
 مركز المعلومات

 2022/  1/  13حتى 

 مدينة الساداتنبذه عن 
   

 -:موقع المدينة  -:أوال 
لسسنة  3313والمعدل بقرار رئيس مجلسس السواراء رقسم  3918لعام  321رقم  الجمهوريتم إنشاء المدينة بموجب القرار 

 دانألف ف 323للمدينة  بشأن تعديل الحدود االدارية للمدينة لتصبح المساحة الكلية  م2002
 .الصحراوي طريق القاهرة اإلسكندرية  91من مدينة القاهرة عند الكيلو  الغربي الشمالي االتجاه فيتقع 

 -:المخطط العام : ثانياً 
لتصاح  المديناة مركازا القليماى وتاط ولارت الادلتا   2030تم اعادة التخطيط للمدينة باالمخطط االتاتراتي ى العاام والمعتماد تان  

تبلس  لخدمة االقليم حيث ( اراعات وامن غذائى)واراعية  وخدمية وت ارية وترفيهيةو صناعية ات تكنية وهو عحارة عن مخطط
ألسف فسدان حساام اخ سر  19.312 – فدان كتلة عمرانيسة ألف 81.111) فدان منها ألف 323.188 المساحة اإلجمالية للمدينة

 . (آالف فدان مساحات مستغلة خارج الكتلة  8.118 –

     -: طاع االتكانق:  ثالثا

 :كنية لسالوحدات ا -

- :تشمل   فيال 2322+ ألف وحدة  303121 بالمدينةالمنفذة اجمالى عدد الوحدات    
 .الجهاا المركاى للتعميربمعرفه  مخصصة اسكان قومى وحدة2088شاملة  بمعرفة الهيئة فيال 322+ وحدة21132عدد -

 . خاصبمعرفة القطاع الفيال  3821+ وحدة  81313عدد  -

 .فيال بمعرفة صندوق تمويل المساكن  311+ وحدة  1310 عدد -

- :االتكان االجتماعى 

  1وحدة بالسكنية  300 وعدد 38وحدة بالسكنية  180وعدد  22بالسكنية وحده  1280تم تنفيذ عدد  -

 . وحده بحى الايتون 2000تنفيذ عدد  تم -

 . 22بالسكنية وحدة  280جارى تنفيذ عدد  -

 " .بحى النور "  ( مرحله رابعة )  م 90صاله بمساحة +  ثالث غرفبنظام  وحدة 1080عدد  تنفيذ نتم االنتهاء م -

 . " بحى الفردوس " ( مرحله رابعة )  م 90صاله بمساحة +  ثالث غرفبنظام  وحدة 3110عدد تم االنتهاء من تنفيذ  -

 . "بحى الفردوس "  ( مرحله رابعة )   م 12بمساحة  صاله+ وحدة بنظام غرفتين    218عدد تم االنتهاء من تنفيذ  -

 . "بحى الفردوس "  (  خامسةمرحله )   م12صاله بمساحة + بنظام غرفتين وحدة    380عدد النشاء  تنفيذالجارى  -

 . " الفردوسبحى "  (  خامسةمرحله )   م90صاله بمساحة +  ثالث غرفبنظام وحدة  2000عدد جارى التنفيذ النشاء  -

 . "بحى النور " (  خامسةمرحله )   م90 صاله بمساحة + وحدة بنظام ثالث غرف 3020عدد يذ النشاء جارى التنف -

 31فوق المتوسط بالسكنيةمحور االسكان  "مصر سكن " مشروع دة بوح 218جارى اعداد مستندات طرح عدد  -

 -:تم التنفيذ على مرحلتين " دارمصر" مشروع االتكان المتوتط 

  للمواطنين المخصصةوجارى تسليم الوحدات  االستالموتم  همتنفيذ تمعماره 32وحدة   180ددبعالمرحلة االولى . 

  وتم االستالم االبتدائى  التنفيذ تمعمارة 38  وحده 112بعدد  المرحلة الثانية . 

