
 

 2222يناير 

 الفيوم اجلديدةمدينة 
 

 

 
 

 -:املوقع العام : أوالً 
 .0222لسنه  391تم إنشاء مدينة الفيوم الجديدة طبقا للقرار الجمهوري رقم 

 0232لسنة  361وتم التعديل بالكردون طبقاً للقرار الجمهورى رقم 
 31كم جنوب القاهرة وتبعد عن مدينة الفيووم امم بمسوا ة 322الغربي على بعد ( أسيوط -القاهرة) تقع المدينة على طريق 

 .كم 32كم وعن مدينة بني سويف بمسا ة 

 -:املخطط العام : ثانيًا 
 .الحالية العمرانية دان مساحة الكتلة 1292936 دان منها  30813.82تبلغ المساحة اإلجمالية للمدينة 

والكتلووة العمرانيووة للمدينووة مقسوومة إلووى سووية أحيوواء سووكنية باإل ووا ة إلووى المنطقووة السووياحية والتر يهيووة واإلقليميووة ومركوو  
ومنطقوة االمتوداد الشومالي ومنطقوة االمتوداد الغربيومنطقوة  امتوداد الحوي السالوةالمدينة والصناعية ومنطقة االمتداد الجنوبي 

و المنطقوة الصوناعية السانيوة و  المتوداد الشورقيمنطقوة اب(  ودان  3302  نطقوة  ودان وم 231)ومنطقتوى  رقي االمتداد الش
 .المنطقة االستسمارية و الحي الرابع

 

 -:قطاع اإلسكان : ثالثا 

 :وحدة سكنية منها6181حوالي :ة باملدينةالوحداتالسكنية املنفذ
 : وحدات منفذة بمعرفة الهيئة  -1

 اقتصادي -إسكان متوسط -فيالت)سكنية بمختلف المستويات وتشمل اتوحد– 
 .اليوجد=  (منخفض التكاليف

  ( محور التمليك)مشروع اإلسكان القومي  081عدد 

 .وحدات منفذة بواسطة جهات أخرى  -2
لمنفذة)وحدات السكنية المملوكة للقطاع الخاص عدد   .وحدة 9265=بمعرفة االهالي (ا
  وحدة 276=جمعيات ( المنفذة)مملوك للقطاع الخاص عدد الوحدات 

 (االسكان االجتماعي) مشروع املليون وحدة سكنية
 .وحدة( 0292)إجمالي عدد الوحدات السكنية باالسكان االجتماعى 

 (مرحلة أولى)وحدة سكنية بمشروع اإلسكان االجتماعي  061تم  تنفيذ عدد. 

 (مرحلة ثانية)( وحدة 0922) االستالم االبتدائيتم. 

  قطعة اراضي اسكان اجتماعي بنظام القرعة العلنية  667تم تخصيص عدد

 وجاري االستالم بعد االنتهاء من المرافق

 قطعة اراضي باالسكان االجتماعي بالقرعة التكميلية  88تم تخصيص عدد 

  أراضى إسكان أكثر  2قطعة اراضي اسكان متميز وعدد  010عدد  تخصيصتم

 تميز

 : ماد ختطيط منطقة امتداد شرق الكتلة السكنية  وهى حتتوي علىمت اعت

  اسكان متوسط  242عدد 

  اسكان فوق متوسط  272عدد 

  اسكان متميز فيالت 022عدد 

  اسكان اقتصادي 022عدد 

  اسكان متميز عمارات 003عدد 

   اسكان فوق متوسط 523عدد 

  اسكان اجتماعي 094عدد 
 

 :ابىن بيتك
  2308 عدد القطع بالمشروع 
 2286 عدد القطع المحجوزة 
 24 عدد القطع الشاغرة 

 :مشروع دار مصر  
 اليوجد 



 :عدد السكان
 

 (2232 سنة الهدف–نسمةألف 542المستهدف–(أسره 722)  نسمة 0322الحالى) 

 
 
 

