55استثمارات عام 

 مليار جنيه الهيئة الهندسية والمنحة االمارتية  ,2٨بخالف : ملحوظة 