   الف وحدة سكنية اخرى 90عند االنتهاء من تنفيذ المخطط االستراتيجى متوقع ان يتم ا افة  -

 :سكنية االراضى ال

 قطعة ( 2211)قطع االر ى التى تم تخصيصها بنظام التخصيص  -

 -: قطعة مت منة( 19813)قطع االر ى التى تم تخصيصها بنظام القرعات العلنية  -

 قطعه 8282لعدد الترفيق وجارى  قطعة 38102 عدد تم تسليمقطعة اسكان اجتماعى ( 13201)عدد. 

  قطعة 882ترفيق لعدد االنتهاء من ال قطعة وجارى 8111م عدد تم تسلي قطعة ارض اسكان مميا( 8292)عدد. 

  قطعة 93تم تسليم عدد قطعة ارض اسكان اكثر تميااً ( 312)عدد . 

 الحى المتمياو 31، 1قطعة سكنية بامتداد المناطق السكنية  281" بيت الوطن " تم طرح وتخصيص قطع ار ى بمشروع  -

 .  قطعة منهم للمواطنين 212تم تسليم عدد وسكنية السابعة بأمتداد المنطقة الو  1،  3بالمجاورة 

 .الف قطعة ارض سكنية  20 عند االنتهاء من تنفيذ المخطط االتتراتي ى متوقع ان يتم اضافة***         

 :مشروع أبنى بيتك 
 الجديةقطعة لعدم  11ة وتم الغاء عقط  1808 وتنفيذ تسليموتم تخصيص قطعة  1822اجمالى عدد القطع    

 : عدد السكان -

 . م 2012سنة الهدف مليون نسمة عند  3.2ومتوقع ايادة عدد السكان الى   – نسمة ألف 110الحالى  )  
 
 

 -:قطاع الخدمــات : رابعاً 

- :بمعرفة الهيئة  مباني الخدمات *
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   ثقافية  2 ـمنية  أ 1 ـ اجتماعي 13 -جد مس 23 - سوق تجارى 11 -مبنى صحى  13 – مدرسة 81)مبنى  291تم تنفيذ 

 ( . مركا الشباب المطور  – سنترال  - خدمات ادارية 21 ـ خدمات عامة81 -  صناعية 2                             

 ( "ملعب ثالثى حى الفردوس" خدمات عامة  3  – سوق الجملة 3 –سوق تجارى  2 - تعليمية  2 )مبنى  8 تنفيذجارى 

- : القطاع الخاصبمعرفة  مبانى خدمية *

 ( عامة39 -ترفيهية2ـمصرفية 1ـ صحية 1ـ ةسياحي 1-اراعية1ـ  دينية 28 -تعليمى 1 -تجارى ادارى 18جتماعى ـ إ 2)مبنى318م ـــت  

 (خدمات اجتماعية 3 -خدمات عامة 2 -سياحى 3 –صحى 2تعليمى ـ  9دينى ـ  28ـ تجارى ادارى  10)مبنى  11جارى   

 وتعمل حاليا 31بالمنطقة السكنية  2م8031احة اصة على النظام االمريكى على مستم  تنفيذ مدرسة خ  

 .وتعمل حاليا  (2بالمحور المركاى)  2م31000مساحة  تنفيذ مدرسة خاصة تابعة لمدارس فيوتشر للغات على تم  

  مدرسة لغات دولية  و ابعمحور الحى السمدرسة خاصة بوالحى الثالث  خدماتمحور ب مجمع مدارس خاصة لغات جارى تنفيذ 

 . محور خدمات الحى السادسب 

 . منها تم االنتهاء من تنفيذ المرحلة االولىتكنولوجية و فدان القامة قرية  20مساحة  تم تسليم واارة االتصاالت  