 -:قطاع اخلدمــات : رابعا 
 

مدرسوة تعلويم  0سوو  تجوارو وعودد  6مركز صحي وعدد  6عدد , ةدار حضان 6المدينة وعدد تم االنتهاء من تنفيذ المبنى اإلداري لجهاز 

ثالثوي  6)مالعو   8ونقطة إطفواء وتوم تنفيوذ  ةموزع جهد و سويقة بابنى بيتك و مركز شرط 6مقر لرؤساء األحياء وعدد  6أساسي وعدد 

 و تم التنفيذ مدرسة ثانوي بالحي الثاني المجاورة الثالثه( خماسي 6و

 .مشروع مخازن الجهاز والورش وانتظار سيارات ومعدات الجهاز تشغيل تم -

 فدان 081بمنطقة االمتداد الجنوب الـ ( فدان 21)تصميم حديقة اقليميه بمساحه إعتماد لوحات  تم -

 مشتل الجهاز تشغيلتم  -

 وحدة اجتماعيه بمشروع ابني بيتك االستالم االبتدائي تم -

 فدان 2779عمارة اسكان اجتماعي بمنطقة االمتداد الغربي  28 للسو  التجارو بمنطقة االستالم االبتدائيتم -

 فدان 2779عمارة اسكان اجتماعي بمنطقة االمتداد الغربي  28 حضانة بمنطقةالعمال تنفيذ  تماالستالم االبتدائى -

 فدان 2779عمارة اسكان اجتماعي بمنطقة االمتداد الغربي  28 بمنطقة صحية ةحدو تنفيذتم  -

 بمنطقة عمارات االسكان االجتماعي( محالت2)مركز تجاري نموذج  6االستالم االبتدائي لعدد  تم-

 نى المجاوره الثانيهثاالتجارو واالدارو بالحى ال للسو  ستالم االبتدائياالتم  -

 بالحى الثالث بمشروع ابنى( محالت2)سو  تجارو نموذج ( 6)عدد االستالم  االبتدائى  تم -

 بيتك بالمدينه 

 بمركز المدينه( هايبر)تم تخصيص -

 مدرسة تعليم اساسي بالحى الثانى االستالم االبتدائى العمال تنفيذ تم -

 باالمتداد غرب ( عمارات االسكان االجتماعى )مدرسة تعليم اساسى بمنطقه لتنفيذ  االنتهاء منتم  -

 فدان( 27)الكتله السكنية للمدينة 

 باالمتداد غرب ( عمارات االسكان االجتماعى )بمنطقه  مركز شبابل االستالم االبتدائي تم  -

 فدان( 27)الكتله السكنية للمدينة 

 بنظام فدان 081ومستودع بمنطقة ال مستشفى  ومدرسة بالحي االول  تم تخصيص  -

 المزايدة بالمظاريف المغلقة

بنظام المزايدة بالمظاريف  6م   8982722بالحي االول المجاورة الرابعة بمساحة    7تم تخصيص مدرسة تعليمي  القطعة رقم  -

 المغلقة

 بنظام المزايدة بالمظاريف المغلقة  6م 6882788بنشاط مستشفى بمساحة  2مجاورة  0الحى  2قطعة رقم تم تخصيص  -

 بنظام المزايدة بالمظاريف المغلقة  6م 088879بمساحة  0/0فدان قطعة  081االمتداد الجنوبي ال تم تخصيص مستودع ب  -

ومدرسة بالحي االول  مجواورة  5والمدرسة بالمنطقة االقليمية قطعة رقم  01تخصيص مدرسة  بالمنطقة السياحية قطعة رقم  تم -

