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- :الموقع العام : أوالً 
 

  وتام  6886وبدأ العمل بهاا ععلااا ةانة  6821لسنه  872تم إنشاء المدينة بموجب القرار مجلس الوزراء رقم

 8067وعلى قرار رئااس الجمهورياة لسانة  ،8002لسنة  288تعديل كردون المدينة بالقرار الجمهوري رقم 

عدان للغابات الشجرية وقرار الساد المهندس رئاس مجلس الاوزراء لسانة  2820482بشان تخصاص مساحة 

 .عدان لمدينة المناا الجديدة  6288بشان إعادة تخصاص مساحة م  8062
 

  كم  820تقع المدينة شرق النال أمام مدينة المناا القديمة وتبعد عن القاهرة . 
 

- :المخطط العام : ثانااً 
 

  عدان   1128 عدان والكتلة العمراناة حوالي   26601422الكلاة حوالي  مساحةالتبلغ .  

 ( ةااحاة و ترعاهاة  –صناعاة  –خدماة  –مناطق ةكناة).... 
 

 ً      -:اإلةكان قطاع: ثالثا
 

 (منفذه وجارى تنفاذها )  وحدة (22226)عدد الوحدات بالمدينة  إجمالي*  

 .وحدة ةكناة منفذه وجارى تنفاذها مملوكه للهائة (  82700 )عدد  -6

 .وحدة ( 60888)إجمالى عدد الوحدات : اإلةكان اإلجتماعى  -

 وحدة( 221)إجمالى عدد الوحدات : دار مصر  -

 وحدة( 282)عدد الوحدات  إجمالى: جنة  -

 وحدة(  261 )إجمالى عدد الوحدات : ةكن مصر  -

      والجهاات (مستثمرين   –جمعاات ) القطاع الخاص وجارى تنفاذها بمعرعة دة ةكناة منفذه حو (60126)عدد  -8

 . األخرى  

 . وحدة ةكناة منها( 28822)وتم تنفاذ  قطعة أرض (86210)بالمدينة  قطع األراضي السكناةعدد  إجمالي*  

 .( عمارات  –عاالت ) قطع أراضي لألعراد (  2187 )عدد  -6

 .لبناء عمارات ةكناة لألعراد  (ابنى باتك)أراضي قطع  ( 2762) عدد  -8

 ولم يتم تخصاصها حتى تاريخهجارى ترعاقها ض تم تخطاطها لإلةكان االجتماعي أر ةقطع ( 1200) عدد  -2

 .األكثر تميزًا فدان تم تخطيطها لإلسكان (  051)قطعة أرض بمنطقة (  262 )عدد  -2
 

 عدد السكان 

 (نسمة ألف 122" 8020"المستهدف ةنة الهدف  –نسمة  ألف 77 الحالي )                    
 

 ً - :قطاع الخدمــات: رابعا
 

 :مقسمة كاآلتي مبنى   ( 81) الخدمات المنفذة بمعرعة الهائة   مباني عدد        

 (1)  ديناة مساجد (2)   - مباني أمناة (1) - إداري مبنى (8) - اجتماعيمبنى 

 (61)  مبنى خدمات عامة (20) – مبنى صحى (66)  – مبنى ثقاعي (6) – مبنى تعلامي  (82)   - مبنى تجارى 
 

 :مبنى(  6)  الهائةبمعرعة  الجاري تنفاذهاالخدمات  مباني عدد        

 (6)  خدمات أمناة  
 

   .مبنى( 16)، وجارى تنفاذ الخاصتم تنفاذهم بمعرعة القطاع بمختلف القطاعات مبنى  (602)بخالف 

 مدينة املنيا اجلديدة
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 -:قطاع المراعق والبناة االةاةاة : خامساً 

 :ـاهــالميـــ
 .آبار ارتوازية  7يوم مكونة من /2آالف م 60تم تنفاذ محطة آبار بطاقة  •

 .تم تنفاذ محطتي رعع مااه  •

 .يوم /2أالف م 60تم تنفاذ محطة تحلاه مااه اآلبار المؤقتة بطاقة  •

 . 2م 2000و ةعة  2م 6000خزان عالي ةعة (  8) تم تنفاذ  •

 .يوم /2ألف م 22تم تنفاذ المرحلة األولى من محطة تنقاة المااه الدائمة بطاقة  •

 يوم /2ألف م 20تنفاذ المرحلة الثاناة من محطة تنقاة مااه الشرب بطاقة   تم •

ياوم وتام االنتهااء /2ألاف م 22بطاقاة ( المرحلاة األولاى ) تم تنفاذ مأخذ محطة المااه العكرة بقرية ةواده على الناال  •