 .مبنى خدمى  120بانتهاء اعمال المخطط االستراتيجى متوقع ا افة  

- :الجامعات * 

يعمسل و 2031 /1/ 22بتساري   بموجب القرار الجمهوري من رئيس الجمهوريسة  ها كجامعة مستقلةؤاانش مت جامعة السادات -

  –تربيسة طفولسه   – عسامتربيسة  –حقسوق  –تجسارة  -تربيسة ريا سية  –سسياحة وفنسادق  –طب بيطسرى) كليات 9 بها عددحاليا 

الدراسات والبحوث  – والتكنولوجيا الحيوية اثيةالهندسة الوربحوث )معهد 2عدد+  (صطناعىالذكاء االوالحاسبات  – صيدلة

فدان كتوسع للجامعسة  200لف طالب وطالبة تقريباُ وتم تخصيص مساحة أ 18.1ويبل  عدد الطالب حاليا ( البيئة الصحراوية

 .بالمحور المركاى 

ويبلس  ( ية بنساتلدراسسات االسسالمكليسة ا –كليسة الاراعسة بنسين )كلية  2عدد بها  يعمل حالياجامعة االاهر فرع مدينة السادات  -

 .فدان كتوسع للجامعة بالمحور المركاى  80مساحة وتم تخصيص  وطالبةطالب  1300عدد الطالب حوالى 

تشسمل كليسات  بالمدينسة و ول جامعسة خاصسةأوتعسد ( 2ور المركساىبالمح)فدان  18مساحة  على" جامعة الريادة "جارى تنفيذ  -

 ( وسياسساتادارة  –تمسريض  –طسب بشسرى –حاسسبات وذكساء اصسطناعى  –السن واعالم –عالج طبيعى  –اسنان  -هندسة )

 . واقامة مستشفى تعليمى

 . بالمحور المركاى فدان 2.83مساحة  علىتابع للمؤسسة المصرية للعلوم والثقافة جارى تنفيذ معهد تعليم عالى  -

بسالمحور فسدان  2.18مسساحة  علسىمسة وانشساء المعاهسد  تابع لشسركة المتحسدون للمقساوالت العا عليامعاهد مجمع جارى تنفيذ  -

 . المركاى

 : األتاتيةقطاع المرافق والحنية : خامساً 

وأعمال اتاان الشبكة ( صرف -مياه )أعمال التصميمات واألعمال اإلستشارية للمخطط العام  تم اسناد وجارى دراسة -

 2.23بقيمة " خالد شرابى"لمكتب القاهرة لالستشارات الهندسية  الهيدروليكى الحتياجات المدينة بالمناطق القديمة والجديدة

الالامة  الرفع اتمحطبمع تقديم مقترح  2022لتحديد المنتج النهائى من المياه المطلوب عند سنة الهدف مليون جنية وذلك 

ارف العمومية بالتنسيق مع الربط على المصلمحطة المعالجة الميكانيكية ومن ثم الطرد االنحدار ولمناطق االمتداد وخطوط 

وخطوط االنحدار محطات وتحديد طاقة كل منها  1كذا دراسة شبكات محطات الرفع لعدد وواارة االشغال والموارد المائية 

مستندات محطة مياه جوفية واعداد يشمل المشروع تصميم ووالطرد الخاصة بكل محطة واالقتراحات الالامة لتعديل الشبكات 

 .يوم على مجموعة من اآلبار وطبقا للدراسة الهيدرولوجية المعدة بمعرفة معهد بحوث المياه الجوفية/  1ألف م 20بطاقة 

وتم  بمعرفة مكتب انفرا مصراعداد مستندات الطرح ثانية وجارى /لتر1110فردوس بطاقة تم تحديد طاقة محطة رفع حى ال -

  . وميكانيكية وجارى اعتماد خطى الطرد واالنحداركهروتم اعتماد االعمال ال اعتماد التقرير المبدئى للمحطة