 6م 8111بساحة  0قطعة رقم  الثة ث

 .بالحي االول المجاورة الثالثة بنشاط مدرسة  8111بمساحة  0تم  تخصيص القطعة رقم  -

 .بالمنطقى السياحية  بنشاط مجمع مدارس  01715708بمساحة  01تم تخصيص القطعة رقم  -

 .بالمنطقة االقليمية  بنشاط مجمع مدارس  08851770بنشاط  5تم تخصيص القطعة رقم  -

 .بالمنطقة السياحية بنشاط مجمع مدارس  09666777بمساحة  5تم تخصيص القطعة رقم  -

 .كني بمركز المدينة بنشاط تجارو س 2882752بمساحة  6تم تخصيص القطعة رقم  -

 .بمركز المدينة بنشاط ادارو  6522715بمساحة  8تم تخصيص القطعة رقم  -

 .بالحي االول المجاورة الرابعة بنشاط مدرسة  9211بمساحة  6تم تخصيص القطعة رقم  -

 .بمركز المدينة  بنشاط تجارو سكني  2650720بمساحة  5تم تخصيص القطعة رقم  -

 . بالحي االول  بنشاط تجارو سكني 272879بمساحة  8تم تخصيص القطعة رقم  -

 .بمركز المدينة بنشاط بنك 0872768 بمساحة 06تم تخصيص القطعة رقم    -

 .باالمتداد الجنوبي بنشاط مشتل  0660بمساحة  87تم تخصيص القطعة رقم  -

 

 :قطاع المرافق والبنية األساسية : خامسا 
 

 :الميــــــاه
 .مم زهر مرن211يتم تغذية المدينة بمياه الشرب من محطة مياه العزب الجديدة بمدينة الفيوم األم بخطى مياه  -

ولوم يتبقوى سووو جوزء مون المنطقوة  كوم2772بإجموالي طوول لكامول مسواحة الكتلوة السوكنيةمياه الشرب تم االنتهاء من تنفيذ شبكة  -

بإجموووالي ميووواه الوووري مووون تنفيوووذ شوووبكة كموووا توووم االنتهووواء  الصوووناعية والسوووياحية ومنطقوووة االمتوووداد الجنووووبى جوووارو العمووول بهوووم

 .كم81729طول

و المنطقووة  و المنطقووة الصووناعية والحووي الثالووث والثوواني والمنطقووة االقليميووةالحووي االول  تووم تنفيووذ شووبكة الميوواه بالمرحلووة العاجلووة  -

 .االساسية



 فدان  081شبكة مياه منطقة تم االستالم االبتدائي وجاري تالفي المالحظات  -

 (اراضي االسكان االجتماعي)شبكه مياه منطقة االمتداد الغربياالستالم االبتدائيلتم -

 التنقيه بالمدينه من المأخذ وحتى محطهيوم وخط المياه العكرة /  2الف م091لمحطة تنقية مياه بطاقة  جارو تصميم -

 جارو تنفيذ حمايه المدينه من اخطار السيول  -

 عماره 28شبكه مياه ورو عمارات االسكان االجتماعى   تم االنتهاءمن تنفيذ -

 فدان االمتداد الشمالى للكتلة  88تنفيذ شبكة المياه بمنطقة ال  جاري -

منطقة الصناعات )للمرحلة االولي من المنطقة الصناعية الثانية ( صرف صحي   –مياه  –" فرمة "طر  )جارو تنفيذ المرافق  -

 للمدينة   بمنطقة االمتداد الشرقي (الصغيرة 

 لمجمع الصناعات الصغيرة و المتوسطة بمنطقة االمتداد شر  الكتلة  لمياةخط التغذية با جاري تنفيذ  -

 
 :الصرف الصحـي

 

ولم يتبقوى سووو جوزء مون المنطقوة  كم 91بإجمالي طولتم االنتهاء من تنفيذ شبكة الصرف الصحي لكامل مساحة الكتلة السكنية  -

 الصناعية والسياحية ومنطقة االمتداد الجنوبى جارو العمل بهم 

 .محطة رفع صرف صحي وخط الطرد لبرك األكسدة 6تم تنفيذ عدد  -

 .يوم/2ألف م 09بقدرة تصرف ( برك األكسدة) ة معالجة مياه الصرف الصحي تم تنفيذ المرحلة االولي من محط -

 فدان  081تم تنفيذ شبكة الصرف بالمرحلة العاجلة والحي االول والثاني والثالث والمنطقة االقليمية ومنطقه ال  -