ياوم لتصاب  /  2ألاف م 20لمأخذ مااه مدينة المناا الجديادة بطاقاة ( أعمال الكهروماكاناك ) من تنفاذ المرحلة الثاناة 

 .يوم /  2م 82000الطاقة االةتاعاباة 

،  ]والساادس والساابع ومنطقاة الناوادي الثااني والثالاو والراباع والخاامس األول و [تم تنفااذ شابكات الماااه لألحاااء  •

مرحلاة )المتمااز والساااحي ،ومنطقة الجامعاات، والحاي  ]والرابع والخامس األول والثاني والثالو  [ومراكز األحااء 

 . عدان المحصورة بالتوةعات الشمالاة 620ومنطقة  (2،  8 ، 6)ومناطق ابنى باتك ( ، وثاناة أولى 

 .عدان  6210شبكة مااه منطقة اإلةكان االجتماعي بمنطقة   جارى تنفاذ •

 ( مرحلة أولى)عدان إةكان اجتماعي ( 620)عدان، ومنطقة  220منطقة االمتداد جارى تنفاذ  •

 .جارى تنفاذ شبكة ري المسطحات الخضراء بالمدينة  •

 . كم 2824702تم تنفاذ شبكات المااه بطول   •

 :الصرف الصحى 
 .ترةاب وأكسده أحواض ( 2)يوم مكونة من  عدد /  2ألف م 841تم تنفاذ برك األكسدة بطاقة  •

 ( . 8ابنى باتك ، محطة  2،  2،  8،  6)حي بأرقام محطات رعع صرف ص(  2) تم تنفاذ عدد  •

 .كسدة تم تنفاذ محطة التخلص من مااه برك األ •

،  ]والساادس والساابع ومنطقاة الناوادي  الثاني والثالو والراباع والخاامس األول و [تم تنفاذ شبكات الصرف لألحااء •

مرحلاة )، ومنطقة الجامعات، والحي المتمااز والساااحي  ]والرابع والخامس  األول والثاني والثالو [ومراكز األحااء 

 .عدان المحصورة بالتوةعات الشمالاة 620ومنطقة ( 2،  8،  6)ومناطق ابنى باتك (  ، وثاناة أولى

 .يوم/2م 80000بطاقة ( مرحلة أولى ) تنفاذ محطة المعالجة للصرف الصحي الدائمة  تم •

 ( .مرحلة أولى ) عدان إةكان إجتماعى ( 620)عدان، ومنطقة  220جارى تنفاذ شبكة صرف منطقة االمتداد  •

 .عدان  6210شبكة صرف منطقة اإلةكان االجتماعي بمنطقة    فاذجارى تن •

 .عدان 6200وجارى طرح محطتي رعع لمنطقة ( 1-2)جارى تنفاذ محطتي رعع رقم  •

 .كم  878428تم تنفاذ شبكات الصرف الصحي بطول   •

   :لكهربــــاء ا
 20ماجاا بطاقاة إجمالااة بطاقاة ( 82)محول ةعة كال واحاد (  8) ت بعدد تم تنفاذ المرحلة األولى من محطة المحوال •

 أ  .ف.م

ماجا إضاعي الةتاعاب أحمال المدينة المساتقبلاة لحاان إنشااء محطاة محاوالت (  82) تم تزويد المحطة بمحول ةعة  •

 .أ .ف.م(  20) جديدة بالتوةعات الشمالاة بقدرة 

ني والثالو والرابع والخامس والسادس والسابع والحرعاي ومنطقاة الجامعاات تم تنفاذ شبكة كهرباء الحي األول والثا •

عاادان إةااكان اجتماااعي ( 620)عاادان ،منطقااة  200عاادان ،  620عاادان ،  22ومنطقااة النااوادي ومناااطق ابنااي باتااك 

ى ك الماؤدى إلا 60عدان المحصورة ، وشبكة إنارة ازدواج الطريق الصاحراوي بطاول ( 620)مرحلة أولى و منطقة 

 كم(  7) طريق الجاش وكذلك الطريق الصحراوي من كمان الصفا وحتى الحد الشمالي لكردون المدينة بطول 