   : ــاهـالميــــ

 .كم  3321.10اه بطول ـات الميـم تنفيذ شبكــــت -

 .كم   180.12بطول  جارى تنفيذ شبكات المياه -

   . يوم/ 2ألف م120ذ المياه العكرة بطاقة تنفيذ مأخ تم -

   .يوم /  1ألف م 88تم تنفيذ محطتي آبار بطاقة إجمالية  -

 .يوم  /1مألف  330 بطاقةالسطحية محطة تنقية مياه الشرب تنفيذ  تم -

 .آبار دعم بالحقل الشمالى والحقل الجنوبى  30تم تنفيذ عدد  -

 بمنطقة االمتداد 100&  800خط مياه قطر  2تم تنفيذ عدد  -

 (1،1،2)لنخيل عقود ارا ى االسكان االجتماعى بحى الايتون وحى ا شبكات المياهتم تنفيذ  -
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  واالسكان االكثر تمياا بالحى المتميا 3تم تنفيذ شبكات المياه لقطع ارا ى االسكان المميا بحى الرو ة  -

 . تم االنتهاء من احالل وتجديد خطوط المياه بشارع ابو بكر الصديق  -

 .بمنطقة المطورين  8قطعة رقم شبكة مياه تم تنفيذ  -

 مأخذ ومحطة الرفعمم للربط بين ال3800نحدار قطر خط ا 3تنفيذ عدد  تم -

 .تم رفع كفاءه شبكة المياه بالمنطقة السكنية الخامسة  -

 .المنطقة الصناعية الثامنة وجارى االنتهاء من المرحلة االولى والثالثة  شبكة مياه ورىتم االنتهاء من المرحلة الثانية من  -

 .ارت االسكان االجتماعى بحى النور والفردوس عمل اعمال المياه والرىتم االنتهاء من  -

 . مم3000كم قطر 39بطول  جارى تنفيذ اعمال الخط اال افى لالذدواج الناقل للمياه العكره -

 . جارى تنفيذ عملية الخطوط الناقله للمياه العكره من الرافع حتى محطة التنقيه -

 (ممياكان االجتماعى،ساال)ةق ار ـى القرعات العلنيمناطباقى والرى ل شبكات المياهجارى تنفيذ  -

 .يوم / 1الف م 120بطاقة  ورافع المياه العكره جارى طرح محطة تنقية مياه -

 . الشمالى والحقل الجنوبى واالمتداد السكنى بالحقلآبار مياه  30جارى طرح عدد  -

 : حيصـالالصرف 

 .م ك 3008.30ي بطول ـتم تنفيذ شبكات الصرف الصح  -

 .كم   203.90جارى تنفيذ شبكات صرف الصحى بطول  -

 . يوم / 1ألف م 80تم تنفيذ بركتي أكسدة لمعالجة الصرف الصحي بطاقة   -

  . تم االنتهاء من المرحلة الرابعة من شبكة الرى بمياه الصرف المعالج ثالثياً   -

 (1،1،2)بحى الايتون وحى النخيل عقود ارا ى االسكان االجتماعى  لقطع تم تنفيذ شبكات الصرف الصحى -

 واالسكان االكثر تمياا بالحى المتميا  3تم تنفيذ شبكات الصرف الصحى لقطع ارا ى االسكان المميا بحى الرو ة  -

 .بمنطقة المطورين  8قطعة رقم  صرف صحىشبكة تم تنفيذ  -

 .لصناعية الثامنة وجارى االنتهاء من تنفيذ المرحلة االولى والثالثة تم االنتهاء من المرحلة الثانية من شبكة الصرف الصحى للمنطقة ا -

 .وحى الفردوس  بحى النور اسكان اجتماعىعمارت شبكة صرف من  تم االنتهاء -

 كم لربط شبكة صرف الحى المتميا بشبكة صرف المدينة  1.8مم بطول 900خط انحدار الحى المتميا قطر تنفيذ  تم  -