 .وخط الطرد للحى الثالث 2تم تنفيذ محطة رفع الصرف الصحي رقم  -

 .للحى االول وخط الطرد  6رفع رقم محطة ستالم ابتدائي الا تم -

 (اراضي االسكان االجتماعي)شبكه صرف منطقة االمتداد الغربيل االستالم االبتدائى تم -

 فدان 081يوم وشبكة الري للمدينة ماعدا منطقة االمتداد الجنوبي الـ /2الف م 02تم تنفيذ محطة معالجه ثالثيه بالمدينة بطاقة  -

 مارات االسكان االجتماعى غرب الكتله السكنيهلشبكه صرف منطقه ع تنفيذ تم -

 محطه الرفع بمنطقه عمارات االسكان االجتماعى غرب الكتله السكنيه تنفيذجارو  -

 فدان االمتداد الشمالى للكتلة  88تنفيذ شبكة الصرف الصحي بمنطقة ال عمال الجارو تنفيذ -

وجوارو الطورو و اعوداد  بمنطقوة االمتوداد الشورقي فودان  709شبكة صرف  المنطقة الصوناعية الثانيوة   اعمال تنفيذ تنفيذجارو  -

 .للمرحلة االولىمستندات ال

 .فدان أراضى اسكان اجتماعى 61أعمال فرمة و مياة و صرف لمنطقة  التنفيذجارو  -

 .طرو أعمال فرمة و مياة وصرف المرحلة االولى من منطقة الصناعات المتوسطة بالمنطقة الصناعية الثانية  تم  -

 .المرحلة االولى من منطقة الصناعات المتوسطة بالمنطقة الصناعية الثانية  محطة صرف  جارو إعداد مستندات طرو -

-  

 :الكهربـــــاء
 .كم 2858تم تنفيذ شبكات كهرباء بطول  -

 ا.ف.م( 81*2)ف باجمالي طاقه .ك( 66/22)جهد  يسيهئمحطه محوالت ر االنتهاءتم  -

 .للمرحله الثانيه والتوزيعموزع ( 6)تم تنفيذ عدد  -

 .فدان و اراضي وعمارات االسكان االجتماعي 081موزع لشبكه كهرباء ( 6)تنفيذ عدد  تم -

 .تم تنفيذ شبكه كهرباء االسكان العائلي -

 اساسيه( ه , ا )مضافه ومناطق ( ج , ب , ا)مناطق تم تنفيذ شبكه كهرباء  -

 .اساسيه( د , ج , ب ) تنفيذ شبكه كهرباء مناطق  تم  -

 .تسليم شبكه كهرباء المرحله التانيه الي شركه التوزيع للكهرباء تم -

 .مليون جنيه69تم تنفيذ شبكه كهرباء المرحله الثالثه بتكلفه  -

 .مليون جنيه 96السكان االجتماعي بتكلفه تنفيذ شبكه كهرباء اراضي وعمارات ا تم  -

 .مليون جنيه80فدان بتكلفه  081تنفيذ شبكه كهرباء  االنتهاء من تم -

 .الكتلة خط التغذية بالكهرباء لمجمع الصناعات الصغيرة و المتوسطة بمنطقة االمتداد شر   تنفيذ جاري -

 .المنطقة الصناعية الثانية فدان و المرحلة االولى من  88جارو تصميم شبكة  كهرباء ال  -

 : الطرق واالتصاالت 
 الطرق
 .تم تنفيذ األسفلت لطر  المرحلة العاجلة واإلسكان العائلي والحي الثاني والمنطقة االقليميه -

 كم وجاري تنفيذ فرمة منطقة االمتداد الجنوبى 81769تم االنتهاء من تنفيذ الفرمة لكامل مساحة الكتلة السكنية بإجمالي طول -

 .تم تنفيذ األعمال المدنية لشبكة االتصاالت للمرحلة العاجلة وجزء من المنطقة الصناعية والمرحلة الثانية من المدينة -

 .كم9( االسكان العائلى) والحى الثانى ( ابنى بيتك)تم تنفيذ شبكة االتصاالت بالحى الثالث  -