 ، ( 8( )6)تااااااااام تنفااااااااااذ شااااااااابكة كهربااااااااااء الحاااااااااي الساااااااااااحي والمتمااااااااااز ، ومنطقتاااااااااي باااااااااا  الاااااااااوطن  •

 .عدان قطع أراضى وإةكان قومى وإةكان اجتماعي  220و منطقة 

 ( .المرحلة األولى ) و جنة ( المرحلة الثاناة )تم تنفاذ شبكة كهرباء دار مصر  •

كام وكاذلك ازدواج طرياق  242تم تنفاذ شبكة اإلنارة للطريق الرابط بان وصلة طريق الجاش والكتلة العمراناة بطول  •

 .أةاوط من كمان الصفا حتى وصلة الجاش  -المناا 

 .ااء تم تنفاذ شبكة كهرباء مراكز األح •

 .خلاة الةتاعاب التوةعات (  82) تنفاذ موزع توةعة  بعدد  تم •

 .عدان   6210جارى تنفاذ شبكة كهرباء المجاورة الثاناة من منطقة ال  •
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 .  LEDجارى تنفاذ رعع كفاءة إنارة الطريق األوةط بكشاعات  •

 .كم  628842تم تنفاذ شبكات الكهرباء بطول    •
 

 : رقـــالط

األول والثاني والثالو والرابع والخامس والسادس والسابع   [تم تنفاذ شبكات طرق على مستوى المدينة لألحااء  •

 ومنطقة الجامعات  (  8-6)  ، ومناطق ابنى باتك  ]والحرعي 

لشرقي الطريق الصحراوي ا –الطريق الجنوبي  –طريق األوةط ال)تم تنفاذ المداخل ومحاور الربط الرئاساة للمدينة  •

. ) 

الطريق ، ازدواج ( مرحلة أولى)تى المرور تم تنفاذ ازدواج الطريق الصحراوي الشرقي من  كمان الصفا ح •

 .من إدارة المرور حتى قرية الشرعا الكردون الشمالي( المرحلة الثاناة )الصحراوي الشرقي 

 ( .الطريق الشرياني –المنطقة الصناعاة  –الحى األول )تم تنفاذ أعمال رعع الكفاءة لشبكة الطرق المرحلة األولى  •

 ( .الثاني والثالو والخامس ) تم تنفاذ أرصفة وبردورات األحااء  •

 .تم تنفاذ أعمال رعع كفاءة بعض مناطق الحى الرابع واألول  •

كم  242عدان بطول ( 220)ر وحتى منطقة الزهراء باالمتداد تم تنفاذ أعمال الطريق الرابط الشمالي من إدارة المرو •

 .، وجارى تنفاذ المرحلة الثاناة إلزدواج الطريق الرابط وحارة الخدمة 

 .عدان  220تم تنفاذ الطرق لمجاورتي اإلةكان القومي بمنطقة االمتداد  •

 .تنفاذ ازدواج الطريق الصحراوي من كمان الصفا حتى الحد الشمالي لكردون المدينة  تم •

 .التوةعات الشمالاة بمنطقة االمتداد ( عدان 620)تنفاذ عرمة طرق منطقة  تم •

جارى تنفاذ أعمال ازالة حارة العجل وتطوير المداخل والماادين وتقاطعات الطرق واعادة الشيء  الصله  ألعمال  •

 .شبكة الغاز بمدينة المناا الجديدة 

عمارة بمنطقة  22لمنطقة ( طبقة رابطة أةفلتاه  - MCO -طبقة أةاس ) جارى تنفاذ أعمال الطرق مرحلة ثاناة  •

 (.أةاوط  -المناا ) عدان والطريق المؤدى إلاها من الطريق الصحراوي (  6210) 

 ( .المرحلة الثالثة)عدان  200جارى تنفاذ شبكة طرق منطقة ابنى باتك  •

 (  .مرحلة أولى ) عدان إةكان اجتماعي  620جارى تنفاذ أعمال رصف طرق  •

 .كم  242العمراناة بطول بى بان وصلة طريق الجاش والكتلة رى تنفاذ أعمال الطرق للطريق الرابط الجنوجا •

 .عدان  6210جارى تنفاذ عرمة لطرق الحى األول  والثاني والثالو والرابع لمنطقة  •

ناة وأرصفة الثارات الحى السادس ، أعمال المرحلة جارى تنفاذ أعمال رصف منطقة النوادي  ، أرصفة وبردو •