 .محطة المعالجة  ىلصرف الصحى اآلدمي وخطوط االنحدار حتتنفيذ رافع ا تم -

 /1ألف م 20 [ يوم /1ألف م 300 اجمالية  طاقةب] الميكانيكية معالجة المحطة المرحلة األولى من تنفيذ  االنتهاء من جارى -

 .%  91 االنجاا نسبة وبلغت يوم معالجة ثالثية /1الف م 20معالجة ثنائية ، يوم 

  %.91اء من تنفيذ محطة رفع المياه المعالجة ثالثيا وبلغت نسبة االنجاا جارى االنته -

 .شبكة الرى بمياه الصرف المعالج ثالثيا ل ( االولى ، الثالثة) ة مراحل 2جارى تنفيذ  -

 (كان االجتماعى،ممياساال)مناطق ار ـى القرعات العلنيةباقى ل الصرف الصحىشبكات جارى تنفيذ  -

 .طة فصل الصرف الصناعى عن اآلدمى جارى تنفيذ مح -

 كم 30مم لصرف مناطق االمتداد حتى برك االكسدة بطول  3100تنفيذ خط االنحدار قطر جارى  -

 .جارى اعداد مستندات الطرح لرافع الصرف الصحى االدامى لمناطق التوسعات السكنية  -

 0ى جارى اعداد مستندات الطرح لعملية رفع كفاءه محطات الصرف الصح -

  :الطرق 

 .كم  921.88ات طرق بطول ــذ شبكـم تنفيــت -

  .كم  230.00جارى تنفيذ شبكات طرق بطول  -

 كم طريق مادوج سريع 82بطول ( السادات –شبين الكوم ) تنفيذ الطريق االقليمى  تم -

 .تم رفع كفاءة بعض الطرق والمحاور والميادين بالمناطق السكنية والصناعية  -

 بمنطقة المطورين 8لقطعة رقم  تم تنفيذ الفرمة -

    طرق ارا ى المطورين الصناعيينالمرحلة الثانية تم االنتهاء من تنفيذ  -

 رفع كفاءه طرق وعمل الطبقة السطحية للمنطقة السكنية الخامسة تم  -

 . اسفلت للمرحلة الثالثةو  اولىالمرحلة  فرمة وجارى االنتهاء منمرحلة ثانية  لصناعية الثامنةللمنطقة افرمة التنفيذ تم االنتهاء  -

يد مصر بين هيئة سكك حد( ايتاى البارود–امبابة )خط سكة حديد لربط مدينة السادات بخط المناشى جارى دراسة تمويل  -

 . الجديدة وهيئة المجتمعات

 (ارا ى اسكان اجتماعى) بحى الايتون والنخيل  2،1،1تم االنتهاء من طرق المرحلة الثانية للعقود ارقام  -

 13وجارى التنفيذ للمنطقة السكنية  (ارا ى اسكان مميا )  11السكنية  للمنطقةطرق اعمال التنفيذ  تم -
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 .لحى النخيل  1لحى الايتون و وعقد   1،  2للعقود ارقام " مرحلة ثانية"تم تنفيذ اعمال طرق  -

 ولىأذ طرق ارا ى المطورين الصناعيين مرحله تنفيجارى  -

 .ور الرئيسية واالسكان االجتماعى بمركا الشباب المتطور جارى تنفيذ طرق ربط المحا -

ورفع كفاءه  1ص:  3ص ومناطق االمتداد الصناعى من  2ص :  3ص جارى رفع كفاءه طرق المناطق الصناعية من  -

 . 1،  8الطرق بالمناطق الصناعية 

 . االسكان االجتماعى بحى النور  جارى طرح رفع كفاءه المنطقة السكنية التاسعة والعاشرة والطرق المؤدية لعمارات -