 (اراضي االسكان االجتماعي)تنفيذ فرمه منطقة االمتداد الغربي تم -

 .فدان  081تم تنفيذ مشروع فرمة منطقة االمتداد الجنوبى  -

 .كم 879تم تنفيذ وصلة طريق رابط المدينة الجديدة بالمدينة االم بطول  -

 فدان (  27)بمنطقه عمارات االسكان االجتماعى باالمتداد غرب الكتله السكنيه للمدينه  اعمال  الطر  االنتهاء من تم -



للحوى االول واالجوزاء المتبقيوه مون مركوز المدينوه والمنطقوه ( رابطوه  MCO + +اسواس )عمال الطور  االستالم االبتدائى ال تم -

 السياحيه والمنطقه الصناعيه 

م بمشروع االسكان االجتماعي الجاري تنفيذه بمنطقة امتداد 01كم وعرض 8وصلة طريق اسفلت بطول العمال االنتهاء من ا تم -

 .غرب الكتلة 

 وصلة الطريق الرابط بين عمارات االسكان االجتماعى بقرية دمشقين الى طريق اسيوط الغربى  تنفيذ اعمالاالنتهاء من جارو  -

 فدان االمتداد الشمالى للكتلة  88بمنطقة ال تنفيذ الفرمة  تم االنتهاء من  -

رابطوة )اسوفلت ( مرحلة ثانية )وتنفيذ الطر   عمال رفع كفاءة حارات المرور الخارجية بالطريق الدائرو للمدينةال  جارو تنفيذ -

 فدان باالمتداد الجتوبي للمدينة 081بمنطقة ال ( MCO+ سن+ 

 

 االتصاالت
 .خط وتم عمل السور الخارجى 21111تم تخصيص قطعة ارض للشركة المصرية لالتصاالت القامة سنترال سعة  -

 .خط 711تم تنفيذ شبكة تليفونات كاملة بمنطقة االسكان العائلى بعدد  -

 بالمرحلة العاجلة وابنى بيتك MSANتم تنفيذ شبكة تليفونات باستخدام وحدات  -

 تم تنفيذ األعمال المدنية لشبكة تليفونات الحى الثانى واألول بالمدينة -

 االسكان االجتماعى عمارات لمنطقة( استكمال االعمال المدنية والشبكة الرئيسية والثانوية )تصميم وتخطيط وتنفيذ تم -

 االعمال المدنية  لمنطقة أراضى االسكان االجتماعى إستكمالتم -

 للحي االول والمنطقى الصناعية االولى  (استكمال االعمال المدنية والشبكة الرئيسية والثانوية )تصميم وتخطيط وتنفيذ جاري  -
 

 :الزراعـــــة
 الخاص بالمدينةللمشتل  التنفيذ والتشغيل تم  -

 عمليه تنسيق وزراعه الطر  والمناطق الخضراء للمرحله العاجله للمدينه ل االستالم االبتدائي تم -

 زراعه وتنسيق طريق اسيوط الغربى امام المدينه  -

 تم تنفيذ وتنسيق المناطق الخضراء لمنطقه ابنى بيتك  -

 تم  زراعه وتنسيق المناطق الخضراء ومنطقه االسكان العائلى  -

 الحديقه االماميه تم تنفيذ زراعه وتنسيق واجهه المدينه و -

 تم زراعه الجزر بطر  المرحله االولى والطريق الدائرو حول  مدينه الفيوم الجديده -

 جارو تنسيق اعمال موقع المناطق الخضراء بالمجاورة الرابعه جزء من االسكان المتميز للحي االول -

 

 :قطاع الصناعة: سادسا

 

  -:كاآلتي   جنيه مليون  49مليار و -: االستثمارات:  سابعا  

 جنيه مليون 222.233 في قطاع اإلسكان 

  مليون جنيه555.497فى قطاع الخدمات 

  جنيه ونمليـ272.239فى قطاع المرافق 

  مليون جنيه 24.244في قطاع الزراعة. 

 