 .الطرق المحاطة بمشروع دار مصر المرحلة الثاناة بالحي المتماز 

بردورات وأرصفة + شبكة الرى الفرعاة + أةفل  +  Mco+ أةاس ) أعمال طرق المرحلة الثاناة جارى تنفاذ  •

 بالحى المتماز لقطع أراضى وبلوكات( للجزيرة الوةطى

 .كم  62847عرمه +  كم   820472تم تنفاذ شبكات طرق بطول  •

 :االتــاالتص

 . خط  66000تم تشغال  و خط 20000تم تنفاذ ةنترال ةعة  •

خط  2100خط والثالو بعدد  2000 بعدد خط  والثاني  2000األول بعدد ) تم  تنفاذ شبكة التلافونات لألحااء  •

بعدد خط وحى الجامعات و الحرعي 62228خط والسادس بعدد  2082 بعددخط  والخامس  2000والرابع بعدد 

خط 62082بعدد ( 2)باتك  وابنى 2868بعدد ( 8)وابنى باتك  6222بعدد ( 6)ومنطقة ابنى باتك ( خط  2000

 .خط  2000والحى السااحي والمتماز  بعدد خط  8200بعدد ومحور المستثمرين بالحي المتماز 

 .وإةكان اجتماعي عدان قطع أراضي وإةكان قومي 220تنفاذ شبكة االتصاالت لمنطقة  تم  •

 .عدان إةكان قومي  620تم تنفاذ شبكة االتصاالت لمنطقة   •

 .خط  6100جارى تنفاذ شبكة تلافونات مراكز االحااء والترعاهي بعدد   •

 .عدان  200الصحراوي  وابنى باتك  ريقعدان ما بان الط( 620)رة تم تنفاذ شبكة تلافونات المنطقة المحصو •

شبكة عايبر متكاملة حتى ( المرحلة األولى ) ، وجنة ( المرحلة الثاناة  دار مصر) تم تنفاذ شبكة تلافونات عمارات  •

 .مخرج التلافون داخل الشقة 

 .الخدمة بالمدينة بكابالت عايبر لرعع مستوى تم تغاار جماع الكابالت الرئاساة النحاةاة  •

 .كم   162تنفاذ شبكات اتصاالت بطول  تم •
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 :ـة الزراعــــ

o   بالطرق الرئاساة بالمدينة  8م 72000تم إعادة تأهال المسطحات وتطويرها بمساحة. 

o  كم  2تم زراعة ازدواج الطريق الصحراوي من كمان الصفا حتى مدخل المدينة بطول. 

o  كم  242حتى إدارة المرور بالمدينة بطول تم اةتكمال زراعة الجزيرة الوةطى بالطريق الصحراوي. 

o صاانة المسطحات الخضراء بالحي الثالو  تم. 

o تطوير الزراعة وإعادة تأهال الحى الرابع واألول والثاني  تم. 

o  عدان االمتداد  220جارى طرح أعمال زراعة المجاورة الثامنة بالحي السادس ، و طرح زراعة منطقة. 

o  الوةطى بطريق أةاوط جارى طرح زراعة الجزيرة. 
 

- :قطاع الصناعة : ةادةاً 

  ( 88)عادد  مقسامة إلاى عادان( 71) منها مساحة عدان،( 17) بالحي األول بمساحة( ب)تم تخصاص منطقة صناعاة

 .المراعققطعة أنشطة صناعاة كاملة 

 جنااه ملااون.110.1ملااون جنااه بتنتااج ةانوي130.77مصنع برأس ماال مساتثمر( 71) عدد المصانع المنتجة 

 . ملاون جناه(  ..107)  عرصة عمل بأجور ةـنوية(  7711) أتاح 

 للمديناة بكماان  الشارقي لكال قطعاة متعاددة األنشاطة باالكردون 8م( ...7) قطعة أرض مخاازن بمسااحة( 77) عدد

 . الصفا ، وجارى تنفاذ أعمال المراعق بالمنطقة

 المراعقبالحي السابع كاملة  8م( ..7) بمساحة( صناعات صغارة)قطعة أرض أنشطة حرعاة ( ..7) عدد. 

 

 

 -:منها جناه  ملاون( 12284812)      -:االةتثمـــــارات : ةابعاً 

 مليون جنية 7110711في قطاع الخدمات  -مليون جنية     11370173 في قطاع اإلسكان  - •

  مليون جنية 170117في قطاع الزراعة   - جنية    مليون  7.130313  في قطاع المرافق - •

  