 . لحى الايتون 3لعقد رقم " مرحلة ثانية"جارى طرح طرق  -

   : الكهربـــــاء

 .كم  1883.10  كهرباء بطولـــذ شبكات م تنفيـــت -

  .كم  3131.89  جارى تنفيذ شبكات كهرباء بطول -

 .أ .ف.م 100محطات محوالت بطاقة  1تم تنفيذ  -

 أ.ف.م 380 بطاقة المطورينمحطة محوالت تم تنفيذ  -

 وحدة اسكان اجتماعى بحى الايتون 2000تم تنفيذ وصله مؤقته لتوصيل الكهرباء لعدد  -

 0بنظام الطاقة الشمسية  كيلو 8.2 لمسافة تم تنفيذ مشروع انارة طريق البريجات -

تصبح بنظام الليد ترشيدا تغير اعمده كهرباء مدخلى المدينة السكنى والصناعى وطريق البراميتر لتنفيذ مشروع  تم -

 الستهالك الكهرباء

 .تم تنفيذ شبكة كهرباء منطقة المطورين الصناعيين -

 0 (22، 21)تم تنفيذ جاء من شبكة كهرباء المناطق السكنية  -

 .تنفيذ انارة الطريق المؤدى الى حى النور  تم -

 (29، 31،23،22)مناطقو(النخيل،الايتون،يالمتما)احياء لتغذيةأ .ف.م 112محطة محوالت الحى المتميا بطاقة تنفيذ  تم -

  ( .عمارة  220لعدد وحى الايتون  31)تنفيذ شبكة كهرباء للمناطق السكنية  تم -

 %.92أ وبلغت نسبة االنجاا . ف . م  222جارى االنتهاء من تنفيذ  محطة محوالت بالمنطقة الصناعية الثامنة بطاقة  -

 .لمحطة المعالجة والمحطات الملحقة لهالكهربائية توصيل التغذية ااالنتهاء من تنفيذ جارى  -

 أ. ف . م  222بطاقة مناطق االمتداد السكنى بمحطة محوالت  تنفيذ  جارى -

، بيت الوطن،الشريط المميا ، 18، 12،  11،  11،  13، 29 ،  22،  23 )السكنية للمناطق جارى تنفيذ شبكة كهرباء  -

  (ارا ى يتون حى الاو( عمارات)حى الفردوس وحى النور 

 .الصناعية الثامنة منطقة التنفيذ شبكة كهرباء  جارى -

 .أ لربط محطات الجهد العالى بالمدينة .ف.ك 220خطوط ربط هوائية جهد  1تنفيذ عدد جارى استالم الموقع لبدء  -

 .جارى طرح شبكة كهرباء حى الرو ة والريحان  -

 :االتصاالت 

 . كم 889.02تم تنفيذ شبكات اتصاالت بطول  -

 .  الف خط 82وحده اونو  بطاقة اجمالية + تم تنفيذ سنترال رئيسى  -

 .وحدة سكنية  200تم تنفيذ االعمال المدنية والشبكة الرئيسية والثانوية لحى الايتون لعدد  -

 . و بيت الوطنتنفيذ االعمال المدنية للشبكة الثانوية والرئيسية بمنطقة الشريط المميا  تم -

 .خط اعمال مدنية لشبكة التليفونات بحى الايتون والصناعية الثامنة  21108دائى لعدد االستالم االبتجارى  -

 .قطع ارا ى  21و  22خط اعمال الشبكة الثانوية للتليفونات لباقى السكنية  1218االستالم االبتدائى لعدد جارى  -

 .بحى الفردوس  عمارة 81خط شبكة تليفونات متكاملة لعدد  3188االستالم االبتدائى لعدد جارى  -

   . لحى النرجس ( اعمال مدنية  خط  28812) عدد  تنفيذجارى  -

   . الايتونحى لقطع ارا ى ( خط  اعمال مدنية  31928) عدد  تنفيذجارى  -

  :ــة ـالاراعـــ

 .مخصصه للمواطنين ومنتجة الف فدان حاام اخ ر للمدينة  19 -

 .لمدينةخل المناطق السكنية ومدابا خ راءمسطحات فدان  380.9 -

  .فدان حدائق عامة  80 -

 حاوربالطرق والم خ راءفدان مسطحات  12 -

 الرئيسية  بالطرق والمحاورشجرة  32000 -



 مركز المعلومات

 فدان غابات شجرية تروى بمياه الصرف المعالجة 3100 -

 22،  21تنفيذ تصميم بيئى وانارة للمناطق السكنية  تم -

 كم32 بطول فدان غابات شجرية 220تنفيذ شبكة رى واراعة  تم -

 (مناطق عمارات االسكان االجتماعى ) وانارة لحى الايتون تم تنفيذ تصميم بيئى  -

 ." عمارات" وحى الايتون  22تنفيذ استكمال اراعة السكنية  االنتهاء من جارى -

 .اراعة وتشجير ورى عمارات حى النور وحى الفردوس  تنفيذ اعمال  جارى -

 

  : الغاا الطبيعى

مناطق جميع الو( 32،  33،  8،  1 ، 2، 1، 1، 2، 3)مناطق سكنية  8عدد للعمارات ل ىتم توصيل الغاا الطبيع -

  .صناعية القديمة من الصناعية االولى وحتى الصناعية السابعة ال

االسكان المتوسط عمارات و (39، س  38، س 38س  ) بمناطق ابنى بيتكبتوصيل الغاا  حاليا العملجارى  -

عمارات مناطق ،  البراميتر ، 32،  30،  9،  الجديدة 1،  8المنطقة السكنية ارا ى  قطعو 31بالسكنية  "مصردار"

 . (، وحى الايتون 1، وجاء من س  38، جاء من س  22 )السكنية بكان االجتماعى االس

 

 : المواصالت العامة  -

 . اتوبيس نقل عام تربط المدينة بالقاهرة واالسكندرية و محافظات الدلتا 11 -

 .ميكروباص تربط المدينة بجميع انحاء الجمهورية  3231اقف بسعة مجمع مو -

 .  راكب 22اتوبيسات  33 ،  راكب 1مينى باص 222 ، سيارة تاكسى  100مشروع النقل الداخلى  -

 

 -:قطاع الصناعة : تادتاً 

(  المطسورين منطقسة + داتهمبأمتسصناعية مناطق  8) عدد  تم اقامةالف فدان  32المخصصة للنشاط الصناعى بالمدينة  مساحةال

 . وغير مرفقة غير مخططة فدان  1111.21مساحة ومتبقى فدان   33222.11مساحة على 

فرصسة عمسل بسأجور سسـنوية  السف  12أتاحست  وجنيسه  مليسار 32مصسنع بسرأس مسال مسستثمر  910عدد المصسانع المنتجسة  بل  -

 .مليون جنيه   312

فرصسه عمسل بسأجور   ألسف 32سستوفر  وجنيسه  مليسار 1.2مصسنع بسرأس مسال مسستثمر  283يبل  عسدد المصسانع تحست اإلنشساء  -

  . مليون جنيه 10سنوية 

للتخصسيص الكترونيسا علسى موقسع واارة االسستثمار والتعساون السدولى  قطعة ارض بالمنطقسة الصسناعية الثامنسة  3018تم طرح  -

 . قطعة للمستثمرين 92عدد وتم تسليم 

 90مليسار جنيسه وا سافة  10أس مسال مسستثمر رمصنع بس 3200مخطط االستراتيجى  للمدينة سيتم ا افة باتنهاء تنفيذ اعمال ال

 . مليون جنية 200الف فرصة عمل باجور سنويه حوالى 

 

 ً      -: االتتثمارات:  تابعا

- :م 13/1/2022حتى  اتتثماراتمليون جني    36311.692

 مليون جنية  3323.310 قطاع الخدمات   -           مليون جنية  1181.338  اإلسكانقطاع    -

 مليون جنية   81.228 قطاع الاراعة    -   مليون جنية   9113.183 قطاع المرافق    -

 مليون جنيه 11.132دراسات ومشتريات  -


